
CONTRIBUIÇÕES DA CARTOGRAFIA TEMÁTICA PARA 
A ANÁLISE DE FENÔMENOS HISTÓRICOS. 

Lucas Montalvão Rabelo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP 

lucas.montalvao@usp.br 

José Rogério Beier  
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP 

rogerio.beier@usp.br  

RESUMO 

Os geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira diziam ser possível elaborar uma 
teoria do Brasil a partir de seu território. Em outras palavras, esses intelectuais 
defendiam a possibilidade (e a necessidade) de se realizar novos estudos que 
buscassem compreender uma determinada sociedade a partir da investigação de 
como os homens organizaram seu espaço geográfico através do tempo. Partindo 
dessa ideia, juntamente com a constatação de que as pesquisas no campo da 
História ainda fazem um uso modesto de instrumentos analíticos dos geógrafos que 
poderiam ajudar a compreender o território enquanto elemento ativo da construção 
sócio-espacial. Assim, esse trabalho propõe apresentar dois exemplos práticos de 
como a Cartografia Temática pode ser empregada como técnica de pesquisa com 
grande potencial para contribuir na análise qualitativa de fenômenos históricos. 
Neste caso particular, os exemplos tratam de estudos sobre as representações 
cartográficas de Sebastião Caboto no século XVI, e a infraestrutura de transporte 
mercantil de São Paulo nas primeiras décadas do século XIX. 

Palavras-chave: Cartografia Temática; História; Território. 

THEMATIC CARTOGRAPHY CONTRIBUTIONS TO THE 
ANALYSIS OF HISTORICAL PHENOMENA 

ABSTRACT 

The geographers Milton Santos and Maria Laura Silveira said to be possible to 
develop a theory about Brazil from its territory. In other words, these intellectuals 
defended the possibility (and the need) to develop new studies that seek to 
understand a particular society from the research on how men organize their 
geographical space through time. Based on this idea, along with the realization that 
the researches in the field of History still makes a modest use of analytical tools used 
by geographers which could aid to comprehend the territory as an active element of 
the socio-spatial construction. Thus, this paper proposes to present two practical 
examples on how Thematic Cartography can be employed as a research technique 
with great potential to contribute to the qualitative analysis of historical phenomena. 
In this particular case, the examples deals with researches about the cartographic 
representations of Sebastian Cabot in 16th century, and the São Paulo mercantile 
transport infrastructure in the first decades of 19th century. 

Keywords: Thematic cartography; History; Territory. 
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Introdução 

Este trabalho tem como principal objetivo apresentar exemplos de como a 

Cartografia Temática, enquanto técnica analítica, pode contribuir para um estudo 

qualitativo de fenômenos históricos. Para tanto, ainda que brevemente, faz-se 

necessária uma apresentação da Cartografia Temática, bem como de seus 

principais aspectos metodológicos para, em seguida, se esboçar alguns dos 

elementos mais relevantes desta ferramenta para que a mesma possa ser aplicada 

com êxito como um instrumento auxiliar em investigações no campo da História.  

Desta forma, serão apresentados exemplos práticos de uso da Cartografia 

Temática aplicada a duas pesquisas históricas com objetos e temporalidades 

distintas. Com isso pretende-se indicar algumas possibilidades de aplicação desta 

técnica e apontar contribuições relevantes que ela pode prestar ao historiador no 

desenvolvimento analítico das problemáticas de investigação. 

Cartografia temática: aspectos metodológicos 

No artigo “Orientação metodológica para construção e leitura de mapas 

temáticos”, Rosely Archela e Hervé Théry (2008, p. 3), com base em trabalho 

clássico de Fernand Joly, conceituam os mapas temáticos como produções que vão 

além de uma simples representação do território. O produto cartográfico final estará 

relacionado com a formação e especialização dos profissionais de cada área 

(geólogos, geomorfólogos e outros). Pois, suas particularidades acadêmicas 

influenciam na coleta de dados, redação e na comunicação através dos mapas. 

