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RESUMO 

Esta tese tem por objetivo discutir a legibilidade do Estado imperial brasileiro por meio dos 

mapas produzidos pelas e para as províncias ao longo do século XIX. A legibilidade é aqui 

entendida como capacidade de “ler” um dado fenômeno ou realidade pela mediação de um 

objeto que permita, de forma sintética, e à distância, a tomada de decisões e o correto 

julgamento das forças e limitações do Estado. Os mapas são, nesse caso, os objetos 

privilegiados de análise, tendo em vista a sua capacidade de representação gráfica e impacto 

visual, bem como o fato de terem passado, no mesmo século XIX, por importantes 

transformações técnicas que permitiram a sua produção e reprodução em escala. Entretanto, 

esta não é uma história da técnica apenas, mas uma história política e social dos mapas a 

serviço do Estado nacional brasileiro, de como a representação territorial caminhou junto à 

construção de estruturas políticas, expansão de burocracias e consolidação de uma ordem que 

privilegiava a integridade territorial em detrimento das muitas pátrias regionais que 

ameaçavam o projeto de Estado unificado. Para atingir as problematizações desejadas, a 

escala provincial foi privilegiada por sua produtividade e diversidade no campo da produção 

de mapas. Dessa forma, foi possível, ainda que no nível das disputas e interesses locais, tratar 

das amplas discussões que permeavam a política brasileira do oitocentos: conhecer o 

território, demarcar as suas terras, assentar colonos, aldear indígenas, dar soluções à 

escravidão, organizar a divisão civil e judiciária, aprimorar a administração pública. Junto a 

esse debate, discutem-se os elementos que condicionavam a produção de mapas, tais como a 

escassez de recursos financeiros ou pessoal habilitado e a falta de adesão ao mapa como 

forma privilegiada de conhecimento territorial. Ao mesmo tempo, abordo temas como as 

diferenças entre as províncias, e a relação dessas com a Corte. Esses temas são trazidos à 

discussão em quatro capítulos sendo que os três capítulos centrais têm por fio condutor a 

experiência em produção de mapas nas províncias do Rio Grande do Sul, Ceará e Rio de 

Janeiro. 

 

Palavras-chave: Legibilidade. Cartografia. Brasil Império.  

 



 

 

ABSTRACT 

This thesis intends to discuss the legibility of the Brazilian imperial state through the maps 

produced by and for its provinces during the 19th century. “Legibility” is here understood as 

the ability to “read” a certain reality or phenomenon through an object that allows, in a 

concise way and at a distance, making decisions and correctly judging the forces and 

limitations of a state. Maps are, in this case, the objects chosen to be analyzed, owing to their 

characteristics such as graphical representation and visual impact, and the fact that during the 

19th century they underwent important technical changes that allowed their mass production. 

However, this is not a history of technique only, but a political and social history of maps in 

the service of the Brazilian national state; a history on how territorial representation 

developed alongside the construction of political structures, expansion of bureaucracy and 

consolidation of an order that favored territorial integrity at the expense of the many regional 

identities that constantly threatened the project of a unified state. In order to make the 

intended problematizations possible, I focused mainly the provincial level due to its diverse 

and productive mapmaking, allowing, albeit in a more local level, explore the broader 

discussions that permeated politics in the 19th-century Brazil: the necessity of knowing the 

territory, demarcating lands, establishing colonies, settling the indigenous population, finding 

solutions to abolish slavery, organizing the civil and judiciary divisions, perfecting the public 

administration. Aside the previous topics, I discuss elements that interfered in map production 

in the provinces: the lack of financial resources, the lack of a well-trained staff and the lack of 

adhesion to the idea that a map was a privileged form of territorial knowledge. Meanwhile I 

also approach the differences between a province and another, and the relationship of those 

provinces with the general government. These topics are brought to discussion in four 

chapters, the first one being dedicated to concepts and contexts. The next three chapters are 

centered in – but not restricted to – the experiences of the provinces of Rio Grande do Sul, 

Ceará and Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo desta tese é estudar a cartografia produzida no Império do Brasil, 

especialmente em suas províncias, pelo viés da legibilidade estatal, isto é, da capacidade de 

“leitura” da realidade social por parte dos agentes do Estado. A intenção é, portanto, usar os 

mapas e a produção de mapas para problematizar a construção e consolidação do Estado 

brasileiro, não apenas no nível nacional como também no nível provincial. Trata-se de 

compreendê-los como instrumentos que poderiam possibilitar a ação estatal a partir do 

gabinete e, para tanto, precisariam traduzir em termos simples, mas corretos, as realidades 

físicas, sociais e culturais do território mapeado. As perguntas que se seguem, e dão corpo ao 

presente estudo, envolvem os processos dessa produção: como os mapas eram negociados 

para que fossem produzidos, oficializados e utilizados pelo Estado? Os intentos provinciais se 

conectavam aos mapas produzidos na esfera nacional? Quais os condicionantes técnicos, 

financeiros e políticos para a obtenção de mapas por parte das províncias? O que, enfim, um 

administrador, legislador ou outro leitor poderia “ler” nesses mapas provinciais? 

Parte das questões surgiu ao observar que muitas províncias possuíam mapas de seus 

territórios, elaborados nas várias décadas de duração do regime monárquico, ao passo que as 

iniciativas de abrangência nacional foram muito mais raras, de tal sorte que a primeira “carta 

geral” do Império só seria publicada em 1875. Assim, a intenção, a princípio, foi averiguar se 

havia nas províncias melhores condições para a produção cartográfica e de que forma esses 

mapas “locais” influenciavam no constante embate entre centralização e autonomia. O Estado 

brasileiro, por meio do governo geral estabelecido na Corte, conseguiria “ver” o país aos 

olhos dos mapas provinciais, ou esses eram justamente ferramentas de reforço da autonomia e 

das características específicas de cada uma delas? O arranjo institucional posterior a 1834, ao 

tratar de prerrogativas fiscais, poderia permitir às províncias a eleição de prioridades, dentre 

as quais a produção de mapas poderia ser uma delas, tendo em vista as possíveis aplicações 

nos assuntos econômicos e de obras públicas, que também estavam sob o controle provincial. 

No entanto, as províncias eram unidades de autonomia relativa, porque a assembleia 

legislativa era composta por autoridades locais, mas o presidente da província exercia o poder 

executivo em nome do imperador. Dado esse sistema, qual era o papel dos mapas na produção 

de “legibilidade” tanto para o governo provincial quanto o geral? 

O Estado é, se puxarmos para o sentido etimológico primeiro, o “estado das coisas”, 

de como as relações de poder se organizaram em determinado grupo e se institucionalizam 
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para a manutenção da ordem, da produção econômica, da coletividade humana sujeita a ela, 

do território sobre o qual essa “entidade” reclama soberania. Um tema de múltiplas 

abordagens acadêmicas, mas que sob qualquer ângulo se lhe reconhece a pertinência e 

atualidade do debate. De um lado, há quem veja no Estado apenas um grande aparelho, muitas 

vezes contraproducente e oneroso; de outro, quem espera justamente dele a capacidade de 

garantir a mediação de conflitos, distribuição de riquezas, acesso a bens e serviços e a 

proteção de direitos. Nesse contexto, a cartografia, assim como outras atividades estatísticas 

do Estado, pressupõe regulamentação, equipamento e pessoal, bem como dotação 

orçamentária, além da manutenção de arquivos e acervos, não apenas para guarda como 

também para pesquisa e produção de conhecimento. É valido ressaltar que o século XIX 

testemunhou a expansão dos Estados-nação, ou Estados modernos, que se apropriaram dos 

meios “estatísticos”, fundando agências, fomentando a pesquisa, estabelecendo protocolos e 

rotinas de produção e atualização de materiais que permitissem “ler” – e ao mesmo tempo 

“criar” – o território, a população e suas dinâmicas interconectadas. Se naquele século, e 

também no XX, a capacidade de recensear, medir, mapear e registrar era distintiva da 

“modernização” estatal, as primeiras décadas do XXI têm mostrado uma impressionante 

adoção de tecnologias que causam, diferenças contextuais à parte, mesmo grau de espanto e 

desconfiança. Tais tecnologias incluem pesquisas e cadastros por georreferenciamento, 

acessos (físicos ou virtuais) por meios biométricos, o uso de chips e da conectividade em 

qualquer tipo de objeto (“internet das coisas”), bem como a expansão de fronteiras da 

inteligência artificial, que levantam novos e importantes debates éticos e políticos sobre os 

graus de acesso e vigilância pública e privada sobre as pessoas. Em termos de ação estatal, 

permitem a coleta de dados em capacidades antes impensadas, bem como o seu 

armazenamento e distribuição, além do “cruzamento” de dados por meio da interligação 

(ensejada ou existente) de vários sistemas – eleitoral, previdenciário, do sistema de saúde, do 

departamento de trânsito – entre si ou entre congêneres de distintas esferas. 

Nesse sentido, o cientista político James C. Scott, estudando grupos de pessoas que 

escaparam ao Estado por séculos, compreende que o contexto atual – escrevia há pouco mais 

de uma década – era de um “cercamento final” [final enclosure], motivado pelas necessidades 

econômicas de exploração ao máximo dos recursos naturais e humanos, da delimitação 
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precisa de fronteiras nacionais, do enquadramento de todos diante dos mesmos códigos e 

processos.1  

Esse “cercamento” capitaneado – ao menos na sua face visível – pelo Estado, é 

também fruto de pressões do mundo corporativo, que controla e movimenta parcelas 

gigantescas de recursos. Dessa forma, a eficiência estatal estaria associada à sua grande 

penetração na vida do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, a um enxugamento de suas 

estruturas, em que agências e órgãos estatais, quadro de pessoal e mesmo acervos de materiais 

acumulados podem ser vistos como desnecessários e onerosos, levantando questões sobre o 

futuro das políticas públicas relacionadas a patrimônio e memória. Mesmo sob esse aspecto, 

nos lembra o historiador Patrick Joyce que o Estado é “a maior e mais necessária de todas as 

invenções humanas, e uma que provavelmente estará conosco por algum tempo ainda, visto 

que as tentativas neoliberais de diminuí-lo [roll it back] paradoxalmente tornaram a regulação 

estatal e supervisão do ‘estado privatizado’ ainda mais, e não menos, necessária”.2 

Quanto ao conceito de legibilidade, ele é inspirado também em James C. Scott, em 

outra obra, na qual o autor declarou ter percebido que era um “problema central para o 

statecraft”.3 O termo que poderia ser aproximadamente traduzido como “estadismo” carece, 

nessa conversão, de uma feição processual e humana que o sufixo “-craft” carrega, e que 

denota uma técnica, arte ou ofício. A “arte do Estado”, afinal, não é um sistema por si só, mas 

um conjunto de relações humanas que produzem um efeito de sistema e impessoalidade em 

maior ou menor grau de tal forma que produz o efeito de “pessoalizar” ou “coisificar” o 

Estado, dando-lhe feições autônomas que ele não dispõe. Ao longo deste texto, é claro, 

acontecem vezes em que para a fluidez da leitura o “Estado” se torna metaforicamente sujeito 

da ação, do desejo e da intenção, quando na verdade essas ações partem das pessoas que o 

compõem. 

Retornando ao argumento de Scott, sobre a legibilidade, “faltava [ao Estado pré-

moderno] qualquer coisa semelhante a um ‘mapa’ detalhado de seu terreno e suas pessoas. 

Faltava, na maior parte, uma métrica, uma medida que lhe permitisse ‘traduzir’ aquilo que ele 

 

1 SCOTT, James C. The Art of Not Being Governed: an Anarchist History of Upland Southeast Asia. New 

Haven: Yale University Press, 2009, p. 11, tradução nossa. A tradução é minha neste e em todos os demais 

títulos que se apresentam em idioma diferente do português. Quando oportuno, trago entre colchetes partes das 

expressões originais empregadas pelos autores para auxiliar o leitor. 
2 JOYCE, Patrick. The State of Freedom: a Social History of the British State since 1800. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2013, p. 10, tradução nossa. 
3 SCOTT, James C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. 

New Haven / London: Yale University Press, 1998, p. 2, tradução nossa. 
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conhecia em um padrão comum necessário para uma visão sinóptica”.4 O desejo pela síntese e 

pela leitura se torna cada vez mais importante à medida que os Estados se delimitam enquanto 

nações, o que se faz de modo geral em negação ao outro – os outros reinos, na Europa; a 

metrópole para os novos Estados americanos –, mas também pelo aprofundamento dos 

conhecimentos do Estado sobre o próprio território que passa a delimitar como seu. Fosse a 

motivação dar respostas ao rápido crescimento populacional derivado da industrialização, ou 

manter a unidade para estruturar novos Estados recém-emancipados, ocorreram no século 

XIX intensos processos de uma expansão “para dentro”, que foi possibilitada quando os 

Estados conseguiam adotar formas de simplificação da realidade de modo a torná-la 

governável. Algumas das mais impactantes operações realizadas pelos grupos de pessoas que 

conduziam os Estados em modernização (modernizing states, expressão original de Scott), 

para o alcance da legibilidade, foram a execução de censos populacionais, a organização de 

sistemas postais, a fixação de endereços, a padronização de pesos e medidas, a 

obrigatoriedade de sobrenomes, bem como a universalização da instrução pública, as 

unificações linguísticas, a organização dos sistemas viários, o planejamento urbano 

geometrizado, a sedentarização de populações, dentre tantos outros. O termo legibilidade é 

aqui entendido como a capacidade de “ler” um dado fenômeno ou realidade de forma 

sintética, e à distância, por meio de algum objeto mediador (uma tabela, um mapa, um 

cadastro) e permitir a tomada de decisões e intervenções qualitativas sobre os “recursos” do 

Estado. Segundo Scott, a partir do estreitamento da visão, da redução de variáveis, da 

organização de um determinado objeto de interesse, “atinge-se uma visão totalizante, 

agregada e sinóptica de uma determinada realidade, tornando possível um alto grau de 

conhecimento esquemático, controle e manipulação”.5 Dessa forma, ele propõe o uso desse 

último termo em seu “sentido não-pejorativo”: 

A legibilidade é uma condição de manipulação. Qualquer intervenção estatal 

substancial na sociedade […] requer a intervenção sobre unidades que são visíveis. 

As unidades em questão podem ser cidadãos, aldeias, árvores, campos, casas ou 

pessoas agrupadas por idade, dependendo do tipo de intervenção. Quaisquer que 

sejam as unidades sendo manipuladas, elas precisam ser organizadas de uma forma 

que as permita ser identificadas, observadas, registradas, contadas, agregadas e 

monitoradas. O grau de conhecimento requerido teria que ser aproximado ao da 

profundidade da intervenção. Em outras palavras, poderíamos dizer que, quanto 

maior a manipulação desejada, maior a legibilidade necessária para atingi-la”6 

 

4 Ibid., tradução nossa.  
5 Ibid., p. 12, tradução nossa. 
6 Ibid., p. 183, tradução nossa. 
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Pensando em termos de manipulação, é possível encontrar analogia na ideia de 

“mentira”, e trazer o argumento de Mark Monmonier, que também associa, em outras 

palavras, a legibilidade a uma forma de simplificação:  

Mentir com mapas não é apenas fácil como também essencial. Para retratar relações 

significativas de um mundo completo e tridimensional sobre uma folha plana de 

papel ou uma tela de vídeo, o mapa precisa distorcer a realidade. Como um modelo 

em escala, o mapa precisa usar símbolos que são quase sempre proporcionalmente 

muito maiores ou mais espessos que os elementos [features] que eles representam. 

