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Resumo

Neste trabalho pretende-se analisar as representações iconográficas presentes na 

obra Collectanea de mappas de cartographia paulista antiga, organizada por Afonso de E. 

Taunay,  em 1922.  Procura-se nesta  analise,  tendo como objeto  central  de referência,  o 

mapa de Dom Luiz de Céspedes Xeria produzido em 1628, demonstrar que alguns dos 

documentos apresentados possuem falhas estruturais em sua reprodução, que ao não serem 

percebidas no momento de sua publicação, se transformaram em um documental histórico 

primário erroneamente reproduzido. Procura-se, também, analisar a herança deixada pela 

exposição e propagação deste mesmo material cartográfico, que de maneira imperceptível 

ao homem comum, se mantém influenciando e moldando ações cotidianas não diretamente 

relacionadas a época de produção do próprio material cartográfico analisado.
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Caracterizando a documentação cartográfica

Este  trabalho  procura  discutir  e  analisar  as  representações  iconográficas  e 

cartográficas herdada pela atual historiografia brasileira, como resultado da publicação da 

obra,  Collectanea de mappas de cartographia paulista antiga, organizada por Afonso de 

Taunay, no ano de 1922. Observa-se, entretanto, que como foco principal ,em virtude das 

limitações impostas ao texto, será analisado o mapa produzido na expedição de Dom Luiz 

de Céspedes Xeria, ao Paraguai no ano de 1628. Este mapa é o segundo descrito e analisado 

por Taunay no conjunto dos nove mapas encartados no contexto da obra organizada por ele.

A obra possui o seguinte conjunto cartográfico, a saber:

1-Mappa da Região Vicentina; 40,3 cm x  56,8 cm; Cópia da folha 04 do “Livro 

que dá rezão do Estado do Brasil”, editado em 1612;

2-Mappa de D.Luis de Céspedes Xeria; 1,89 m x 79 cm Original aquarelado e 

colorido pertencente ao Arquivo Geral das Índias, localizado em Sevilha, na Espanha;

3-Mappa  das  Minas  do  ouro  e  São  Paulo  e  costa  do  mar  que  lhe 

pertence; 51 cm x  61 cm; Original aquarelado ; século XVIII;

4-Mappa anonymo da região parano-paraguaya; 57 cm x 48 cm, primeira 

metade do século XVIII;

5-Mappa da região santista; Mapa original 33 cm x 63 cm; início do século XVIII;

6-Carta  corographica  e  hydrographica  de  toda  costa  do  mar  da 

Capitania de S.Paulo. Mapa original, 33 cm x 48 cm. 1789;

7-Mappa corographico da Capitania de S.Paulo.  Mapa original,  1,63 m x 

1,49 m; (1791-1792);

8-Carta corographica da Capitania de S. Paulo Mapa original aquarelado, 57 

cm x 82 cm, 1793;

9-Mappa corographico da Província de S. Paulo. Mapa original impresso 1 

m x 1,18 m; Anno de 1837 & Gravé par Alexis Orgiazzi;.Paris.

A obra  de  Taunay,  apesar  de  se  consagrar  como um marco  na  divulgação  da 

cartografia paulista, também contribuiu para a exposição de um imaginário historiográfico, 

inserido  no  contexto  das  representações  necessárias  a  manutenção  das  ideologias 

interpretativas de seu autor e organizador. Este volume documental organizado, concentra 
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as  representações  cartográficas  dos séculos XVII  ao XIX, devendo-se lembrar  que este 

livro,  volume 01,  fazia  parte  de uma proposta  mais  ampla  de publicação,  fato que não 

chegou a ser concretizado.

A  análise  formal,  dos  elementos  cartográficos  reproduzidos,  realizada  pelo 

organizador  da  Coletânea fixou-se,  principalmente,  nas  configurações  técnicas  dos 

elementos cartográficos apresentados. Nesta forma de tratamento do manancial documental 

reproduzido, percebe-se a inserção da cientificidade existente no momento histórico de sua 

publicação, aquilo que J.H. Andrews, na introdução da obra de J.B. Harley (2005), chamou 

de “Positivismo Cartográfico”.

