
Universidade de São Paulo 

3º Simpósio Iberoamericano de História da Cartografia 

Agendas para a História da Cartografia Iberoamericana 

São Paulo, abril de 2010 

 

 

 

 

 

OMNIA FERT AETAS – O TEMPO TUDO TRAZ: AMOSTRAGEM DE CARTOGRAFIA 

HISTÓRICA COMO PROPEDÊUTICA DO CONHECIMENTO EM ALGUNS 

EXEMPLARES DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA (1930-1970) 

 

 

Caio Graco Valle Cobério
1
 

 

 

RESUMO 

 Aproveitando o ensejo de aprofundamento na cartografia histórica como instrumento de acesso ao 

conhecimento histórico, este trabalho pretende entendê-la como uma propedêutica - no sentido em 

que a cartografia permite, ao mesmo tempo, a compreensão do conhecimento da História e, ela 

própria, é um modo deste conhecimento. Nestes termos, objetiva-se alçar aquela cartografia 

histórica que se diferencia das cartas produzidas ao longo dos tempos, mais apropriadamente 

tratadas como fontes históricas, primárias ou não; portanto, apreender a importância daquelas cartas 

que são fruto do trabalho de historiadores e demais pesquisadores, resultados da pesquisa histórica e 

voltadas para a sua explicação, contidas em alguns conhecidos exemplares que narram a História do 

Brasil. Um exercício de busca dessas ilustrações cartográficas oferece, não somente, a visualização 

da propedêutica acima referida – elocubrando sobre temas, tendências e formas de representação -, 
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como, também, sugere um posicionamento mais crítico sobre o papel desempenhado pela 

cartografia histórica na construção do conhecimento histórico e o lugar que ela ocupa em meio à 

produção em História do Brasil. Dada a vastidão de possibilidades que se supõe existir na totalidade 

e variedade de temas históricos, foram selecionados, a título de amostragem, quatro exemplares da 

historiografia brasileira, datados entre as décadas de 1930 e 1970: o volume “História Econômica 

do Brasil (1500/1820)” de Roberto Simonsen; “Evolução Política do Brasil” de Caio Prado Júnior; 

a “História da Civilização Brasileira”, obra de cunho didático escrita por Therezinha de Castro;e a 

coleção “História Geral da Civilização Brasileira”, dirigida originalmente por Sérgio Buarque de 

Holanda. 

Palavras-chave: Propedêutica; Cartografia; História; Espacialidade; Temporalidade. 

 

 

I 

 A inusitada opção por dar início ao título deste trabalho com uma expressão latina foi algo 

meio desafiador. Desconhecendo a língua já morta, mas de grande significância, o uso do termo 

Omnia fert aetas - comumente traduzido para o português como “o tempo tudo traz” -, sem dúvida, 

exprime a grandeza dessa dimensão da experiência perceptiva do Homem, que tanto exerceu 

poderosa influência no pensamento antigo, haja visto o lugar de Khronos na mitologia grega ou da 

Eternidade na filosofia platônica. Modernamente, entretanto, voltado para a nossa disciplina, o 

Tempo constitui-se num dos pilares da ciência histórica, essência da reflexão do historiador, o 

“plasma de inteligibilidade” a que se referia Marc Bloch. Mas, no nosso caso específico, referente 

ao que se propõem neste trabalho, sobre cartografia histórica, o uso de tal expressão, sem perda do 

seu sentido original, é pensar a inserção do paradigma da temporalidade na representação 

cartográfica, indicando a natureza processual daquilo que é efetivamente histórico. 

 Dando continuidade à exposição pela explicação do título, temos a relação entre cartografia 

histórica e propedêutica do conhecimento (histórico). Para esclarecê-la, observemos as possíveis 

definições de cada uma das partes relacionadas. 

 Em primeiro lugar, cartografia, termo de uso eminente na Geografia, é, sumariamente, a 

“ciência e a arte de desenhar mapas e cartas” (CLARK, 1988, p. 91) ou “a produção e o estudo de 

mapas e cartas” (MAYHEW, 1997, p. 64) ou, ainda, “a representação e comunicação de informação 

espacial na forma de mapas” (SMALL and WHITERICK, 1990, p. 29). Tais características 

transmitem um suporte fundamentalmente geográfico para noção de cartografia. Mas, e se tratando 

de cartografia histórica? Parece que esta é uma questão necessária que procuraremos responder. 



Antes, porém, vejamos o desenvolvimento das definições mencionadas, para uma compreensão 

mais ampla do que se denomina de cartografia. Para Audrey N. Clark (1988, p. 91), 

 
numa aplicação mais genérica, todos os processos envolvendo um sistema de comunicação 

de informação espacial, a fabricação de mapas, cartas, planos, seções, modelos 

tridimensionais e representações globais de aspectos da Terra ou de qualquer corpo 

celestial, em qualquer escala, ou de recolhimento de dados, por exemplo, por meio de 

fotografia aérea ou outros processos de captação remota, ou pelo Survey-3, 4, através do 

processamento de dados para a publicação. 