Para evitar que se escondam informações críticas na névoa do detalhe, o mapa 

precisa oferecer uma visão seletiva e incompleta da realidade. Não há escapatória 

quanto ao paradoxo cartográfico: para apresentar uma imagem verdadeira e útil, um 

mapa acurado deve contar mentiras inocentes [white lies]7 

O mapa é, portanto, instrumento de legibilidade que, por sua simplificação, 

manipulação ou “mentira”, torna possível visualizar um todo, mas com o direcionamento para 

algum foco específico. Nem sempre um mapa desejado se torna real; ainda assim o seu 

“projeto” é útil para o entendimento da construção do Estado porque as suas limitações são 

justamente indicativas de suas capacidades. Ou, como se pode perceber em certos pontos 

deste estudo, algumas limitações podem ser desejáveis para um grupo de pessoas em uma 

determinada região. Isso porque, de forma não surpreendente, nem toda legibilidade é 

desejável, como nos lembra Scott: “A ilegibilidade, portanto, era e tem sido um recurso 

confiável para a autonomia política”.8 

Outra característica dos mapas é que, além de instrumentos que nos permitem 

problematizar questões a partir de sua leitura, eles são artefatos materiais, dotados de 

dimensões e características físicas, que nos permitem problematizar a sua própria elaboração, 

especialmente custos, materiais e equipamentos, e pessoas habilitadas. Patrick Joyce, por 

exemplo, aborda a formação de um “Estado liberal britânico” no século XIX por meio das 

“coisas” e dos “homens” que o moldaram.9 Inicia assim o seu livro The State of Freedom: 

“Este livro aborda esta questão [o que é o Estado?] novamente, mas o faz em um modo 

relativamente incomum. Ele está preocupado com o que o Estado fez, como funcionou, suas 

operações mundanas (…) Está interessado nas coisas ordinárias do Estado”.10 Assim, Joyce 

busca desvencilhar-se de delimitar ou conceituar excessivamente o seu entendimento do 

Estado e parte, pelo lado oposto, da presença “dada” desta instituição, de suas ações 

perceptíveis na vida das pessoas, para daí entendê-lo melhor. É digna de menção a sua análise 

 

7 MONMONIER, Mark. How to Lie with Maps. Chicago: University of Chicago Press, 1991, p. 1, tradução 

nossa. 
8 SCOTT, 1988, p. 80, tradução nossa. 
9 O autor deixa claro que utilizou intencionalmente “homens” ao invés de “pessoas”. JOYCE, 2013, p. 11. 
10 Ibid., p. 1, tradução nossa. 
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sobre o sistema postal britânico, versando sobre cartas, selos, envelopes, uniformes, agências 

e endereços que “performatizavam” o Estado, presentificando-o diante de todos os habitantes 

das Ilhas Britânicas. Com ambições mais modestas, procuro ter presente nesta tese essa 

dimensão “cotidiana” do Estado, em que nem sempre é central a busca da ruptura, mas sim da 

continuidade, da tentativa de estabelecer rotinas administrativas e institucionalizar suas ações. 

Antes de passar à divisão dos capítulos, é necessário esclarecer alguns recortes da 

tese. Para isso, sirvo-me de um trecho do relatório presidencial da Bahia, assinado por 

Francisco José Soares de Andrea e datado de fevereiro de 1845:  

Estes trabalhos são indispensáveis e desde já para que haja uma Carta da Província 

digna d’alguma confiança, corrigindo-se posições até hoje postas ao acaso, por 

pontos geográficos seguros, em referência aos quais todos os outros se aproximarão 

mais à verdade; e é sobre este trabalho que se podem projetar então estradas e 

divisões de Comarcas e Municípios, e muitos outros trabalhos feitos às cegas até 

hoje por falta deste grande meio.11  

Soares de Andrea se referia a trabalhos de campo: coleta e registro de posições 

astronômicas, correções de mapas e plantas anteriores, para que se conseguisse uma “Carta da 

Província”. A cartografia histórica tem estudado muito sobre os significados dos mapas na 

imaginação, construção e consolidação do território brasileiro, especialmente quando 

relacionado à política externa, à arena diplomática ou militar. Os mapas, nessa perspectiva, 

atendem principalmente ao desejo de separar o interno do externo e, em um mesmo 

movimento, impor-se ante os demais Estados soberanos, e afirmar a autoridade reinante na 

esfera interior. No entanto, esse segundo aspecto, especialmente no que diz respeito à 

capacidade administrativa do Estado, especialmente em seu aparato “redistributivo”, não 

apenas “extrativo”, não tem recebido a mesma atenção. A província, então, é geralmente 

entendida dentro de sua própria esfera, local ou regional, mas não tanto como objeto de 

destaque para a discussão dos mesmos elementos que permeiam os mapas de abrangência 

nacional. 

A escolha sobre essas unidades administrativas se deu, dentre outros motivos, pelo 

fato de que as províncias produziram muitos mapas ao longo do oitocentos, permitindo mais 

abordagens e que não se limitassem às cartas gerais para responder à questão da legibilidade. 

A cartografia teve grande desenvolvimento técnico no século XIX e passou a receber 

crescente legitimação política; entretanto, seria essa a situação no Estado brasileiro? Os mapas 

produzidos sobre o território nacional, em sua totalidade ou sobre as províncias, eram usados 

 

11 BRASIL. Província da Bahia. Relatório do presidente Francisco José Soares de Andrea, 2 de fevereiro de 

1845, p. 40. Para facilitar a leitura do texto e proporcionar rápido reconhecimento do relatório, optei por 

simplificar a sua referência, mantendo o nome da província, o autor e a data de assinatura. 



22 

 

 

para administrar? Seriam eles usados para fins de infraestrutura, como a projeção de “estradas 

e divisões de Comarcas e Municípios”, como ensejou Soares de Andrea? Os esforços 

empreendidos nas unidades administrativas do Império foram de modo geral heterogêneos em 

materiais e métodos, e não coordenados uns com os outros; em muitos casos sequer saíram do 

papel, ou ficaram resumidos a “esboços”. Não obedeciam a um “programa” estabelecido pelo 

governo geral e não podem ser necessariamente considerados como projetos antecedentes de 

um projeto nacional, apesar de haver conexões entre o que foi produzido nas províncias e os 

materiais usados para elaboração das cartas gerais. Certamente não será por sua regularidade 

ou padronização que tais mapas seriam analisados, mas, ao contrário, pela diversidade de 

intenções e execuções, com seus respectivos debates e percalços operacionais. 

Este estudo procura trazer, então, como algumas de suas contribuições, a análise da 

cartografia pelo viés da discussão sobre a legibilidade estatal, dos mapas enquanto objetos de 

planejamento e administração interna. Nesse sentido, também é inovador privilegiar a escala 

provincial como integrante da discussão sobre cartografia e Estado nacional, não a 

considerando mera divisão administrativa, mas também uma esfera política do Império do 

Brasil. Até porque, os mapas provinciais não foram produzidos apenas por pessoas “nativas” 

dessas províncias, então, não representam uma visão puramente local do espaço e do 

território. Trata-se, antes, de produtos de circulação de pessoas e saberes de todas as partes do 

novo Estado em formação, que mesclavam preocupações mais localizadas com conceitos e 

debates que se faziam em outras partes do mundo. É igualmente importante esclarecer que 

nem sempre os mapas de uma província foram produzidos pela província, mas para a 

província, ou, ainda, para ministérios e outras autoridades gerais com vistas à resolução de 

problemas específicos nas províncias. 

Seja qual for a especificidade, havia uma demanda perceptível por mapas. Ao 

reconhecer que uma eventual “Carta Corográfica” da Bahia representaria um “grande meio” 

administrativo e que a sua falta deveria ser reparada, Soares de Andréa estava reverberando 

discussões maiores, exteriores mesmo ao país. Faz-se necessário, entretanto, analisar em que 

ponto a demanda anunciada era urgente ou suficiente para a consumação de um trabalho 

cartográfico completo. Também se faz necessário delimitar o tipo de mapa que passou a ser 

almejado pelos administradores públicos do século XIX. A “arte” de “cartografar” é tão 

antiga quanto o desenvolvimento da sensibilidade espacial nos humanos e sua capacidade de 

representação sobre algum suporte material. Entretanto, reconhecer no mapa um instrumento 

administrativo do Estado, capaz de simplificar a topografia, aplainar os obstáculos, “fechar” 

territórios inteiros em países, províncias ou comarcas era algo relativamente novo. Isso 
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porque foi entre o Renascimento e o Iluminismo que a “arte” aproximou-se mais do que seria 

uma “ciência”, favorecida pelo aprimoramento técnico, como a “redescoberta” da Geografia 

de Cláudio Ptolomeu, o desenvolvimento da triangulação como técnica de medição, mas 

também pela expansão de Estados centralizados, que transformariam “o antigo reino 

dinástico” em um “Estado territorial”, um “espaço homogêneo e uniforme, demarcado por 

fronteiras lineares”.12  

O século XIX foi ainda mais pródigo em inovações técnicas e usos políticos do 

mapa, especialmente pelo crescimento exponencial da produção de dados estatísticos que 

pudessem embasá-lo. Ademais, com a especialização dos campos de saber, o mapa passou a 

ser visto como possibilidade de exibir dados, distribuindo-os geograficamente. Com isso, 

surgiu o que se convencionou chamar de “cartas temáticas”, sendo conhecidas as etnográficas 

e linguísticas, bem como as climáticas, econômicas, de transportes e comunicações, de 

instrução pública, entre outros aspectos. Tais mapas, com deliberações mais evidentes pelo 

seu próprio recorte, traziam como novidade a capacidade de “fazer aparecer no plano os 

objetos que se inscrevem em outra dimensão que não aquela da superfície da terra”.13  O mapa 

moderno, portanto, temático ou meramente “topográfico”, segundo Michael Biggs, trazia a 

“confluência de interesses em acumular conhecimento e aumentar o poder”, o que resultou 

“no surgimento das instituições cartográficas do Estado moderno – um Estado de 

conhecimento”.14 

O mapa sugerido por Soares de Andrea aos legisladores provinciais baianos se 

inseria em algum ponto dessa discussão, trazendo a necessidade de guiar a administração e 

parar de governar “às cegas”. Não seria um mapa secreto, nem um mapa de galeria para ornar 

o palácio do governo, ao contrário, se fosse utilizado para planejar as divisões internas da 

província e a melhor direção das estradas seria certamente do conhecimento de uma 

considerável parcela da população letrada da província. Assim como Soares de Andrea, outros 

presidentes de província, ministros ou pessoas ligadas de alguma outra forma ao Estado 

brasileiro conheciam essas discussões, enquanto leitores de obras estrangeiras e alguns por 

sua própria formação em engenharia, geralmente no âmbito militar. 

 

12 BIGGS, Michael. Putting the State on the Map: Cartography, Territory, and European State Formation. 

Comparative Studies in Society and History, v. 41, n. 2, 1999, p. 385, tradução nossa. 
13 PALSKY, Gilles. Origines et évolution de la Cartographie Thématique (XVIIe-XIXe siècles). Revista da 

Faculdade de Letras - Geografia I, v. XIV, 1998, p. 40, tradução nossa. 
14 BIGGS, 1999, p. 385, tradução nossa. O idioma inglês não diferencia maiúscula e minúscula em “state” de 

modo que o jogo de palavras fica mais refinado. 
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Essas pessoas comumente expressavam as necessidades do país em termos binários, 

com oposições como “cegueira” e “visão” ou entre “trevas” e “luz”, o que se percebe em seus 

escritos, como os relatórios de governo. Por outro lado, ao mesmo tempo em que valorizavam 

em seu discurso as inovações tecnológicas como o mapa, não deixavam de atribuir grande 

autoridade a outras formas de saber que orientavam a imaginação e compreensão do território. 

De acordo com Alexandre Camargo, o predomínio das corografias no século XIX refletia as 

condições de produção do material – acesso a acervos e compilação de dados por pessoas com 

acesso aos acervos e capacidade (e autoridade) de leitura – somada a uma “tradição antiquária 

e iluminista”. Predominavam as descrições, muitas vezes verdadeiros ensaios, sobre o 

território, os recursos, a população, a economia, enumerados e analisados um a um, como um 

grande inventário, em que a “figura retórica” era privilegiada em relação à “figura pictórica” 

de um mapa.15 

O mapa era, ademais, um produto caro e demorado – apesar das facilitações 

tecnológicas que se apresentavam de forma crescente. Por isso, a fala de Soares de Andrea é 

tão significativa, pois reflete o diálogo que deveria ser travado entre o presidente, 

representante direto do imperador, e a assembleia legislativa, composta pelas elites locais e 

cujos interesses precisariam fazer coincidir para que fossem liberados os devidos recursos 

para a empreitada. Não significa, claro, que a ideia de um mapa vinha sempre do presidente, 

mas esse era um caminho comum. Soares de Andrea pedia pelo estabelecimento de comissões 

de engenheiros para “calcular astronomicamente e por todos os métodos conhecidos as 

longitudes e latitudes dos lugares que forem determinados pelo Governo” bem como proceder 

ao “levantamento das plantas das povoações por onde passarem e, sobretudo, dos rios que 

admitirem a presunção de navegáveis”.16 Essas operações requeriam meses, quiçá anos, de 

exploração in loco e o emprego de engenheiros e pessoal auxiliar. Por isso que muitos mapas 

foram produzidos pela recopilação de “pontos geográficos seguros” somados a novas 

observações ou informações à disposição do produtor do mapa17 até se chegar em uma carta 

“digna d’alguma confiança”.  

Esse processo, como se pode perceber, além de tecnicamente precário, estava eivado 

de intenções políticas, pois era principalmente no debate ou pelo “apadrinhamento” de alguma 

figura de autoridade é que tal “confiança” poderia ser aferida. Ao longo das leituras dos 

 

15 CAMARGO, Alexandre de Paiva Rio. A construção da medida comum: estatística e política de população 

no Império e na Primeira República. Tese (Doutorado em Sociologia), Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2016, p. 157. 
16 BRASIL. Relatório do presidente Francisco José Soares de Andrea, 2 de fevereiro de 1845, p. 40. 
17 Denominação inspirada em mapmaker, evitando referi-los como “cartógrafos”. 
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relatórios presidenciais de província são encontradas muitas vezes a intenção de “aproximar-

se da verdade”, um argumento retórico que expunha as qualidades do mapa prevenindo-se, 

por outro lado, das críticas sobre sua incompletude ou inexatidão. No entanto, ainda que assim 

fosse, esses argumentos reforçam a consciência da falta, da busca por esse objeto. 

Os referidos relatórios, que compõem parte importante deste trabalho, foram 

produzidos de maneira bastante regular por instrução do Ato Adicional de 1834 que previa, no 

momento da instalação das assembleias legislativas, uma “Fala” do presidente, “instruindo-a 

do estado dos negócios públicos e das providências que mais precisar a Província para seu 

melhoramento”.18 Esse documento era certamente enviesado, destinado a fomentar o diálogo 

entre os representantes provinciais e o representante do imperador, também orientado a 

marcar o tom de civilidade com que idealmente se conduziam os negócios públicos. Trata-se, 

assim, de um tipo de documento com vistas a garantir a governabilidade entre setores 

potencialmente conflitantes, e dessa forma, dotado de “fórmulas” estilísticas, pouco 

transparente, quando não totalmente opaco e artificial, para muitos historiadores árido demais 

ou ao menos esgotado em suas possibilidades de pesquisa. Para o presente estudo, entretanto, 

sua importância em parte reside nessas mesmas características, porque sua relativa 

regularidade permite acompanhar alguns projetos e identificar a persistência ou o “sumiço” 

deles com o rodízio de presidentes, até por se tratarem, no caso dos mapas, de processos 

demorados e que por isso mesmo se beneficiam de uma fonte seriada para obter-se as 

informações gerais de sua execução. Ademais, dentro dos relatórios há uma hierarquização de 

temas, a “ordem do dia” de uma administração provincial que refletia as discussões políticas 

do império. O “Estado” falando de si mesmo dentro dos relatórios não me parece 

autorreferente justamente porque “ele” não é uma entidade monolítica, de concordância e 

unanimidade, logo, os relatórios não precisam ser lidos como meros repositórios de 

informação factual encapsulados em discursos politicamente amaciados. Ao contrário, como 

lembra Maria Luíza Ferreira de Oliveira, os relatórios, anais, correspondência e coleções de 

leis compunham um corpo documental compartilhável, que circulava entre as autoridades 

provinciais e gerais: “Essa circulação de narrativas sobre a administração pública ia 

conformando um vocabulário comum, um campo discursivo comum, e quem sabe uma 

expectativa comum. E conformava um conhecimento compartilhado sobre as diversas 

províncias”.19 Tais documentos, portanto, não apenas se tomavam parte de um ritual 

 

18 BRASIL. Lei no 16 de 12 de agosto de 1834, art. 8º. 
19 OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Circulação de saberes e de práticas governativas: caminhos de 

articulação da política no Brasil, 1845-1860. Almanack, n. 18, 2018, p. 253. 
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legislativo entre o presidente e os membros da assembleia provincial, mas eram depois 

difundidos a todas as partes do império, por remessa ou nas malas dos agentes 

governamentais, eles próprios viajantes.  

