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Resumo 
Apresenta-se uma adaptação livre do método iconológico à leitura de mapas 
históricos. Parte-se de uma síntese de Panofsky e procura-se exemplificar com casos 
concretos. Tendo como referencial a filosofia clássica, a etapa de análise iconográfica 
explora a amplificação moderna do conceito de linguagem e seu domínio, segue pela 
distinção entre descrever e buscar o sentido. Efetua-se um trabalho de analisar as 
partes e reconstruir o todo. Trata-se de um exercício de rigor e disciplina, evitando o 
atalho que vai direto à busca do significado (iconologia), atitude que aquieta 
precocemente a inteligência, interrompe a busca e não atenta para as riquezas do 
mapa. A análise inspira-se também em Marc Bloch: o historiador não vive sem uma 
pergunta, uma hipótese de trabalho. Passa-se pela maiêutica socrática, a arte de 
interrogar o mapa. Uma vez exploradas as potencialidades do mapa em si, passa-se à 
etapa iconológica, relacionando-o com o contexto histórico, social, econômico e 
cultural que o produziu. É o momento de recorrer às fontes externas, principalmente 
escritas, e de ampliar o diálogo interdocumental: os mapas conversam entre si e 
conversam com os textos. Entram em jogo os conhecimentos e a bagagem cultural de 
quem lê o mapa e ao mesmo tempo influem seus pressupostos filosóficos e visão de 
mundo, fazendo com que encontremos nos mapas aquilo que já tínhamos dentro, uma 
visão presa ao espírito de nossa época e não à do contexto e ambiente da produção 
cartográfica. 
Palavras-chaves: Leitura de mapas, Iconografia e iconologia, Panofsky, Cartografia 
histórica. 

Abstract 
A free adaptation of the iconological method applied to map reading is presented. This 
work starts from Panofsky's synthesis, and attempts to illustrate with concrete cases. 
By having reference in classical philosophy, the iconographic analysis step explores 
the modern amplification of concepts of language and its domain and distinguishes 
between describing and seeking the sense. A work of analysis on parts and 
reconstruction on the whole is performed. This is an exercise of rigor and discipline that 
avoids a straight shortcut to the search of meaning (iconology), an attitude that quiets 
the intelligence prematurely, interrupts the search and does not pay attention to the 
richness of the map. The analysis is also inspired by Marc Bloch: an historian cannot 
live without a question, a working hypothesis. This paper goes through the Socratic 
maieutic, the art of interrogating a map. Once explored the potentialities of the map 
itself, this work moves to the iconological step, relating it to the historical, social, 
economic and cultural context that produced it. It is the moment to consult external 
sources, mainly written ones, and expand the interdocumental dialogue: the maps 
communicate with each other and with the texts. The knowledge and the cultural 
background of the reader come into play and influence their philosophic presumptions 
and vision of reality, resulting that we find in the maps what we already had inside us, a 
vision conditioned by the spirit of our times and not by the context and the environment 
of the cartographic production. 
Keywords: Map reading, iconography and iconology, Panofsky, Historical 
Cartography. 
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1. As diversas linguagens

Nas duas últimas décadas vem-se alargando, por analogia, o conceito 

de linguagem: além da escrita ou falada, tem-se: a artística, a matemática, a 

científica, a da cidade, a da arquitetura, a das imagens e, porque não, a da 

cartografia, em particular a sendo que nos interessa mais de perto a linguagem 

dos mapas históricos. 

O domínio de uma linguagem supõe o domínio de um código: o 

conhecimento das letras do alfabeto, das palavras, da organização e sentido 

das mesmas quando colocadas numa determinada frase e contexto, a estrutura 

dos parágrafos e por fim a construção do sentido geral do discurso.  

O aprendizado de uma linguagem, e a extração de significado supõe 

esforço, treino e disciplina, durante um bom período de tempo e o 

desenvolvimento de umas habilidades. As imagens e os mapas também 

pressupõem esse laborioso tipo de aprendizado.  

Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma proposta de 

metodologia de leitura de mapas, e mais em concreto, a leitura de mapas 

históricos: como decodificá-los, lê-los e aprender o que eles nos têm a dizer. 

Nessa tarefa, parte-se da proposta geral de Panofsky (2004), simplificando-a e 

realizando uma adaptação livre. 

2. Panofsky e seu método

Esse estudioso da arte propõe um método dividido em três níveis ou 

etapas, que simplificamos para dois: os níveis iconográfico1 e iconológico.  

