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Resumo 
O território é transformado pelas relações que ocorrem no espaço e reconhecido através de 
instrumentos de comunicação. Para se apropriar de algo é necessário conhecê-lo e o mapa 
permite esse conhecimento por ser um instrumento de comunicação revelador da 
historicidade do território, possibilitando amplas leituras e interpretações da organização e 
dinâmicas significativas de transformação dos limites pelos agentes modificadores. Com as 
grandes navegações, o mapa transformou-se em instrumento preponderante para o 
conhecimento, pois, para dominar o território e explorar os seus recursos era necessário 
mapear as informações necessárias sobre o espaço a ser explorado. Situado entre duas 
capitanias que prosperaram amplamente, o território sergipano serviu estrategicamente para 
a defesa das terras descobertas e de provimento para as principais povoações da região, 
constituindo nos primeiros agentes transformadores do território sergipano. Para entender 
estas transformações, a leitura de mapas antigos foi primordial por mostrar a historicidade 
de sua formação. Este trabalho mostra a modificação do território sergipano entre 1638 e 
1883, sob a ótica da Cartografia, identificando e interpretando nos mapas antigos, 
elementos marcantes dessas modificações. Foi realizada pesquisa bibliográfica abordando 
conceitos de território e Cartografia, e interpretados sete mapas antigos sobre Sergipe. 
Como conclusão, pode-se observar que as atividades econômicas desenvolvidas ao longo 
dos séculos foram responsáveis pela transformação, ampliação das fronteiras e pela 
diversidade territorial de Sergipe. O gado, a cana, a mandioca e o algodão, juntamente com 
o povo aguerrido, teceram a trama da diversidade sergipana, promovendo as
territorialidades, retratadas nos mapas ao longo dos séculos.

Palavras-chave: cartografia histórica, território, Sergipe. 

Abstract 
A territory is built by the relationships that occur in the geographic space and recognized 
through communication tools. It is necessary to adapt anything you need to know it and a 
map allows this knowledge to be a revealing historicity communication tool  of the territory, it 
enables broad readings and interpretations of the organization and dynamics of significant 
limit transformation by modifying agents. After the great voyages, the map became a major 
instrument for knowledge, once it  was necessary to map the necessary information about 
the space to be explore , so it could dominate the territory and exploit its resources. The 
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sergipano territory was located between two captaincies that prospered largely, and it was 
used for the discovered lands defense providing for the main towns of the region, constituting 
the first transforming agents of Sergipe territory. It is necessary to better understand these 
changes, reading old maps is essential to show the historicity of his training. This work 
shows the modification of Sergipe territory between 1638 and 1883, from the perspective of 
mapping, identifying and interpreting the ancient maps, striking elements of these changes. 
bibliographical survey was conducted addressing concepts of territory and Cartography, and 
interpreted seven ancient maps of Sergipe. In conclusion, it can be noticed that economic 
activities developed over the centuries were responsible for the transformation, expansion of 
borders and its territorial  diversity . The cattle, sugarcane, cassava and cotton, along with 
the embattled people have woven the fabric of Sergipe diversity, promoting the territoriality, 
portrayed in maps over the centuries. 

Palavras-chave: historical cartography, territory, Sergipe. 

Introdução 

O território, segundo Haesbaert (2009, p. 43), é um fragmento do espaço 

onde se constroem as relações tanto de base materialista quanto idealista. O 

estabelecimento destas relações se dá por diversas formas, mas a sua 

compreensão e reconhecimento se utiliza de instrumentos de comunicação, sendo a 

cartografia um destes instrumentos. O mapa evoluiu junto com a humanidade, e foi 

com as grandes navegações que se transformou em instrumento preponderante 

para o conhecimento. 

Para se apropriar de algo é necessário conhecê-lo, e o mapa permite 

esse conhecimento, por revelar a historicidade dos espaços geográficos, 
possibilitando amplas leituras e interpretações das formas de organização, da 

dinâmica e dos processos significativos de transformação destes. É por meio dos 

mapas que compreendemos a conformação do território, a sua estruturação e os 

agentes responsáveis por sua transformação. Enquanto no território se estabelece 

limites, poderes, identidades, usos e ocupações, o mapa serve como ferramenta de 

representação de tudo aquilo que está compreendido no espaço.  
Nesta mesma perspectiva, o território sergipano serviu estrategicamente 

para a defesa das terras descobertas contra os povos inimigos e de suporte às 

principais povoações e províncias da região, bem como de geração de divisas para 

a corte com o desenvolvimento de atividades econômicas. Estes elementos 

constituem os primeiros agentes transformadores do território sergipano, e para 
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entender estas transformações, a leitura de mapas antigos foi o instrumento 

primordial para levantar a historicidade de formação deste território.  