Ainda de acordo com esses autores, para a elaboração de mapas temáticos 

necessita-se de uma “[...] coleta dos dados, análise e interpretação e reinterpretação 

das informações sobre um mapa base que, geralmente, é extraído da carta 

topográfica” (ARCHELA; THÉRY, 2008, p. 3). Ou seja, os elementos visuais que 

serão produzidos pelo pesquisador serão sobrepostos a uma representação 

cartográfica de determinada espaço geográfico.  

A caracterização e disposição destes elementos têm por função torna-lós 

inteligíveis aos seus leitores através de uma melhor comunicação visual quantitativa 

e qualitativa dos resultados. Nas palavras dos Archela & Théry (2008, p. 3): 

Os mapas temáticos são elaborados com a utilização de técnicas que 
objetivam a melhor visualização e comunicação, distinguindo-se 
essencialmente dos topográficos, por representarem fenômenos de qualquer 
natureza, geograficamente distribuídos sobre a superfície terrestre. Os 
fenômenos podem ser tanto de natureza física como, por exemplo, a média 
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anual de temperatura ou precipitação sobre uma área, de natureza abstrata, 
humana ou de outra característica qualquer, tal como a taxa de 
desenvolvimento, indicadores sociais, perfil de uma população segundo 
variáveis tais como sexo, cor e idade, dentre outros. 

A única condição essencial é a existência de uma relação de espacialidade 

entre, no mínimo, duas ou mais localidades, uma vez que mapas temáticos que 

informem os dados relativos a apenas uma localidade, não possuem efeitos práticos 

de comunicação. Neste caso, outras formas de apresentação de dados podem ser 

utilizadas, como gráficos, quadros e tabelas. 

Como bem lembram os autores supracitados, deve-se tomar cuidados em 

relação à forma como estes elementos visuais serão utilizados, pois eles possuem 

objetivos específicos de acordo com a finalidade de sua elaboração. Assim, a função 

destes mapas temáticos deve ser a de dizer “[...] o quê, onde e, como ocorre 

determinado fenômeno geográfico, utilizando símbolos gráficos (signos) [...]”. Estes 

devem fazer com que o leitor perceba as diferenças, semelhanças e possa fazer 

correlações. Portanto, para estabelecer de maneira eficaz esta relação, os autores 

apontam para a existência de uma simbologia específica1

De fato, os fenômenos de natureza humana, tais como indicadores sociais, 

econômicos e demografia, dentre outros, já são amplamente utilizados pela 

Geografia Humana através da Cartografia Temática. Em contrapartida, os 

historiadores ainda têm dado pouca atenção às potencialidades contributivas desta 

ferramenta às suas pesquisas, talvez, em razão de não darem ao território e às 

relações do homem com o espaço no tempo o protagonismo do qual Santos & 

Silveira (2001) diziam ser necessários para se elaborar uma teoria do Brasil. 

. 

Portanto, foi motivado por essas reflexões que se buscou, partindo de dois 

exemplos práticos, demonstrar como a Cartografia Temática pode ser empregada 

como técnica de pesquisa com grande potencial para contribuir na análise qualitativa 

de fenômenos históricos. 

Uma biografia espacial de Sebastião Caboto (c.1479-1557) 

A produção de mapas temáticos baseados em Sebastião Caboto provém da 

pesquisa de doutorado, em fase inicial, intitulada Tradição e Experiência na 

1
 Essa simbologia aumenta a eficácia no fornecimento da informação. As regras dessa simbologia 

pertencem ao domínio da semiologia gráfica, desenvolvida por Jacques Bertin em 1967, e está ligada 
à teoria das formas e de sua representação, bem como à teoria da informação. Aplicada à cartografia, 
a semiologia gráfica permite avaliar as vantagens e os limites da percepção empregada na 
simbologia cartográfica, além de formular regras do uso racional da linguagem cartográfica 
(ARCHELA; THÉRY, 2008, p. 3). 
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Construção do Mapa-Múndi de Sebastião Caboto (1544-1553). O principal objetivo é 

compreender como o veneziano elaborou seu mapa diante de um discurso 

imagético/textual que buscava legitimar sua autoridade enquanto cartógrafo, piloto-

mor de Espanha e navegador experiente.  