O primeiro nível, ou iconográfico, deriva de ícone ou imagem + grafia, 

escrita, desenho ou descrição. Nessa etapa predomina a apreensão do mapa 

através dos sentidos (especialmente a vista), captando as chamadas variáveis 

visuais: cor, intensidade, tamanho, forma, posição. Predomina a descrição do 

mapa, tal como no método pedagógico que consistia na descrição à vista de 

uma gravura, em que se visava a fidelidade na descrição; em oposição à 

composição à vista de uma gravura, em que contava mais a capacidade 

inventiva ou romanceadora. Esse primeiro nível se conclui com a expressão de 

1 Para isso unimos os dois primeiros: pré-iconográfico e o iconográfico propriamente dito. 
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um significado primário, natural ou factual, iconográfico, como o resume 

Panofsky. 

Já o segundo nível, o iconológico, deriva de logos, logia, pensamento, 

razão, estudo, interpretação. Apóia-se, portanto, mais na apreensão do 

entendimento. Busca o conteúdo, mais do que a forma, o sentido secundário 

ou iconográfico, no dizer de Panofsky. Apóia-se no sentido primário, mas o 

supera e aprofunda. 

Esses dois níveis, esferas ou momentos (iconográfico / iconológico) 

representam mais um recurso metodológico do que uma separação radical. É 

certo que no homem distinguem-se os sentidos externos2 e  a inteligência, e, 

se é verdade o adágio filosófico de que "nada há na inteligência que não tenha 

passado primeiro pelos sentidos", também é verdade que nada há nos sentidos 

de um ser racional, que não acabe por ser apreendido intelectualmente.  

Mas a divisão é pedagógica e disciplinadora da análise dos mapas. 

Começa-se pela descrição e análise iconográfica, focando no objeto em si (a 

cultura material), como base e trampolim para a interpretação iconológica.  

2. Análise iconográfica

Nessa primeira esfera, como dissemos, predomina a análise, mas não 

se descarta a tarefa de uma primeira síntese, a iconográfica.  

Toda ciência parte do simples para o composto: ponto, reta e plano, são 

os conceitos iniciais para desenvolver os postulados e teoremas. É a técnica de 

dividir para unir; partir e reagrupar, entendendo as relações entre as partes e 

destas com o todo:  a estratégia da divisão e conquista. Nos tempos modernos, 

Descartes formulou as regras do seu método, entre elas: dividir o problema em 

componentes simples (fase descendente ou de análise); ir do simples para o 

composto (fase ascendente); entender a relação entre as partes e conjugá-las 

para chegar à compreensão do todo (fase de síntese)3. 

2 Existem também os sentidos internos, como a imaginação e a memória, descritos por 
Aristóteles e não explicitados por Panofsky, que prestam sua contribuição para a interpretação 
do sentido. Mas sua consideração nos levaria muito além do escopo do presente trabalho.   
3 Esse filósofo francês exagerava: fazer relações exaustivas até chegar à certeza de que não 
se esqueceu nenhuma variável do problema. E depois postulava, de acordo com sua filosofia 
imanentista: esse rol devia ser feito sem o recurso à experiência sensível nem à observação, 
numa linha divergente de Aristóteles, que propunha exatamente o contrário: partir da 
observação, servir-se dos sentidos, em particular da vista, da memória e da experiência. 
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A técnica de leitura de mapas aqui proposta concorda com Aristóteles e 

tenta afastar o que Guimarães Rosa qualificou como a megera cartesiana, a 

razão bruxuleante e auto-suficiente que reduz o papel dos sentidos: é preciso 

abrir muito os olhos, saber não só olhar mas ver os mapas. Olhar é captar o 

objeto distraidamente; ver é refletir sobre a imagem, voltar a atenção e a 

inteligência para o mapa, numa relação de ir e vir, captar detalhes, admirar-se 

com eles, descobrir aparentes conflitos cognitivos, fazer perguntas e procurar 

respostas, buscar o significado iconográfico.  

Nosso mundo vive de imagens, e por isso corre o risco de favorecer a 

superficialidade, a primazia da quantidade sobre a qualidade, da sensação 

sobre reflexão.  Assim, a primeira habilidade a desenvolver é capacidade de 

aprofundar. Para isso é preciso fazer um esforço para não olhar o mapa de 

relance e etiquetá-lo: é um roteiro de bandeirantes, um portulano para 

navegação, um mapa árabe. O mau entendimento do ditado platônico “nomear 

é possuir” pode aquietar precocemente o entendimento impedindo que se 

extraia toda a riqueza escondida em um mapa. A tendência é queimar etapas e 

atribuir rapidamente um sentido para aquilo que se está vendo. 

