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Entre o ser e o estar: a representação  
do eu e do lugar no Foursquare

Paulo Victor Sousa 

Rodrigo do Espírito Santo da Cunha

Descrevendo o universo do Foursquare

O Foursquare1 é uma rede social baseada em localização, também 
conhecida como rede social móvel locativa (SUTKO; DE SOUZA E 
SILVA, 2011), na qual o usuário, por meio de um aparelho celular, 
informa o lugar onde está naquele instante. O aplicativo foi lançado 
em março de 2009 por Dennis Crowley e Naveen Selvadurai, e hoje 
já conta com mais de dez milhões de usuários em todo o mundo. 
(FOURSQUARE, 2011) Cowley havia sido um dos criadores do 
Dodgeball, uma experiência semelhante ao próprio Foursquare, desen-
volvida na Universidade de Nova Iorque, em 2000, e que cinco anos 
depois foi adquirida pelo Google para a implementação do seu serviço 
Latitude. (FAGUNDES; MICHELSONH, 2010)

De maneira resumida, a dinâmica do Foursquare ocorre a partir 
do processo de checking-in. Realizar um check-in significa informar ao 
sistema que o usuário se encontra em um determinado lugar naquele 
exato momento. O funcionamento correto e a exatidão geográfica 
procedem com ajuda do GPS2 do celular. O check-in, a depender das 

1 Disponível em: <http://www.foursquare.com>. Acesso em: 13 ago. 2011.
2 Sistema de Posicionamento Global, do inglês Global Positioning System.
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configurações de cada pessoa, pode vir a ser publicado abertamente 
dentro do sistema e até mesmo compartilhado em outras redes so-
ciais, como Twitter ou Facebook.

A utilização principal do Foursquare ocorre por meio de aplicati-
vos instalados em smartphones, aparelhos celulares que rodam siste-
mas operacionais. O aplicativo está disponível para celulares com o 
sistema iOS/iPhone, Android, BlackBerry, Symbian/Nokia, WebOS/
Palm e Windows Phone.3 Depois de instalado, o usuário precisa criar 
um perfil, que agrupará, além de dados pessoais, os lugares por onde 
realizou o check-in, o ranking com pontuação atual, prefeituras man-
tidas, relação de amigos adicionados e as badges “destravadas”.

Para o usuário realizar um check-in do lugar onde está no momen-
to, ele deve utilizar a opção homônima, o que automaticamente irá 
acionar o GPS do celular em busca dos locais mais próximos (Fig. 1). 
Nesta última tela, é possível conhecer o atual prefeito (mayor), usuá-
rios que estão presentes naquele local (check-ins recentes), mais deta-
lhes do endereço, possíveis comentários de outros usuários e uma vi-
sualização do local no mapa. Caso o lugar não esteja listado, o usuário 
pode criar uma nova venue (informando os dados do local, tais como 
nome, endereço, telefone, site etc.) e, assim, realizar o check-in.

O Foursquare, tal como se dá seu modus operandi atualmente, 
apresenta-se em meio a uma controvérsia sobre ser ou não um jogo. 
A rede ganha um aspecto lúdico a partir de algumas ações que lidam 
com a lógica de esforço e recompensa:

a) Cada check-in4 equivale a uma pontuação, dando origem a um 
ranking estabelecido entre o usuário e seus amigos. Este ranking de 
pontuação é reiniciado a cada semana.

3 Ainda que não seja possível instalar o aplicativo no celular, o usuário pode realizar check-ins 
por meio do endereço <m.foursquare.com>. Por essa opção, entretanto, não é contabilizada a 
pontuação para a conquista da prefeitura dos lugares.

4 A tela para realização do check-in pode ser visualizada aqui: <http://flic.kr/p/bvMoQ1>. 
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b) Tendo em vista os check-ins realizados, ocorre uma disputa pela 
prefeitura (tornar-se mayor) de algum lugar (venue) frequentado. No 
universo do Foursquare, ser prefeito de um lugar significa ser o usuá-
rio a ter o maior número de check-ins ali realizados.

c) É possível destituir alguém (amigo ou não) do seu posto de pre-
feito, o que pode vir a estabelecer um comportamento de competição 
entre os usuários.

d) De acordo com algumas dinâmicas de check-in, os usuários des-
travam bagdes ao assinalarem seus status. 