Os relatórios, portanto, quando no palco – a tribuna da assembleia –, representavam a 

relação direta do presidente, homem do imperador, com os deputados provinciais e outras 

autoridades regionais e locais. Enquanto isso, nos bastidores – a circulação pelo Império –, 

fomentavam a construção de saberes, reforçavam os laços de hierarquia entre as esferas 

administrativas e serviam de guia para o fazer-se da política nas províncias.  Dessa forma, 

realizei uma análise sequencial dos relatórios de todas as províncias brasileiras, não apenas 

por meio dos sistemas de busca facilitados pelo reconhecimento óptico de caracteres – OCR – 

em documentos digitalizados, como também “folheando” (virtualmente) as suas páginas em 

busca de seções tais como “carta da província”, “divisão civil, judiciária e eclesiástica” ou 

mesmo “estatística”. Nessa pesquisa, encontraram-se os relatos às vezes completos, às vezes 

sutis do desejo (ou falta) de mapas dentro dos governos provinciais, bem como trechos desses 

processos e indicadores de suas falhas e êxitos. Não há um padrão de descrição e 

detalhamento entre províncias ou entre presidentes de uma mesma unidade, de tal forma que 

mapas podem “surgir” sem ter sido anunciados em relatórios, e outros cujo processo é de 

alguma forma descrito, mas não tiveram finalização. De qualquer forma, a caminhada pelos 

relatórios estabeleceu um panorama do que seria a produção de mapas por meio das 

províncias: descontínua e não-uniforme, com certeza, mas também continuamente desejada, 

encontrando vários arranjos possíveis para a sua elaboração e produzindo algum tipo de 

“leitura” possível, tanto sobre o território mapeado, quanto sobre as questões políticas que 

condicionavam essa produção cartográfica. A varredura sistemática pelos relatórios 

presidenciais, detalhada e discutida de forma difusa ao longo dos próximos capítulos, é uma 

das contribuições do presente estudo. 

A instância provincial não é a única escala analisada, mas é das províncias que 

partem a maior parte das análises deste estudo. É, portanto, inevitável que este trabalho 

aborde o debate sobre o papel da província na consolidação do Império, se uma unidade 

administrativa esmagada sob o peso da centralização da corte no Rio de Janeiro ou se, por 

outro lado, uma unidade também política, dotada da autonomia necessária para a manutenção 

do projeto centralizador ao mesmo tempo em que abria espaços para participação das elites 

locais nos círculos do poder. A relação província-corte aparece nas possibilidades 

cartográficas daquele período, inicialmente abordadas pelos relatórios dos presidentes que 

serviram de guia à exploração de outros problemas, que levaram à consulta a outros tipos de 
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fontes como anais parlamentares, biografias, almanaques e corografias, notas em jornal, 

legislação e, claro, os próprios mapas. 

Por questões metodológicas, em vez de partir de um recorte temporal específico, 

privilegiei a análise de alguns mapas que poderiam suscitar questões importantes sobre a 

legibilidade e construção do Estado brasileiro, ainda que se distribuíssem por períodos 

relativamente díspares. Assim, entram em análise tanto o mapa de 1839 produzido por 

engenheiros a serviço da província do Rio de Janeiro quanto um mapa do Ceará produzido 

fora da esfera do Estado e patrocinado por um “ilustre cidadão” em 1881. Há, no entanto, uma 

certa concentração de produção cartográfica nos anos 1850 e 1860, averiguada pela existência 

dos próprios mapas, bem como pelos textos dos relatórios. Tal recorte coincide com o período 

de maior estabilidade política no Segundo Reinado, além da expansão de certas infraestruturas 

como a de comunicação e transporte.  

Dessa forma, o trabalho foi organizado em quatro capítulos. O capítulo 1 busca 

delimitar o entendimento sobre o Estado em modernização e sua busca por legibilidade, nos 

termos propostos por James C. Scott, além de outros autores cujas ideias dão forma à minha 

abordagem sobre o tema. Os mapas, por sua vez, são objeto de discussão, especialmente no 

que diz respeito às suas características “modernas” que os distinguiam de peças medievais ou 

antigas, tanto por seus aspectos técnicos de produção e impressão como também pelos tipos 

de situações que buscavam representar e os debates que poderiam ser feitos a partir deles.  

Também nesse capítulo inicial, traço um breve panorama da história política 

brasileira, especialmente aquela relacionada à definição da relação entre a corte e as 

províncias, com ênfase no período regencial e as décadas imediatamente subsequentes. As 

oscilações que intrigam os pesquisadores nos binômios centralização-autonomia e 

estabilidade-instabilidade também revelam momentos em que foi possível ambicionar um 

Estado “de visão” com mais propriedade e outros em que essas tentativas se arrefeceram 

diante dos outros desafios da administração pública e da gestão de conflitos. Nesse contexto, 

busco descrever sinteticamente a produção de mapas no Brasil oitocentista – guardando parte 

da discussão, no entanto, para a última seção do capítulo final. Por fim, trago um pouco do 

que os relatórios provinciais permitiram averiguar, dentro de sua linguagem e âmbito de 

circulação oficial, acerca dos intentos cartográficos provinciais entre os anos 1830 e 1840. A 

intenção geral do capítulo é, portanto, balizar a leitura dos que o seguem. 

Os capítulos seguintes – segundo, terceiro e quarto – foram construídos com base em 

experiências provinciais específicas e, a partir dessa apresentação geral, são feitas aberturas 

para a discussão de várias temáticas que as conectam ao debate da consolidação do Estado 
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nacional e sua legibilidade. Os três capítulos trazem os seguintes elementos, embora dispostos 

em ordem não tão rígida: (a) um estudo de caso que acompanha a trajetória de um ou dois 

mapas produzidos naquela província; (b) por meio desses casos, a ampliação do leque de 

problematizações e discussão de temas relacionados ao fazer-se dos mapas, tanto em termos 

materiais como políticos – sabendo que não são completamente dissociáveis; e (c) a análise 

das “leituras” que seriam possíveis a partir desses mapas, centradas em alguns temas como 

indígenas, colônias de imigrantes e limites entre províncias, por exemplo. 

 O capítulo 2 é baseado no Rio Grande do Sul e trata centralmente da produção da 

Carta topográfica da Província de São Pedro, publicada em 1868 e produzida dentro de uma 

certa institucionalidade, o Arquivo das Obras Públicas Provinciais.20 Entretanto, tratou-se de 

um processo longo e descontínuo, que abre espaço para se pensar essa e outras tentativas de 

institucionalização de espaços para a produção cartográfica nas demais províncias, além de 

levantar questões de autoria dos mapas: seria a Carta topográfica o “mapa do Arquivo das 

Obras Públicas”, ou seria o “mapa de Eleutério de Camargo”? A resposta a essa pergunta 

ajuda a perceber, ao menos em partes, o grau de “apropriação” do mapa pelo Estado. Também 

trato da correlação entre a cartografia e a estatística, especialmente na análise das obras dos 

autores mais conhecidos e referenciados no período. Por fim, procuro sinalizar sobre 

possibilidades e limitações de leituras da Carta topográfica de 1868 e outras congêneres no 

que diz respeito às populações “estrangeiras” que ocupavam o território brasileiro, tanto a 

autóctone quanto a alóctone. 

Se no Rio Grande do Sul o processo de produção do mapa foi, bem ou mal, 

conduzido dentro da esfera do Estado, no Ceará a situação é diferente, especialmente no que 

diz respeito à Carta corográfica da Província do Ceará, manuscrito divulgado em 1861 pelo 

“doutor” Pedro Théberge, mas nunca litografado,21 e também à chamada Carta corográfica 

da Província do Ceará, publicada em 1881 por Antônio Gonçalves da Justa Araújo, com 

patrocínio particular.22 Nos dois casos, analisados no capítulo 3, importa entender como seus 

autores procuraram, ao produzir tais mapas, que eles fossem legitimados pelo governo 

provincial de alguma forma, transformando “um mapa” em “o mapa” da província. Para 

compor a análise, utilizo um debate ocorrido na assembleia legislativa do Ceará em 1864, que 

 

20 CAMARGO, Antônio Eleutério de et al. Carta topographica da Província de São Pedro do Rio Grande do 

Sul: confeccionada segundo os trabalhos officiaes existentes no Archivo das Obras Publicas Provinciaes. Porto 

Alegre, 1868. 
21 THÉBERGE, Pedro. Carta chorographica da Província do Ceará com divisão eclesiastica e indicação da 

civil judiciária até hoje, 1861.  
22 ARAÚJO, Antônio Gonçalves da Justa. Carta corographica da província do Ceará: organizada segundo os 

documentos existentes, 1881. 
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abre uma janela de observação de argumentos favoráveis e contrários ao patrocínio de um 

mapa provincial em um ambiente de representação e atuação política das elites locais. O 

debate político incluía, inevitavelmente, o apelo às finanças públicas e, na esteira dessa 

discussão, trato em seções posteriores do capítulo algumas questões relativas aos 

condicionantes materiais do fazer-se dos mapas: dinheiro, equipamento adequado e pessoal 

em número suficiente. A questão mais específica da “leitura” por meio dos mapas é aqui 

trazida no tema dos limites interprovinciais, tomando como exemplo as linhas que se 

buscavam estabelecer entre o Piauí e o Ceará. Em relances desse litígio procuro problematizar 

qual seria a autoridade do mapa na composição do argumento de cada parte. 

O Rio de Janeiro é o foco do capítulo 4. A sua posição politicamente central no 

Império o torna um espaço privilegiado para observar algumas relações, tanto entre província 

e Corte, bem como entre interesses públicos e privados. Nesse caso é possível uma 

comparação entre dois mapas esteticamente semelhantes, embora separados por duas décadas 

e que, em análise mais minuciosa, possibilitam leituras muito diferentes da realidade da 

província. O primeiro é a Carta corográfica da Província do Rio de Janeiro, de 1839, 

organizada por Pedro Taulois a partir dos estudos de vários engenheiros da província;23 e a 

segunda é a afamada Carta corográfica da Província do Rio de Janeiro produzida por 

Conrado Jacob de Niemeyer e Pedro de Alcântara Bellegarde, sob um contrato autorizado 

pela assembleia legislativa no ano de 1858.24 Os dois mapas apresentam diferentes formas de 

entender a relação da província com o Império, bem como expor as suas potências e favorecer 

interpretações políticas. Por fim, aproveitando-se da proximidade geográfica e institucional do 

Rio de Janeiro-província com o Rio de Janeiro-Corte, correlaciono alguns mapas de caráter 

“nacional” e outros de caráter provincial (mas produzidos por um ministério central). Essa 

abordagem almeja trazer fechamento à discussão da legibilidade estatal e da relação das 

províncias e da corte por meio da produção de mapas que sintetizem as contribuições deste 

estudo para a historiografia sobre o Brasil imperial. 

 

 

 

23 TAULOIS, Pedro. Carta corographica da provincia do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1839. 
24 NIEMEYER, Conrado Jacob de; BELLEGARDE, Pedro de Alcântara. Carta chorographica da provincia 

do Rio de Janeiro mandada organisar por Decreto de Assemblea Provincial de 30 de Outubro de 1857 e pelo 

Presidente da mesma Provincia o Exm. Sr. Cons. Antonio Nicolao Tolentino, encarregada aos Engenheiros 

Pedro d’Alcantra Bellegarde e Conrado Jacob de Niemeyer, Rio de Janeiro: Lith. Imp. de Ed. Rensburg, 1861. 



30 

 

 

1. O ESTADO EM BUSCA DA LEGIBILIDADE 

A falta de uma carta topográfica que assinale a posição das nossas diversas 

povoações, suas distâncias itinerárias, a direção das estradas que as ligam entre si, os 

acidentes do terreno, em relação aos melhoramentos de que elas precisam se vai, de 

dia em dia, tornando mais sensível. De todos os pontos da província surgem 

reclamações sobre a necessidade de se abrirem atalhos que encurtem e facilitem o 

trânsito, sem que a administração tenha meios de apreciar imediatamente a justeza 

das propostas que recebe o que, aliás, poderia fazer com uma simples vista d’olhos 

se tivesse à sua disposição uma boa carta de reconhecimento.25 

No trecho, o vice-presidente em exercício na província do Paraná, Henrique de 

Beaurepaire Rohan, apresentou uma das muitas vantagens em se possuir um mapa da 

província: traçar estradas, conectar os pontos da província, criar “atalhos” e permitir fluidez 

de mercadorias e pessoas. Em uma “simples vista d’olhos” seria possível apreciar propostas, 

planejar, enfim, governar com justiça sem precisar se deslocar, nem sequer conhecer, os 

espaços sobre os quais se tomariam decisões. 

Soares de Andrea também havia mencionado as vias de transporte como benefícios 

de um mapa, além da divisão administrativa de municípios e comarcas. Ao longo dos 

relatórios provinciais é possível encontrar essas e tantas outras vantagens que se poderiam 

obter a partir de um mapa – ou melhor, um bom mapa – da província. Aliás, não apenas a 

maior parte dos presidentes conhecia em teoria essas vantagens como também advogavam 

melhorias nas estatísticas demográficas, no conhecimento de todas as riquezas naturais e dos 

recursos humanos à disposição dos governantes. Também ministros, senadores, deputados – 

gerais e provinciais – não deixavam de conhecer ao menos o discurso que associava certos 

“instrumentos” à modernidade que se buscava construir no Brasil. Essa modernidade não 

estava no plano intelectual, do conhecimento per se, mas na expectativa de se cumprirem os 

desejos dos grupos de poder: a “salvação da lavoura”, a questão da mão de obra, a estrada de 

ferro, o telégrafo. 

Sendo um interesse do Estado e de membros de peso político na sociedade, pareceria 

mais fácil obter censos, mapas, registros e cadastros. Entretanto, todos esses processos foram 

sempre implementados sob vários protestos, fomentando tensões no debate político, mas 

também nas ruas e fazendas, muitas vezes levando ao confronto físico, e não apenas no século 

XIX, mas em tempos mais recentes também. Compreender as dimensões do Estado que se 

 

25 BRASIL. Província do Paraná. Relatório do vice-presidente Henrique de Beaurepaire Rohan, 1o de março 

de 1856, p. 117. 
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modernizou e adquiriu uma feição “nacional” é um dos objetivos deste capítulo, trazendo essa 

discussão junto à da legibilidade, especialmente por meio de mapas. 

Como dito antes, a cartografia foi muito produtiva no século XIX, dado o incremento 

nos aparatos tecnológicos, a maior disponibilidade de dados estatísticos para a composição de 

mapas, e o próprio fortalecimento dos Estados e a institucionalização dessas atividades. Aliás, 

o próprio vocábulo “cartografia” foi cunhado naquele século e entrou nos meios impressos e 

nos dicionários por volta dos anos 1830 na França, 1850 no mundo anglófono e 1870 no 

lusófono.26 

No Brasil, o século XIX é também intenso, tanto pelos processos de ruptura com a 

metrópole portuguesa como pela difícil afirmação interna de uma nova entidade política. Um 

dos objetivos deste capítulo é situar essa história política brasileira, especialmente no período 

regencial e as décadas subsequentes, em que o papel das províncias e da corte passa a ter 

importantes delimitações. Por fim, traço um panorama sobre a produção de mapas no Brasil 

no mesmo período para que essa trajetória geral possa ser compreendida antes de tratarmos 

das experiências provinciais, sem que isso signifique – importante ressaltar – que as 

experiências específicas devem se “enquadrar” dentro de um “esquema” geral. 