O presente trabalho pretende mostrar a modificação do território 
sergipano ao longo dos séculos XVII e XIX, sob a ótica da cartografia, identificando 

nos mapas antigos, elementos marcantes dessas modificações do território e 

interpretando as informações que os autores queriam passar para o leitor. 

Sua execução consistiu em uma pesquisa bibliográfica, utilizando material 

bibliográfico já existente, com ênfase em livros, artigos científicos e mapas antigos.  

Realizou-se uma revisão da literatura sobre os conceitos de território, seus 

processos e evoluções, bem como da cartografia, sua história, técnicas e evoluções. 

O referencial teórico em questão serviu de base para estudar sete mapas antigos de 

Sergipe pertencentes ao acervo virtual da Fundação Biblioteca Nacional, datados 

entre 1638 e 1883, com intuito de identificar e analisar os seguintes aspectos 

geográficos e cartográficos, a saber: autor, ano de publicação, assuntos abordados, 
objetivos dos mapas, percepção dos autores, convenções cartográficas, toponímia 

e, representações de elementos conformadores do território sergipano.  

A formação do território sergipano e a sua apropriação através da cartografia 

O mapa é a forma de linguagem mais antiga que a própria escrita. 

Sempre foi utilizado pelos homens para se orientarem, se localizarem e se 

informarem, ou seja, se comunicarem, segundo Almeida (2007, p.16). Os mapas são 

veículos de transmissão do conhecimento ao sintetizar e sistematizar os elementos 

reais contidos no espaço geográfico a serem representados, com objetividade e 

clareza de informação. Por apresentar uma visão subjetiva que aborda não somente 

os aspectos físicos bem como os aspectos culturais de quem elaborou o mapa, Loch 

(2006) entende que pode representar tudo em um mapa, o passado, o futuro 

imaginado, o científico e a arte, os fatos e a ficção. 

Com a expansão marítima, a partir da Península Ibérica e região 
mediterrânea, houve uma grande revolução na Cartografia, obtendo expressivos 

avanços nos séculos XV e XVI. O mundo não era uma tábua rasa com bordas, cheio 

de monstros marinhos e sereias encantadoras que afundavam as embarcações. 
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Segundo Dreyer-Eimbcke (1992), os mapas-múndi precisavam ser corrigidos e 

atualizados, até porque os estudiosos da época se sentiram desafiados a tirar suas 

próprias conclusões da terra com os novos descobrimentos.  
Era uma nova visão de mundo que estava surgindo naquela época. 

Informar era preciso, e para isso os navegadores mantinham em suas comitivas, 

cartógrafos, geógrafos, engenheiros, artistas plásticos e desenhistas para que os 

auxiliassem na coleta e disseminação das informações para os seus reis e 

patrocinadores. Tudo isso para orientar como melhor chegar ao destino desejado e 

tomar poder sobre as novas terras descobertas, assim estabelecendo novas 

relações territoriais. 

O território é formado a partir do espaço, constituindo-se de uma 

produção oriunda de todas as relações de poder estabelecidas nele. O território 

deve ser trabalhado na multiplicidade de suas manifestações e poderes oriundos de 

múltiplos agentes/ sujeitos envolvidos. Almeida et al. (2012 – p.46) vem ressaltar a 
intensa relação entre os elementos materiais e imateriais que vão compor o 

processo de produção socioespacial, reconhecendo que o território vem atender a 

uma primeira necessidade de cada sociedade em se estabelecer, sendo econômica, 

social e política, mas que depois evolui para uma dimensão simbólica formada a 

partir das concepções de mundo dessa sociedade. 

Mesmo antes da chegada dos portugueses ao Brasil, os territórios já 
estavam formados e as territorialidades eram construídas e desconstruídas a todo 

momento através das relações de poder e identidade. O território sergipano já era 

territorializado pelos índios que aqui habitavam. Para Risério (2010 - p. 43), naquela 

época, o território atualmente sergipano, exibia um pequeno painel da diversidade 

indígena nordestina, sendo ocupado por diferentes povos indígenas com costumes 

próprios de organização social, cultura, de modo de vida e línguas. 

Com a “Descoberta do Brasil” novas territorialidades passam a ser 

formadas, pois, a conquista e ocupação de novas levam ao surgimento de 

povoações em áreas estratégicas para garantir a consolidação do poder lusitano.  

Ainda de acordo com Risério (2010, p. 69) a conquista das terras onde 

hoje é Sergipe era uma necessidade estratégica, já que deveria garantir a posse das 

terras ainda “desocupadas” e solucionar o problema de comunicação entre as 
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capitanias de Todos os Santos e a de Pernambuco. Ademais, o “vazio” ocupacional 

representava um perigo duplo para a coroa portuguesa, porque servia de abrigo 

para negros fugidos e índios ainda não catequisados, e local bastante explorado 
pelos franceses para extração de madeira nobre que comercializavam com os índios 

da região. 

