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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo relatar uma produção didático-cartográfica (mapa) 

realizada na Escola da Ciência Biologia e História – Prefeitura de Vitória/Espírito 

Santo. O objetivo de se produzir um mapa de relevo do Espírito Santo em dimensões 

maiores, foi justamente para que o aluno visitante na escola observasse, interpretasse e 

interagisse com esse recurso. A temática do mapa surgiu pela necessidade de se 

trabalhar as formas de relevo, fazendo a associação da Cartografia com a Arte, uma vez 

que devido aos materiais e a técnica, o mapa tornou-se uma produção artística, além da 

Cartografia ser considerada por muitos, uma arte. 

Palavras-chave: Cartografia; relevo do Espírito Santo; artes. 

 

ABSTRACT 

This paper objectives at reporting a didactic and cartographic production (map) held in 

the School of Biology Science and History - Municipality of Vitória / Espírito Santo. 

The aim to produce a relief map of the Espírito Santo in higher dimensions, it was 

precisely for the visiting student at the school observe, interpret and interact with this 

feature. The theme of the map by the need arose to work with the forms of relief, 

making the association with the Art of Cartography, since due to the materials and 

technique, the map has become an artistic production, beyond Cartography to be 

considered by many as an art. 

Keywords: Cartography; relief, Espírito Santo; art. 

 

INTRODUÇÃO 

O interesse inicial que motivou a elaboração do mapa (de 3x5m; pintura em 

tecido) está ligado a uma demanda da Escola da Ciência Biologia e História (ECBH), 
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pertencente à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Vitória. A 

ECBH tem por objetivo discutir a identidade capixaba por meio de representações de 

bens do nosso patrimônio natural e histórico-cultural, encontrando em seu acervo, 

materiais referentes à Biologia, Geografia e História. 

O “mapão” passou a fazer parte do acervo da escola-museu a partir de Março de 

2011. Sendo ideia inicial da professora de Geografia e coordenadora da escola-museu, 

Zuleica P. de Freitas, planejado e executado por Mayara Moraes Modolo com apoio dos 

demais colegas estagiários. 

 

Sobre os mapas e a cartografia... 

“Mapa é a representação no plano, normalmente em escala, dos aspectos 

geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma área tomada na superfície de uma 

figura planetária, delimitada por elementos físicos, políticos, administrativos, destinada 

aos mais variados usos: temáticos, culturais e ilustrativos.” (IBGE, 1998). 

A utilização dos mapas como fonte de representação (das práticas espaciais e 

sociais) vem desde os tempos pré-históricos, encontrados em pinturas nas paredes, em 

placas de argila, peles de animais e papiros. Sua evolução, tanto nos matérias (bases) 

quanto nas informações veio de acordo com as necessidades que os povos passaram a 

ter em transmitir informações, se localizar, estar a serviço da dominação, do poder, etc. 

“Os mapas, junto a qualquer cultura, sempre foram, são e serão formas de 

saber socialmente construídos; portanto, uma forma manipulada do saber. São 

imagens carregadas de julgamentos de valor. (...) Como linguagem, os mapas 

conjugam-se com a prática histórica, podendo revelar diferentes visões do 

mundo. Carregam outrossim, um simbolismo que pode estar associado ao 

conteúdo nele representado. Constituem um saber que é produto social, ficando 

atrelados ao processo de poder, vinculados ao exercício da propaganda, da 

vigilância, detendo influência política sobre a sociedade.” (Harley, 1988 apud 

Martinelli, 2008, p.8) 

Surge a ciência que toma por objeto os mapas. Segundo Joly,  

“a cartografia é a arte de conceber, de levantar, de redigir e de divulgar os 

mapas.”(JOLY, 2007) 
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E mesmo que considerada ultrapassada, para Salichtchev 

“Cartografia é a ciência de representação e do estudo da distribuição 

espacial dos fenômenos naturais e sociais, suas relações e suas transformações 

ao longo do tempo, por meio de representações gráficas – modelos icônicos – que 

reproduzem este ou aquele aspecto da realidade de forma gráfica e 

generalizada.” (Salichtchev, 1973 apud Martinelli, 2008) 