Assim, na técnica proposta, a análise dos mapas históricos começa pela 

descrição física daquilo que se está vendo, sem antecipar do que se trata e ao 

que se refere. Descrever bem é a etapa inicial: abrir os olhos e utilizar a 

inteligência para equacionar o que se vê, para culminar depois com uma 

síntese e uma atribuição de sentido. 

a) A divisão do espaço

Nos mapas, há divisões do espaço que facilitam a análise por partes. 

Exemplificamos com o mapa da Amazônia de La Condamine (Figura 1). A linha 

vermelha marca a envoltória do espaço; ainda que existam informações 

interessantes e relevantes situadas fora e abaixo dela: são parte dos 

metadados, que se complementam por informações do título, bastante extenso. 

Um retângulo interior, menor, delimita o espaço geográfico propriamente dito, 

em que figuram as feições geográficas: linha do continente, mares, rios, 

cidades, fortes, missões religiosas e outras. O espaço é projetivo (graduado em 

latitude e longitude), e não totalmente respeitado: no canto inferior esquerdo 

algumas notas e nomes rompem a borda do espaço; a comparação com o 

mapa do Padre Fritz quebra a uniformidade do espaço, sobrepondo às feições 
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do mapa, em amarelo, o traçado do rio Amazonas, para comparar e mostrar 

que o seu é melhor. A distorção do mapa desse jesuíta fica amplificada pelo 

fato de extrapolar em muito o espaço dedicado à cartografia e chega a tocar 

inclusive a linha vermelha na borda direita. Um detalhamento dessa análise 

encontra-se em Cintra (2011). 

Figura 1 – Carta do Curso do Maranhão de La Condamine, 1744 

Na divisão dos mapas para análise, e especificamente do espaço 

projetivo, existem elementos que naturalmente criam compartimentos: oceanos 

e continentes em um mapa mundi, por exemplo, no Terra Brasilis (Figura 2). 

Esse mapa, analisado em Cintra (2015) mostra que a divisão do espaço pode 

ser também temática em função de um interesse específico, por exemplo, as 

preciosidades artísticas, como as representações da natureza, do índio, de 

aves, dos outros animais, de atividades econômicas como o corte do pau 

brasil, as embarcações no oceano, as bandeiras e escudos de cada país. 

b) A arte de interrogar os mapas

É Marc Bloch (2001) quem afirma que o historiador não vive sem uma

pergunta, uma questão, uma hipótese de trabalho. Deve-se questionar o mapa: 

ele só falará se soubermos interrogá-lo, seguindo talvez as pegadas 

pedagógicas de Sócrates. Isso torna mais interativa a busca da verdade e 

envolve o interlocutor, tornando-o parte ativa no processo, coisa que pode ser 

feito por um professor que ensina seus alunos a lerem mapas, ou mesmo por 

um pesquisador que se questiona a respeito do que vê. Levantam-se as 
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questões através da experiência adquirida ou se procura aquilo que se gostaria 

de saber.  

Figura 2 – Terra Brasilis, parte do Atlas Miller, Biblioteca Nacional (França) 

Em outro trabalho, Cintra (2015, a) apontamos que uma forma de 

organizar as questões é seguir o esquema das cinco causas de Aristóteles, 

para saber: o suporte no qual o mapa é feito; a essência do mapa e suas 

características principais; o cartógrafo, seus colaboradores e sua escola; os 

modelos ou protótipos de que se serviu e a sua finalidade.  