No recorte  temporal  entre  a  percepção  do  território  mapeado  e  a  real  visão  do 

espaço culturalmente constituído, um mapa é apenas um produto físico, que representa uma 

situação intangível, ou seja, a fronteira, por exemplo, entre Nações; ou como nos lembra 

Eunice Ribeiro Durham, em ensaio no qual analisa as idéias do antropólogo Malinowski: “o 

comportamento concreto de pessoas reais [que] constitui sempre uma unidade, que engloba 

necessariamente a utilização de objetos, a atividade grupal e a manipulação de símbolos”. 

(DURHAM, 1986: 11).

Nesta simbologia de referência e absorção dos contextos históricos instituídos e a 

produção cultural desenvolvida, encontra-se a obra organizada por Affonso d'Escragnolle 

Taunay. Sua  Collectanea de mappas de cartographia paulista antiga, é composta de 06 

páginas  explicativas  e,  conforme  já  apontado,  de  09  mapas  dobráveis  de  grandes 

proporções. 

A  obra  publicada  deve  ser  percebida  neste  complexo  sistema  instituído  na 

adequação e formulação de uma historiografia necessária a servir a um interesse de grupos 

locais  hegemônicos.  Tal  ação  encontra  grande  acolhida,  no  final  do  século  XIX  as 

primeiras  décadas  do  século  XX,  e  se  materializa  pelo  uso  de  diversos  suportes 

documentais, propondo-se, desta maneira, a visualização da historiografia paulista e suas 

ramificações culturais.

Para Taunay, a divulgação dos mapas apresentados, representava a manutenção da 

memória paulista e sua recuperação como palco fundamental na formação do Brasil como 

Nação, fato percebido de imediato na proposta da publicação ocorrida em 1922, ano das 

comemorações  do  Centenário  da  Independência  do  país.  Nos  comentários  dos  mapas 
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apresentados, são perceptíveis estas tentativas de transformar o território paulista em um 

exemplo de nacionalismo único. Confundem-se ainda, neste aspecto, a interpretação e juízo 

de valores próprios de Taunay, que como pesquisador negligencia, neste caso específico a 

ser  comentado,  a  separação  entre  o  objeto  histórico  analisado  e  as  memórias  pessoais 

daquele que o analisa.

Tal fato não é percebido de imediato e, na atualidade, a herança pictórica atribuída 

aos  mapas,  no  caso  específico  da  obra  organizada  por  Taunay,  atinge  locais  não 

necessariamente  vinculados  a  eles  e  sua  época  de  produção.  Como  exemplo  tem-se  a 

propagação da representação iconográfica da suposta Casa da Câmara da então Vila de São 

Paulo no mapa confeccionado durante a expedição de D.Luis de Céspedes Xeria, a caminho 

do Paraguai  em 1628.  Esta  representação  ainda  hoje  é  usada  para ilustrar  documentos, 

livros,  ou  mesmo como atual  logomarca  de  uma instituição  proprietária  de  uma mídia 

televisiva. 

Dom Luiz de Cespedes Xeria e o nascimento da visualidade paulistana

Escolheu-se, para efeito de análise, o Mappa de Dom Luis de Céspedes Xeria; de 

1,89  m x  79  cm,  original  aquarelado  e  colorido,  sendo  pertencente,  originalmente,  ao 

Arquivo  Geral  das  Índias,  localizado  em  Sevilha,  na  Espanha,  e  incluso  no  conjunto 

divulgado na Coletânea organizada por Taunay. Nesta prancha cartográfica é encontrado 

diretamente,  a  origem  desta  percepção  do  imaginário  cartográfico  difundido  naquele 

momento de sua reprodução e publicação. 