Para averiguar como este discurso se fez presente no mapa-múndi do piloto-

mor de Espanha, fez-se necessário iniciar a pesquisa a partir da trajetória do autor, 

pois seu produto cartográfico final sempre carregará elementos provindos do seu 

contexto individual (HARLEY, 2005, p.59-78). 

Assim, através dos dados biográficos obtidos pelas cédulas reais da Casa de 

Contratación reunidas da obra El Veneciano Sebastián Caboto al servicio de 

España, de José Turibio de Medina (1908), realizou-se uma identificação e coleta 

minuciosa de dados. Eles foram agrupados em uma planilha Excel mostrando a 

diversidade de deslocamentos realizados por Caboto ao longo de sua vida. Com a 

percepção de uma conexão espacial inerente ao personagem, optou-se por elaborar 

inicialmente um modelo de trajetória biográfica visando auxiliar a exposição e análise 

destes dados (Figura 1). 

Figura 1: Permanência e os deslocamentos de Sebastião Caboto pela Europa (c.1479-1547). 
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Após organizar as informações na tabela no formato próprio, o passo seguinte 

foi transportá-las para um dos softwares de produção de mapas temáticos Philcarto2

A confecção do mapa temático optou por enfocar os deslocamentos de 

Sebastião Caboto pela Europa. Para tanto, a primeira decisão foi transformar os 

dados em número total de dias de permanência nos Reinos da Espanha e Inglaterra 

e na República de Veneza. Neste cálculo não entraram os dias referentes à 

expedição realizada ao Novo Mundo (1526-30), pois esta área estava fora da escala 

europeia

. 

Este programa espacializa os dados coletados sobrepondo-os em uma base 

cartográfica onde são situados símbolos, e outros códigos específicos para que 

determinada variante seja apresentada. 

3

A partir deste modelo geográfico (Figura 1), é possível observar o grande 

destaque de três grandes centros europeus: os reinos da Espanha, Inglaterra e a 

República de Veneza. Bruxelas é um ponto pequeno divergente, pois foi usada na 

rota de saída de Caboto pelo porto de Sevilha em 1548. Assim, conectam-se, em 

forma de triângulo, os três centros frequentados ao longo da vida do piloto 

veneziano. Eis uma forma sintética de se apresentar a vivência de Caboto na 

Europa. 

.  Esta inclusão resultaria em um mapa temático mais completo, algo que 

poderá ser feito futuramente. Outra menção que poderia ser feita foi o motivo de o 

navegador haver chegado à Espanha em 1512, pois havia acompanhado uma 

armada inglesa no intuito de atacar a França. Daquele ponto (Puerto de Pasajes), 

Caboto entrou em contato com o reino espanhol por autorização do monarca inglês. 

A visualização deste modelo de trajetória biográfica é importante para 

compreender a dimensão espacial do indivíduo ao longo de sua vida. Observar por 

onde e quando transitou; se estabeleceu; e cogitava se estabelecer. É um objeto 

visual que carrega grande número de informações, funcionando como uma 

importante peça de comunicação visual. Chama a atenção do leitor e facilita a 

explanação de um denso conteúdo de datas e locais sem a necessidade de escrever 

muitas folhas para tal. Desta forma, o caso dos deslocamentos de Caboto pela 

Europa é um exemplo muito bom da facilitação que a cartografia temática traz. 