Aristóteles pode ser ainda um guia para continuar interrogando os 

mapas de forma ordenada, seguindo sua divisão em categorias, os assim 

chamados acidentes, que dividem a realidade em classes que podem ser 

aplicadas à análise de mapas, como se indica na sequencia. A quantidade 

representa o tamanho ou seja, seu aspecto dimensional, relacionado com a 

escala. O lugar pode significar tanto o local onde o mapa foi feito como a 

Instituição onde se preserva atualmente. A posição indica a maneira concreta 

de estar no espaço: emoldurado, arquivado, desenhado em uma parede, 

exposto e outros com a direção do norte (para cima, para a direita). O tempo 

indica a data em que foi feito. A relação aponta para sua comparação com 
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outros do mesmo autor, da sua ou de outras épocas, destacando semelhanças 

e diferenças. Já a posse pode indicar onde e com quem está determinado 

exemplar ou cópia de um mapa histórico: museus, bibliotecas nacionais, 

coleções, acervos pessoais e outros. Ação e paixão são duas categorias 

correlatas e indicam as vicissitudes pelas quais passou determinado mapa 

histórico. Qualidade é talvez a principal categoria aristotélica, englobando tudo 

aquilo que se relaciona com a forma, e que comporta um mais e um menos, um 

melhor e um pior. É um leque de ângulos e aspectos que qualificam o mapa: 

cores e variáveis visuais, integridade toponímica e precisão, que inclui seu 

aspecto matemático e abre campo para estudos utilizando técnicas digitais. 

Dentre as qualidades situam-se também a forma e figura, representadas pelo 

contorno e desenhos associados aos elementos geográficos e inúmeros 

adornos e complementos: cartelas, legendas, convenções, escalas gráficas, 

rosa dos ventos, graduações, toponímia.  

Em Cintra (2015, a) complementado com Cintra (2010) apresentamos 

um exemplo da aplicação dessa metodologia, baseada em Aristóteles, para o 

caso da primeira planta da Cidade de São Paulo (1810), elaborada por Rufino 

Felizardo e Costa. A conclusão é que esse marco aristotélico é todo um roteiro 

de análise, para não esquecer questões importantes. 

Vale lembrar finalmente, que a primeira etapa é ficar no nível da 

observação, isto é, da percepção visual, sem lançar mão de conhecimentos e 

referências externas, procurando deixar as inferências e o sentido mais 

profundo para um segundo momento. Essa separação é didática e 

metodológica, e visa a aquisição de uma sistemática e disciplina na análise de 

mapas. 

3. Análise iconológica

Uma vez feita a leitura iconográfica, passe-se ao nível iconológico. 

Nesse momento, de ampliação do conhecimento e de síntese, entende-se o 

mapa como um produto de uma época, de uma civilização e de uma cultura. 

Ele pode revelar tanto a personalidade do cartógrafo como a civilização que o 

produziu: suas crenças, valores, atitudes de fundo, intenções políticas. Nessa 

tarefa, podemos utilizar todos os instrumentos de que se possa dispor: o 

recurso a fontes externas (textuais ou não), a experiência e familiaridade com o 
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tema, nossa cultura e educação, o conhecimento da sociedade e da época em 

que o mapa foi produzido.  

Um mapa é sim uma fonte histórica de primeira grandeza, como mostrou 

Marrou (1991)4. Nessa obra relata que em uma pesquisa sobre o eremitismo 

na França, encontrou-se com a falta de documentos nos inventários e 

catálogos dos arquivos públicos e privados. Desenvolveu então um método 

para a procura de ermidas e eremitérios no mapa de Cassini e cruzou essas 

informações com os registros paroquiais. O resultado foi que em três anos mais 

de cinco mil ermidas foram situados no espaço e no tempo.  

Mas é um erro pensar que um mapa histórico é uma fotografia da 

realidade. Somos levados a isso por certa veneração que os mapas antigos 

impõem, por serem autênticos, por sua antiguidade ou por serem verdadeiras 

obras de arte. Em Cintra (2015, b) mostramos os inúmeros erros históricos do 

Mapa das Capitanias de Luis Teixeira.   

Desconfiar da pura neutralidade de um mapa, bem como certa da dose 

de espírito crítico fazem parte de uma boa história, e do método histórico 

crítico. Mas, como se disse, situar o mapa em sua época é um corretivo à 

nossa visão contemporânea, pois aí situa-se um perigo da nossa análise 

iconológica: impor ao mapa, a seu autor e à sua época a nossa visão de 

mundo, a weltanchaaung do intérprete.  

Devemos tentar descobrir as intenções ou razões pelas quais o mapa foi 

levantado: políticas, ideológicas, de governo e planejamento, guerra, cadastro, 

cobrança de impostos. Em todo caso, vale a pena estar alerta para a conhecida 

tendência, intensificada no século XX, de querer ver sempre ocultas razões em 

todos os mapas: unicamente interesse econômico, manobras políticas para 

defender interesses nacionais, etnocentrismo, imperialismo, mentiras com 

mapas, e tantas outras, mas que muitas vezes podem ser a projeção das 

intenções do homem de hoje (anacronismo do intérprete), em poucas palavras, 

nossos pré-conceitos. 