O avanço da cartografia se deu na Europa, relacionada ao Renascimento, 

intensificou-se com as navegações (comércio entre o Oriente e o Ocidente), 

demandando outros meios para orientação – a bússola. A criação da imprensa teve 

influencia na reprodução dos mapas, permitindo a difusão dos mesmos. A partir do 

século XVIII, tem-se o inicio da cartografia moderna. O avanço do imperialismo (fim 

do século XIX) promove um impulso nos mapeamentos, incorporando essa ciência em 

investidas nas áreas de dominação. A sistematização dos ramos de estudos fez com que 

se desenvolvesse outro tipo de cartografia, a cartografia temática. 

“Essa crescente vocação da cartografia em busca de uma especialização foi se 

operando como uma gradativa libertação do registro eminentemente analógico, 

passando a considerar temas que paulatinamente se acrescentam à topografia. 

Essa nova construção mental na cartografia ficou evidente com a preocupação do 

mapeamento do uso da terra: o mapa topográfico foi sendo enriquecido com 

acréscimos temáticos.” (Robinson, 1982 apud Martinelli, 2008, p.10). 

Atualmente a cartografia tem o apoio da informática e sua crescente base de 

dados, recursos, técnicas.  

A nova demanda dos mapas temáticos tem as representações das propriedades 

“vistas” para representações “conhecidas” dos objetos, com códigos mais abstratos; 

representam categorias mentalmente e não mais visualmente organizadas. Representa 

então o raciocínio do autor diante da realidade, a partir de seu ponto de vista sobre sua 

concepção de mundo. 

 

A arte de cartografar 

Considerados como documentos científicos, os mapas são vistos e supostos como 

objetivos e neutros. Já quando tomados como objetos estéticos, eles são conformados 
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por várias escolhas formais, incorporando, assim, valores culturais e crenças políticas ao 

figurarem e reconfigurarem o espaço. E isto porque a arte e a cartografia inventam os 

espaços e constroem o mundo e seus lugares. Ou seja: interpretam, à sua maneira, o 

espaço.   

Para compreendermos a cartografia como uma arte, precisamos considera-la da 

perspectiva artista. Para muitos autores quando se referem a uma obra de arte, 

classificam estas somente aquilo que se está em exposição em algum museu, entretanto, 

tem quem defenda que para que um objeto seja uma obra de arte, é suficiente que seja 

declarado como tal por quem tem autoridade reconhecida para tanto. 

“Os mapas cativam por sua concepção artística ou por suas bases técnicas, mas o 

fascínio torna-se maior quando as duas coisas são apresentadas ao mesmo tempo, 

aumentando ainda mais a força com que revelam universos culturais em constante 

transformação e conflito. Os mapas responderiam, assim, à necessidade de descrever, 

entender e controlar o mundo, bem como a arte.” (Fialho, 2000, p.3) 

A arte torna visível a forma da nossa percepção e do nosso pensamento. 

Problematizam esteticamente. Pode agir como criação nos processos de resistência, 

constituindo as formas de conhecimento que produzimos. 

Assim como a linguagem, a arte na cartografia pode exprimir através de signos, 

desenhos, representações do real, uma necessidade e/ou uma forma de comunicação. 

Desse modo, afirmo a utilização desta forma de linguagem (técnica artística) no mapa 

temático, como transmissão de valores, reconhecidas como minha visão de mundo (de 

uma área). 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

A cartografia no ensino da Geografia na Escola da Ciência Biologia e História 

Considerando que a Geografia está presente na Escola da Ciência Biologia e 

História, ressalto a importância de tomarmos como prática o ensino dessa ciência. 

De uma forma geral, a abordagem da Geografia está presenta nos roteiros 

temáticos que foram desenvolvidos e aplicados ao longo do ano de 2011, com a 

finalidade de potencializar o conhecimento produzido neste espaço escola-museu.  
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Os roteiros temáticos promovem a interdisciplinaridade entre a Biologia, 

Geografia e História, dialogando com o acervo e o espaço da escola-museu e do 

entorno, bairro Mario Cyprestes, município de Vitória/ES. 