Figura 1 - Tela para a realização do check-in.

A badge é uma espécie de emblema conquistado pelo usuário a 
partir de um único ou de vários check-ins em um local, evento ou 
data. Ela funciona como um mecanismo de recompensa para o usuá-
rio que é bastante ativo dentro do aplicativo e, ao mesmo tempo, é o 
reconhecimento dos demais usuários sobre sua própria utilização do 
Foursquare. De acordo com Eduardo Pellanda (2011, p. 170),

Este tem sido um dos pontos de sucesso da expansão da rede, 
pois os membros têm comparado as suas performances com 
as de seus contatos [...] desempenho basicamente referente à 
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locomoção do indivíduo pela cidade; quanto mais ele se move, 
mais pontos terá.

Algumas badges são de uso comum, como Newbie (novato, ganha 
após o primeiro check-in), Adventure (por ter realizado check-ins em 
dez lugares diferentes), Explorer (checagens em 25 lugares diferentes), 
Superstar (em 50 lugares), Bender (check-ins em quatro noites segui-
das), Local (três postagens em um mesmo local durante a semana) e 
Photogenic (três check-ins acompanhados de publicação de foto).

O processo descrito acima nos coloca de volta à questão de ser ou 
não um game. Está claro que seu funcionamento é baseado num siste-
ma de competição, de modo a fazer com que seus usuários busquem 
sempre ter mais badges, sejam prefeitos de mais lugares ou simplesmen-
te sejam reconhecidos dentre seus amigos como aqueles indivíduos que 
mais fazem check-in. Entretanto, dada a complexidade do assunto, abor-
damos a rede apenas em meio a um processo de gamificação, ou seja, 
baseia-se no uso de aspectos lúdicos em meio a dinâmicas que não são 
necessariamente particulares de jogos. (ZICHERMANN; LINDER, 
2010; PELLANDA, 2011) A caracterização básica para tratarmos o 
Foursquare como um sistema gamificado é a existência de um ranking 
público e a ocorrência de recompensas (badges e mayors).

Também é relevante citar a possibilidade de os próprios usuários 
descreverem e indicarem lugares criados no Foursquare, cumprindo 
uma função de serviço,5 tal como ocorre em guias de bares e restau-
rantes ou de pontos turísticos da cidade a serem visitados (Fig. 2). 
As pessoas podem avaliar e deixar comentários (tips) relacionados a 
um determinado local, ou mesmo enviar fotografias, contribuindo 
na composição do território e no enriquecimento de dados do siste-
ma. Além disso, alguns estabelecimentos têm utilizado o serviço para 

5 É possível conhecer novos lugares a partir de check-ins de seus amigos, conforme pode ser 
visualizado em <http://flic.kr/p/bvMoV1> e em <http://flic.kr/p/bJGbnB>.
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divulgar sua própria marca, oferecendo descontos e badges a quem 
realizar check-ins nos locais especificados para aquela promoção.

Figura 2 - É possível conhecer novos lugares a partir de check-ins dos seus amigos.

(Fonte: Reprodução/Foursquare)

Lugar, efemeridade e permanência

Partamos de uma clara constatação: o funcionamento do Foursquare 
baseia-se na localização. Uma vez que se utiliza do GPS para o 
funcionamento correto, o aplicativo estabelece um vínculo óbvio 
com coordenadas geográficas, as quais servirão de parâmetro objetivo 
e calculista para um esquadrinhamento do espaço. Entretanto, como 
bem observa Cresswell, a mera localização, enquanto um elemento 
codificado, é de uma natureza fria, sem emocionalidades anexadas, 
“um sítio sem significado”.6 (CRESSWELL, 2004, p. 2) Uma expres-
são numérica que identifique um ponto específico por meio de 
longitude e latitude não pode carregar consigo históricos de relações 
humanas – pelo menos não quando tratamos de um público leigo 
como os usuários do Foursquare.

6 Livre tradução de “a site without meaning”.
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É precisamente nesse ponto, quando da anexação de um sentido 
para aquela localização, que o espaço perde seu caráter abstrato e ge-
nérico. Nesse momento, falamos da constituição do lugar: emana da-
quela localidade um senso de subjetividade, identidade e história, um 
senso tal edificado a partir das relações das pessoas com aquele ponto 
do espaço. Não é à toa que o Foursquare permite a criação de tips e 
anexação de fotos para cada uma das venues do sistema: são elementos 
que, em conjunto, ajudam a dar um sentido àquela marcação.