 

 Já John Small e Michael Whiterick (1990, p. 29 e 30) ponderam que, mais recentemente, a 

cartografia “não é apenas a construção de mapas, mas que deveria ser considerada como um 

disciplina envolvendo o desenvolvimento científico e o aperfeiçoamento das técnicas para serem 

usadas nessa comunicação de dados espaciais relatados”. Percebemos que estas duas definições 

aproximam o termo do processo de fabricação e construção das diversas formas daquilo que 

poderemos entender como cartas ou mapas, envolvendo “informações espaciais”, voltado para a 

representação física e a análise de dados. Procedimentos estes que, por sua vez, exigem o domínio 

de um conjunto de técnicas; aí se destaca a demanda advinda da “revolução tecnológica”, no 

momento em que a cartografia adquire um sentido especial, como um estudo próximo da 

informática e seus avançados instrumentos de captação e interpretação daquelas “informações 

espaciais”. 

 Contudo, nos interessa mais a sugestão dada por Susan Mayhew (1997, p. 64), acentuando 

que a cartografia 

 
inclui o desenvolvimento histórico das técnicas de fabricação de mapas, as condições 

sociais que permitem a emergência de métodos e temas cartográficos, e a estética do fabrico 

desses mapas. Uma preocupação relativamente recente tem sido o reconhecimento da 
cartografia como um sistema de informação que é usado para comunicar alguma coisa da 

natureza do mundo real para outras pessoas o mapa é um modelo, para ser decodificado 

pelo seu leitor. De forma que o leitor não seja absorto por nenhum empecilho – qualquer 

coisa que se interponha no caminho do entendimento -, o mapa deve ser codificado usando-

se signos, símbolos, legendas e linhas, facilmente compreensíveis. Para este fim, muita 

pesquisa tem sido executada sobre a maneira que as pessoas reagem aos mapas. 

 

 Nessa definição encontramos uma série de elementos que podem ser mais necessários ao 

que buscamos compreender como cartografia histórica. Em um sentido bem amplo, ao propor que a 

cartografia abrange o conhecimento das condições sociais em que se produzem os mapas, temos 

uma característica muito própria à História, o que nos permite diferenciar e localizar diferentes 

momentos da produção cartográfica, assim como aquilo que ela representa em contextos definidos. 

O fato de citar a cartografia como um sistema de informação do real, nos dá a oportunidade de 



admitir que além do espacial, encontra-se também representado, na cartografia, o temporal. E o uso 

de uma linguagem específica, ainda em construção, decifrando a recepção do leitor sobre a 

informação a ser apreendida, nos aponta um sentido em que os mapas podem conter uma nova 

gama de representações. 

 Portanto, se, por um lado, a cartografia histórica é a compreensão da produção cartográfica 

ao longo da História, por outro, é o próprio conhecimento das formas de representação sistêmica de 

informações espaço-temporais, através dos instrumentos disponíveis, sejam eles avançados ou 

rudimentares.  

 Em segundo lugar, propedêutica, no seu significado etimológico, do grego προ (anterior) e 

παιδεύειν (conhecimento), pode ser traduzida, assim, como “conhecimento anterior”. Uma 

definição inicial a considera um “estudo preliminar e cursivo de uma ciência, preparatório para um 

estudo mais aprofundado” (LALANDE, 1999, p. 872). Mais usual na Alemanha, este significado 

remete à elaboração de tratados gerais, análogos aos manuais de filosofia ou de compêndios, que 

servem como programas de ensino. No entanto, o próprio filósofo alemão I. Kant tratou de lhe dar 

um atributo mais elevado, conhecido no terceiro parágrafo do prefácio da “Crítica da razão pura”, 

como a “ciência cujo estudo é uma preparação necessária para o estudo de outra ciência” (apud 

LALANDE, 1999, p. 872). A noção de um ensino preparatório, também foi dada por Platão, ao 

denominar, assim, o “ensino das ciências especiais (aritmética, geometria, astrologia e música), 

relativamente à dialética (Rep., VII, 536d)” ( apud ABBAGNANO, 2000, p. 800). Na Idade Média, 

as “artes liberais” eram uma propedêutica para as faculdades superiores, de Teologia, 

Jurisprudência ou Medicina; se analisada fora de um ordenamento lógico-sistemático, a 

propedêutica também ganhou um sentido diretamente pedagógico, de estudos pré-universitários: 

como no Gymnasium (escola da elite alemã) berlinense no final do século XIX, que incluía no seu 

currículo, Psicologia Empírica, História da Filosofia e Fundamentos de Ética e Estética 

(MITTELSTRAß, 2004, p. 361). Desse modo, a propedêutica conserva, nos dias atuais, a qualidade 

de “parte introdutiva de uma ciência ou de um curso que sirva de preparação a outro curso” 

(ABBAGNANO, 2000, p. 800 e 801). 