Em Cintra (2015, a) apontamos dois exemplos nesse sentido. A posição 

do meridiano de Tordesilhas, por interesses políticos, deveria ser deslocada 

4 Esse é um dos autores que enfatiza que a história se faz com documentos e com a 
interpretação que deles se faz, fruto inseparável do historiador e seu contexto. Não só de 
documentos, não só com interpretações, muito menos as que são feitas sem base real.   
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para oeste nos mapas portugueses e para leste nos mapas castelhanos; no 

entanto, acontece o contrário, simplesmente por falta de tecnologia na época. 

O outro exemplo é a crítica de Arno Peters à projeção Mercator, que seria 

eurocêntrica e teria sido elaborada com a intenção de maximizar a área dos 

países europeus. Sua proposta de uma nova projeção, que mantinha as áreas, 

resultou ser idêntica à de Gall, inventada um século antes; mas ele não se 

convenceu disso, mesmo depois de diversos cartógrafos de prestígio terem 

demonstrado a identidade entre as duas. Criticar a projeção de Mercator por 

esse motivo é desconhecer as inúmeras vantagens que possui para muitas 

finalidades (Snyder, 1993).  

4. Conclusão: o amor aos mapas

Tudo tem a ver com tudo, dizia Anaxágoras. As realidades entrelaçam-

se e admitem múltiplos olhares. Um mapa histórico é, em geral, um documento 

muito rico que pode ser analisado a partir de diversos pontos de vista: histórico, 

geográfico, astronômico, botânico, cartográfico, político, social e até 

psicológico, já que está inserido no contexto de uma civilização e cultura, com 

seus preconceitos, visões de mundo, inconsciente coletivo e imaginário. Harley 

(2005) analisa a nova natureza dos mapas, destacando importantes aspectos 

da história da cartografia, onde certamente estão imbricadas complexas 

camadas sociais, culturais e políticas. Destaca fortemente esses aspectos, a tal 

ponto que alguns, fazendo uma leitura reducionista, voltam a destacar somente 

os aspectos políticos e econômicos. Esse mesmo autor, no entanto, aponta 

para múltiplas possibilidades, inclusive para a aplicação das técnicas de leitura 

de imagens, como a proposta por Panofsky. Todos os aspectos podem 

contribuir para o melhor entendimento e adotar uma visão excludente é um 

reducionismo. 

Finalmente, devemos destacar um ponto somente esboçado por 

Panofsky, a empatia e o conhecimento por conaturalidade, em outras palavras, 

o amor aos mapas. É preciso olhá-los com carinho, aprender a ver, observar os

detalhes, admirar, contemplar e ouvir. Sim, ouvi-los e, e fazer próprias as 

palavras do poeta, adaptando-as: “Ora direis ouvir os mapas! Certo perdeste o 

senso! E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-los ...”. 

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 394



Quem tenha amor aos mapas acabará por concordar com a poetisa 

Adélia Prado em seu poema Mapa. Poderá vê-la sobrevoar o mundo e folhear 

os Atlas passeando por mil lugares declamando os nomes, descansando nos 

desertos e nos mares, mergulhando nos abismos e profundidades; admirando-

se com os rios, montanhas e florestas; contemplando a beleza das legendas e 

imagens, para encerar com um diálogo final nas pegadas de Olavo Bilac: “Você 

está louca, dizem-me, um mapa é um mapa. Não, respondo. O mapa é a 

certeza de que existe o lugar.  O mapa guarda sangue e tesouros. Deus nos 

fala no mapa com sua voz geógrafa”. Os mapas conversam conosco e 

conversam entre si; quem souber ouvi-los escutará um pedaço da nossa 

história, os segredos de um mundo que se revela através das imagens 

escondidas por detrás das folhas coloridas.  

Ao longo destas páginas procurou-se transmitir, também através de 

exemplos, a experiência com a leitura de mapas. O referencial teórico, a 

filosofia aristotélica, e a adaptação da metodologia de Panofsky serviram como 

guia nesse caminho, que só pretende ser uma opção. A bibliografia não é mais 

ampla por pretender mais um saber de experiência feito do que uma síntese 

teórica. Se servir para algum leitor, o autor já se dará por bem recompensado. 
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