A partir deste modelo inicial, partiu-se para a incorporação dos dados 

levantados em uma base cartográfica do reino da Espanha, criando-se efetivamente 

2
 Pode ser obtido através do site: http://philcarto.free.fr. 

3
 Mesmo que não tenha sido inserida enquanto dado numérico, as informações acerca desta 

expedição destinada inicialmente às Molucas, mas que se destinou efetivamente ao rio da Prata 
encontra-se em referência no pequeno retângulo no canto inferior esquerdo da figura 1. 
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um mapa temático com os deslocamentos de Caboto naquele território (Figura 2), 

visando facilitar a relação do observador com o espaço geográfico. Além disso, no 

intuito de melhorar a comunicação visual em relação ao modelo geográfico 

apresentado anteriormente, criou-se uma diferença de cores para as setas 

remetendo a posição que Caboto ocupava: preto como momento inicial de contatos; 

azul para piloto de coisas do mar; verde para piloto-mor de Espanha; laranja para 

capitão geral da armada que se destinou ao rio da Prata, no Novo Mundo; roxo para 

a retomada da função de piloto-mor na Espanha, após o retorno da expedição. Esta 

gradação de cores facilita a visualização rápida dos momentos diversos vividos. 

Figura 2: Sebastião Caboto e seus deslocamentos pelas cidades espanholas 
e no exterior (1512-1548). 

Como se pode observar, a vida do navegador, nos 36 anos em que esteve 

ligado à Coroa espanhola, aparece exposta. A cidade de Sevilha só não está 

presente na etapa inicial de contatos para a contratação do navegador no início da 

década de 1510. Após este momento, a cidade funciona como a base de sua 

relação com as diversas outras localidades que visitou. Esta produção ajuda a 

compreender o circuito frequentado pelo cartógrafo expondo as áreas onde ele 

estava diretamente ligado, como a região de Castela, enquanto que outros espaços 

dentro do reino espanhol não faziam parte de sua esfera de deslocamentos. 
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Cartografando uma estatística da Província de São Paulo (1838) 

Cabe destacar que o exemplo que se apresentará a seguir decorre de uma 

pesquisa de doutorado cujo principal objeto de estudo é a rede viária de São Paulo, 

desde a constituição de seus principais eixos na primeira metade do século XVIII, 

até a inauguração da primeira linha férrea da Província em 1865. 

Assim, através da investigação e análise de uma série de fontes cartográficas, 

estatísticas, fiscais e administrativas, em conjunto com a produção de cronistas, 

memorialistas e dos relatos de viajantes que cruzaram as principais estradas de São 

Paulo, a pesquisa pretende reconstituir como se estabeleceu e expandiu os 

principais eixos dessa rede de caminhos, bem como elaborar um conjunto de mapas 

temáticos a fim de representar espacialmente os fluxos mercantis que circulavam 

pelo território paulista em diferentes momentos dos séculos XVIII e XIX. 

Em razão da exiguidade deste espaço, o exemplo que se irá trabalhar é um 

recorte desta pesquisa, referindo-se à um período bastante reduzido (década de 

1830), com o foco voltado às questões relativas aos circuitos mercantis relacionados 

ao escoamento da produção paulista por seus principais portos de exportação. 

Pesquisa, análise e tratamento de dados 

Ao estudar a malha da infraestrutura de transporte mercantil de São Paulo 

nas primeiras décadas do século XIX, um dos problemas com o qual se depara é o 

de como os produtos comercializados eram escoados das zonas produtoras às 

zonas consumidoras neste período. Para dar conta desse problema, uma série de 

questões precisam ser respondidas, tais como a identificação dos principais 

produtos demandados de São Paulo para o comércio (interno e externo); quem 

demandava esses produtos; quais eram as principais áreas econômicas da província 

no período; por quais circuitos mercantis esses produtos eram escoados e quais 

eram suas dinâmicas territoriais, quer por via terrestre, quer pelos portos. 