Há,  para  nós,  uma  herança  imperceptível,  pois  a  apropriação  de  seu  conteúdo 

ideológico, por aquele que o observa na atualidade, é feita de forma quase natural. Não há 

um questionamento direto desta ação, como também a análise dos significados existentes 

em sua representação, divulgados desde a época de sua reprodução inicial.

No referido mapa observa-se que a descrição analítica inicial de Taunay é, de certa 

forma, um pouco preconceituosa, com o trato do material do período: “Este mappa, mero  

roteiro ou topographia, como no tempo se chamava, é talvez a mais antiga carta conhecida  

de  penetração  do  Brasil  e,  certamente  o  primeiro  documento  da  nomenclatura  

geographica  do  planalto”  (Taunay,  1922:  03).  Ao  atribuir  ao  valioso  documento  a 
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definição de “mero roteiro”, Taunay projeta sua memória cultural adquirida durante o início 

do século XX, em uma representação cultural criada durante o século XVII. Três séculos 

separam o produto histórico-cultural, do analisador e neste encontro de culturas observamos 

as falhas estruturais do processo de análise estabelecido por Taunay. 

De fato o mapa de Céspedes Xeria é fruto da época inicial do ciclo das Entradas e 

Bandeiras.  Os homens  do período não  eram formados  em academias  e  nem ao menos 

detentores  dos  conhecimentos  clássicos  dos  bancos  escolares.  Representavam conforme 

observavam e é neste contexto que suas produções culturais devem ser compreendidas. 

A divulgação  deste  mapa,  na  Colletânea de  Taunay,  marcará  o  imaginário  da 

História Paulista, ou seja, no momento de sua publicação desenvolvia-se a percepção da 

história local associada ao grande desenvolvimento econômico e material advindo com o 

ciclo do café. Qualquer patrimônio, tangível ou intangível, que apontassem para justificar 

ações  grandiosas,  também  no  passado,  serviria  para  enaltecer  ainda  mais  o  presente 

daqueles  que o  analisavam e  o divulgavam.  Neste  sentido  qualquer  documentação  que 

retratasse a região do planalto  de Piratininga,  anteriormente ao século XIX, tornar-se-ia 

ícone de referência e de louvor.

Seguindo  este  critério  torna-se  claro  para  Taunay que  este  mapa  é  um “mero 

roteiro”, simples definição para caracterizar os produtos históricos que não estivessem a 

altura do modelo historiográfico em desenvolvimento.

O  mapa  de  Céspedes  Xeria  é  descrito  por  Taunay  de  forma  a  mostrar  a 

simplicidade do documento, na sua visão de análise:  “Nelle se veêm o delineamento, do  

curso  do  Tietê  e  do  Paraná.  Não  há  idéia  de  escala,  proporções,  coordenadas  

geographicas , nem accidentes orográphicos, ou quaesquer outros. Nem siquer se lembrou 

o topógrafo de conservar certa relação entre os volumes dos dois rios”.(Taunay, 1922: 

03). 

Claro que o mapa de Céspedes  Xeria,  não poderia  ter  sido realizado ao gosto 

estético  de  Taunay,  ele  é  um  produto  do  momento  da  expedição,  construído  pela 

observação participativa dos membros da comitiva de Dom Luiz C. Xeria a caminho do 

Paraguai. Observa-se diretamente a herança cultural dos exploradores do sertão do país no 

período, ou seja, a associação daquilo que é visualizado; desconhecido; com aquilo que é 

conhecido e já presente no imaginário em vigor. As proporções dos rios explorados não são 
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necessárias, somente se no decorrer do processo da viagem seja encontrada uma passagem 

que facilitaria ou dificultaria a navegação, ou outro elemento significativo que não fosse de 

conhecimento imediato dos exploradores.