 Conhecendo a cartografia histórica em toda a sua dimensão, com a soma de conhecimentos 

que nela se congregam, com sua linguagem específica em substituição à “narrativa histórica”, e 

dadas as necessárias dotações, tanto para a interpretação das cartas produzidas, quanto para a 

produção de novas, compreendemos que ela pode ser identificada como uma ciência que introduz a 

outra ciência, ou seja, como uma propedêutica à História. 



 Analisaremos a seguir, a título de pequena amostragem, alguns exemplares da historiografia 

brasileira, cujo critério para selecioná-los é desconhecido, pois melhor dizer é que foram colhidos 

aleatoriamente, antes que sejam, por engano, erroneamente rotulados. São obras nas quais podem 

ser encontrados exemplos de mapas históricos, sobre temáticas de estudos históricos. Por ordem 

cronológica de produção, serão apresentados quatro mapas, inclusos nas obras de Roberto 

Simonsen, Caio Prado Jr., Therezinha de Carvalho e Sérgio Buarque de Holanda. Para 

sistematização da apresentação, observaremos: 

 1) O significado do mapa em seu conteúdo histórico. Enquanto linguagem distinta, na forma 

de desenho, os mapas não são predominantemente expressos em linguagem escrita, apesar de não 

dispensá-la. Assim, enfatizamos que há uma “cartografia histórica”, paralelamente a uma “narrativa 

histórica”, funcionando a primeira como uma síntese da segunda; 

 2) Os temas predominantes. Não somente dos mapas amostrados, mas dos demais 

encontrados no restante das obras em relevo. Trata-se de um apontamento e não uma regra passível 

de generalização, porém, um importante instrumento de classificação da cartografia histórica 

através daqueles mapas fabricados no decorrer da pesquisa histórica. São, portanto, produtos da 

investigação, sinalizando diferentes contextos da produção cartográfica; 

 3) As técnicas empregadas. É preciso bem localizar o momento específico da produção dos 

mapas históricos, para entender, além de seu significado ao nível do conteúdo histórico que busca 

transmitir, os processos técnicos que envolveram a fabricação de cada um deles. Aproxima-se, 

dessa forma, do conhecimento das limitações e das potencialidades de representação das 

informações do real, no passado e no futuro, no campo da cartografia histórica. 

 Por fim, baseadas nas considerações e resultados da análise das amostras, e em ponderações 

pessoais, algumas indagações visarão situar o papel que a cartografia histórica enquanto produto do 

trabalho de historiadores ocupa na historiografia brasileira, buscando por argumentos que 

corroborem com a idéia central deste texto de que a cartografia histórica deve se constituir como 

uma propedêutica ao conhecimento histórico. 
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Mapa 1- Máxima Expansão da Capitania Paulista 

FONTE: SIMONSEN, Roberto C. História Econômica do Brasil (1500/1820). 8 ed. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1978 (Col. Brasiliana, grande formato, vol.10). Entre as pgs. 238 e 239. 

 

  

O mapa 1 está inserido na exposição sobre o expansionismo paulista, refletindo o conceito de 

“moving frontier”, aplicado por Turner em sua “História da América”, quando este autor se referia 

ao domínio do Oeste dos EUA, durante o século XIX. Simonsen adapta-o para a História do Brasil, 

fazendo reconhecer aqui um movimento análogo, com mais de um século de antecedência. 

Diferencia-se do movimento norte-americano, no entanto, pela existência de dois ciclos distintos de 

“fronteiras flutuantes”, concretizados por iniciativa paulista, movimento que configurou limites 

territoriais.  

 No mapa, que oferecemos à apreciação de nossos leitores, em que está marcada a 

máxima expansão das capitanias paulistas e a locação aproximada dos principais caminhos, 

estradas e roteiros do Brasil colonial, ressaltam esses focos de irradiação, de conquista e de 

ocupação de tão vastas regiões constituídas pelos núcleos paulistas, e, notadamente, pela 
Vila de Piratininga (SIMONSEN, 1978, p. 239). 

 

 Os dois ciclos de que trata o autor são: o ciclo despovoador – de caça ao índio, rechaço dos 

castelhanos e tomada da posse de terras para a colônia portuguesa -; o ciclo povoador – que se 

seguiu com as bandeiras e a criação de gado. É esse processo histórico que o mapa pretende 

comunicar, abrangendo os séculos XVII, XVIII e XIX, acoplando a atividade expansionista dos 

paulistas com o apresamento indígena e com o ciclo econômico da mineração, do descobrimento 



das minas até a decadência da prospecção aurífera, além da expansão da pecuária. Nessa direção, o 

mapa representa as reduções indígenas, a máxima extensão da capitania paulista em 1709 (quando 

foi criada a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro), caminhos antigos e itinerários fluviais, além 

das regiões extrativas de ouro e diamantes. Corresponde o mapa a seguinte narração: 

 O caminho que atravessava o São Francisco em demanda do povoado “Paulista”, 

situado em pleno sertão nordestino, assinala as penetrações dessas bandeiras na retaguarda 

dos engenhos de açúcar. 