Tomarei como exemplo o roteiro temático criado pela professora Dr. Maria 

Alayde Alcântara Salim, intitulado: “Natureza e cultura do Espírito Santo no início do 

século XIX: o olhar dos viajantes estrangeiros”)  onde aborda um fato histórico 

(presença de viajantes estrangeiros no Brasil e no Espírito Santo – Maximiliano zu 

Wied-Neuwied e August de Saint- Hilare), em um recorte temporal (século XIX), onde 

narrativa desses viajantes (encontradas em livros de relatos) descrevia a partir de um 

olhar geográfico a atual situação da província do Espirito Santo, suas paisagens, suas 

riquezas naturais, seu povo. A partir desse roteiro (e dos outros também) levamos os 

alunos a uma viagem no tempo, promovendo também uma reflexão sobre a atualidade.  

Neste roteiro, trabalhamos com o “mapão” abordando questões de localização, o 

deslocamento desses viajantes pelo litoral, as formas de relevo bem como a ocupação 

tardia do interior do estado (em função da barreira verde para proteção das minas de 

ouro), a relação entre os núcleos (aldeias) e os principais rios do estado (uma vez que 

essas vilas se localizavam próximos à foz dos rios), entre outras questões, como forma 

de sintetizar as informações já apresentadas nos outros ambientes da escola-museu. 

Sendo assim, o “mapão” um importante recurso didático juntamente com outros 

mapas, maquetes e com o próprio conhecimento que a Geografia nos proporciona que 

também é aplicado nesta escola. 

Sobre a utilização de mapas, “nos permitem ter o domínio espacial e fazer a 

síntese dos fenômenos que ocorrem num determinado espaço. No nosso dia-a-dia ou no 

dia-a-dia do cidadão, pode-se ter a leitura do espaço por meio de diferentes informações 

e, na cartografia, por diferentes formas de representar essas informações.” (Simielli, 

1999, p.94-95).  

O roteiro temático em questão que utiliza este mapa é indicado para alunos de 8º e 

9º anos, pois possuem uma capacidade de abstração maior do que os outros alunos, mas 

já houve atendimentos para as series inicias. Porém, acredito que a forma didática e a 

estética do mapa contribuem para uma fácil interpretação acerca do seu tema principal, 

relevo do Espírito Santo. 
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Mas, uma possível discussão seria a respeito de: se/como os alunos compreendam 

o mapa juntamente com as informações dos roteiros temáticos. Segundo a proposta da 

utilização desse recurso cartográfico, o aluno diante do mapa percebe os fatos 

isoladamente (olha e vê o que está apenas representado no mapa - relevo) ou entende os 

processos dos quais foram apresentados anteriormente no contexto histórico-geográfico 

do roteiro temático? 

Sabe-se então que uma proposta só pode ser mudada, após sua execução. As 

experiências com a utilização do material didático-cartográfico até então, apresentaram 

se de forma positiva.  

Diante das possibilidades, novas demandas cartográficas foram surgindo na 

escola-museu. A princípio, novos mapas com outras temáticas. Porém, seria inviável 

devido ao tempo para fazer outros mapas naquelas dimensões e também por ocupar um 

espaço comum a todos, atrapalhando no deslocamento dentro da escola.  

Uma proposta mais barata e que se tornou viável, foi fazer a partir de outro 

material (lona transparente) lâminas temáticas que, sobrepostas ao mapa base trariam 

novas informações ao discurso do mediador da escola-museu. 

Ainda em fase de elaboração, as lâminas não estão finalizadas. 

 

PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

Para fazer um mapa... 

Na produção de um documento cartográfico, existem algumas etapas a serem 

seguidas para um melhor resultado no produto final. 

Após a escola do tema, faz-se a seleção das fontes e dos dados, elabora-se um 

rascunho, desenhando uma simbologia. Compõem ainda um mapa, uma legenda, um 

titulo, a escala e a fonte de informações. 