Este  tipo  de  cartografia  era  construído  com  o  propósito  da  navegação  e  do 

caminho possível de penetração. Era confeccionada com informações in loco e também de 

batedores e guias já versados nos perigos da travessia.  Não se pode considerar o mapa 

como um produto de uma exploração pioneira. Ele é pioneiro ao passar para o papel aquilo 

que já se conhecia no relato oral do período, embora seja um dos resultados de inúmeras 

expedições anônimas que já haviam sido realizadas na época, a princípio de forma milenar 

pelos nativos e posteriormente, de igual forma, pelos colonizadores.1

Quanto  à  caracterização  estética  da  obra,  mesma  opinião  é  compartilhada  por 

Sérgio Buarque de Holanda, que afirma ser a grande maioria dos mapas deste momento 

histórico  do  Brasil,  em  especial  do  território  paulista,  produzidos  até  o  século  XVIII 

composta de “(...) toscos desenhos” com “nomes estropiados”. (HOLANDA, 1995:19). 

O relato de Holanda ampare-se na forma tradicional de se perceber o documento 

histórico,  e  neste  caso,  o  cartográfico,  neste  momento  do  pensamento  historiográfico 

nacional.  O documento não textual sempre foi visto como um simples auxiliar  do texto 

histórico  e  na  análise  desenvolvida  por  Taunay,  este  fato  não  é  uma  exceção.

(CAVENAGHI, 2006).

Mesmo  com este  olhar  analítico  de  Taunay,  esta  percepção  da  cartografia  do 

período não  encontrou  respaldo  científico,  da  maneira  correta  que  deveria  ter  tido.  Na 

narrativa  da  coleta  do  objeto  cartográfico,  encontramos:  “Foi  copiado  para  o  Museu 

Paulista pelo hábil cartographo, Snr Santiago Monteiro Diaz, em 1917, a mandado nosso. 

Ehxumou-o do archivo sevilhano o erudito Pablo Pastell na sua Historia de la Compañia 

de Jesus em la Província del Paraguay.” (Taunay, 1922: 03).

Neste processo de coleta observa-se que o desenho da então Vila de São Paulo, 

que aparece timidamente no local,  que se convencionou classificar como canto superior 

esquerdo do mapa, após sua publicação na  Colletânea, passou a ser considerada o marco 

simbológico da representação inicial da urbe em sua fase embrionária. 

1 Deste  período  e também nesta  forma de  compreender  o  território  há  o  importante  relato  de 

Teotônio José Juzarte, que em seu Diário da Navegação, descreve na forma de um relatório de campo todo o 

cotidiano das monções paulistas. Ver para mais detalhes. MAKINO, M.; SOUZA, J.S. (orgs.), 2000.
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Finalmente era encontrada uma imagem da cidade de São Paulo, anterior ao século 

XIX, fato que associado às efemérides de comemoração do centenário da Independência do 

Brasil, ficaria marcado como um grande acontecimento histórico. Deve-se recordar que esta 

classificação; “canto superior esquerdo”; relaciona-se a escolha visual adquirida pelo objeto 

cartográfico, ou seja, ele é visualizado pela perspectiva da representação da então Vila de 

São Paulo,  fato  que condiciona  o  leitor  a  perceber  de  imediato  a  razão  daquilo  que  é 

representado, em função talvez, da escolha e seleção atribuída por Taunay. 

A este fato associa-se, ainda, que a mesma representação da urbe foi alterada para 

acomodar  ainda  mais,  a  proposta  visual  seletiva  acolhida  por  Taunay.  Originalmente 

percebe-se que a representação da Vila de São Paulo é de fato parte estrutural de todo o 

conjunto do mapa e não o objeto principal  de sua representação,  que está efetivamente 

associada, quase que exclusivamente ao mapeamento dos caminhos fluviais apresentados. 

O destaque, no momento da reprodução do mapa, em 1922, conforme a ser demonstrado, 

foi dado a cidade de São Paulo e a sua representação iconográfica.