Tradicionalmente, o lugar tem sido definido por um certo estado de 
permanência, enquanto o espaço, considerado por um viés menos de-
talhado, está associado à rapidez, à mobilidade, à efemeridade, enfim. 
(ADAMS, 2009) Em outras palavras, para falarmos de uma dimensão 
afetiva do lugar, é necessário que haja aí um tempo mínimo de contato 
entre as pessoas que por ele transitam e a própria localização em si. 
Do contrário, relações passageiras poderão dar origem a caracteriza-
ções fugidias, escorregadias. Augé (1994), afirmando a demora sobre 
o lugar a partir de sua negação, explora o fenômeno dos não-lugares, 
espaços de intenso fluxo e trânsito rápido, como aeroportos e estações 
de trens. Relph (1976), por sua vez, propõe o termo placelessness7 para 
identificar o enfraquecimento de identidade dos lugares.

Relph (1976) adota uma visão bastante pessimista em relação às 
tecnologias da informação. Para o autor, a combinação entre o desen-
volvimento tecnológico, a intensificação dos recursos de mobilidade 
e o despertar da sociedade do consumo resulta numa certa homo-
geneização dos espaços. Os lugares, assim, numa projeção um tan-
to distópica, perderiam suas singularidades, passariam a ser cada vez 
mais padronizados e as pessoas cada vez menos teriam necessidade de 
contato face a face. (EK, 2006)

7 Preferimos não traduzir o termo, tanto por ser de adaptação complicada ao português como 
por possuir uma estrutura mais apropriada à língua inglesa. De modo resumido, podemos 
compreender a expressão como “perda do sentido de lugar”.
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Num viés similar situa-se o pensamento de Augé (1994). A sua 
noção de não-lugar caracteriza-se justamente pela coexistência dos 
indivíduos ao invés de uma vivência coletiva dos mesmos. Em outras 
palavras, as pessoas estariam (temporariamente) juntas nos espaços de 
transição, mas não haveria ali palco para o estabelecimento de alguma 
relação entre elas. É oportuno lembrar que, nesse contexto de veloci-
dade e desatenção, situa-se igualmente a ideia de atitude blasé de Sim-
mel, para quem tal postura era uma forma de proteção psicológica e 
social diante das massas de desconhecidos nas grandes metrópoles. 
(SUTKO; DE SOUZA E SILVA, 2011)

As visões de Augé e Relph se dão num sentido de valorização do 
lugar em sua forma mais tradicional – um sentido mais próximo 
ao lugar de permanência, habitação e demora, como em Heidegger 
(2008). Percebe-se, no posicionamento de ambos, um choque em 
relação ao tempo e à intensidade de movimento para com a formação 
dos lugares. Talvez a pergunta que caiba hoje seja exatamente sobre a 
efemeridade e homogeneidade dos espaços: que lugar, afinal, é lento, 
gradual e diferenciado (mesmo quando a própria busca pelo dife-
renciamento parece ser o ponto em comum dentre tantos lugares)? 
Entretanto, é preciso reconhecer que ambos os pensadores trazem 
problematizações importantes quando pensamos em novas formas de 
interação para com o espaço urbano – e, portanto, uma constante (re)
criação de lugares. Sob certas perspectivas, cada qual tem sua parcela 
de razão quanto àquilo que falam, especialmente se consideramos o 
contexto de transição, capitalização e consumo que ambos testemu-
nharam. Mas pensemos: como considerar ambas as visões quanto à 
espacialidade frenética proposta pelo Foursquare?

Primeiramente, é preciso levar em conta a forma como se pro-
cessa a pontuação dos usuários da rede: está explícito que, quanto 
mais mobilidade, quanto mais check-ins forem realizados, mais pon-
tos aquele determinado perfil irá angariar. Não se pode supor, num 
primeiro momento, que as pessoas deixarão de lado suas rotinas para 
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se dedicarem a uma exploração urbana intensa. Ainda que essa possi-
bilidade possa ser ponderada, as pistas dadas pelas dinâmicas expostas 
em redes como Facebook e Twitter apontam para uma apropriação do 
Foursquare a partir do cotidiano, ao invés do contrário.