Seguirei as etapas de um raciocínio específico para cada tema, proposto por Le 

Sann.  
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Figura 1 – Le Sann, 1983, p.3. 

 

Fazendo um mapa... 

Esta etapa depende do contexto no qual será inserido o documento cartográfico, 

sendo que a escolha depende da sua finalidade. Faz-se então uma pesquisa para 

fomentar as informações do mapa. 

O tema do “mapão” da ECBH foi sobre geomorfologia do Espírito Santo, 

baseando-se em outro documento no qual já abordava essa temática. 

 

 Tema do mapa: relevo 

 Em um mapa geomorfológico, a complexidade das informações decorre da 

dificuldade em representar uma realidade abstrata – as formas de relevo. No caso desse 

tipo de mapa, os fatos a serem representados são as formas de relevo diferentes de suas 

dimensões. Além da identificação e classificação, tem-se a preocupação em representar 

sua gênese, idade ou ainda processos atuantes, há ainda um estabelecimento do grau de 



 
 

 

MODOLO, M. M. Cartografia e arte: nas linhas do relevo do Espírito Santo. In: COLÓQUIO DE 

CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS E ESCOLARES, 7, 2011. Vitória. Anais... Vitória, 2011. p. 137-152. 

144 

detalhamento ou generalização, uma vez que a representação cartográfica é uma 

abstração da realidade ou verdade terrestre. (Rossi, 1997).  

Como o mapa da ECBH é apenas uma representação do relevo, foi relevante a descrição 

da gênese, idade ou processos ainda atuantes no estado.  

 

 Informações relevantes/ informações disponíveis/fonte 

As três províncias geomorfológicas representadas foram: 

a) Região Serrana: é formada por terras altas e coincide com a área de ocorrência 

de rochas cristalinas pré-cambrianas. Os rios formam vales com perfis em forma 

de “v”, compondo uma rede densa de drenagem de natureza dendrítica. São 

encontradas muitas ravinas. 

b) Tabuleiros Terciários: superfície plana e suavemente inclinada para o mar, 

achando-se esculpida sobre os sedimentos da Formação Barreiras. A drenagem é 

feita por rios que definem padrões subparalelos e angulares. A superfície dos 

Tabuleiros Terciários passa para a Planície do Quaternário através de uma 

pequena escarpa, como acontece na região de Linhares e São Mateus. 

c) Planícies Quaternárias: esta área estende-se em forma de crescente assimétrico 

convexo para o lado do mar, com a maior largura na direção E-W verificada 

pouco ao norte do atual baixo Rio Doce. Na Planície Quaternária são 

frequentemente encontradas lagoas, que parecem ter resultado da barragem de 

antigas drenagens por cristas praiais ou representam feições vestigiais de uma 

peleolaguna de maiores dimensões.  

 

 Escala/fundo do mapa/informações do fundo do mapa  
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Figura 2 – Desenho: Miguel A. Kill/ arte final: Genildo Ronchi 
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 Possível adequação do tema / Escolha da legenda 

Figura 3: Desenho: Mayara Moraes Modolo 
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 Rascunho 

 

Figura 4: desenho: Mayara Moraes Modolo 
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 Desenho definitivo 

 

Figura 5: desenho: Mayara Moraes Modolo 
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 Representando no mapa o relevo através de desenhos, beneficiando de técnicas 

artísticas: 

 

Figura 6 – Foto:Mayara Moraes Modolo 

a) Região Serrana 

             
 

Figura 7 –Foto: Mayara Moraes Modolo 
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b) Tabuleiros Terciários 

 
Figura 8 – Foto: Mayara Moraes Modolo 

 

c) Planícies Quaternárias 

 

Figura 9 – Foto: Mayara Moraes Modolo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do “mapão” tornou-se uma prática no que diz respeito ao ensino da 

Geografia na ECBH. Despertando a curiosidade não somente dos alunos, como também 

dos professores que se mostram motivados a (re) produzir a o mapa a partir de técnicas 

artísticas utilizadas. 
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