Como conciliar  a  grande descoberta  do mapa e  a  presença  de um desenho da 

cidade de São Paulo, de forma satisfatória aos interesses hegemônicos da historiografia do 

período?  A  resposta  seria  simples:  enaltecer  a  imagem coletada.  Alguém modificou  o 

desenho, invertendo sua posição original e acrescentou um anexo à suposta Casa da Câmara 

que é registrada. Talvez este fato tenha ocorrido ou por ação do próprio cartógrafo indicado 

por Taunay, o senhor  Santiago Monteiro Diaz, ou por iniciativa direta de Taunay. Neste 

momento e de maneira sutil,  a representação passa a atender os interesses propostos da 

historiografia paulista em desenvolvimento no período. 

No mapa original que se encontra no Arquivo Histórico das Índias, em Sevilha na 

Espanha, o desenho da Vila de São Paulo encontra-se conforme representado na imagem 

abaixo.
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Figura 01-  Fonte:  Archivo General de Índias, Sevilha Espanha.  Recorte do:  Mapa del Río Ayembí, que 
recorrió el Gobernador del Paraguay, D.&&Luis DE Céspedes Xeía, al entrar en su Gobernación por la via  
del Brasil 2

Percebe-se  que  a  estrutura  arquitetônica  da  Vila  de  São Paulo  desenhada  pelo 

cartógrafo, em 1628, é apenas situacional, ou seja, representa parte do restante do mapa, 

sendo indicativa de um determinado local, que na visão do cartógrafo era apenas parte do 

caminho a ser percorrido. Nenhum destaque especial  é dado a presença da Vila de São 

Paulo, que é reconhecida, quase que exclusivamente pela sua legenda: “Villa de S. Pablo  

em el Brasil”. Originalmente a imagem da suposta Casa da Câmara, encontra-se de ponta 

cabeça;  fato  que  reforça  ser  sua  presença  um  elemento  aparentemente  secundário,  no 

contexto geral do mapa originalmente produzido, ou simplesmente um indicativo do local 

de saída da expedição de Xeria, e, 1628.

Figura 02 - Mapa del Río Ayembí, que recorrió el Gobernador del Paraguay, D.&&Luis DE Céspedes  

Xeía, al entrar en su Gobernación por la via del Brasil. Archivo General de Índias, Sevilha Espanha

2 Agradeço  a  Yolanda  Barraycoa  Martinez,  aluna  do  curso  de  graduação  em  Hotelaria,  da 

Universidade  Anhembi  Morumbi-SP,  pela  imprescindível  ajuda,  na  realização  da  coleta  documental 

apresentada.
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Efetuando-se o mesmo recorte da imagem do mapa reproduzido por Taunay em 

sua Coletânea, observam-se diferenças significativas, conforme a imagem a seguir:

Figura 03 - Fonte:  Collectanea de mappas de cartographia paulista antiga,  recorte realizado a partir da 

reprodução existente, na obra organizada por Taunay, do mapa de Céspedes Xeria.

Percebe-se aqui, a imagem colocada de forma não invertida, de maneira a facilitar 

o olhar do observador e conduzi-lo a perceber a intenção principal do processo: a futura 

cidade de São Paulo seria, talvez em um desejo necessário a Taunay, mais importante que o 

restante  do  mapa  de  Céspedes  Xeria.  Associado a  isto,  inclui-se  ainda,  no  desenho da 

edificação  representada;  que  provavelmente  seria  o  da  Casa  da  Câmara;  em  seu  lado 

esquerdo, conforme já comentado,  outro anexo do edifício,  advindo, provavelmente das 

considerações de Taunay a respeito da história embrionária da urbe. Esta “sutil” inclusão 

aumentou  o  campo  visual  de  percepção  do  desenho,  facilitando  ainda  mais  a  sua 

visualização  por  parte  do  observador.  A legenda,  também modificada;  “La villa  de  S.  

Pablo em el Brasil”, tentava referenciar ainda mais o destaque necessário a expressão de 

um passado de glórias, buscado de forma constante por Taunay e seus seguidores.