Diante destes problemas, a coroa portuguesa concluiu que era preciso 

conquistar e colonizar as terras sergipanas, quando em 1590 o território sergipano 

passa a pertencer aos domínios da coroa. Sergipe foi ocupado, “o domínio colonial 

se impõe sobre os nativos que dominavam entre o rio Real e o rio São Francisco. Os 

territórios indígenas são retalhados em sesmarias com o passar dos anos, ocupadas 

pelas plantações e currais de gado dos brancos” (RISÉRIO, 2010 – p. 86).  

Mas em 1637, em período de grande expansão da cana de açúcar e do 

gado, Sergipe é invadido pelos holandeses, causando uma estagnação temporária 

da sua expansão territorial.  Neste período em que os holandeses estiveram no 
Brasil, Sergipe começou a ser mapeado. Foi através das mãos de um dos melhores 

cartógrafos holandeses, que o território da Capitania de Sergipe Del Rey foi 

retratado pela primeira vez. O primeiro mapa da Capitania, intitulado “Praefectura de 

Cirîlîet Sergipe del Rey cum Itâpuáma” foi produzido por Georg Marcgraf, 

possivelmente entre 1638-1643, e organizado Joan Blaeu por em 1647 (Figura 01).  

 No tempo em que os membros da Companhia das Índias Ocidentais, 
dentre estes o Marcgraf, instalaram-se em Penedo, puderam explorar as margens 

do rio São Francisco e identificar elementos da paisagem, dando inúmeros 

topônimos holandeses identificados no mapa, um caso raro, já que a toponímia era 

de maioria em português. 

Os dois pilares (gado e o fumo) da restauração econômica pós-invasão 

holandesa fez expandir os domínios sergipanos, estabelecer bases no interior e 

ampliar o conhecimento sobre o território. Todavia, entre 1698 e 1801, observamos 

que os dados cartográficos sobre Sergipe ficaram restritos ao litoral, já que a 

ocupação de Sergipe tinha se dado para atender ao objetivo de suporte ao 

desenvolvimento econômico das capitanias mais promissoras à época. 

O mapa intitulado Provincie della Baia e di Sergippe (Figura 2) atende a 

um destes objetivos. O exagero das embocaduras dos rios evidencia que o mapa 
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serviu para identificar possíveis áreas seguras para atracação dos navios. Risério 

(op. cit. – p. 96) vem confirmar essa hipótese ao afirmar que o padrão de 

urbanização sergipano foi essencialmente interiorano. Esta assertiva vem justificar o 
mapa produzido por Antonio Orazi Andreas, em 1698, que faz parte da obra 

completa "Istoria dele guerre del regno del Brasile"..., em 2 volumes, em que foi 

desenhado para o carmelita português João José de Santa Teresa.  

Em Sergipe, as desembocaduras dos rios são exageradamente 

desenhadas e bastante expressivas para os rios Real, Vaza Barris e São Francisco. 

Assim como as ilhas e lagoas do São Francisco, diferentemente do rio Sergipe não é 

tão destacado como os demais. Além disso, no mapa identificamos nucleações 

populacionais como a sede da província em São Cristóvão e as freguesias de Santa 

Izabel, Santo Antônio e São Gonçalo, e alguns topônimos. 

O terceiro mapa analisado foi elaborado no final do século XVIII, época 

em que se observava um expressivo tráfego de navios pela costa do nordeste do 
Brasil. Essa intensidade comercial entre os dois principais núcleos econômicos da 

colônia no nordeste, associado às rotas já estabelecidas para se navegar até a 

Europa, levou à necessidade de se produzir diversos mapas para facilitar no trafego 

e nos abastecimentos desses navios. 

 Figura 02-Provincie della Baia e di Sergippe, 1698. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional. 

Figura 01- Praefectura de Cirîlîet Sergipe del 
Rey cum Itâpuáma, 1638-1643. 
Fonte: Biblioteca Digital do Patrimônio 
IberoAmericano 
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O Mappa tipografico dos portos e costa da Bahia de todos os Santos, 

Olinda e Pernambuco, foi confeccionado em 1776 por Nicolau Martinho. Nele estão 

contidas informações da Província de Sergipe, com o desenho de algumas vilas, 
sendo que a de São Cristóvão única a ser denominada. Vale destacar ainda a 

toponímia das serras existentes em Sergipe são retratadas na época como Monte 

Cabayana (Serra de Itabaiana), Monte Cagabiba e Monte Lagarto, as quais hoje 

fazem parte do Complexo do Domo de Itabaiana. 