Ademais, como pensar a singularidade dos lugares se cada um 
deles possui, a priori, pesos iguais para a pontuação dos membros 
da rede? A não ser quando o próprio sistema lança promoções com 
parceiros,8 as venues não passam de um conjunto indistinto de lon-
gitudes e latitudes num imenso banco de dados. Nesse sentido, não 
faria diferença realizar check-in aqui ou acolá – o que, veremos mais 
adiante, não ocorre exatamente assim.

Ainda levantando um questionamento crítico sobre o mercado 
de check-ins, outro problema surge quanto às transações lépidas pelo 
espaço: de que tipo de convivência ou coabitação podemos falar sobre 
o Foursquare? Assim como outras redes sociais, o sistema permite a 
mutualidade de amigos (uma lista simples de contatos) para os quais 
se poderão publicizar os próprios check-ins. Há interação de fato entre 
os indivíduos que se conhecem pessoalmente? Pessoas que nunca se 
viram (mas que se adicionaram no sistema9) terão um impulso para 
um bate-papo tête-à-tête? Diante dessas questões, como pensar, então, 
o posicionamento blasé do homem moderno perante aplicativos que 
clamam por uma renúncia deliberada da privacidade?

Anonimato, enquadramento e representação do lugar

Em recente artigo sobre mídias móveis sensíveis à localização, Su-
tko e de Souza e Silva (2011) identificam dois tipos de redes quanto 
às formas de comunicação e coordenação no espaço público. De um 

8 São conhecidos os casos em que empresas premiam os clientes que fizerem check-ins em seus 
estabelecimentos.

9 Tal qual procedem redes como Facebook ou Orkut, o Foursquare, a partir do entrecruzamento de 
contatos, também sugere “amigos” (pessoas possivelmente conhecidas) para serem adicionadas à 
sua lista pessoal.
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lado, temos os sistemas ditos anônimos,10 os quais não identificam 
seus usuários, colocando-os, de fato, como pontos (hotspots) indefi-
nidos a formarem áreas, as quais são usadas para representar alguma 
característica daquela região. Por outro, encontram-se aqueles ditos 
epônimos, sistemas que identificam e tornam públicas as informações 
dos usuários, dentre elas nome, fotografias, links externos e, no caso 
de redes locativas, a própria localização das pessoas.

A característica do anonimato figura de forma central para o ques-
tionamento da sociabilidade decorrida no Foursquare. Dentro da 
perspectiva proposta acima, a rede se caracteriza como epônima ao 
colocar seus usuários dentro de um conhecimento espacial em co-
mum. Potencialmente é possível saber dos deslocamentos de cada um 
dos nossos amigos, e não seria exagero dizer que, para o design de 
interação do serviço, tal onisciência seja plenamente desejável. Em 
outras palavras, o sistema não parece ter força de sustento sem uma 
latência voyeur: para tornar-se mayor e angariar bagdes, é necessário ver 
e ser visto, uma espécie de constante dinâmica paparazzi deliberada.  
De fato, é até possível realizar check-ins em total anonimato e, ainda 
assim, pontuar com eles. Mas onde residiria a diversão de tal dinâmi-
ca se a parte lúdica do processo se restringisse a uma brincadeira de 
uma pessoa só?

Quanto a esse ponto, não se pode deixar de considerar possíveis 
tentativas de tracking pessoal. Aplicativos de terceiros podem se utili-
zar das APIs11 públicas do Foursquare para dar vazão a formas variadas 
de tratamento de dados. Por exemplo, alguns sites utilizam o código 
aberto e disponibilizado pelo próprio serviço para apresentar uma di-
ferenciada visualização dos check-ins realizados pelo usuário. É o que 

10 O anonimato aqui não diz respeito a políticas de privacidade que resguardem os dados das 
pessoas, mas ao fato de que seus perfis não são expostos pública e propositalmente e, portanto, 
não contribuem na formação de redes sociais baseadas em mutualidade.

11 Do inglês Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicações. APIs são 
pequenos códigos que permitem a um programa interagir com outro por meio de uma linguagem 
em comum.
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ocorre no WeePlaces,12 onde é possível visualizar suas próprias checa-
gens a partir de um mapa.13

Figura 3 - No WeePlaces é possível visualizar seus check-ins através de um mapa. 