O  mapa  de  Xeria,  constantemente  reproduzido,  desde  a  sua  publicação  na 

Colletânea de Taunay, tornou-se uma espécie de iconografia romântica dos tempos iniciais 

da cidade de São Paulo. Este fato não ocorreu por ação principal de seu autor original, e 

sim, talvez, pela interferência direta de Taunay que em sua ansiosa vontade de resgate do 

manancial  historiográfico  paulista,  pode  ter  procurado  transformar  a  então  vila,  no 

momento da representação do mapa de 1628, em centro principal das atenções. 

Uma  cidade  que  originalmente  era  vista  apenas  como  um  entroncamento  de 

caminhos entre o litoral e o sertão, no qual o isolamento geográfico proposto pela serra do 
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mar  a  transformava-a,  por  exemplo,  em  local  não  propício  a  hospitalidade  aos  não 

pertencentes ao seu cotidiano cultural. A acumulação de riquezas, na vila de São Paulo, no 

período  da  confecção  do  mapa  de  Xeria,  ainda  hoje  é  um  elemento  de  discussões 

historiográficas interessantes e bastante significativas. (BLAJ, 1998).

Outro exemplo da herança recebida de muitos dos mapas da Coletânea, encontra-

se  na  criação  de  um  textual  historiográfico,  no  qual  esta  suposta  verdade  absoluta 

propagada  por  Taunay,  nesta  situação  específica,  também encontra  respaldo  em muitas 

publicações da atual historiografia. 

Trabalhos consagrados, pela mídia e pelo público, utilizam-se de mapas apenas 

como ilustração  daquilo  que é  escrito.  Reproduz-se a  simples  impressão  que  a  ciência 

histórica para ser absorvida na contemporaneidade,  necessita do elemento pictórico para 

materializar-se na memória do seu leitor/observador. Cabe lembrar que isto também ocorre 

com qualquer outro tipo de representação imagética, embora a fotografia tenha recebido, 

nos  últimos  anos,  um  tratamento  diferenciado,  em  função  da  grande  quantidade  de 

trabalhos  historiográficos  críticos,  realizados  nesta  área  específica.  (LIMA,  S.; 

CARVALHO, V., 1997; KOSSOY, B., 2001; CAVENAGHI, A J., 2003.).  

A criação de um manancial iconográfico dos primeiros momentos da colonização 

portuguesa  em terras  paulistas  tem inicio,  principalmente,  com o  trabalho  de  J.  Wasth 

Rodrigues que desde 1918 já se destacava como “pintor do período colonial brasileiro”. 

Encarregado por Taunay para reproduzir e produzir um manancial iconográfico e histórico 

deste período em razão das comemorações do Centenário da Independência do Brasil, as 

pinturas de J. Wasth Rodrigues incorporaram, visualmente,  a suposta realidade histórica 

necessária  a  concretização  do  pensamento  historiográfico  do  qual  Taunay  compartilha. 

(BASTOS: 2006).

Neste momento o imaginário inicial relacionado a caracterização da então Vila de 

São  Paulo,  apresentado  no  mapa  da  expedição  de  Xeria  e  reproduzido  por  Taunay,  é 

incorporado definitivamente como modelo imagético de representação da então São Paulo 

colonial.

A  imagem  da  Casa  da  Câmara  assume  a  identidade  perdida  e  necessária  a 

legitimar um inconsciente coletivo de representação da “força paulista”.
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Figura 04 - Reprodução página: ALBUQUERQUE, M.M.; REIS, A. C. F.(orgs.) Atlas Histórico 

Escolar. 7ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Material Escolar - Fename/MEC,  1977.

 

Na imagem perpetuada inicialmente por de J. Wasth Rodrigues, o quê se percebe 

de imediato é a reprodução do imaginário original criado pelo mapa divulgado por Taunay. 

Ao lado direito da suposta Casa da Câmara, nota-se a presença de um anexo não existente 

na reprodução original do mapa de Xeria, mas existente no mapa da Coletânea de Taunay. 