1.1 NOTAS SOBRE ESTADO, TERRITÓRIO E VISÃO 

Adrião Forjaz de Sampaio, “estatístico” português citava, em seus Novos Elementos 

de Economia Política e Estadística os “três elementos” de composição de um Estado: 

Três elementos são indispensáveis para constituir um Estado político, ou uma nação; 

a saber: — uma reunião de famílias, procedentes, ao menos em grande parte, d’uma 

origem comum (um povo); — estabelecidas juntamente em uma dada porção do 

globo da terra (num território); — e sujeitas ao mesmo governo, que seja como a 

alma da associação, e mantenha nela a ordem e a harmonia.27  

Seria possível ler semelhante consideração em vários outros autores, mas Forjaz de 

Sampaio foi um dos referenciais dos estadistas brasileiros, constantemente citado em 

relatórios governamentais da segunda metade do século XIX. Os “elementos indispensáveis” 

 

26 O Trésor la Langue Française informatisé indica como 1832 o primeiro registro de chartographie e 1838 a 

versão cartographie, enquanto o dicionário da Académie indica mais genericamente “século XIX”. Da mesma 

forma, o inglês Oxford Learner’s Dictionaries indica como “meados do século XIX” a aparição em língua 

inglesa, ao passo que o estadunidense Merriam-Webster aproxima um pouco mais, indicando o termo 

cartography “cerca de 1847”. Por fim, o Dicionário Etimológico de Antônio Geraldo da Cunha especifica como 

1873 o verbete cartografia, mas não aponta com clareza a fonte dessa informação. Referências completas dos 

dicionários ao final do texto. 
27 SAMPAIO, Adrião Pereira Forjaz de. Novos Elementos de Economia Política e Estadística. Coimbra: 

Imprensa da Universidade, 1859, tomo III, parágrafo 333, p. 17, grifos originais. 
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por ele citados não eram na verdade tão antigos como talvez possa ser suposto. Embora o 

poder fosse exercido em qualquer época histórica sobre uma população localizada em um 

espaço físico, as características específicas desse agrupamento estavam se desenvolvendo há 

poucos séculos: o desejo por uma população mais ou menos uniforme e um território bem 

delimitado encontram paralelo na metáfora que James Scott adota para estudar como a 

silvicultura moderna se desenvolveu a partir do século XVIII; com a maior demanda por 

madeiras específicas para aplicações industriais, não era mais possível (ou não mais lucrativo) 

extraí-las da forma como se apresentavam na natureza; o plantio já era manejado, mas 

precisava ser geometrizado, contabilizado, simplificado. Era necessário separar o que era 

mera “lenha” do que era verdadeiramente “madeira”, quais as espécies mais rentáveis, entre 

outros.28  

Dessa forma, a redução da diversidade, o alinhamento do plantio, os esquemas de 

identificação de cada árvore por idade ou qualidade, permitiam que uma “leitura sinóptica” 

fosse possível: um silvicultor teria noção de toda a floresta mesmo não estando lá, e tinha 

previsibilidade antes impossível quanto ao valor que poderia obter da área plantada. Trazendo 

tal interpretação para o Estado, Scott nos diz que “Por radicalmente estreitar sua visão para a 

madeira comerciável, o silvicultor do estado tinha, em suas tabelas, paradoxalmente adquirido 

uma visão sinóptica de toda a floresta”.29 

Simplificar para tornar legível, eis o que para Scott foi o êxito que separou o Estado 

pré-moderno do Estado moderno. Em termos territoriais, essa simplificação implicava dar 

uma forma a esse espaço de domínio – pretendido, mais que executado. Como informa 

Michael Biggs, observar um mapa em que os países, com territórios bem delimitados, se 

encaixam como peças de um quebra-cabeças é algo que não teria sido familiar a alguém na 

Idade Média. Os domínios medievais da Europa ocidental, por exemplo, não eram vistos 

como espaços fechados, mas como “uma sucessão de lugares”, como “itinerários” pelos quais 

os reis e outras autoridades percorriam (“peregrinavam”) e que se ligavam pessoa a pessoa, 

por laços de vassalagem.30 Esses Estados tradicionais, como classifica Anthony Giddens, 

conheciam limites [frontiers] mas não fronteiras [borders]. Os impérios antigos – mesmo os 

que construíram muros – não se fiavam em linhas delimitadas e intransponíveis de soberania, 

mas em esferas de influência que poderiam permitir áreas de menor atuação estatal, de 

 

28 SCOTT, 1998, p. 13, tradução nossa. 
29 Ibid., p. 15, tradução nossa. 
30 BIGGS, 1999, p. 377, tradução nossa.  
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mistura de jurisdições entre dois Estados, abrigando populações cujo pertencimento era 

complicado delimitar.31  

Essa fluidez não era apenas perceptível no espaço físico, como também no 

institucional: grande parte dos Estados tradicionais era composta por várias camadas que 

poderiam operar de forma paralela sem que os grupos dominantes, ou conquistadores, 

impusessem uma padronização totalizante que abalasse os modos de vida, processos 

econômicos e até mesmo o poder de lideranças locais “[…] desde que eles pagassem seus 

impostos ou entregassem os tributos devidos”. Para o autor, “as fronteiras, na minha visão, 

passam a existir somente com a emergência dos Estados-nação”.32 

Os mapas “pré-modernos”, como será demonstrado adiante, acompanhavam esse tipo 

de pensamento, dando mais ênfase aos significados do que à métrica propriamente, podendo 

incluir espaços físicos e espirituais, assim como distorções em proporção e escala para a 

melhor transmissão da mensagem ensejada. As transformações nos processos econômicos e 

em relações sociais do capitalismo incipiente levaram a respectivas transformações na forma 

de se fazer o Estado, sendo muito grande a diferença entre os domínios feudais e o Estado 

absolutista e, deste, por sua vez em relação ao Estado moderno do século XIX. Considerando 

ainda que seria gritante a diferença entre o alcance e a capacidade do Estado no século XXI 

em relação aos seus modelos mais antigos, é fácil perceber esse processo de “modernização” 

como um contínuo, cujo início é um tanto palpável, mas cujo fim se desconhece, porque ainda 

estão em operação os mesmos princípios. Ao menos é o que James Scott propõe ao dizer que 

as “simplificações estatais podem ser consideradas parte de um ‘projeto de legibilidade’ em 

andamento, um projeto que nunca é totalmente executado”.33 Isso porque, no limite, a 

capacidade de leitura depende das necessidades de leitura, as quais se transformam e precisam 

ser analisadas contextualmente. 

O Estado europeu dos séculos XV a XVII, por exemplo, presenciou uma tendência à 

territorialização, em que a soberania deixou de estar intimamente ligada à figura do 

governante e passou a fixar-se de alguma forma ao solo. Para que isso ocorresse, foi 

necessário que os Estados se reconhecessem mutuamente como soberanos e independentes 

uns dos outros, sendo o fim da Guerra dos Trinta Anos, no século XVII, um marco. Segundo 

Alexandre Camargo, o término do combate foi “o golpe final na ideia de império universal 

 

31 GIDDENS, Anthony. O Estado-nação e a Violência: segundo volume de uma crítica contemporânea ao 

materialismo histórico. São Paulo: Edusp, 2008, pp. 75-77. 
32 Ibid. 
33 SCOTT, 1998, p. 80, tradução nossa. 
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que caracterizava a ordem medieval” tendo em vista que “deslocou as relações de poder de 

suas dimensões extramundanas e redes de relacionamento pessoal realocando sua fonte de 

legitimidade em comunidades políticas territorialmente demarcadas”.34 O espectro de 

competências do Estado se ampliou em detrimento das funções eclesiásticas e a figura do 

governante apresentou novas características: 

Ao longo dos séculos XVII e XVIII o que caracteriza o soberano em sua capacidade 

de governo não seriam mais apenas a sabedoria, a prudência ou o direito de impor a 

morte, porém, antes, uma competência e um saber político específicos, que o 

credenciam como governante. No movimento em que o governo só se torna possível 

quando se conhece a natureza e a força do Estado, o rei se torna um político e o 

reino se torna totalmente transparente a um saber pragmático sobre os súditos e o 

território.35 

Esse período, que Scott se refere vagamente como “early modern”, e que Giddens 

parece classificar como “Estado absolutista”, teria como característica os esforços iniciais de 

“consolidação de uma burocracia” a despeito de o senso comum sobre o absolutismo dar 

ênfase ao caráter pessoal de um governo. Sobre as reformas de Colbert, por exemplo, Giddens 

afirma: “Começando com uma tentativa de racionalizar a taxação e centralizar a coleta de 

impostos, Colbert ajudou a construir um sistema hierárquico de administração, coordenando 

funcionários centrais e locais a um grau muito maior do que tinha sido anteriormente”.36 

Entretanto, o Estado, ainda longe de uma onipresença, utilizava métodos “relativamente 

rudimentares”, a exemplo do sistema de coleta de impostos:  

Havia tantas isenções em taxação direta originadas de categorias e regiões que 

nenhum país possuía algo como o sistema de taxação graduada que veio 

posteriormente. A informação sobre receitas das quais tal sistema dependia não 

poderia efetivamente ser reunida, mesmo pelo mais avançado dos Estados.37 

A visão desse Estado era ainda bastante turva, e sua estatística, por exemplo, 

baseava-se mais na quantificação e no inventário do que em operações que a capacitassem a 

compreender em profundidade os fenômenos sociais: “No Estado Territorial, o indivíduo não 

pode ser visado, senão a título secundário. Só interessa ao Estado na medida em que pode 

fazer algo por sua potência, o que reduz sua importância a uma questão de utilidade 

pública”.38 Não raramente, segundo Camargo, essa população enquanto “recurso” aparecia, 

em inventários e ensaios, listada entre jazidas minerais, florestas e rios.39 Devido a essas 

configurações, Giddens considerou que o absolutismo contribuiu para o desenvolvimento de 

 

34 CAMARGO, 2016, p. 45. 
35 Ibid., p. 48. 
36 GIDDENS, 2008, p. 121. 
37 Ibid., pp. 127-128. 
38 CAMARGO, 2016, p. 49. 
39 Ibid., p. 53. 
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“um novo tipo de Estado reflexivamente monitorado”, enfatizando as “descontinuidades que 

separam o mundo moderno de épocas anteriores”. No entanto, opta ainda pelo distanciamento 

entre absolutismo e o Estado nação: “O absolutismo ainda manteve muitos elementos da 

ordem feudal que o precedeu, e foi mais diverso do sistema de Estado-nação, seu herdeiro, do 

que tinha sido do feudalismo”.40 

Ken Alder menciona a “infinita perplexidade do Antigo Regime”. Na França pré-

revolucionária, as medidas variavam de região a região, vila a vila e de produto a produto: 

uva, azeite, sal, feno, madeira e carvão, dentre outros. Por trás dessa aparente confusão 

estavam construções conceituais muito antigas, ancoradas em vivências e especificidades de 

cada local. Pode-se pensar na grande variação regional das medidas antropométricas (braças, 

pés, côvados) ou mesmo de sacas, jarros ou cestos.41 Ou, ainda, como traz Scott, uma série de 

medidas e critérios contextuais que eram para o Estado “em modernização” um verdadeiro 

“hieróglifo”: medir a distância de caminhada pelo tempo de um “cozimento de arroz”, 

quantificar o volume de chuva em “suficiente ou insuficiente”, ou, ainda, medir um campo 

pelo número de vacas que comportaria pastando.42 Essas formas de ver o mundo, tipicamente 

“pré-modernas” conviviam nos Estados em modernização até os séculos XVIII e XIX. 

A ilegibilidade das práticas locais de mensuração era mais do que uma dor de cabeça 

administrativa para a monarquia. Ela comprometia os aspectos mais vitais e 

sensíveis da segurança estatal. Suprimento de alimento era o calcanhar de Aquiles 

do estado moderno incipiente; […] equidade na taxação, outra matéria política 

sensível, estava além do alcance do Estado, que tinha dificuldades em conhecer os 

dados comparativos mais básicos sobre colheitas e preços […] Obrigado a traçar seu 

caminho na base da informação incompleta, do rumor e dos relatos auto-

interessados, o Estado frequentemente respondia de forma tardia e inapropriada.43 

Com tudo isso, do ponto de vista do Estado, modernizar-se – no sentido de obter 

visão e legibilidade – era um imperativo. Porém, do ponto de vista dos seus súditos, a questão 

era mais complexa. De um lado, esse avanço poderia significar uma taxação mais justa e um 

suprimento de alimentos adequado para evitar os temidos tempos de fome. Por outro lado, 

representavam a incoerente intromissão de um poder central sobre assuntos, medidas, 

contagens e acordos que há séculos eram negociados e renegociados no nível do condado, da 

paróquia, da vila. Afinal, medir um pasto por sua capacidade em vacas poderia fornecer 

melhor medida de subsistência a uma família do que hectares ou metros quadrados. 

 

40 GIDDENS, 2008, p. 118.  
41 ALDER, Ken. A Revolution to Measure: The Political Economy of the Metric System in France. In: WISE, 

M. Norton (org.). The Values of Precision. Princeton: Princeton University Press, 1995, p. 39–71, tradução 

nossa. 
42 SCOTT, 1998, pp. 25-27, tradução nossa. 
43 Ibid., p. 29, tradução nossa. 
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Do mesmo modo, a ordenação territorial nem sempre atendeu às necessidades 

humanas diretas, mas ao controle do Estado. Dessa forma, as cidades medievais com seus 

padrões intricados e ilegíveis ao forasteiro passariam por reformas mais ou menos destrutivas 

no processo de modernização estatal, sendo a Paris de Haussmann o um dos exemplos mais 

radicais. Nesses casos, lembra Scott, o arruamento retilíneo e os lotes retangulares, sem 

apreço pela topografia, tinham inúmeras vantagens dada a sua geometria: instalação de 

transportes e utilidades públicas (como redes de água e gás) bem como previsibilidade do 

crescimento de uma área devido à facilidade de setorização e visão “sinóptica”. Em termos 

mais diretos de controle, facilitavam o acesso de forças repressivas e dificultavam as 

barricadas. Eram cidades legíveis por qualquer governante, em nível local ou nacional.44 Em 

escala maior, a elaboração de sistemas viários, seja para estradas, ferrovias ou canais 

interiores de navegação, também foi submetida em muitos casos à ação simplificadora do 

Estado em modernização. A convergência de inúmeras rotas a Paris, por exemplo, nos diz 

Scott, “desafiava o cânon do comércio ou o custo-benefício”.45 Ao ignorar-se rotas 

tradicionais e aplicar-se princípios hierárquicos e geométricos, o território se desprendia do 

chão e passava a ser visto de cima, em um mapa, esquema ou maquete. 

Por sua crença exagerada na ordem e na padronização, pelas tentativas radicais de 

simplificação que causaram deslocamentos, rupturas e mortes, Scott não se mostra como 

partidário da ação estatal, antes busca evidenciar como esses esquemas de reordenamento, 

reforma e reorganização costumam ser violentos: 

A aspiração por tal uniformidade e ordem nos alerta para o fato de que o estadismo 

moderno é amplamente um projeto de colonização interna, frequentemente 

disfarçado, como na retórica imperial, de uma “missão civilizadora”. Os 

construtores do Estado-nação moderno não apenas descrevem, observam e 

mapeiam; eles lutam para moldar um povo e uma paisagem que se encaixe a suas 

técnicas de observação.46 

Esse ponto de vista é mais bem colocado em outro estudo: “Apenas o estado 

moderno, tanto em suas formas coloniais e independentes, tem tido os recursos para efetivar 

um projeto de poder que era um mero brilho no olhar de seu antecedente pré-colonial: a saber, 

subjugar os espaços e as pessoas não-estatizados”.47 O autor nos lembra que o Estado não é 

 

44 Ibid., pp. 53-63, tradução nossa. 
45 Ibid., p. 76, tradução nossa. 
46 Ibid., p. 82, tradução nossa. 
47 SCOTT, 2009, p. 4, tradução nossa. O autor usa a expressão “bring to heel” (lit. trazer ao calcanhar), que 

significa pôr na linha, pôr em rédeas, trazer alguém à sua autoridade. Também utiliza a expressão “nonstate 

spaces and people” (lit. espaços e pessoas de não-estado) 
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uma realidade sempiterna e que, por grande parte da história humana e para a maior parte de 

sua população até séculos anteriores, era mais uma exceção do que uma regra:  

Evitar o Estado era uma opção real até poucos séculos passados. Mil anos atrás a 

maior parte das pessoas vivia fora de estruturas estatais, sob impérios frouxamente 

constituídos ou em situações de soberania fragmentada. Atualmente esta é uma 

opção que está desaparecendo rapidamente.48 

Essa colonização interna é, para Giddens, o que separa o Estado absolutista do 

Estado-nação, em que o primeiro reclama soberania sobre um território delimitado enquanto o 

último consegue efetivá-la:  

Uma “Nação”, como utilizo o termo aqui, existe apenas quando um Estado tem um 

alcance administrativo unificado sobre o território no qual a sua soberania é 

proclamada. O desenvolvimento de uma pluralidade de nações é básico à 

centralização e à expansão administrativa da dominação interna do Estado, já que a 

definição de fronteiras depende sobretudo de uma organização reflexiva do sistema 

de Estado.49 

Nesse movimento, o alcance da colonização interna seria igualmente importante para 

demarcar as fronteiras externas, acentuando as características que diferenciam um Estado 

soberano de outro. De acordo com Giddens, um Estado-nação existe apenas dentro de “um 

complexo de outros Estados-nação” e poderia ser identificado por deter o “monopólio 

administrativo sobre um território com fronteiras (limites) demarcados, seu domínio sendo 

sancionado por lei e por um controle direto dos meios internos e externos de violência”.50 

Nessa forma mais apurada de organização estatal, a violência e coação direta 

existem, mas perdem algum espaço para a formatação de indivíduos conscientes, 

autorregulados, capazes de exercer uma soberania própria dentro dos limites e condicionantes 

do seu meio. Para Camargo, a possibilidade de estender a “civilização” a outros setores da 

população que não a nobreza foi uma das novidades do período. Outrora vista como 

característica inata de estamentos privilegiados, a civilização passa a se tornar disponível aos 

súditos comuns, por meio da ação do Estado-nação, marcada pela padronização de elementos 

cotidianos, acesso ao letramento e à vida política a uma parcela maior da população.51 

O historiador Patrick Joyce, que utiliza o conceito de “Estado liberal” para esse 

mesmo contexto, o caracteriza como “o tipo de Estado que emprega sistematicamente a 

liberdade política como meio de governo”.52 Joyce define essa liberdade como algo mais que 

“um valor” abstrato, mas também como uma “prática política e um meio de governo, o que 

 

48 Ibid., p. 9, tradução nossa. 
49 GIDDENS, 2008, p. 144. 
50 Ibid., p. 145. 
51 CAMARGO, 2016, p. 61. 
52 JOYCE, 2013, p. 3, tradução nossa. 
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inclui nos tornar cidadãos autogovernados e responsáveis”.53 Seu argumento principal 

repousará sobre as atividades rotineiras do Estado e como elas acabarão por naturalizar a sua 

presença no cotidiano de toda a população, daí os seus exemplos acabarem buscando na 

materialidade das novas tecnologias a métrica para interpretar o alcance interno do Estado 

britânico ao longo do século XIX: perpassa pelas tecnologias de escrita (das penas às canetas-

tinteiro e máquinas de escrever) e pelas telecomunicações (especialmente o telégrafo e o 

telefone), mas um de seus temas centrais se refere às tecnologias postais, que não deixam 

também de usufruir das anteriores.  