Fonte: Reprodução/WeePlaces

Casos assim, entretanto, parecem ser exceções ou, no mínimo, 
experimentações. A lógica de apropriação do Foursquare e seu imbri-
camento com o dia-a-dia dos indivíduos fundamenta-se, no fim das 
contas, num jogo de exposição e competição mútuas. Ressaltemos, 
no entanto, que tal publicização é incompleta e parcial. É necessá-
rio lembrar que o funcionamento do Foursquare não é automático: 
requer sempre um posicionamento ativo do seu usuário para que os 
check-ins sejam contabilizados no sistema. Não há modos (pelo me-
nos não oficialmente, sem hacking) de configurar o aplicativo para 
que se realizem checagens sem que a ação parta das próprias pessoas. 
Isso nos leva a um entendimento de que cada check-in, na verdade, é 
fruto de um enquadramento pessoal da rotina de cada um.

O conceito de enquadramento (framing) é oriundo de Goffman 
(1974), que o entende como a capacidade de identificar os elementos 

12 Disponível em <http://www.weeplaces.com>.
13 É possível visualizar um exemplo da interface do WeePlaces em <http://flic.kr/p/bJGboi>.
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formadores de uma dada situação. Os enquadramentos que damos 
aos eventos são formas interpretativas em relação ao fenômeno des-
crito. Em outras palavras, o framing é relacionado à compreensão de 
uma realidade percebida. 

No campo dos estudos midiáticos, o termo é apresentado como 
parte de estratégias que visam anexar uma ênfase determinada ao 
assunto tratado, concebendo um discurso veiculado. As análises de 
framing, assim, levam em consideração os enquadramentos dados à 
mensagem: como ela é forjada e divulgada, que recortes específicos 
ela possui, qual o viés abordado em sua constituição e ainda se os fra-
mes irão encontrar alguma base no contexto cultural onde se situam. 
Considera-se, dessa forma, que todo processo comunicativo (entendi-
do num sentido amplo, sem nos resumirmos aos mass media) assuma 
uma parcialidade – seja ela proposital ou não. Em essência, o enqua-
dramento da mensagem diz respeito ao modo pelo qual determinada 
informação é contextualizada. Esse processo se dá a partir da seleção 
de alguns aspectos do que está sendo dito, o que vai lhe ressaltar rele-
vâncias específicas sobre certos pontos. (ENTMAN, 1993)

Podemos realizar uma articulação simples: cada check-in pode ser 
considerado, dessa forma, uma pequena mensagem em si, constituída 
a partir do recorte de um contexto maior. Seria inocente imaginar que 
cada um dos usuários do Foursquare daria a saber, sem zelo e discrimi-
nação, todas suas movimentações pela cidade.

Dessa assunção, é possível articular as ideias de seleção e enquadra-
mento com outro conceito de Goffman (1999): a representação do eu. 
Goffman nos apresenta uma abordagem dramatúrgica da vida social, 
fornecendo um quadro teórico para o entendimento de nossas ações 
a partir da constituição de papéis. De modo resumido, o autor nos 
mostra como nos preocupamos constantemente com julgamentos de 
terceiros: estamos sempre atentos àquilo que outras pessoas pensarão 
sobre o que exteriorizamos. Desse modo, passamos a nos utilizar de 
elementos que, dispostos em determinados arranjos, configuram uma 
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fala de nós mesmos – um conjunto de signos que nos representam, 
enfim. Tal processo nos leva, portanto, a uma constante construção de 
personas, no dizer de Maffesoli (2006). Mediante uma perene mudan-
ça de figurino, a persona “vai, de acordo com seus gostos (sexuais, cul-
turais, religiosos, amicais), assumir o seu lugar, a cada dia, nas diversas 
peças dos theatrum mundi”. (MAFFESOLI, 2006, p. 133)

Não se trata, entretanto, de um mundo de mentiras. Ao assumir-
mos uma visão da vida cotidiana constantemente performática, não 
podemos tratar quaisquer exteriorizações enquanto informações fal-
sas – mesmo que o sejam de fato.14 Com efeito, observa-se um pro-
cesso de seleção (framing) daquilo que será dito – ou, no caso do 
Foursquare, daquilo que será marcado com check-ins. Desse enqua-
dramento origina-se a constituição de uma persona pública, a saber, 
o próprio perfil do indivíduo, com o registro dos seus deslocamen-
tos, suas badges e prefeituras.