 As emigrações para o Paraná, Santa Catarina, e, principalmente, para o Rio Grande 

do Sul, contribuíram em grande escala para a ocupação definitiva daquelas terras, onde 

também o sangue paulista jorrou, em abundância, nos combates travados contra os 

castelhanos, nos séculos XVIII e XIX. 

 O apogeu do ciclo repovoador é atingido no grande fluxo minerador. Aí a pequena 

população piratiningana lançou-se à exploração das imensas riquezas, que havia 

descoberto, mas estas eram de tamanha valia que provocaram o povoamento do Brasil e 
despertaram a atenção mundial para o maior centro de produção aurífera, até então 

existente. 

 O ciclo repovoador imobilizava, de alguma forma, a bandeira, e a primitiva 

população paulista diluía-se nas ondas imigratórias que se formaram. Graças, porém, aos 

seus esforços e sacrifícios, tinham a um só tempo promovido o povoamento e a reocupação 

definitiva dos sertões pelos elementos subordinados à Coroa portuguesa e a formação de 

uma infra-estrutura econômica unitária no Brasil colônia.  

 Submersos nas Minas Gerais pelas ondas invasoras, atiraram-se aos sertões do mato 

grosso e do Goiás, fazendo novas descobertas, atraindo novas populações, mas dominando 

por algum tempo com sua gente nessas regiões longínquas e inóspitas. Quebrados os elos 

administrativos dessas zonas com a Capitania de São Paulo ali permaneceram em grande 

parte, instalando-se definitivamente e formando novos povoados e novas fazendas de criar. 
 Na sua emigração para o Sul, a fim de aproveitarem a indústria da criação, que lá se 

desenvolvia em melhores condições do que nas terras de Piratininga, alargam nossas 

fronteiras econômicas e acabam levando de roldão as primitivas fronteiras políticas para 

lindes mais naturais. 

 Declinada a mineração, empobrecem os paulistas emigrados e os paulistas de 

Piratininga. São épicas as descrições do empobrecimento dos mineradores, paralelamente 

ao depauperamento das terras auríferas em que se fixaram. (...) 

 O amortecimento econômico de vastas regiões do sertão brasileiro faz esquecer que, 

há dois séculos atrás, por ali já passara uma fronteira econômica flutuante, carregada pelos 

“potentados” paulistas, que nos asseguraram a posse do que é hoje nosso. 

 As descidas dos paulistas pelo Guaporé, Madeira e outros afluentes do Amazonas, 
fixaram também uma posição de flanco, protegendo a ocupação definitiva da bacia 

meridional do grande rio, em benefício da Coroa portuguesa. 

  

 



 
Mapa 2 – Traçado das principais vias de comunicação de São Paulo com indicação em sombreado dos terrenos 

permianos do centro do estado. 
FONTE: PRADO JÚNIOR, Caio. Evolução Política do Brasil e Outros Estudos. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1961. 

Entre as pgs. 106 e 107. 

 

 O mapa 2 acompanha a terceira edição da obra de Caio Prado Júnior, relativo ao estudo 

sobre “O fator geográfico na formação e no desenvolvimento da cidade de São Paulo”. Como 

informa o próprio título, a preocupação do autor é o de relacionar aspectos da geografia física com o 

processo histórico de constituição da cidade de São Paulo. Temos aí um exemplo muito 

interessante, da discussão histórica mesma, do papel que o quadro natural desempenha sobre os 

processos humanos e no campo da explicação científica, da polêmica “determinação geográfica” 

sobre os Homens. De qualquer modo, esta é a argumentação de que se vale Caio Prado Jr. para 

caracterizar o porquê da localização de São Paulo e as influências desse posicionamento para seu 

posterior desenvolvimento. Definitivamente, não há uma determinação unilateral, mas vê-se que os 

homens optam por ocupar aquelas regiões que melhor correspondem aos seus interesses em 

diferentes momentos. E nesse sentido, a região onde se estabeleceu a cidade de São Paulo pode 

congruir várias qualidades, que acentuaram afirmativamente no desejo dos primeiros colonizadores 

de ali se fixarem, impulsionando, posteriormente, o desenvolvimento urbano e populacional, na 

medida em que tais condições naturais se ajustavam aos novos processos econômicos mais gerais, 

possibilitando a abertura para os caminhos do ouro, as monções e as ferrovias. Entre o abrupto 

meridional da Serra do Mar e o setentrional, da Serra da Mantiqueira, São Paulo é o primeiro centro 

do planalto, a parte mais interior, oposta, e separada pela serra, da estreita faixa litorânea, que não 

ultrapassa os 15 quilômetros. Já o planalto, com suas terras altas e saudáveis, o clima temperado, 



parece mais promissor ao colono, que se estabelece em uma grande clareira: os campos de 