Além deste fato, a torre existente no desenho da Casa da Câmara, de Rodrigues suporta um 

sino, elemento não presente e nem ao mesmo sugerido na reprodução original dos mapas. 

Originalmente  ela  poderia  ser  uma  camarinha,  elemento  arquitetônico  típico  das 

construções bandeirantes existentes no território paulista durante os séculos XVII e  XVIII. 

A representação desenvolvida por Taunay,  naquele  momento,  ganhou espaço e 

perpetuou-se no imaginário original criado para representar a região paulista, durante seu 

período inicial de colonização. 

Na imagem da página do Atlas MEC/FENAME, que em 1977 já estava em 7ª 

edição,  é  possível  perceber,  de  forma  nítida,  como  a  verdade  absoluta  atribuída  à 

reprodução  do  mapa  de  Xeria  já  havia  se  concretizado  e  desenvolvido  um referencial 

imagético  que se perpetuaria  até  os dias de hoje.  De maneira  pedagógica  o imaginário 

desenvolvido inicialmente por Taunay, ganhava neste momento o espaço das salas de aulas 
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e moldava definitivamente a percepção histórica das crianças e adultos educados naquele 

período.

A primeira discussão mais concreta relacionada à representação das residências 

existentes  na  cartografia  reproduzida  por  Taunay  é  feita  em  1939,  quando  Belmonte; 

pseudônimo de Benedito Carneiro Bastos Barreto; publica No tempo dos Bandeirantes. A 

obra é fartamente ilustrada pelo próprio Belmonte, e em uma das análises efetuadas, o autor 

aponta para: Um problema da iconografia seiscentista.(BELMONTE, 1980: 275).  

Este problema é demonstrado quando Belmonte (1980: 278-279) argumenta que:

“Todos  nós  sabemos  o  quanto  é  pobre  a  iconografia  paulista.  (...)  a  iconografia  

seiscentista  de São Paulo é de um pauperismo acabrunhante, pois não conseguiu sair do  

âmbito  restrito  da  cartografia  e  de  uma  ou  outra  gravura(...).  Entre  essa  escassa 

documentação, acha-se o roteiro cartográfico de Dom Luiz de Céspedes Xeria(...). A vila  

de São Paulo que ali figura, representada por um prédio de três corpos, é a cópia exata  

de uma casa da cidade ou, apenas, uma representação simbólica da vila?”

O autor discute se a representação apresentada seria ou não a Câmara da Vila de 

São  Paulo,  absorvendo  os  valores  ilustrados  no  mapa  reproduzido  por  Taunay,  ao 

argumentar que a suposta imagem da Câmara da Vila era, “representada por um prédio de 

três corpos” (Belmonte, 1980: 279).

Não é analisado, e nem mesmo questionado a autenticidade do material primário 

pois  já  na  época  de  publicação  da  obra  de  Belmonte,  em  1939,  a  legitimidade  da 

documentação  recolhida  por  Taunay  era  mais  que  confirmada  pela  academia,  e  este 

academicismo encontrava-se representado diretamente na própria figura de Taunay.

O mapa de Céspedes Xeria e sua visualização na contemporaneidade 

Na atualidade,  foi  possível  identificar  a  presença da  reprodução dos  mapas  de 

Céspedes  Xeria  em  diferenciados  suportes.  Daqueles  encontrados;  considera-se  aqui 

aqueles que apresentaram uma maior difusão em função da forma de sua publicação; quatro 

deles são impressos e outro se encontra hospedado em ambiente virtual. 
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No primeiro  momento  de propagação tem-se a  imagem das capas  da chamada 

Coleção Paulistica, da qual faz parte a reimpressão da obra de Belmonte, realizada pelo 

Governo do Estado, em 1980, que apresenta estampando o mapa de Xeria, demonstrando 

novamente a absorção deste imaginário iconográfico.