Com essas interrogações em mente, o historiador irá eleger as fontes que 

melhor o auxiliem a compreender o problema de sua investigação, analisa-las e, 

dali, extrair o sumo que lhe permitirá explicar o fenômeno pesquisado. É justamente 

neste processo de análise e síntese das informações contidas nas fontes que o 

historiador empregará técnicas ou ferramentas que o auxiliem em sua análise. 

Tabelas, gráficos e bancos de dados já têm sido empregados por historiadores há 

algum tempo como instrumentos analíticos auxiliares, aportando grandes 
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contribuições no desenvolvimento de suas pesquisas. No entanto, o uso da 

Cartografia Temática para organizar, analisar e apresentar as informações coletadas 

nas fontes ainda é modesto, à despeito da grande contribuição que esta ferramenta 

pode oferecer. 

Um dos pressupostos mais importantes a quem deseja empregar a 

Cartografia Temática em suas pesquisas é o de que a elaboração de bons mapas 

passa, necessariamente, por uma boa etapa de pesquisa e coleta de dados. 

Destarte, tão ou mais importante que a confecção do próprio mapa, são as fases de 

pesquisa, análise e tratamento de dados. Somente após a conclusão dessas etapas 

é que se poderá ir, com algum sucesso, aos softwares de geoprocessamento. 

Assim, no que se refere aos dados utilizados para a elaboração do mapa 

apresentado neste exemplo, a principal fonte consultada foi o conhecido Ensaio 

d’um quadro estatístico da Província de S.Paulo, de Daniel Pedro Müller (1978), 

publicado originalmente em 18384

Elaboração do mapa temático 

. Além disso, cumpre ainda lembrar que para a 

elaboração do mesmo utilizou-se os softwares Cartes et Donnés. 

Como acaba de se destacar, para a elaboração de um mapa temático as 

etapas prévias de pesquisa, análise e tratamento de dados são fundamentais. Uma 

vez identificada a fonte de onde se irá extrair os dados para a elaboração do 

mesmo, é necessário extrair essa informação e trata-la de uma maneira que o 

software a ser utilizado para a confecção do mapa possa compreender aquela 

informação e convertê-la em códigos espaciais, sobrepondo os dados estatísticos 

nos espaços geográficos correspondentes àquela informação. 

Considerando a problemática exposta acima, cumpre destacar que o mapa 

temático que se apresentará a seguir tem como proposta inicial comunicar quais 

eram os principais produtos exportados pela província de São Paulo em meados da 

década de 1830, bem como os portos por onde estes produtos eram escoados. A 

partir dessas informações iniciais, entretanto, o mapa pretende ir além e também 

revelar as principais áreas econômicas da província no período analisado, os 

4
 Daniel Pedro Müller (1785-1841) foi um engenheiro militar português que se radicou em São Paulo 

em 1802, onde permaneceu a serviço da administração local até o fim de sua vida. Em 1835 recebeu 
da Assembleia Legislativa da Província de São Paulo a incumbência de levantar uma estatística 
provincial, que acabou publicada apenas em 1838. Embora seu ensaio seja, ainda hoje, muito 
utilizado como fonte por historiadores sequiosos de informações mais acuradas sobre diversos 
aspectos da província paulista durante as primeiras décadas do século XIX, este continua 
praticamente inexplorado no que diz respeito à produção de mapas temáticos a partir de seus 
quadros e tabelas. Para um estudo detalhado acerca da estatística de Müller, veja-se: (BEIER, 2015). 

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 371



principais produtos comercializados e algumas das dinâmicas territoriais 

relacionadas aos circuitos mercantis do comércio através dos portos paulistas. 

Para tanto, após se consultar a já mencionada estatística da Província de São 

Paulo, de Daniel Pedro Müller (1978, p. 235-246), foram sintetizadas as informações 

referentes ao volume de exportação da província paulista por seus principais portos, 

e elaborou-se uma planilha Excel contendo todas as informações que se pretendia 

inserir no mapa temático (tabela 1). 