Na Carta corográfica para a divisão das comarcas, termos e municípios 

da Província de Sergipe Del Rey de João Bloem de 1844, é facilmente identificada a 

divisão das comarcas, a localização da capital, cidades e vilas da época. É 

observável a hierarquização de certas localidades, a ponto de se tornarem mais 

importantes do que as vilas as quais pertenciam. Ela descreve a província de 

Sergipe, posteriormente ao seu desmembramento da Bahia em 1820, dando 

destaque à capital São Cristóvão. O relevo de Sergipe está representado em curvas 
de nível e seus topônimos, os rios e seus afluentes são identificados com os 

respectivos nomes, e no litoral são identificados desembocaduras e pontos de 

localização, além da representação de linhas batimétricas do fundo do mar.  

Já a Carta Topographica e Administrativa das Províncias do Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe, confeccionada pelo Visconde J. deVilliers de L'lle Adam, vem dar 

mais informações sobre a província de Sergipe em 1848. A carta das três províncias 
vem apresentar um pouco de como se organizava estes territórios, levando em 

consideração não somente o mapa, bem como dados estatísticos e administrativos 

(Figura 3).  

E concluindo essa sequência de mapas sobre as questões sociais e 

econômicas de Sergipe no século XIX, tem o mapa Província de Sergipe de 1868. 

Extraído do Atlas do Império do Brasil de Candido Mendes de Almeida, o mapa 

Província de Sergipe faz parte de uma série de mapas produzidos para o Atlas 

compreendendo as respectivas divisões administrativas, eclesiásticas, eleitorais e 

judiciarias. Foi dedicado ao Imperador D. Pedro II e destinado à instrução pública do 

Império, com especialidade aos alunos do Imperial Colégio Pedro II (Figura 04).  
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No mapa da Província de Sergipe são encontrados a hidrografia, o relevo 

e sua toponímia, com destaque para a Serra de Itabaiana. São identificados ainda 

os Campos de Criação de Gado, região do sertão sergipano dominado pela 

caatinga, para onde o gado foi levado para ceder espaço à produção canavieira na 

zona da mata. Observa-se também a representação dos dois canais construídos 
para interligar importantes rios para favorecer o escoamento da produção 

açucareira, o Canal Santa Maria, ligando o rio Vaza Barris ao rio Poxim e 

consequentemente ao Sergipe; e o canal do Pomonga, interligando o rio Pomonga 

(afluente do Sergipe) ao Japaratuba.  

E finalizando o estudo desta série histórica de mapas sobre Sergipe, 

analisou-se o Mappa Geral dos estudos da estrada de ferro da Província de Sergipe 

confeccionado em 1883. Nele está projetado a implantação de uma futura linha 

férrea que iria ligar as principais vilas e cidades produtoras de algodão e cana de 

açúcar até o principal centro distribuidor da Província, a capital Aracaju (Figura 05).  

Figura 03- Carta Topographica e Administrativa das  
Províncias do Pernambuco, Alagoas e Sergipe de 
1848. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional. 

Figura 04- Província de Sergipe, 1868. 
Fonte: Senado Federal 
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Figura 05- Mappa geral dos estudos da estrada de ferro da Província de Sergipe, 1883. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional. 

Considerações finais 

A partir do que foi observado junto aos referenciais bibliográficos 

levantados nesta pesquisa, em consonância ao resgate histórico das publicações 

cartográficas sobre Sergipe ao longo dos séculos XVI até XIX, pudemos observar a 

evolução do território sergipano e os seus principais agentes transformadores. 

As atividades econômicas desenvolvidas no território foram responsáveis 

pela transformação e ampliação de fronteiras, e os mapas conseguiram 

expressaram visualmente este processo. Ora seus domínios se expandiram, ora fora 

usurpado, em outro momento foi arrasado e explorado, levando o seu povo a 

enfrentar muitas adversidades. Mas Sergipe conseguiu se reerguer e despontar em 

um ambiente bastante concorrido, destacando-se até no cenário econômico, mesmo 

sendo um estado de pequenas extensões.  

Os agentes transformadores de Sergipe não foram somente responsáveis 
geração riquezas e pela modelagem dos limites do território sergipano, foram 

responsáveis, acima de tudo, por uma diversidade territorial e cultural 

grandiosíssima. O gado, a cana, a mandioca e o algodão, juntamente com o povo 

aguerrido, teceram a trama da diversidade sergipana, promovendo as 

territorialidades e apropriações identitárias por meio da luta e do amor ao lugar em 

que vive, o lugar chamado Sergipe.  
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