Piratininga, um descampado já preparado para a ocupação humana, porta de entrada para o vasto 

Planalto Meridional brasileiro. É este quadro natural que está representado no mapa, cujo conteúdo, 

expresso nas palavras do autor, é o seguinte: 

 

 Por que São Paulo? De todos os pontos dessa barreira que é a Serra do Mar e que 

separa o litoral do planalto, é justamente este central, a meio caminho do percurso da Serra 
em território paulista, que oferece maior facilidade de acesso. 

 Para leste, apresenta-se a Serra não só como um abrupto, formando uma muralha 

contínua de altitude mínima de 900 m., ma ainda com uma larga zona acidentada, de cumes 

que atingem 1.500 e 2.000 m., e que se estende até o Vale do Paraíba. As passagens são aí 

difíceis, e até hoje ainda apresentam embaraços consideráveis. (...) 

 Para oeste, as condições não são melhores. Desaparece, é verdade, o abrupto da 

Serra, que se escalona aí em degraus sucessivos. Alguns rios importantes conseguem 

mesmo penetrar o interior, rompendo a barreira de montanhas: o Ribeira de Iguape e seus 

afluentes. Mas em compensação, a zona de serras se alarga consideravelmente, até 100 km. 

e mais, apresentando uma topografia particularmente acidentada e revestida de uma densa 

cobertura florestal. Quanto aos rios, eles não facilitam a passagem: é que não correm 
perpendiculares à costa, mas paralelos, seguindo uma direção estrutural orientada no 

sentido das dobras do terreno: NE. SO. Não oferecem por isso passagens para o interior: 

seus vales formam seções paralelas ao litoral.  

 Entre estas partes leste e oeste da Serra do Mar, interpõem-se a região central, na 

altura de Santos e S. Paulo. Aí a barreira montanhosa desce para 800 m., formando uma 

seladura entre os cumes de ambos os lados. Além disto, segue-se ao abrupto para o interior, 

não uma topografia acidentada, mas um peneplano de relevo senil onde se situam as 

nascentes do Tietê. O terreno acha-se aí entulhado pelo material de decomposição intensa 

das rochas cristalinas locais – efeito da temperatura e pluviosidade excessiva do lugar, 

superior a 4 m. – e que o mau escoamento não consegue drenar. Este produto das rochas 

decompostas permanece assim in-loco, formando planuras aluviais que se sucedem do Alto 
da Serra até as cercanias de S. Paulo, interrompidas apenas por cumes cristalinos semi-

imersos (PRADO JR., 1961, p. 99 e 100). 

 

 Poder-se-ia continuamente reproduzirem-se mais observações sobre o relevo, o clima, a 

hidrografia etc. que determinaram não somente a ocupação do sítio, mas seu posterior 

desenvolvimento. Dentre outros aspectos, destaca-se o fato da vila ser o centro hidrográfico da 

região e, apesar de rios pouco navegáveis, estes se tornaram as principais vias de navegação: 

 

Não só para as grandes expedições de reconhecimento e exploração do interior, as entradas 

e bandeiras, mas também, e é isto o principal, para o intercâmbio das populações que se 

estabelecem no planalto. E é para gozar das vantagens destes caminhos naturais e de fácil 

acesso que o povoamento procura no início, de preferência e quase exclusivamente, a 

margem dos rios (PRADO JR., 1961, p. 105 e 106). 

 

 



 
Mapa 3 – Teatro das Operações do Brasil na 2ª Guerra Mundial 
FONTE: CASTRO, Therezinha de. História da Civilização Brasileira. Nível Colegial – Baseado no Programa do 

Colégio Pedro II. Rio de Janeiro: Record, 1969 (Vol. II). P. 538. 