Tabela 1: Volumes exportados pelos portos paulistas em arrobas (1835-36). 

Porto Santos Iguape Cananéia Ubatuba S.Sebastião Paranaguá Totais

Gênero Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. 

Açúcar 996.730 10 0 0 284 1.099 998.123 

Café 76.336 160 0 229.372,5 80.121 86 386.087 

Erva Mate 75 70 21 0 0 84.602 84.768 

Fumo 20.975 16 0 8.082 3.832 235 33.140 

Arroz 5.980 58.835 2.250 8 0 2.795 69.868 

Toucinho 24.685 30 0 356 136 0 25.207 

Farinha de Mandioca 7.438 0 264,5 193 173 200 8.269 

Carne Seca 0 0 0 0 0 4.252 4.252 

Totais 1.132.219 59.121 2.536 238.013 84.546 93.269 1.609.703 

Embora as tabelas e gráficos sejam elementos bastante expressivos 

largamente adotados na comunicação de questões e problemáticas de naturezas 

diversas nas mais distintas pesquisas nas Ciências Humanas, quando se trata de 

questões que envolvem um determinado espaço ou território, elas certamente não 

são tão efetivas quanto os mapas, e acabam por demandar um maior esforço de 

explicação de seus autores. Frequentemente, ao analisarem uma tabela como a que 

se acaba de apresentar acima, muitos leitores podem até mesmo perder de vista 

toda a questão espacial camuflada atrás das informações e valores apresentados. 

Em contrapartida, ao se transformar aquela mesma tabela em um mapa 

temático (figura 3), a questão territorial, antes eclipsada, ganha destaque e contribui 
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grandemente ao oferecer ao autor uma visão mais clara dos fenômenos históricos, 

agora especializados, podendo trazer novas perspectivas para a análise dos 

problemas de sua pesquisa. 

Figura 3: Volume de produtos exportados pelos portos paulistas em arrobas (1835-36) 

Como se pode observar, o mapa cumpre seu objetivo primeiro ao apresentar 

principais produtos exportados pelos portos paulistas no ano financeiro de 1835-36: 

açúcar, café, fumo, arroz, toucinho e farinha de mandioca. Além disso, destaca a 

ocorrência da especialização de alguns portos ao escoar praticamente a totalidade 

de produtos específicos: o porto de Santos escoava praticamente toda a produção 

açucareira paulista; enquanto os portos de Ubatuba e São Sebastião escoavam o 

café e os portos de Iguape e Cananéia escoavam o arroz. 

Para além dessas constatações mais explícitas, o mapa ajuda o pesquisador 

a compreender melhor dois circuitos mercantis paulistas importantes no período: o 

Atlântico e o costeiro. O circuito Atlântico era aquele realizado principalmente entre o 

porto de Santos e os de outras nações, em especial os de Lisboa, Porto, Buenos 

Aires e Montevidéu; enquanto o circuito costeiro ligava-se ao comércio de 

cabotagem realizado entre os portos paulistas e os demais portos do Brasil5

Ao se analisar os volumes exportados, vê-se claramente que Santos já se 

destacava como o principal porto paulista, sendo que do total de 1,1 milhão de 

arrobas exportadas por aquele porto em 1835-36, 88% correspondia a açúcar, 7% a 

. 

5
 Cabe lembrar que, neste período, parte da produção da província de São Paulo ainda era destinada 

ao Rio de Janeiro para dali ser reexportada para portos de outras nações.  
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café e apenas 5% aos demais produtos. Embora a exportação de café por Santos 

possa parecer pequena em relação ao volume de açúcar por ali exportado, ela 

corresponde praticamente ao mesmo volume do café que se escoou por São 

Sebastião. Longe de ser desprezível, tal informação indica que a cultura cafeeira já 

começava a ganhar as fazendas da região do planalto paulista por esta época que, 

em razão da proximidade, acabavam por escoar sua produção pelo porto santista6

Já o café produzido nas fazendas do vale do Paraíba paulista, sobretudo em 

Areias e Bananal, quando não era escoado diretamente para os portos fluminenses, 

acabavam comercializados nos portos de Ubatuba e São Sebastião. Estes, por sua 

vez, dedicavam-se quase que exclusivamente à exportação do café, que 

representava, respectivamente, 96% e 95% do total das exportações desses portos. 