Joyce utiliza a implantação do Uniform Penny Post como exemplo de adoção 

conjunta de novas práticas e tecnologias a serviço do que ele qualificou de “tecno-estado” 

(technostate). O penny post foi um sistema de correio adotado nas Ilhas Britânicas permitindo 

a postagem segura (monopolizada pelo Estado) e barata (ao custo inicial de um penny54) para 

qualquer lugar dentro daquele território, independentemente da distância. Foi possibilitada, 

segundo Joyce, pelas inovações técnicas, tais como os selos adesivos de fácil manuseio, os 

envelopes pré-fabricados e máquinas de pesagem mais precisas,55 mas também dependeu do 

desenvolvimento de um pessoal (staff) cuidadosamente selecionado, com requisitos “desde 

idade até a altura, desde alfabetização até a condição física”.56 

Quando da aplicação do sistema, no início da década de 1840, levou a comunicação 

interpessoal a um novo patamar: o custo acessível permitia contatos mais frequentes entre 

parentes e amigos e a cada postagem, um selo com a efígie da rainha personificando o Estado 

entravam em contato com súditos distantes. A necessidade de conectar cada pessoa a uma 

residência e cada residência a um endereço tornou a busca por um indivíduo muito menos 

pessoal e mais mecânica. “Estar sem endereçabilidade se tornou sinônimo de estar fora do 

domínio dos direitos civis e da identidade civil”.57 As inovações tecnológicas também 

acabaram por inovar a dimensão social e a relação das pessoas com o Estado. Esse tipo de 

avanço, ainda inconcebível no período dito absolutista, fortalecia como nunca o controle e a 

visão estatal sobre sua população ao mesmo tempo em que, ao contrário de outras épocas, 

passou a depender menos da coerção física e mais do disciplinamento, regulação ou educação 

de cada indivíduo. 

 

53 Ibid., p. 6, tradução nossa. 
54 Penny: menor unidade do sistema monetário britânico, à época equivalente a 1/20 do xelim (shilling) e 1/240 

de uma libra (pound). A decimalização da moeda ocorreu apenas nos anos 1970, passando 1 penny a equivaler 

como um centavo (1/100) de uma libra. 
55 JOYCE, 2013, pp. 86-88, tradução nossa. 
56 Ibid., pp. 95-96. 
57 Ibid., p. 90. 
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Para Joyce, “um ponto essencial sobre o Estado moderno é que ele tendeu a confiar 

mais e mais na vida cotidiana como o chão sobre o qual ele opera e cria legitimação e 

‘consentimento’, nesse caso, o consentimento dos cidadãos que praticarão a liberdade”.58 Daí 

a importância dada pelo autor aos objetos simples e corriqueiros: “cartas, pacotes, 

formulários, contas, gerenciamento de dinheiro, benefícios estatais e assim por diante, uma 

boa parte do gerenciamento social e econômico da vida cotidiana, na verdade, eram o estado, 

o estado performatizado [performed]”.59 Em suma, para Joyce, o Estado liberal – ou o tecno-

estado – é caracterizado por estabelecer os seus serviços e procedimentos como “sistemas” 

que possam operar de maneira “tão automática e livre de ‘ajuda’ humana quanto possível”.60 

E prossegue:  

Infraestruturas, portanto, têm como característica principal o fluxo. Elas fluem em 

nós e conosco enquanto fluímos pela vida. O resultado é que elas se tornam 

“naturalizadas”, sendo que sua confiabilidade, durabilidade e replicabilidade lhes 

confere uma qualidade auto evidente que muitas vezes mascara o fato de que elas 

têm desígnios humanos construídos dentro delas.61 

Note-se que Joyce utilizou a ideia de “liberal” como um conceito tecnopolítico e não 

restritamente político, no sentido de que extrapola o formalismo das cartas constitucionais e 

dispositivos legais que moldavam o Reino Unido e passou a observar o Estado do ponto de do 

cotidiano, das caixas de correio e uniformes de carteiros até chegar aos processos mais 

complexos de burocratização. 

Meu ponto de vista sobre o Estado é compartilhado a partir dessas leituras, em que o 

Estado é, antes de tudo, uma relação humana, ainda que sujeito a certas pressões coletivas e 

culturais que nos levem a pensá-lo como uma “entidade” por si só. As demandas surgidas no 

campo econômico e social desde o capitalismo incipiente até a sua versão industrial levaram a 

um incremento no poder do Estado, de forma cíclica inclusive, em que era necessário “ver” 

para governar, e era necessário governar para poder aplicar um instrumento de leitura. As 

inovações tecnológicas certamente facilitaram a expansão desse Estado e seus poderes, mas 

não podem ser os únicos guias de leitura, pois falhariam ao não explicar atrasos e aparentes 

retrocessos. Ademais, o esquema mesmo de dar um nome ao Estado carece de um tipo de 

aprofundamento teórico que aqui não nos cabe, mas Scott, Giddens, Joyce e outros autores 

constroem uma narrativa de processos, ora mais lineares, ora menos, mas que envolvem ao 

 

58 Ibid., p. 7. 
59 Ibid., p. 85, grifos no original. Optei pela tradução mais próxima do radical original, ainda que outras 

traduções para performed pudessem ser: desempenhado, executado, realizado, posto em prática. 
60 Ibid., p. 54. 
61 Ibid., grifos no original. 
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fim, uma tendência de crescente acumulação de atribuição e poderes ao Estado. Na verdade, 

trata-se de uma constante reconfiguração da própria ideia de Estado, tendo em vista as 

mudanças reais que ocorriam no território e com a população a ele sujeitas, de tal sorte que, a 

parte do nome, pouco teriam em comum as cerimônias de homenagem feudal em cortes 

peripatéticas com os processos quase automatizados dos correios, ou os formulários de 

recenseamento, ou os mapas geográficos, peças “desumanizadas” de um Estado dito moderno. 

Moderno, portanto, entendo como um Estado que se busca construir por meio da 

expansão burocrática, da institucionalização e da regulamentação de processos, bem como do 

estabelecimento de fluxos que tornem suas atividades impessoais, ao menos como horizonte 

possível. É também um termo que deve ser entendido em cada contexto, assim, não é 

“moderno” em absoluto um Estado, mas em relação a outros aos quais já se poderia atribuir 

tal adjetivo, como é o caso da relação do Brasil imperial com os países ditos “civilizados” no 

século XIX. Dessa forma, não intentei decifrar quando de fato um Estado se torna moderno, 

mas quando seus agentes passam a adotar medidas que, em relação a outros Estados, mais 

fortes no cenário geopolítico, se reconhecem como tais e cujas ideias encontram ressonância 

nos gabinetes de presidentes de província, plenários de assembleias, na pena de figuras 

“ilustres”, entre outros. 

Quanto aos aspectos “destrutivos”, talvez enfatizados ao longo desta seção, é 

importante notar que dentro da esfera do Estado moderno se criam acessos à cidadania e 

participação política, instrução pública, quiçá programas de saúde, acesso à cultura, proteção 

de identidades, entre outros aspectos. James Scott, atenuando o tom de sua crítica, pondera:  

O Estado, como eu deixo abundantemente claro, é a tão debatida instituição que é 

base tanto de nossas liberdades quanto de nossas restrições [freedoms and 

unfreedoms]. Meu argumento é de que certos tipos de Estados, dirigidos por planos 

utópicos e um desprezo autoritário pelos valores, desejos e objeções de seus súditos 

são, de fato, uma ameaça mortal ao bem-estar humano.62 

Da mesma forma, Joyce faz a sua consideração: 

Pelo mesmo raciocínio, se os poderes do Estado não deveriam ser exagerados, 

tampouco seus aspectos negativos, disciplinadores e repressivos deveriam ser a 

única parte desse quadro. Assim como o próprio poder, o Estado é produtivo. Ele 

nos confere identidades, direitos e valores, permitindo-nos enquanto cidadãos 

criticá-lo e remodelá-lo.63 

Nesse sentido, é temerário cair em algum juízo de valor sobre a ação estatal, ação 

que se faz por humanos em nome do Estado ou por ele amparada. Nesse sentido, cabe buscar 

 

62 SCOTT, 1998, p. 7, tradução nossa. 
63 JOYCE, 2013, pp. 9-10, tradução nossa. 
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compreendê-lo em sua complexidade. No século XIX brasileiro, um novo Estado surgia entre 

rupturas e continuidades com a metrópole europeia, sendo a própria noção de brasileiro – em 

oposição a, por exemplo, pernambucano ou baiano – resultado de uma composição bem-

sucedida de força física, criação de instituições, expansão da burocracia, valorização de 

aspectos culturais e constantes intentos em nome da legibilidade. Nas linhas seguintes, discuto 

aspectos dessa formação brasileira e suas especificidades. 

1.2 ASPECTOS DA FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 

Como lembra Ilmar Mattos, não eram poucos os que, às vésperas dos anos cinquenta 

do século XIX, ainda consideravam “o 7 de abril” de 1831 como uma data de grande 

importância memorial para a fundação do Brasil. Ou então, que consideravam comemorar o 

aniversário do imperador, no início de dezembro, com igual valor cívico ao 7 de setembro. 

1822 era apenas um dos marcos fundacionais possíveis para o entendimento da existência de 

uma nação brasileira e, embora tenha sido nos eventos daquele ano que se criara um Estado 

que pleiteava reconhecimento internacional, que chamou uma constituinte, que entronizou um 

monarca, não devemos desconsiderar a incerteza vivida por aquelas pessoas, muitas das quais 

viam apenas em Pedro II, nascido em 1825 e no Brasil, a verdadeira emancipação política.64 

Com essas palavras, parece-me apropriado começar a pensar na (con)formação de 

um Estado brasileiro nas primeiras décadas daquele século. A ideia desse todo, que deveria 

ser o Brasil, não era um projeto unânime, tampouco seus artífices tinham clareza dos 

desdobramentos que se dariam ao longo do tempo e nas diferentes regiões dessa nova 

entidade política. O segundo artigo da Constituição outorgada em março de 1824 afirmava 

que “o seu território é dividido em Províncias, na forma em que atualmente se acha […]”, o 

que poderia levar à equívoca leitura de que o todo se dividia em partes, não que as partes 

precisassem ser aglutinadas em relação a um centro para a formação de uma unidade.65 Ilmar 

Mattos apontou a variedade de termos que identificavam as populações da América 

portuguesa, tais como “‘paulistas’, ‘pernambucanos’, ‘bahienses’, ‘filhos de Minas’ ou ainda 

‘patriotas’. E também ‘brasileiros’”.66 O projeto de nação que começaria a se construir em 

torno de Pedro I – e sua dinastia – na cidade do Rio de Janeiro precisaria administrar essas 

 

64 MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Gigante e o Espelho. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O 

Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, v. 2, pp. 13–51. 
65 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (de 25 de março de 1824), art. 2º. 
66 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade 

política. Almanack Braziliense, n. 1, 2005, p. 13. 
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“pátrias” e convencê-las a compor uma só entidade política. Ao medo da fragmentação 

territorial somava-se o da “revolução”, que era contrário aos sentimentos mais “moderados” 

de maior participação política via constitucionalismo. 

Reunidas as Cortes Gerais e Extraordinárias em Portugal com vistas a elaborar uma 

constituição para o Reino Unido, algumas transformações administrativas começaram a tomar 

corpo. Uma delas foi a substituição das capitanias por províncias e a primeira regulamentação 

ocorreu em outubro de 1821, substituindo capitães-gerais e governadores por “juntas 

provisórias de governo”, compostas por cinco ou sete membros que tivessem subsistência 

própria, além de serem “conspícuos por seus conhecimentos, probidade e aderência ao 

sistema constitucional”.67 A constituição promulgada para o Reino Unido de Portugal, Brasil 

e Algarves consolidava a divisão em províncias tanto no reino “velho” quanto no “novo”, mas 

aí já se encontrava em andamento um processo de ruptura, de tal sorte que uma constituinte 

própria do território brasileiro se reunia em 1823. Dela emanou, naquele ano, uma lei (não 

numerada) que abolia as ditas juntas provisórias e instituía um presidente, “executor e 

administrador”, um cargo não eletivo e de vinculação direta com o centro do poder: “será da 

nomeação do Imperador, e amovível, quando o julgar conveniente”.68 A força política desse 

cargo se expressava também no artigo 8º da mesma lei: “O presidente despachará por si só, e 

decidirá todos os negócios em que, segundo este Regimento, se não exigir especificadamente 

a cooperação do Conselho”.69 O conselho aí referido, também conhecido como “conselho de 

governo” seria composto de seis cidadãos eleitos e que se reuniriam apenas uma vez ao ano e 

em período não superior a dois meses, com a função de auxiliar ao presidente. 

A Constituição brasileira, outorgada em março de 1824, por fim, consolidou a figura 

do presidente de província – “nomeado pelo Imperador, que o poderá remover quando 

entender que assim convém ao bom serviço do Estado” e instituía os Conselhos Gerais de 

Província, cuja finalidade era a “propor, discutir e deliberar sobre os negócios mais 

interessantes das suas Províncias”. As províncias teriam de treze a vinte e um membros em 

seus Conselhos Gerais, e seus membros deveriam ser maiores de 25 anos de idade, possuir 

“decente subsistência” reunindo-se de dois a três meses, anualmente, com a figura do 

presidente de província sendo requisitada apenas no ato de instalação da primeira sessão.70 O 

texto da Constituição não era completo, entretanto, e a regulamentação desse sistema 

 

67 BRASIL. Decreto de 1o de outubro de 1821, arts. 1º e 2º. 
68 BRASIL. Lei de 20 de outubro de 1823, art. 4º. 
69 Ibid. 
70 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (de 25 de março de 1824), título 7º, capítulo I 

(presidente da província) e título 4º, capítulo V (conselhos gerais de província). 
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ocorreria anos depois, em 1828, após embates sobre a inviolabilidade de tais conselheiros 

quando no exercício da função, especificidade vista para muitos como necessária diante dos 

constantes conflitos políticos.71 

Embora em uma leitura rápida essa instituição pareça ser apenas um “freio” aos 

poderes do presidente, de acordo com Andréa Slemian essa interpretação é por demais 

simplificada, assim como seria equivocado entender que os conselhos gerais fossem braços 

“legislativos” face ao presidente da província e o conselho de governo. Para a pesquisadora, 

outras concepções de governo orientaram a formulação desses conselhos, especialmente uma 

tradição de decisões colegiadas e uma conexão entre administrar e ministrar justiça que 

escapava à divisão formal dos poderes que a Constituição buscou implantar. Esses conselhos: 

“[…] não funcionaram como prenúncios do poder legislativo nas províncias, […], mas sim 

como epílogo de formas de autogoverno que logo seriam pressionadas pelo projeto de 

efetivação de um centro, a Corte, ao longo do século XIX”.72 

Em termos “práticos”, portanto, esses conselhos não se constituíam em funções 

legislativas ou autônomas. Os presidentes tinham direta conexão com o imperador e a ele 

levariam as demandas dos conselhos gerais, ou à assembleia geral, se essa se encontrasse 

reunida. As províncias, desse modo, antes unidades desconexas, agora se voltavam ao centro, 

e respondiam diretamente ao imperador por meio de uma rede não muito extensa de pessoas. 