 

 O mapa 3, organizado pela profa. Therezinha de Castro representa o ápice, para o Brasil, do 

processo de fim da neutralidade dos países americanos durante o segundo conflito mundial, em 

1942. Após uma sucessão de eventos (bloqueio marítimo alemão, o ataque japonês aos EUA, o 

torpedeamento de navios mercantes brasileiros nas águas territoriais brasileiras, as represálias aos 

súditos alemães, italianos e japoneses), o governo de Getúlio Vargas declarou estado de guerra no 

país, que passava a aderir à Carta do Atlântico e das Nações Unidas, colocando-se ao lado dos 

Aliados no conflito, contra os países do Eixo. Iniciava-se a ofensiva aliada no norte da África, 

levando à capitulação das tropas ítalo-alemãs comandadas por Rommel neste continente, seguida da 

invasão da Itália pela ilha da Sicília. As operações brasileiras se deram neste momento, que é 

descrito nos mapas e na seguinte passagem: 

 Em fins de agosto de 1944, divisões alemãs auxiliadas por algumas italianas 

defendiam ótimas posições na chamada “linha gótica” dos Apeninos. Para ultrapassá-la, o 

General estadunidense Mark Clarck não dispunha de forças suficientes. Assim, entraria em 
cena o contingente brasileiro, formado pela FEB (Força Expedicionária Brasileira). Na 

Itália, nossas tropas foram comandadas inicialmente pelo General Zenóbio da Costa e 

depois pelo General Mascarenhas de Morais.  



 Lutando pela 1ª vez no exterior, a participação dos brasileiros nos campos de batalha 

dividiu-se em quatro períodos: 

 - No primeiro, ainda sob o comando de Zenóbio da Costa, alcançamos as vitórias 

iniciais de Comaiore e Monte Prano. 

 - O segundoperíodo constituiu-se nas perigosas atividades que enfrentamos no Vale 

do Reno, ao sul do Rio Pó; para a conquista de Catelnuovo, a divisão brasileira teve que 

trocar tiros com os alemães, a fim de que as tropas da retaguarda tomassem definitivamente 

a praça. 

 - Juntos, no terceiro período, brasileiros e estadunidenses atacam as posições 

fortificadas do inimigo, tomando Monte Castelo. 

 - No quarto período, encerra-se a guerra na Itália (2 de maio de 1945), quando a 
FEB, atacando e tomando as posições alemãs em Montese, Collechio e Fornovo, captura a 

148ª de Infantaria, uma das melhores divisões alemãs (CASTRO, 1969, p. 539 e 540). 

 
 

 O mapa 4, por fim, extraído da obra dirigida por Sérgio Buarque de Holanda, no tomo I, 

volume 1, remonta aos primórdios da colonização do Brasil, com a instalação do regime de 

capitanias hereditárias. Sistema colonial já experimentado em outros domínios portugueses 

transformou-se gradativamente no grande latifúndio do senhor de engenho ou criador de gado, com 

suas benfeitorias e auferindo vasto poder ao proprietário, dono e patriarca, sobre familiares, 

agregados, empregados e a comunidade em geral, o que leva a discussão sobre o caráter feudal do 

regime. A distribuição de terras, no entanto, era feita entre funcionários abastados do reino e 

também aqueles que se enriqueceram no comércio com o Oriente, supostamente aptos para arcarem 

com os pesados encargos da empresa. Nas palavras dou autor: 

  
 Nesse meio foram procurados os donatários do Brasil. No rol havia pessoas 

enriquecidas além-mar e favorecidas pela proximidade dos degraus do trono. Duarte coelho 

vizinhava com João de Barros, um soldado, outro letrado, o primeiro afeito a provocações 

em presídios longínquos, desejoso de se transferir com armas e bagagens para novo 

ambiente; outro, tão só para aí delegar parentes de sua confiança, como faria a qualquer 

propriedade sita em região agreste, longe de Lisboa, Évora ou Coimbra. 

 A orientação levou o Conselho del-rei a dividir o Brasil em quinhões, oferecidos o 

de Pernambuco a Duarte Coelho, em 10 de março de 1534; Porto Seguro a Pero do Campo 

Tourinho, em 27 de maio id., Bahia de Todos os Santos a Francisco Pereira Coutinho, em 

27 de junho do mesmo ano; Espírito Santo a Vasco Fernandes Coutinho, em 27 de junho do 
mesmo ano; Itamaracá e outro pedaço menor no sul, junto a doação de Martim Afonso, a 

Pero Lopes de Souza, em 1º de setembro id.; S. Vicente a Martim Afonso, em 6 de outubro 

id.;cem léguas ao norte de Itamaracá, a João de Barros e Aires da Cunha, em 8 de março de 

1535; trinta e cinco léguas na mesma costa leste-oeste em direção ao Amazonas, a Fernão 

Álvares de Andrade, em princípio do dito ano; a de Ilhéus a Jorge de Figueiredo Correia, a 

1º de abril id. e Ceará a Antônio Cardoso de Barros, a 28 de janeiro de 1536, segundo 

alguns autores, ou novembro do ano anterior, no dizer de outros (HOLANDA, 1989, p. 98). 

 

 



 
Mapa 4 – Distribuição das Donatarias 

FONTE: HOLANDA, Sérgio Buarque de (dir.) História Geral da Civilização Brasileira. I. A Época Colonial. 1. Do 

descobrimento à expansão territorial. 8 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989 (Tomo 1, Vol. 1). P. 101. 