O  mito  da  formação  do  povo  paulista,  associado  à  imagem  reproduzida  por 

Taunay em sua  Coletânea  foi novamente utilizado em tempos contemporâneos quando o 

símbolo iconográfico de representação da Vila de São Paulo, é encontrado, desde 1967, 

como logomarca da Fundação Padre Anchieta, proprietária da Rádio e Televisão Cultura. 

Este  talvez  seja  o  momento  de  maior  absorção  pelo  público  em  geral  desta  herança 

cartográfica,  pois  se  encontra  em ambiente  virtual  e  aberto,  acessível  para aqueles  que 

possuam uma conexão com a rede mundial de computadores.3

Outra reprodução da iconografia do mapa de Xeria é encontrada na obra Diário da 

Navegação (MAKINO,  M.;  SOUZA,  J.  S.  (orgs.)  :  2000);  quando  na  introdução  dos 

escritos  de  Teotônio  José  Juzarte  é  referenciado  a  cartografia  do  Rio  Tietê  na  qual  é 

estampada a obra reproduzido na Coletânea organizada por Taunay.

Posteriormente, a divulgação da imagem de Xeria ainda é encontrada, também, na 

contracapa da obra,  A capital da Solidão, de Roberto Pompeu de Toledo (2003), lançado 

pela editora Objetiva, como seu carro chefe para as comemorações dos 450 anos da cidade 

de São Paulo, que seria comemorado no ano seguinte, em 2004. Apesar da representação 

cartográfica  não  ser  diretamente  usada  na  confecção  do  texto,  este  fato  demonstra  a 

permanência direta deste imaginário associativo,  ou seja, a caracterização da antiga São 

Paulo colonial insere-se na apresentação da obra divulgada por Taunay.

Mais  recentemente,  no  ano  de  2008  (KEATING,  V.;  MARANHÃO,  R.),  foi 

lançada a obra Caminhos da conquista: a formação do espaço brasileiro, na qual o mapa 

de Céspedes Xeria é novamente referenciado. 

Considerações Finais

A proposta de percepção das idéias existentes na obra por Taunay, não se esgota 

na apresentação do Mapa de Xeria, sendo possível percebê-las nas possibilidades críticas 

3Ver:  http://www2.tvcultura.com.br/fpa
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que reservam as  análises  dos  outros  mapas  da  Coletânea,  de  maneira  a  ampliar  o  real 

significado atribuído a toda obra organizada.

Vários dos mapas, por exemplo, entre eles o de Xeria e, ou ainda, o de Daniel 

Pedro Muller de 1837, só foram publicados neste único momento em 1922, e de forma 

bastante incipiente; vide o exemplo de Belmonte; discutidos ou analisados criticamente.

A atual  historiografia  brasileira,  ainda  limita-se,  como  foi  apresentado  aqui,  a 

reproduzir  estes  mesmos  mapas,  dos  quais  ignora-se  a  história  real  de  sua  produção e 

organização.  Nota-se,  apesar  do  questionamento  de  veracidade  histórica  atribuída  para 

alguns  documentos,  que  o  manancial  de  informações,  utilizadas  por  Taunay  para  dar 

sentido  histórico  as  representações  cartográficas  mostradas,  são  de  vital  importância, 

embora se deva observá-las com uma maior acuidade no seu processo de interpretação. 

A  verdade  absoluta  ainda  atribuída  ao  material  cartográfico  presente  na  obra 

organizada por Taunay representa, uma ilusão de veracidade, que embora não percebida 

diretamente,  influencia  as leituras a serem feitas  do momento histórico a ser analisado. 

Neste sentido a obra  Collectanea de mappas de cartographia paulista antiga,  pode ser 

considerada um marco inicial na propagação destes elementos ideológicos, que de forma 

bastante sutil encontram-se estampados na superfície de uma representação cartográfica.
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REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS

Mappa de D.Luis de Céspedes Xeria; 1,89 m x 79 cm Original aquarelado e colorido 

pertencente ao Arquivo Geral das Índias, localizado em Sevilha, na Espanha.
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