Quanto às câmaras municipais, bastante autônomas no período colonial, muitos 

estudiosos apontam para um cerceamento de suas funções, como propôs Gabriela Nunes 

Ferreira, notadamente na regulamentação de 1º de outubro de 1828 que buscava deixar claro, 

em seu artigo 24, que elas seriam “corporações meramente administrativas”.73 Seus poderes 

de intervenção sobre o espaço urbano e a ordem pública não desapareciam, mas muitas das 

decisões precisariam ser aprovadas pelo conselho geral de província, tais como orçamentos e 

posturas, além do que se requeria das câmaras a denúncia ou informação de irregularidades 

para a mesma instância.74 Por outro lado, Maria de Fátima Gouvêa considerou que uma 

“razoável autonomia” permaneceu sob as câmaras na medida em que continuaram autorizadas 

a eleger os juízes de paz.75 A mesma lei de 1828 indicava que seriam eles os responsáveis por 

 

71 SLEMIAN, Andréa. Pelos “Negócios da Província”: apontamentos sobre o governo e a administração no 
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72 Ibid., p. 255. 
73 BRASIL. Lei de 1o de outubro de 1828, art. 24. 
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“julgarem as multas por contravenções às posturas das Câmaras”76 e o Código do Processo 

Criminal do Império, publicado no período regencial, em seu artigo 12, informou outras 

atribuições relacionadas ao controle social mais direto: dividir o distrito em quarteirões, 

conhecer as pessoas que nele vivessem ou viessem a residir, combater perturbadores do 

sossego público, formar culpa, efetuar prisões e conceder fianças.77 

Para Miriam Dolhnikoff, a ampliação dos poderes do juiz de paz não era fruto de um 

“ganho” unilateral dos autonomistas, da mesma forma como outras restrições locais não são 

manifestações inequívocas dos triunfos da centralização. Os juízes de paz, lembra Dolhnikoff, 

“já existiam, estavam disponíveis e eram ubíquos”. Referia-se à dificuldade de o Estado 

imperial capilarizar-se pelos rincões do país e executar funções no nível local: “A solução 

encontrada pelos liberais para garantir uma rede mínima de funcionários a serviço do Estado, 

inclusive nas localidades mais distantes, foi empregar as pessoas disponíveis nas vilas e 

municípios”. As instâncias locais eram, segundo a autora, “as únicas então habilitadas para 

construir uma rede que alcançasse todo o território”.78 

O argumento de Dolhnikoff, e que tem ressonância nesta tese, é o de que a 

centralização política ocorrida a partir de 1837, e que culminaria nas décadas seguintes, não 

seria fruto de uma mera derrota dos projetos liberais, mas de um rearranjo, de uma 

rearticulação de forças em vista de um equilíbrio, ora mais vantajoso para a estabilidade 

política do império, ora representado em concessões aos interesses locais: 

A unidade de todo o território da América lusitana sob a hegemonia do governo do 

Rio de Janeiro foi possível não pela neutralização das elites provinciais e pela 

centralização, mas graças à implantação de um arranjo institucional por meio do 

qual essas elites se acomodaram, ao contar com autonomia significativa para 

administrar suas províncias e, ao mesmo tempo, obter garantias de participação no 

governo central através de suas representações na Câmara dos Deputados.79 

É nesse contexto que se encontra o Ato Adicional, que, emendando a Constituição, 

efetivou uma separação de poderes e atribuições entre as esferas nacional e provincial. À parte 

do longo processo de debate, é possível sintetizar que dessa emenda, de agosto de 1834, 

saíram definições mais claras sobre a atribuição dos presidentes de província, bem como a 

definitiva supressão dos conselhos gerais pela criação de assembleias legislativas. O Ato 

Adicional reorganizava as atribuições dos anteriores conselhos, mas adicionava importantes 

atribuições às novas casas legislativas, de tal forma que seus poderes sobre o território, a 

 

76 BRASIL. Lei de 1o de outubro de 1828, art. 88. 
77 BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832, art. 12. 
78 DOLHNIKOFF, Miriam. O Pacto Imperial: origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005, p. 85. 
79 Ibid., p. 14. 
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população e a economia locais se tornavam consideravelmente maiores. Por exemplo, ficavam 

a cargo da província decisões sobre as divisões administrativas civis, judiciárias e 

eclesiásticas, além da legislação sobre assuntos como instrução e obras públicas. Essas 

últimas, inclusive, envolviam grandes somas de recursos, motivo pelos quais a assembleia 

provincial ficava também autorizada a gerenciar o orçamento com base na proposta do 

presidente, estabelecer alguns tributos, autorizar empréstimos, gerenciar seus próprios bens e, 

como fiscal e reguladora, aprovar as posturas e orçamentos das Câmaras Municipais. 

Ademais, tanto no nível municipal quanto provincial poderia criar ou suprimir empregos 

públicos.80 Por fim, importante aspecto para o tema da legibilidade, cabia à assembleia – de 

forma compartilhada com o governo geral – “a organização da estatística da Província, a 

catequese e civilização dos indígenas e o estabelecimento de colônias”.81  

O presidente da província, por sua vez, mantinha-se de modo geral intocado pela 

emenda de 1834 em que pesem as tentativas introduzidas na câmara dos deputados para que 

eles fossem mais sujeitos às assembleias ou à “participação dos povos” quanto ao processo de 

eleição. Segundo Slemian, a legislatura que passou o Ato Adicional foi mais moderada que as 

suas precedentes quanto a esses assuntos, e mantiveram o reconhecimento do presidente como 

“peça fundamental de integração do Império sob a égide monárquica constitucional”.82 O 

presidente da província, “delegado do chefe da nação”, seria a garantia do elo entre o centro e 

as partes constituintes. Seria, então, um homem de confiança do imperador, favorável ao 

regime vigente e teoricamente inabalado pelas intrigas locais, visto ser geralmente um 

forasteiro e de duração incerta no cargo. Por outro lado, como apontou Flávio Saldanha, sob 

esse arranjo, a atuação do presidente poderia ser marcada por “total ou quase total 

desconhecimento técnico das instâncias administrativas provinciais; a imperícia no trato de 

questões estruturais […] e, em alguns casos, o acirramento das tensões político-partidárias 

[…]”.83 A presidência era, para o autor, um dos muitos cargos que serviam para acercar um 

indivíduo ao imperador e à política da corte, um degrau para maiores incumbências. 

As reformas de 1834 não passaram intocadas, pois a Lei de Interpretação do Ato 

Adicional, de 1840, trazia uma redução nas perspectivas de atuação das assembleias 

legislativas, especialmente no que dizia respeito à força policial e ao poder judiciário. Essa 
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mudança não passou sem a sua cota de problemas adjacentes, como bem pontuou Dolhnikoff 

ao analisar situações de incerteza administrativa que, ainda nos anos 1860, eram vistas como 

resultado de incoerências entre o Ato de 1834 e a Interpretação de 1840.84 Uma delas era seria 

a divisão judiciária, que continuava sob encargo das assembleias ao passo que os salários dos 

juízes passavam a ser provenientes do governo geral, fator que se pode considerar vantajoso 

às províncias. Por outro lado, havia dúvidas sobre a concessão de aposentadorias dos cargos 

que as assembleias haviam criado, bem como sobre os limites do veto do presidente da 

província. Um dos principais pontos do “regresso” foi, para José Murilo de Carvalho, a 

reforma do Código de Processo Criminal em 1841 e o novo Regulamento da polícia, de 

janeiro do ano seguinte: 

A lei foi um dos pontos culminantes do Regresso e seu item mais polêmico foi a 

retirada da maior parte dos poderes do juiz de paz eleito e passá-la para os delegados 

e subdelegados de polícia, nomeados pelo ministro do Império. Os delegados e 

subdelegados, criados pela reforma, tinham poder para dar buscas, prender, formar 

culpa, pronunciar e conceder fiança. Eram eles que dividiam os distritos de paz em 

quarteirões, nomeavam os inspetores de quarteirão e os escrivães de paz e ainda 

faziam as listas dos jurados.85 

Pelo Regulamento da força policial, expedido em janeiro de 1842, o chefe de polícia, 

sediado na capital da província, também seria responsável pela organização das estatísticas, o 

“arrolamento da população da Província”, com auxílio dos delegados, subdelegados, juízes de 

paz e párocos.86 Por meio dessas mudanças, como notado por Carvalho, parte das atribuições 

antes locais se tornavam, por meio da hierarquia policial, conectadas ao governo geral por 

meio dos chefes de polícia e do próprio ministro da Justiça. O “juiz policial” teria sido então 

substituído pelo “policial juiz”. 

Ainda assim, para Dolhnikoff, algumas atribuições de grande interesse dos poderes 

locais, como o controle sobre orçamento, alguns impostos, as obras públicas e as divisões 

territoriais permaneceram de modo geral inalteradas pela Interpretação e se constituíram como 

elemento primordial do novo arranjo que vigorou no Segundo Reinado:  

A autonomia dos governos provinciais conferida pelo Ato Adicional e mantida 

durante todo o Império atendia à demanda das elites provinciais e, desta forma, 

conquistava sua adesão. Elas passaram assim a se responsabilizar e a se interessar 

pela preservação do próprio Estado, constituindo-se como elite política. Uma elite 

que, além das Assembleias Provinciais, encontrava na Câmara dos Deputados o 

palco ideal para negociar seus interesses.87 
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Quanto ao balanço de forças entre o presidente da província e a assembleia 

legislativa provincial, é possível pender para várias interpretações. Segundo Slemian: 

Com a aprovação da reforma [de 1834], foram agregadas algumas funções aos 

“delegados do Imperador” – a de convocar a Assembleia Provincial, de suspender a 

publicação de leis e de expedir ordens e instruções – com um significativo aumento 

de seu poder pessoal de decisão frente à nova instância representativa.88 

Além de ser um delegado direto do imperador, o presidente da província tinha um 

poder de veto sobre leis que fossem inconstitucionais, ferissem os interesses da própria 

província, ou prejudicassem as vizinhas. Essa figura política sem dúvida personificava a 

centralização diante das autoridades provinciais e locais. Por outro lado, tal centralização era 

obtida em delicada dependência, como aponta Dolhnikoff: 

A nomeação do presidente da província pelo governo central não era, nesse sentido, 

um obstáculo ao exercício da autonomia provincial. Sua dependência dos deputados 

provinciais para obter apoio nas eleições que interessavam ao governo, para fazer 

valer o seu veto a leis aprovadas por esses mesmos deputados, para obter 

informações fundamentais à sua atuação em uma província que usualmente 

desconhecia e para manter a ordem interna apontam muito mais para uma 

convivência na qual prevalecia a negociação entre governo central e elite provincial 

e não a imposição da vontade do primeiro.89 

Da mesma forma, o argumento de Gouvêa é de que as províncias tinham suas 

próprias pautas políticas, assuntos internos relacionados à coleta de impostos, alocação de 

recursos, execução de obras públicas, criação de empregos e tributação de certos produtos, de 

tal forma que as disputas de poder local e regional encontravam na assembleia legislativa um 

canal institucional para dar vazão às suas tensões. Analisando especificamente o Rio de 

Janeiro, a pesquisadora alertou para algumas peculiaridades da província que, justamente por 

“circundar” a Corte imperial, apresentava interesses muitas vezes confusos entre pautas locais 

e outras nacionais. Ainda assim, à medida que o século avançava, interesses locais 

começaram a despontar como distintos, e muitas vezes opostos, aos da política nacional. Por 

exemplo, quando, nos anos 1850 e 1860, a expansão de obras públicas e concessões 

ferroviárias acirrou disputas entre municípios e regiões da província. A autora cita como 

emblemática a relação de Campos e a região açucareira com o vale do Paraíba do café, que 

refletia condições internas de disputa por recursos e poder dentro da província. Mais adiante, 

ela nota, o apoio que setores da elite fluminense prestavam à corte foi sendo esvaziado e, nos 

anos 1880, província e Corte eram de fato duas realidades distintas.90 
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É importante atentar ao fato de que os efeitos de “centralização” e “autonomia” não 

são tão claramente estabelecidos como nos esquemas utilizados para fins didáticos. O Ato 

Adicional, um marco da descentralização no sentido Corte – província, poderia ser, por 

exemplo, lido como um ato centralizado se o sentido for província – municípios ou Corte – 

municípios. Atribuições das câmaras municipais foram esvaziadas e levadas ao nível 

provincial (como a aprovação de orçamentos, posturas, criação de cargos) e ou mesmo ao 

nacional (indiretamente, pela hierarquização das autoridades policiais). Ainda assim, é 

inegável que o município, mas, mais especificamente, a paróquia, continuou a ser um 

importante local de encontro, de debate, de luta, de formação de alianças, ou da quebra delas. 

Era nessa última que se agrupava a população para várias finalidades, como a divisão de 

juízos de paz, subdelegacias e a realização das eleições. O nível local era onde estava a 

população que deveria ser recenseada, taxada, recrutada, arrolada para eleição, entre outros. 

Uma paróquia enriquecida poderia pleitear a sua promoção a município, ou requerer a 

mudança de sede, enfraquecendo as suas vizinhas, em casos que chegavam às autoridades 

provinciais e mesmo nacionais. Embora haja uma inegável força central sendo aplicada, com 

menos poderes distribuídos nas províncias, e menos ainda aos municípios, é importante não 

desprezar as forças relativas de nenhuma das esferas no jogo político do Império. 

Além do mais, o Estado que se organizara em termos jurídicos entre a independência 

e a primeira década do Segundo Reinado não tinha imediata consonância com as realidades 

vividas em todo o país. Esse Estado emergia lentamente, construído por ministros, 

conselheiros de Estado, pessoas próximas ao imperador, com maior ou menor atuação política 

direta. Surgia, no entanto, com o auxílio de inúmeras instâncias que pudessem ampliar a sua 

atuação e capilarizar o seu alcance: autoridades locais e provinciais, como mencionou 

Dolhnikoff, mas também instituições ou pessoas privadas, cidadãos chamados a fazer a sua 

parte na construção do Estado. Trata-se da discussão sobre o “Estado patrimonial”, sob o qual 

os indivíduos privados prestariam serviços litúrgicos, ou seja, “a prestação de serviços não 

remunerados, e com recursos próprios, baseados na noção de honra social e obrigações para 

com o soberano, cuja troca, em favor de tais fidelidades, fazia-se sob a concessão de dádivas, 

honras e mercês”.91 

A Guarda Nacional parece ser um dos casos mais notáveis, porque militarizaria o 

cidadão comum fazendo-o cumprir ações de manutenção da ordem e controle social na 

ausência de um aparato estatal burocratizado. Dessa forma, e na ausência de meios de 
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pagamento pecuniário, os indivíduos colocados nessa situação corresponderiam visando 

benefícios pessoais, ou temendo perder espaços já conquistados, de tal sorte que os interesses 

privados seriam quase indistinguíveis dos públicos. Alexandre Camargo apontou para a 

persistência desse sistema até o recenseamento de 1872: 

Neste projeto, o serviço litúrgico de religiosos, particulares e lideranças locais 

forneceu o meio institucional suplementar de um Estado de baixa penetração e 

capacidade administrativa, que tinha dificuldades imensas em estabilizar suas 

formas e categorias de nomeação da realidade e de mediação dos conflitos.92  

A gama de serviços atribuídos a um Estado é variável, na expectativa dos seus 

sujeitos, como também ao longo do tempo e das inspirações ideológicas das pessoas que os 

constroem. Dessa forma, os agentes centrais do Estado brasileiro reconheciam a falta de 

meios de expansão e consolidação de sua estrutura por meio exclusivo de sua força coercitiva 

e de seus aparatos burocráticos e, para tanto, mobilizavam essas redes de mútua solidariedade 

e interesse. Essa “falta” é comumente indicada nos relatórios ministeriais, onde se acusa, com 

frequência, a escassez de funcionários, a insuficiência dos recursos orçamentários, a difícil 

penetração das ordens do Estado nos rincões do país. Por outro lado, é importante notar que 

esses agentes também se acostumavam a essa falta, de tal forma que não necessariamente se 

conformassem, mas que a naturalizassem, compreendo assim os limites do alcance do Estado 

a quem serviam. Ademais, os mapas e outros instrumentos de legibilidade, ou ainda, qualquer 

material de caráter científico, nunca são completos ou plenos, de tal sorte que o sentimento de 

falta ou incompletude não são estranhos a quem os produz, demanda e utiliza. Assim, o 

argumento da “falta” pode ser lido de várias maneiras, mas raramente como a inexistência 

completa de qualquer material ou noção acerca de um assunto, antes sim como um desejo de 

alcançar um outro patamar que é informado pelo avanço da técnica, a comparação 

internacional, ou as oscilações da própria política interna. 