.  

Há, ainda, o dado acerca da exportação de arroz da província, escoada pelos 

portos de Iguape, Santos e Cananéia. Diferentemente do açúcar e do café, ligados 

ao circuito mercantil Atlântico, o arroz é um produto diretamente relacionado ao 

mercado de abastecimento interno – tanto provincial, quanto intraprovincial – e sua 

saída por portos como os de Iguape e Cananéia (87%) reforçam essa ideia, já que 

estes portos praticavam exclusivamente o comércio de cabotagem. 

Por fim, outros produtos também ligados ao mercado de abastecimento 

interno aparecem com números não desprezíveis para a época, ainda que, 

comparados aos volumes exportados de açúcar e café, possam aparentar menos 

importância. Estes são os casos da erva mate, do fumo e do toucinho, por exemplo.  

Assim, ainda que este mapa mostre claramente a relevância do mercado de 

exportação do açúcar e do café para a economia paulista em meados da década de 

1830, ele também traz elementos que propõem novas questões ao destacar a 

existência de outros circuitos mercantis que funcionavam paralelamente ao Atlântico, 

mais relacionados ao abastecimento interno inter e intraprovincial. Neste sentido, o 

mapa aponta para a permanência de uma economia diversificada na província, na 

qual produtos como o arroz, o toucinho e a farinha de mandioca acabavam 

comercializados, por cabotagem, com outras províncias do Império, mesmo que o 

açúcar e o café para exportação já despontassem como os principais destaques. 

6
 A efetivação da mudança da zona de produção cafeeira nas décadas seguintes, como se sabe, 

trouxe uma série de implicações políticas, econômicas e sociais em São Paulo, dentre as quais 
destacam-se: a diminuição da importância dos portos do litoral norte; a preponderância dos grupos 
ligados às novas zonas de produção e comercialização do café na política provincial e a construção e 
direcionamento das primeiras linhas férreas comunicando o porto santista às zonas de produção 
cafeeira no Oeste. 
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Considerações Finais 

A partir dos exemplos trabalhados pretendeu-se mostrar como a Cartografia 

Temática pode ser empregada como uma técnica auxiliar na análise qualitativa de 

fenômenos históricos. Seu uso, como lembram Archela & Théry (2008, p. 3), não se 

restringe aos exemplos aqui trabalhados, mas a uma ampla gama de fenômenos, de 

qualquer natureza, geograficamente dispersos na superfície da Terra. 

Deve-se ter claro, entretanto, que a Cartografia Temática não deve ser tomada 

como o fim da pesquisa em si, mas, ao contrário, como uma técnica que permite ao 

historiador empreender uma análise qualitativa de sua investigação, tal como se 

buscou demonstrar aqui, quer através das implicações políticas decorrentes de 

aspectos biográficos de um cartógrafo do século XVI, quer pelas dinâmicas 

socioeconômicas vividas em São Paulo na primeira metade do século XIX.  

Nesse sentido, o uso da Cartografia Temática vai ao encontro da ideia proposta 

por Santos & Silveira (2001), segundo a qual seria possível elaborar uma teoria do 

Brasil a partir de seu território, isto é, produzir novos estudos a fim de compreender 

uma determinada sociedade a partir de como os homens organizaram seu espaço 

geográfico através do tempo. Neste caso, o espaço pensado como um elemento 

ativo na construção sócio-espacial, e não apenas como palco das ações humanas. 
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