 

 De acordo com o observado nos exemplos dados, o produto cartográfico é uma forma de 

apreender o conhecimento histórico que ultrapassa, complementa, exprime, ilustra, o conteúdo 

narrativo, gerando uma operação cognitiva; é um objeto de estudo cuja produção consiste na 

articulação de uma série de procedimentos específicos – técnicos e teóricos - cujos fins visam 

expressar numa carta (mapa) a síntese de um processo, de uma condição contextual, de movimentos 

humanos, de dinâmicas econômicas, ou seja, de historicidades variadas em distintas temporalidades, 

transmitindo, através de uma representação específica, o significado histórico contido sobre uma 

base espacial. Portanto, se as informações espaciais são indispensáveis para dar suporte ao produto 

cartográfico, é a temporalidade, que lhe confere a característica especificamente histórica, ainda que 



seja o quadro natural o representado, como no mapa de São Paulo extraído de Caio Prado Júnior. O 

que nele encontramos é a verdadeira e íntima relação entre a Geografia e a História. 

 

III 

 Para continuar a ilustrar a cartografia histórica como propedêutica, um conjunto de outras 

possibilidades interpretativas neste campo é disponibilizado ao longo dos vários momentos da sua 

produção, inferindo sobre aspectos múltiplos, dos quais destacamos: o suporte material e técnico; o 

rol de temáticas; a relação de funcionalidade entre a cartografia e a historiografia. 

 Em relação ao primeiro desses aspectos, deparamo-nos com uma abordagem muito útil e 

também muito importante. O momento de produção de nossas amostras transmite uma falsa 

obviedade. Os mapas eram desenhados mesmo, feitos à mão, mas como já se produziram em 

período adiantado do século XX, todos são disponíveis em livros, ou seja, foram impressos no 

suporte de papel. Sem dúvida, este é o principal meio de informação que nos foi relegado. Mas 

pensemos que houve épocas em que os mapas foram desenhados, mas não impressos, se 

constituíram exemplares únicos; do mesmo modo, com as novas tecnologias computacionais e da 

informática, temos observado uma gradativa alteração do meio material pelo qual circula a 

informação, que passamos a denominá-lo “virtual”, “digital” ou, simplesmente, “eletrônica”. 

Contudo, ainda parece distante o momento em que o papel impresso, seja na forma de livro ou de 

qualquer outra (revista, jornal, folhas avulsas etc.) deixará de ser o suporte preferido da humanidade 

para fazer circular as informações da realidade. 

 A questão referente às técnicas é de muita importância. Porque é detendo o conhecimento 

prático do trabalho, originalmente, de geógrafos, é que se alcança o âmago da produção 

cartográfica. Se, num passado mais distante, o cartógrafo era um verdadeiro artista; posteriormente, 

este trabalho foi, de fato, relegado ao desenhista profissional e suas canetas hidrocores de ponta 

ultra-fina. Entretanto, atualmente, todo o trabalho é realizado por computadores e, 

independentemente, de qualquer habilidade artística pessoal, o que se exige de quaisquer 

interessados, é o saber informático, de comandos e operações de programas, disponibilizados por 

novos e novos softwares. Alterou-se profundamente a concepção de “precisão da informação”, com 

o repasse de imagens via satélite; técnicas denominadas “clássicas”, como a da “carta planimétrica” 

(mapa 2),  orientada “através das medições de latitudes e longitudes, materializado por um conjunto 

de pontos (pilares, marcos ou chapas) situados sobre a superfície terrestre pelo método da 

triangulação e densificado pelo método de poligonação” (IBGE, 2010),  predominaram “até meados 



da década de 90 e os equipamentos utilizados eram os teodolitos e medidores eletrônicos de 

distâncias” (IBGE, 2010). Desde então, vem sendo utilizada tecnologia GPS – Global Positioning 

System. 

 Em relação ao segundo aspecto, o das temáticas desenvolvidas pela cartografia histórica, é 

necessário uma pesquisa contínua de atualização das preferências dominantes e, assim, das lacunas 

existentes, visando, não somente, uma futura sistematização, mas a confrontação e análise particular 

de cartas diferentes sobre temas iguais. Evidentemente, numa amostra com apenas quatro 

exemplares isso não faz sentido. Mas, para exemplificar, tomemos os demais mapas constantes nas 

quatro obras que foram apresentadas (Simonsen, Prado Jr., Castro e Holanda), pois já é possível 

auferir algum tipo de tabela de classificação. 

Tabela 1 – Temas predominantes num conjunto ampliado de amostras 
 
FONTES: (SIMONSEN, 1978); (PRADO JR., 1961); (CASTRO, 1969); (HOLANDA, 1989). 