A produção de mapas também passou por várias esferas em que o público e o 

privado não eram claramente discerníveis, como será visto ao longo deste estudo. Para os 

mapas provinciais, o contrato com engenheiros específicos e que dispunham de materiais 

acumulados poderia ser uma saída, mas a própria produção “nacional” também teve seu 

princípio fora da esfera direta do Estado, vindo das sessões do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. Trata-se do mapa composto por Conrado Jacob de Niemeyer, 

divulgado em 1846, do qual trato no capítulo final da tese. Fundado em 1838, não é em 

absoluto desconhecida a contribuição do Instituto para o fomento de uma nacionalidade 
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brasileira que coadunasse com o projeto político em composição no país. Composto por 

pessoas de grande atividade política, mas também cultural e intelectual, ou seja, das 

“ilustrações” do país, essa agremiação privada era também patrocinada pelo imperador, o que 

a tornava fluidamente próxima ao Estado. Suas discussões, ensaios e mesmo expedições 

versavam sobre temas que, abrigados sob “histórico e geográfico”, envolviam etnografia, 

arqueologia, linguística, geologia, demografia, entre outras hoje ciências cujos campos, à 

época, estavam certamente longe de serem demarcados, mas que apresentavam 

conhecimentos reconhecidamente relevantes para estimular o desenvolvimento de uma 

nacionalidade brasileira a partir do território, da população, do passado, entre outros.93 

Mais uma vez, pode-se notar a concomitância de instâncias “para-estatais” na 

construção do Estado nacional brasileiro, mas essa situação não seria a mesma em todas as 

épocas, como procurarei deixar claro na tese. Às tensões que caracterizaram os anos 1840, 

incluindo as últimas revoltas liberais de maior peso, seguiu-se uma década de “pacificação” e 

organização interna, marcada inclusive pelos seus contemporâneos como a política da 

Conciliação, cujo maior expoente foi Honório Hermeto Carneiro Leão, marquês de Paraná, 

em seu ministério que durou de 1853 a 1856. Essa pacificação deve ser entendida de forma 

ponderada, em que os conflitos e revoltas abertas foram suprimidos, permitindo uma certa 

ordem propícia à expansão das estruturas estatais, como se pode perceber na tentativa de dar 

um “salto” de legibilidade já no início daquela década. Na esteira de grandes marcos 

legislativos que se haviam obtido, como a extinção do tráfico e a “Lei de Terras” – esta última 

ainda não regulamentada –, ambas em 1850, buscou-se também a organização de um primeiro 

recenseamento geral do Brasil e da implantação do registro civil de nascimentos e óbitos, 

medidas regulamentadas pelos decretos nº 797 e 798, de setembro de 1851, expedidos pelo 

gabinete de José da Costa Carvalho, marquês de Monte Alegre. A reação popular, a “Guerra 

dos Marimbondos” que se seguiu, logo nos primeiros dias do ano seguinte, marcados para o 

início da execução dos referidos decretos, indicou de pronto as dificuldades que ainda se 

interpunham nos “sertões” à penetração da ação estatal. 

A “lei do cativeiro”, como foi alcunhada, parecia feita sob medida para prejudicar a 

população pobre livre de cor, reduzindo-a à escravidão, resultando em ajuntamentos diante 

das matrizes de algumas vilas, como Pau d’Alho, em Pernambuco e o envio de destacamentos 

das capitais para o interior, de modo que, ainda naquele janeiro, o governo imperial suspendeu 

os dois decretos e deu fim à “revolta louca e insensata”, como notaria ainda em 1873 o diretor 
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interino da Diretoria Geral de Estatística.94 Embora não guarde relação direta com os intentos 

cartográficos, a resistência enfrentada pelas autoridades do Estado imperial diante da 

aplicação de instrumentos de legibilidade tais como o registro civil e o censo indicava um 

caminho incompleto de consolidação de estruturas, que não teria resolução em curto prazo. 

Sobre uma população “teórica”, mal concebida em gabinete, prevalecia uma população real, 

com suas experiências prévias e perspectivas próprias acerca do que era a intervenção do 

Estado sobre o seu cotidiano. Prevaleceram os receios de que essas medidas vinham em 

prejuízo de sua liberdade ou autonomia, podendo não ser na forma de re-escravização, mas de 

conscrição forçada ou de apossamento de suas terras, por exemplo.95 

Apesar de, no início da década, haver uma concentração de projetos de legibilidade, 

representados pelo censo, o registro civil e as ações de medição, demarcação e registro de 

terras preconizadas pelo Regulamento de 1854, grande parte desses intentos permaneceria 

sem execução ou com alcance limitado. O recenseamento, por exemplo, só sairia do papel 

vinte anos depois, em 1872 e o registro civil seria implantado efetivamente após a 

Proclamação da República. Ainda assim, os anos 1850 tinham características otimistas quanto 

à nova circulação de capital convertida em estradas de ferro, caminhos de rodagem, alguma 

indústria, sistema bancário, entre outros. A política da Conciliação, por sua vez, seria marcada 

por um período de “pacificação” das províncias, e de aparente relaxamento das tensões 

partidárias, com nomeações mistas para gabinetes, apesar do predomínio dos conservadores. 

As “falas do trono” tratam de enfatizar naquela década a “política de moderação e concórdia”, 

“tendência geral para a concórdia dos espíritos” ou “espírito de concórdia e moderação”.96 Por 

trás desse cenário, e para garantir essa concórdia, Pedro II, passou a fazer maior uso das 

prerrogativas do Poder Moderador, interferindo com mais vigor sobre os ministérios, os 

cargos públicos e outros setores da política nacional, e acentuando a percepção de 

enfraquecimento partidário diante de uma unidade construtiva. A Conciliação, em linhas 

 

94 BRASIL. Ministério dos Negócios do Império (Diretoria Geral de Estatística). Relatório e Trabalhos 

Estatísticos apresentados ao Illm. E Exm. Sr. Conselheiro Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, Ministro e 

Secretario d’Estado dos Negocios do Imperio pelo Diretor Geral Interno Dr. José Maria do Coutto. Rio de 

Janeiro: Typographia de Hyppolito José Pinto, 1873, p. 46. 
95 Para diversas perspectivas de análise sobre o tema, conferir: OLIVEIRA, Maria Luíza Ferreira de Oliveira. O 

Ronco da Abelha: resistência popular e conflito na consolidação do Estado nacional, 1851-1852. Almanack 

Braziliense, n. 1, pp. 120–127, 2005; LOVEMAN, Mara. Blinded Like a State: The Revolt against Civil 

Registration in Nineteenth-Century Brazil, Comparative Studies in Society and History, v. 49, n. 1, pp. 5–39, 

2007; CHALHOUB, Sidney Chalhoub. O grande medo de 1852 – à guisa de introdução In: A força da 

escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista, São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
96 BRASIL. Falas do Trono de Dom Pedro I, Dom Pedro II e Princesa Isabel. Brasília: Senado Federal, 2019, 

pp. 376, 389 e 408, referentes, respectivamente, aos anos de 1853, 1855 e 1858. 
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gerais, “era uma forma de promover o rodízio dos políticos para manter a estabilidade da 

política”.97 

Entretanto, ponderou Tâmis Parron, o período da Conciliação não pode ser entendido 

apenas como um contexto de exagero do poder pessoal exercido pelo imperador sem antes 

considerar as limitações impostas pelas casas legislativas e os interesses de manutenção da 

escravidão em um período marcado pelo fechamento do tráfico. Embora a coesão partidária 

tenha se perdido em alguns aspectos da nova realidade pós-1850, o autor reafirma a força dos 

saquaremas, considerando-os capazes de impor uma “óptica” própria em assuntos 

relacionados à escravidão, especialmente em gabinetes posteriores à morte de Paraná, ainda 

que o período tenha sido marcado por maior “cooptação” do parlamento por parte do 

imperador.98 

O fim da década de 1850 veria espíritos menos “conciliadores” e a recomposição de 

forças políticas em torno de novos projetos: um primeiro e mais imediato, o dos 

conservadores mais aguerridos, que buscavam a retomada do controle do jogo político, 

marcados pelos gabinetes de 1858 a 1861; de outro lado, um reavivamento dos liberais, que 

voltaram a vencer eleições para composição da assembleia geral em províncias de grande 

representatividade, como Minas Gerais. O fenômeno mais visível dessa nova fase, no entanto, 

seria a Liga Progressista, uma associação partidária de liberais “históricos” e conservadores 

moderados, que dominaria grande parte da política daquela década, com proeminência de 

Zacarias Gois de Vasconcelos. Entre 1864 e 1868 os “ligueiros” comporiam gabinetes no que 

foi chamado de “segundo quinquênio liberal”.99 

Sobre a mesa, nessa década, estavam temas que eram constantes, mas que haviam 

ganhado novas dimensões após 1850, especialmente a mão de obra. Tratava-se de debater 

como e quando terminaria a escravidão, como seriam as indenizações pela perda do capital 

investido, como ficaria a lavoura sem essa força, como seriam chamados os imigrantes. Note-

se que nessa discussão o componente racialista começa a ganhar peso, propondo uma 

substituição do preto pelo branco não apenas como força de trabalho, mas também como 

componente populacional. Além disso, na conjunção entre “população” e “território”, 

precisava-se voltar a lidar com a questão indígena em um contexto de expansão de fronteiras 

agrícolas, a determinação das terras devolutas para a criação de colônias e a consolidação de 

 

97 PARRON, Tâmis Peixoto. A Política da Escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Dissertação 

(Mestrado em História Social). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 213. 
98 Ibid., pp. 215-220. 
99 FERREIRA, 1999, p. 43. 
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fronteiras com Estados vizinhos. O território, então, tem uma nova projeção que se reflete 

especialmente nas relações externas, sejam os acordos de limites – como os com o Uruguai, 

em 1851 ou com a Bolívia em 1867 – seja no âmbito militar, nas intervenções do Prata na 

década anterior ou no grande conflito com o Paraguai nos anos sessenta. Internamente, 

continuam se publicando corografias e mapas provinciais, além de algumas expedições, sendo 

a da Comissão Científica, no Ceará, a mais emblemática, inclusive pela notoriedade de seus 

integrantes. Mais adiante na mesma década, o recentemente criado Ministério da Agricultura 

estabeleceu a Comissão da Carta Geral do Império, dedicada a elaborar o primeiro mapa de 

abrangência nacional sob a égide do Estado. Em outros setores da mesma pasta, procedem-se 

a medições de terras e demarcações de terras que, ainda muito precariamente, buscavam dar 

uma ordem ao território, com vistas à expansão da lavoura, mas principalmente o 

assentamento de colonos. 

A Guerra do Paraguai, iniciada em 1864, traria efeitos positivos à produção da 

nacionalidade brasileira, ao mobilizar pessoas de todas as partes do Império e uni-las em um 

exército que se obrigava, em razão do conflito, a atuar de forma mais profissional e não como 

uma soma de destacamentos regionais. A própria alteridade causada pela existência de um 

inimigo externo também contribuiu para o sentimento nacional. Por outro lado, a política 

interna sentia sinais de cansaço. Como aponta Vitor Izecksohn, Caxias, comandante das 

forças brasileiras, utilizou de seu prestígio para desbancar a coalização de liberais e 

moderados que compunha o gabinete. Somado ao desgaste geral, não foi totalmente estranho 

que o imperador dissolvesse gabinete e Câmara em 1868.100 

Os conservadores assumiram com os gabinetes comandados por Itaboraí, São 

Vicente e, o mais longo deles, o chefiado por José Maria da Silva Paranhos, o visconde do 

Rio Branco, entre 1871 e 1875. Os conservadores tinham algumas missões importantes. No 

âmbito da Guerra do Paraguai, precisavam encerrar o conflito, e enfrentar algumas 

consequências: “dois problemas assombraram o gabinete conservador brasileiro nos anos 

seguintes: o retorno dos veteranos e o acerto dos contenciosos com os governos da Aliança, 

principalmente o da Argentina”.101 

Outro problema era dar encaminhamento à “questão servil”. Com o fechamento do 

tráfico, a contínua pressão inglesa pela resolução de problemas relacionados à liberdade dos 

ilegalmente cativos, e o surgimento de movimentos abolicionistas de maior expressão, 

 

100 IZECKSOHN, Vitor. A Guerra do Paraguai. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (eds.). O Brasil 

Imperial. Volume II. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, pp. 411-418. 
101 Ibid., p. 416. 
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passou-se a discutir uma solução gradual, que resultaria, principalmente, na lei do Ventre 

Livre, de setembro de 1871. Apesar de seu caráter derradeiro para a escravidão, a lei precisa 

ser entendida dentro da complexidade de sua negociação, na qual, segundo Beatriz 

Mamigonian, buscou-se dar garantias aos possuidores de escravos: “Tudo indica que a 

implantação de uma matrícula dos escravos tenha respondido ao problema corrente da 

escravização de pessoas livres, ao mesmo tempo que buscou legalizar a escravização dos 

africanos importados por contrabando”.102 

Assim, é nos anos 1870 que se perceberá uma última grande concentração de 

projetos de legibilidade no país. A “lei do censo”, do primeiro ano da década, implantava uma 

Diretoria Geral de Estatística e organizava o primeiro recenseamento geral, que tomou lugar 

em agosto de 1872. Fazendo uso de comissões censitárias paroquiais compostas por gente 

proba e conhecedora do território, a rede de organização ia daí ao presidente da província e 

deste à Diretoria, subordinada ao Ministério do Império. Com listas e formulários 

padronizados, e apuração totalmente centralizada na corte, o recenseamento atingiu a maior 

parte das paróquias do Império e contabilizou 9.930.478 habitantes; dado esse cuja inexatidão 

era reconhecida, mas certamente um resultado de bastante confiança.  

Outro instrumento de legibilidade que se pôs em prática nos anos 1870 foi o sistema 

métrico decimal, aprovado em lei de 1862, e que tinha dez anos de prazo para a implantação. 

Esse processo se estendeu por alguns anos e causou várias reclamações, além da revolta do 

Quebra-Quilos, que, ecoando o conflito dos Marimbondos, nos anos 1850, apresentava uma 

reação popular, não necessariamente contra a modernidade, como seus detratores propuseram, 

mas baseada em uma “economia moral” que lhes informava sobre as formas de interpretar o 

mundo e garantir sua subsistência.103 Era, de certa forma, a defesa do “hieróglifo” a que 

James Scott se referia, ilegível aos olhos do poder emanado do centro, mas perfeitamente 

ajustado às necessidades locais e formas de sociabilidade e interpretação do mundo das 

pessoas que deles faziam uso. O Estado imperial mais uma vez impunha a sua força, e o 

sistema métrico permaneceu, mas para a sua própria estrutura parecia não haver alternativas 

em longo prazo. Com o imperador envelhecendo, a escravidão precisando de soluções, clubes 

republicanos se disseminando e vários setores econômicos se tornando indiferentes à 

monarquia, os acontecimentos do final dos anos 1880 não seriam de todo inesperados. No 

 

102 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: 
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2011. 
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entanto, o foco deste trabalho recairá menos sobre esse período do que sobre os que o 

antecedem, porque os mapas escolhidos para análise foram produzidos e circularam 

principalmente entre os anos 1840 e 1870. Antes de analisá-los, no entanto, convém entender 

melhor as características desse objeto aparentemente simples e seus efeitos na legibilidade 

estatal. 

1.3 O MAPA COMO INSTRUMENTO PARA A LEGIBILIDADE ESTATAL 

O mapa é uma representação gráfica de uma determinada realidade física ou social e, 

segundo as palavras de Susan Schulten, “todos os mapas representam a realidade por meio do 

arranjo de símbolos”.104 É por isso que, em uma leitura em sentido lato, pode-se pensar em 

vários mapas: “mapas mentais”, “mapas conceituais”, ou “mapas de população”, que é o 

termo corrente para as tabelas demográficas na documentação brasileira do oitocentos. Em 

termos mais estritamente geográficos, todavia, o mapa é entendido como o artefato que 

apresenta antes de tudo uma fração do globo terrestre, um espaço territorializado, sobre o qual 

se indicam elementos do interesse de quem o encomendou ou produziu: rios, montanhas, vilas 

e cidades, estradas, canais de navegação, florestas, mangues, minas, forças militares, pontos 

de cruzamento de fronteiras ou barreiras fiscais. A lista é interminável e depende das 

intenções e contextos específicos de cada produção, além de um conjunto de condicionantes 

técnicos disponíveis, tais como um bom desenhista, tinta de qualidade, papel em tamanho 

adequado, instrumentos de medição, meios de impressão, entre outros. 