Numa análise preliminar, é possível enxergar que nem todos os 
lugares ganham o mesmo status de “checáveis”, digamos. Em rela-
tório oficial do próprio serviço sobre o ano de 2010,15 fica evidente 
a diferença de marcações entre as categorias de venues. Os luga-
res caracterizados por alimentação, por exemplo, receberam mais 
check-ins que todos os demais tipos, mas tal estatística não denota 
necessariamente que os usuários do Foursquare saiam tanto para al-
moçar ou jantar fora. Antes, aparenta muito mais ser um indicativo 
de escolha. Do contrário, se levarmos em consideração que lugares 
de estudo e trabalho são bem mais frequentados que restaurantes e 
bares, por que recebem menos marcações que estes?

14 Ora, trapaças fazem parte de qualquer dinâmica lúdica. Acessando o endereço mobile do Foursquare 
<m.foursquare.com>, é possível mentir propositalmente sobre sua posição. Ainda que o check-in 
neste caso seja falso, de um modo ou de outro sempre pode haver alguma intencionalidade nessa 
ou em qualquer outra forma de engodo.

15 Disponível em <https://foursquare.com/2010infographic>. Acesso em 13 ago. 2011.
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Buscando uma analogia com a “representação do eu”, Sutko e de 
Souza e Silva (2011) propõem uma paráfrase provocativa: a represen-
tação do lugar. Falar das apropriações do espaço, dos deslocamentos 
e das conquistas daí advindas é, efetivamente, uma forma de falar de 
uma experiência conjunta entre o eu e o próprio espaço frequentado.

Nos termos de Goffman, poderíamos falar da experiência so-
cial do uso de uma aplicação de rede social locativa móvel não 
apenas como uma representação de si, mas como uma repre-
sentação do lugar na vida cotidiana. Seguindo Goffman, falar 
da representação de um lugar é sugerir uma relação entre sua 
natureza e seu aspecto”.16 (SUTKO; DE SOUZA E SILVA, 
2011, p. 811, grifos do autor)

Nesse caso específico, os autores lidam com uma formação do lu-
gar tendo em vista os check-ins nele realizados. Ou seja, para além de 
ser um espaço previamente concebido, considera-se uma articulação 
recursiva de lugares e públicos, caracterizando, de fato, a dialética pro-
dução social do espaço (LEFEBVRE, 1991): ao passo que o próprio 
lugar se constitui por meio dos fluxos comunicacionais e das interações 
nele geradas (FALKHEIMER; JANSSON, 2006), os indivíduos que a 
eles estabelecem algum elo são forjados – ou forjam a si mesmos – en-
quanto personas através das próprias anotações espaciais. A perspectiva 
dramatúrgica de Goffman (1999), trazida à tona para a observação 
desse processo duplo, mostra-se um dos pilares mais importantes para 
entendermos as apropriações dos espaços a partir dos check-ins, su-
gerindo, pois, que por trás de toda a dinâmica lúdica, competitiva 
e exploratória do Foursquare encontra-se uma intenção de constante 
construção, resguardo e monitoramento da própria imagem.

16 Tradução livre de “In Goffman’s terms, we might be able to speak of the social experience of using 
an LMSN [locative mobile social network] application not just as a presentation of self, but as a 
presentation of place in everyday life. Following Goffman, to speak of the presentation of place is 
to suggest a relationship between the nature and appearance of a place”.
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Considerações finais

Para concluirmos as digressões aqui realizadas, tratemos de res-
ponder algumas questões que não foram plenamente fechadas ao lon-
go do texto. Primeiramente, pensemos no sentido de lugar: no Fours-
quare não se encontram evidências de que os espaços sejam tomados 
pelos usuários, que sejam apropriados da forma como lhes convêm. 
Ao contrário, a forma como as dinâmicas se processam aponta para 
um entendimento de que suas concepções iniciais parecem ser ado-
tadas a contento pelo público, sem desvios e deturpações em torno 
de seu conceito original. Uma lanchonete ou um parque continuam 
sendo tratados como tais até que o endereço de fato mude de caracte-
rização. Ainda assim, é preciso lembrar que, no universo do sistema, 
a localização só perderá sua natureza matemática a partir de sua plena 
habitação (lembremos que as venues precisam ser criadas para que 
passem a receber checagens).