 

  

 

 

Pelo que podemos notar, há o predomínio de uma cartografia voltada para o período colonial, onde 

se destacam os temas referentes ao povoamento e interiorização do território – no qual se incluem 

as bandeiras, entradas, missões, urbanização etc. -, associados à expansão das atividades 

econômicas da pecuária e da mineração. Este bloco de análise com questões históricas afins estão 

Temas  Exemp. 1  Exemp. 2  Exemp. 3 Exemp. 4 Total  

H
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C
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Capitanias     1  1  

Povoamento   1   4  5  

Interiorização e/ou   1  1  1  3  

Pecuária e/ou  1   1   2  

Mineração  1     1  

IMPÉRIO  Fronteiras    7   7  

R
EP

Ú
B

LI
C

A
  Imigração    1   1  

Guerra    1   1  

Circulação    1   1  

Total  2  2  12  6  22  



presente em 11 das 22 amostras selecionadas, ou seja, 50% dos mapas dizem respeito a estes 

assuntos. Segue a referência a formação das fronteiras territoriais do Brasil, que em parte advém do 

período colonial, mas que tomam relevo quando da constituição da nação, no período imperial, 

destacando-se aí a atividade diplomática e a figura do Barão do Rio Branco. 

 Em relação ao terceiro aspecto, do lugar da cartografia histórica na historiografia, busca-se 

encontrar os caminhos pelos quais uma melhor atenção possa ser despendida pelos historiadores a 

essa, no nosso entender, ciência propedêutica. Uma quantidade significativa de aspectos relevantes 

poderia ser mencionada, mas, cumpre-se observar, no tocante àquilo que nos serviu de amostra até 

agora, dois pontos que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, a produção histórica parece dar 

um lugar muito privilegiado à narrativa, levando, até mesmo, há uma ausência, a primeira vista, de 

elementos cartográficos, que poderiam ser melhor utilizados. Na obra de Caio Prado Júnior, os 

mapas extraídos da terceira edição de “Evolução Política do Brasil” não se referem a esta obra, mas 

a textos complementares organizados como “outros estudos”. Publicado mais recentemente na 

coleção Tudo é História, da própria editora Brasiliense, como “A Cidade de São Paulo – Geografia 

e História”, os mapas foram omitidos. Numa das mais importantes coleções da História do Brasil, a 

dirigida por Sérgio B. de Holanda, constam apenas seis mapas, nos dois primeiros volumes da 

coleção, que ao todo possui mais de 3.500 páginas. Já nas outras duas obras, os mapas são mais 

relevantes. Em Simonsen, são dois encartes que nos oferecem cartas de 0,25 m² , com muito boa 

impressão e visualização. Já em Therezinha de Castro, abundam as cartas, num total de doze, de 

conteúdos variados. Entretanto, deve-se sublinhar que no primeiro desses últimos, o mapa foi 

elaborado pelo Coronel F. Jaguaribe de Mattos, para a obra “do Engenheiro Roberto Simonsen”, 

enquanto que, a segunda,  

foi geógrafa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), professora do 

Colégio Pedro II e da Faculdade de Humanidades Pedro II (FAHUPE), conferencista da 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e da Aeronáutica, da Escola de 
Guerra Naval, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), da Escola Superior de 

Guerra (ESG) e das delegacias da Associação de Diplomados da Escola Superior de 

Guerra (ADESG) em todo o país (WIKIPÉDIA, 2010) [grifo nosso]. 

 

 Que a cartografia seja emanada das experiências dos geógrafos, é plenamente aceitável. Mas 

se ela já se encontra, na sua característica histórica, sob o domínio de engenheiros e, até mesmo, dos 

militares, é preciso que os historiadores a assumam, inexoravelmente, como uma ciência integrante 

da gama de ciências que compõem a ciência histórica - antes que uma guerra ocorra em nome de 

nossa disciplina! 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gio_Pedro_II
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Faculdade_de_Humanidades_Pedro_II&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Comando_e_Estado-Maior_do_Ex%C3%A9rcito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Guerra_Naval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Guerra_Naval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Aperfei%C3%A7oamento_de_Oficiais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Guerra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Guerra
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Associa%C3%A7%C3%A3o_de_Diplomados_da_Escola_Superior_de_Guerra&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Associa%C3%A7%C3%A3o_de_Diplomados_da_Escola_Superior_de_Guerra&action=edit&redlink=1


IV 

 Concluindo, consideramos que a cartografia histórica apresenta complexidade e elementos 

suficientes para que seja considerada como uma ciência e não apenas, como um instrumento 

auxiliar da pesquisa histórica. As linhas pelas quais se reproduz, atribuem-lhe uma natureza de 

propedêutica ao conhecimento histórico, tanto pela análise de sua forma, quanto de seu conteúdo, 

pois podemos através dela abarcar o tempo histórico na sua multiplicidade e, acima de tudo, 

conferir legitimidade a novos domínios para o campo de pesquisa do historiador. 
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