Entretanto, habitar o lugar do Foursquare não pode ser entendido 
à maneira de Heidegger (2008), por exemplo, afinal, a dinâmica da 
rede impede uma fixação sobre um determinado local: é necessário 
perder-se em meio à cidade, colonizá-la intensamente, de forma que 
se conquiste cada vez mais badges e prefeituras. Também as críticas 
de Augé (1994) e Relph (1976) são aplicáveis a essa forma de socia-
bilidade urbana frenética e desconcentrada proposta pelo Foursquare, 
mas até certo ponto. Observemos que as relações estabelecidas com 
as venues são bem mais escorregadias e efêmeras que ambos poderiam 
imaginar às suas épocas, mas nem por isso os lugares irão perder sua 
identidade ou sentido. Tratamos, com efeito, de dois espaços – um 
físico e um digital – que, mesmo separados, possuem alguma zona 
de contato, e por essa razão não podem ser considerados como di-
mensões totalmente distintas. É essa área conexa, ora chamada de 
espaço intersticial (SANTAELLA, 2008), ora território informacio-
nal (LEMOS, 2008), que nos permite compreender a importância 
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e seriedade com que redes como o Foursquare são tratadas por seus 
usuários. Pois essas geografias pessoais (mas as coletivas também, se 
considerarmos agrupamentos de amigos e conhecidos), constituídas 
pela dinâmica lúdica do serviço e entendidas enquanto camadas de 
dados a compor o todo espacial, não são simplesmente homogêneas 
ou mesmo negações do lugar em seu formato tradicional. Se assim 
fossem, não passariam pelo crivo individual do check-in. Em suma, 
se aquelas localizações marcadas no mapa do Foursquare não tivessem 
algum significado para os usuários, estes não colocariam suas personas 
em jogo num universo que flutua nesse “limbo” entre o digital e o 
concreto – mas que, para todos os efeitos, é sempre real.

Além disso, as formas de interação proporcionadas pelas redes so-
ciais locativas nos indicam formas variadas de dinâmicas socioespa-
ciais. Sutko e de Souza e Silva (2011) entendem que jogos locativos 
possuem como funcionamento principal a exploração de lugares – o 
jogador acaba por conhecer e interagir com outras pessoas apenas 
por decorrência. Já no caso de redes sociais baseadas em localização, 
estas possuem como objetivo primordial uma coordenação entre as 
próprias pessoas que a compõem. No caso do Foursquare, é preciso 
lembrar que frequentar determinados lugares é um índice condicio-
nado a situações socioeconômicas – num caminho similar, possuir 
smartphones e até mesmo ter condições de mobilidade facilitada, tam-
bém. As práticas observadas no serviço, portanto, indicam-nos que o 
foco principal dos usuários não está numa mera exploração do espaço 
urbano, como se estivessem em meio a um safári competitivo, mas 
sim num estabelecimento de vínculos com seus pares. Como con-
sequência dos check-ins, firmam-se relações com o lugar, mas estas 
acabam restando num ponto secundário, em favorecimento do eu 
para com os demais.

Ainda nesse ponto, é preciso considerar que a atitude blasé conti-
nua da mesma forma. Sutko e de Souza e Silva (2011) nos mostram 
que, por seu caráter epônimo, redes sociais móveis induzem a um 
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engajamento apenas para com semelhantes, numa espécie de “mole-
cularização”. Mesmo quando usuários de redes desse tipo conhecem 
novas pessoas, fazem-no dentro de um universo demográfico muito 
similar – mesmo porque o cruzamento de dados realizado pelo siste-
ma deve diminuir bastante as chances de serendipity17 da dinâmica.

Por fim, ressaltemos que as considerações apresentadas neste ar-
tigo são fruto de uma observação preliminar e não se estabelecem 
unicamente num sentido de problematização ou exercício teórico, 
mas também num intuito provocativo, a fim de suscitar mais e mais 
questionamentos. Cada um dos pontos levantados aqui pede um con-
junto de dados empíricos a serem apresentados, os quais se esperam, 
efetivamente, que sejam apurados em futuras pesquisas.
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