Por serem produtos de uma sociedade, Brian Harley adverte que “longe de serem um 

simples espelho da natureza que seja verdadeiro ou falso, os mapas reescrevem o mundo – 

como qualquer outro documento – em termos de relação de poder e de práticas culturais, 

preferências e prioridades”.105 Mais adiante, o autor traz a conexão direta do mapa com o 

texto, que pode ser lido e interpretado: 

Mapas são textos nos mesmos moldes que outros sistemas de signos não-verbais – 

pinturas, impressos, teatro, filme, televisão, música – são textos. […] Os mapas não 

possuem uma gramática como a língua escrita, mas eles são, não obstante, textos 

deliberadamente projetados [designed], criados pela aplicação de princípios e 

técnicas e desenvolvidos como sistemas formais de comunicação por produtores de 

mapas [mapmakers].106 

 

104 SCHULTEN, Susan. Mapping the Nation: History and Cartography in Nineteenth-Century America. 

Chicago: University of Chicago Press, 2012, p. 2, tradução nossa. 
105 HARLEY, John Brian. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 2001, p. 35, tradução nossa. 
106 Ibid., p. 36, tradução nossa. 
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Uma das preocupações de Harley é que os mapas carregam uma informação 

geográfica, factual, e que induzem a uma interpretação falaciosa segundo a qual o mapa é 

verdadeiro ou falso, bom ou ruim, de acordo com o grau de precisão de suas informações na 

quadrícula de latitude e longitude, escala e outros atributos matematicamente mensuráveis: “a 

premissa é que o mapa deveria oferecer uma janela transparente do mundo”. Nesse sentido, o 

mapa tem sido utilizado “pura e simplesmente como uma fonte de fatos na recuperação do 

passado” e não uma fonte histórica em si mesmo, ao menos quando escreveu essas palavras 

há trinta anos e produziu provocações que inspiram leituras até hoje.107 Assim como para 

James Scott a simplificação não apenas rearranja as pessoas, lugares e produtos de modo a lê-

los, como também, pelo próprio rearranjo as transforma, Da mesma forma, aponta Harley “os 

mapas não reproduzem simplesmente a realidade topográfica, eles a interpretam”.108 

Quanto aos vocábulos que descrevem o mapa, a documentação do século XIX 

geralmente o chama de “carta” – do grego khartes, que passou ao latim como charta, 

indicando uma folha de papiro e, por metonímia, aquilo que se escreve sobre ela. Como é de 

se imaginar, a utilização original da palavra envolvia vários outros significados, como os mais 

conhecidos hoje, a carta como epístola, como documento legal ou como uma declaração 

pública que se faz sobre algum assunto. Quanto ao termo “mapa”, propriamente, deriva de 

mappa em latim, referindo-se a outro suporte material, a saber, um guardanapo ou toalha, 

sobre o qual também se poderiam inscrever informações geográficas.109 O fato de os dois 

termos – mapa e carta – derivarem do tipo de suporte material aponta para a inexistência de 

uma “essência” mesma de um mapa, de uma predefinição do que seria esse instrumento e de 

quais informações exatamente deveria conter. Ao contrário, foi de inúmeros registros em 

tecido, papiro, pedra, argila, entre outros, que se concluiu posteriormente uma certa seleção de 

elementos que conformavam um saber geográfico com aplicação social e política.  

A “arte” de fazer esses mapas, então, conhecida por quaisquer grupos humanos 

dispersos pelo planeta, teve um importante período de transformação a partir do 

Renascimento e, posteriormente, com a Ilustração, ao menos na Europa ocidental e em sua 

esfera de influência colonial. Uma das principais transformações foi, segundo Jordan Branch 

a “homogeneização do espaço e sua definição como uma superfície geométrica mensurada 

por uma grade [de latitudes e longitudes]”, o que tornou possível pensar o espaço como algo 

 

107 Ibid., p. 35, tradução nossa. O capítulo especificamente é “Text and Contexts in the Interpretation of Early 

Maps” publicado originalmente em 1990. 
108 Ibid., p. 45, tradução nossa. 
109 “Charta”; “Mappa”; In: LEWIS, Charlton T.; SHORT, Charles. A Latin Dictionary. Oxford: Clarendon 

Press, 1879. 
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“puramente geométrico” e dissociá-lo dos significados e hierarquias que elaboravam o 

pensamento geográfico medieval e antigo.110 Essa lapidação conceitual foi possível no 

Renascimento por uma convergência de fatores, como indica Michael Biggs. O principal 

motivo foi o início da ruptura da visão medieval de espaço em direção a uma visão 

propriamente territorial. O mapa medieval, lembra o autor, era tanto geográfico quanto 

soteriológico, orientava-se a Jerusalém, ou mesmo ao Paraíso como um lugar tangível. Desse 

modo, mesclava a localização de cidades existentes à época com outras da cronologia bíblica, 

de tal forma que a mensagem a ser transmitida não estava ancorada em precisão 

matemática.111  

Do interesse do “príncipe” em obter uma informação mais realista dos territórios cuja 

soberania reclamava, surgiram demandas por novos tipos de mapas, que eram também 

possibilitados pelo acesso a novos instrumentos de observação, medição e desenho, além da já 

mencionada “redescoberta” da geografia clássica e de um público leitor ou consumidor de 

mapas, produzindo “um grau de simbiose entre o Estado e uma esfera pública emergente”.112 

Aos poucos, essa relação produziria as características do mapa moderno: uma escala uniforme 

dentro do mapa, a orientação ao norte, o sistema de coordenadas por latitudes e longitudes.  

Um dos elementos mais importantes para essa cartografia foi o desenvolvimento da 

técnica de triangulação, que utiliza princípios trigonométricos para determinar distâncias sem 

precisar percorrer a totalidade de uma região. Segundo essa técnica, dois observadores se 

posicionam em pontos distintos, mas de distância conhecida, e fixam os equipamentos de 

observação sobre um terceiro ponto, de distância desconhecida, mas de ângulo conhecido. 

Dessa forma, tendo uma distância e dois ângulos é possível calcular, por operações 

trigonométricas relativamente simples, a distância até o terceiro ponto. Esse padrão seria 

seguido pelos próximos séculos, não sendo superado enquanto método até o desenvolvimento 

da fotografia e da aviação no fim do século XIX e primeiras décadas do século XX.  

Em 1722, por exemplo, Manuel de Azevedo Fortes publicou o Tratado do modo o 

mais fácil e o mais exato de fazer cartas geográficas, centrado em problemas práticos de 

medição e desenho para auxiliar os engenheiros militares portugueses. Seu problema IV 

intitulava-se “sabida a distância entre dois pontos ou dois lugares sobre a terra, achar um 

terceiro ponto sem o medir” e descreve as operações para se conhecer um ponto “C” sabendo-

 

110 BRANCH, Jordan. The Cartographic State: Maps, Territory and the Origins of Sovereignty. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2014, p. 58, tradução nossa. 
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112 Ibid., p. 384, tradução nossa. 
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se uma distância (AB) e dois ângulos (CBA e BAC), conforme sugerido na Figura 1, extraída 

daquele livro.  

 

Figura 1: Ilustração do método de triangulação segundo o Tratado… de Manuel Fortes (1722) 

 

Fonte: FORTES, 1722, Figura 2 (do apêndice da obra)113 

 

A relativa simplicidade da técnica permitia que cada novo triângulo traçado sobre o 

papel se tornasse a base para uma nova medição. Dessa forma, era possível fazer 

triangulações de longas ou médias distâncias, cruzá-las entre si até conseguir um cruzamento 

de informações seguro. Mas, em termos culturais e políticos, a triangulação causou uma 

mudança nos eixos em que os mapas se ancoravam. Se antes Jerusalém e as cidades de 

peregrinação recebiam um destaque honroso, agora o mapa se construía sobre os marcos da 

triangulação, estabelecidos sobre cumes de montanhas, topos de campanários ou torres de 

vigia, onde quer que a visualização matemática fosse mais conveniente.114 Os lugares do 

mundo passariam a se inscrever por sua posição relativa ao sistema de coordenadas, não por 

seu prestígio ou honra. É claro que ainda seria possível dar destaques a lugares de 

importância, bem como centralizá-los no mapa, mas não às custas da distorção das áreas 

periféricas. Também não seria possível pensar que um mapa matematicamente adequado 

perderia a sua capacidade de direcionar a leitura de quem os consultasse, porque o 

aperfeiçoamento da técnica não pode ser entendido como uma limitação de seus usos 

políticos. 

A ruptura do mapa tradicional para o moderno não foi visível apenas na esfera 

nacional, mas também no mundo colonial, em que os projetos de “expansão” em muito se 
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Portugal. Lisboa: Oficina de Pascoal da Silva, 1722. 
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assemelham: a busca pela simplificação e pela legibilidade. Thongchai Winichakul explica 

como os mapas de Sião, antes da influência europeia, baseavam-se em uma “topografia 

sagrada”, em que os lugares inscritos exerciam a função geográfica, mas também a 

cosmológica dentro do budismo.115 Embora nunca tenha sido formalmente colonizado, o reino 

do Sião precisou adaptar-se profundamente às influências europeias, especialmente quando 

duas potências, Reino Unido e França, ocupavam as regiões vizinhas a oeste e a leste, 

forçando a adoção de uma perspectiva territorial então desconhecida. A concepção original de 

fronteira para Sião era, segundo o autor, o khetdaen, palavra composta de elementos que 

traziam os significados de “borda”, “franja” ou “limite” unidos a outro que indica 

“território”.116 Dessa forma, “o khetdaen de um reino se estendia até a extremidade das vilas 

afastadas e áreas sobre as quais o poder poderia ser exercido. Para além desses limites poderia 

haver vastas áreas de florestas e montanhas formando um corredor entre dois reinos. Era uma 

fronteira sem uma linha de fronteira”.117 O mapa moderno, por outro lado, passou a ser visto 

“de cima”, localizou as cidades e vilas por sua posição geográfica, não sagrada. Mais 

importante, “fechou” o território de Sião com uma linha de fronteira contínua, dotando-o de 

um “geocorpo” [geobody] que se pressupunha inteiramente diferenciado do que havia fora e 

inteiramente orgânico por dentro. Quanto à dessacralização, o mapa moderno, segundo Biggs, 

“compreende o espaço como pura quantidade, abstraído das qualidades de significado e 

experiência”.118 E continua: 

O que importa é a “relação entre distâncias” […] Ela [a cartografia] objetifica o 

mundo como uma superfície mundana, não mais o ponto nodal [hub] de um cosmos 

sagrado ou uma sucessão de espaços tangíveis. Ela diferencia a forma do 

conhecimento de seu conteúdo. Um mapa pode representar oceano ou terra firme, a 

Terra inteira ou uma paróquia. Tal abstração, objetificação e diferenciação são 

caracteristicamente modernas.119 

Para Jordan Branch, essa abstração espacial teria sido mais intensa visto que, 

segundo seu argumento em The Cartographic State, o Estado moderno não apenas fez uso da 

cartografia como foi possibilitado por ela: “o ato de mapear, em resumo, minou as estruturas 

medievais enquanto simultaneamente sugeria novas possibilidades para a autoridade política, 

moldando a emergência do estadismo territorial soberano como conhecemos hoje”. Seu 

argumento é de que a possibilidade de conceber o espaço como geometrização alterou as 

 

115 WINICHAKUL, Thongchai. Siam Mapped: a History of the Geo-Body of a Nation. Honolulu: University of 

Hawaii Press, 1994, p. 22, tradução nossa. 
116 Ibid., p. 74, tradução nossa. 
117 Ibid., p. 75, tradução nossa. 
118 BIGGS, 1999, p. 377, tradução nossa. 
119 Ibid., pp. 377-378, tradução nossa. 
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percepções de como o poder poderia ser exercido, da linearidade das relações de obediência 

direta ao soberano a uma área, um território sobre o qual o poder aspiraria ser derramado de 

forma homogênea.120 

Os desenvolvimentos mútuos de um Estado centralizado e uma cartografia 

matemática e dessacralizada eventualmente permitiriam ao governante governar à distância, 

sem a necessidade premente de viajar pelo país com sua “corte” para reforçar lealdades e 

colher conhecimento in loco. Esse seria o ponto da legibilidade, segundo James Scott: “A 

legibilidade implica em um visualizador [viewer] cujo lugar é central e cuja visão [view] é 

sinóptica”.121 Chegar a ele, entretanto, era mais complicado, porque os vários setores da 

administração produziam mapas e estatísticas de acordo com suas necessidades, sem uma 

coordenação universal dessa coleta. Assim como no caso da taxação, ou dos pesos e medidas, 

unificar uma prática cartográfica exigia avultada soma de dinheiro e bastante tempo. E foi 

assim que a Carte de l’Académie foi produzida na França. Mais conhecida como a “carta de 

Cassini”, seu nome se refere a quatro diferentes pessoas, de diferentes gerações da mesma 

família, e que foram empregados pelo Estado francês para trabalhos astronômicos e 

cartográficos que culminariam nessa primeira “carta geral” da França. Gian Domenico 

Cassini, de origem italiana, foi contratado no tempo de Colbert para presidir aos trabalhos do 

recém-criado Observatório de Paris, mais precisamente em 1679. Também seria membro da 

Academia Real de Ciências, criada naquele mesmo contexto e cujas discussões dariam um 

“norte” para qualquer produção cartográfica de qualidade.122 

Segundo Monique Pelletier, um dos grandes desafios da produção de mapas à época 

era o cálculo das longitudes, que exigiam cronometragem precisa e comparação em distintas 

partes do planeta. Essa e outras discussões levaram à delimitação do Meridiano de Paris, a 

linha de base para a o mapa do reino, linha essa que seria definitivamente traçada por Jacques 

Casssini, filho de Gian Domenico. A partir do meridiano – a linha Dunkerque-Perpignan, por 

sua extensão norte-sul – seria estabelecida a primeira teia de triangulação que, estendida 

também às bordas do litoral, corrigiria o tamanho da França, “reduzindo-a” a partir da 

correção das distâncias longitudinais.  

Essa etapa já seria executada por César-François, o “terceiro” Cassini e se reflete, por 

exemplo, no mapa produzido por ele e Giovanni Domenico Maraldi, intitulada Nouvelle Carte 

 

120 BRANCH, 2014, pp. 9-10, tradução nossa. 
121 SCOTT, 1998, p. 79, tradução nossa. 
122 PELLETIER, Monique. Dossier Cassini, 2004. Disponível em: 

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/7_cassini.htm. Acesso em 22 nov. 2020. 
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qui comprend les principaux triangles qui servent de Fondement à la description géométrique 

de la France. Como o nome sugere, o mapa expunha o encadeamento de triângulos em forma 

de malha, “geometrizando” a percepção do território francês, exibindo a sua malha de 

triangulação como um esqueleto de sustentação do “geocorpo” da França (conferir Figura 2). 

Figura 2: Malha de triangulação em trecho da Nouvelle Carte… (1744) 

 

Rede de triângulos no vale do rio Loire. O meridiano de Paris é a linha mais evidente a leste de Orleans.  

Fonte: MARALDI; CASSINI DE THURY, 1744123 

 

Em 1747, Cassini de Thury recebeu autorização real para prosseguir com um mapa 

geográfico “correto” da França. A ousada proposta dividia o território metropolitano em 180 

folhas, estratégia comercialmente importante, porque cada folha poderia ser produzida 

separadamente e vendida assim que estivesse pronta, o que ajudou a manter os trabalhos do 

mapa funcionando. Isso porque, apesar do apoio do Estado francês, em 1756 os recursos 

públicos findaram e Cassini recorreu ao estabelecimento de uma “Sociedade da Carta da 

França” para angariar assinaturas e patrocinadores. A quantidade de pessoal à sua disposição 

oscilou conforme o tempo, mas chegou a quatorze durante o patrocínio real e a até 29 durante 

o auge da Sociedade. Cada engenheiro contratado deveria conhecer o básico de geometria e 

ser treinado para executar as triangulações, escolhendo os locais mais altos e de melhor 

visualização. Depois de tomar ângulos e a toponímia local, deveriam eles próprios executar os 

cálculos de distâncias e confeccionar o esboço de cada planta. Uma equipe de gravadores – 

uns de desenho, outros para o letramento – executava o serviço final.124 Trata-se de uma carta 

de muitas mãos, certamente, mas com bastante homogeneidade, estabelecida a partir de uma 

 

123 MARALDI, Giovanni Domenico; CASSINI DE THURY, César-François. Nouvelle Carte qui comprend les 

principaux triangles qui servent de Fondement à la description géométrique de la France. Paris: [s.n.], 

1744. 
124 PELLETIER, 2004, p. 11, tradução nossa. 
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rede primeira de triângulos que era válida para todo o território mapeado. Esse foi o resultado 

na “Carte Cassini” que, além da qualidade científica era esteticamente detalhista, de modo que 

preenchia o território com um sem-número de informações, tais como “vinhas, bosques, 

jardins, moinhos de água e de vento, pontes e balsas, postos de correio, locais de justiça, 

pedreiras, minas e até mesmo cabarés. A grande variedade de símbolos presentes na legenda 

da Carta é testemunha disso”.125   

Embora fossem vendidas originalmente em preto e branco, muitas folhas foram 

colorizadas, conferindo um certo atributo estético que tornam a Carta um tipo de ícone. 

Segundo Pelletier: “Enfim, descontadas suas imperfeições, especialmente na expressão do 

relevo, ela [a Carta] restitui, com fineza e elegância, a paisagem natural e construída da 

França da segunda metade do século XVIII”.126 Jean-Dominique, o “quarto” Cassini, 

continuou os trabalhos do pai, que faleceu em 1784. Anos depois, já durante o período 

revolucionário, o trabalho teve de ser interrompido e, em 1793, os materiais foram recolhidos 

ao Depósito de Guerra.  

À parte da epopeia familiar que traz aqui grande interesse, importa perceber o 

demorado processo de acumulação de saberes, de institucionalização de espaços de discussão 

(a Academia, o Observatório), do estabelecimento de convenções (o meridiano) e, aí sim, a 

ida a campo para a tomada de medidas. Trabalho esse que passava por restrições financeiras, 

de modo que César-François precisou recorrer ao financiamento privado de parte da carta. De 

fato, a carta de Cassini é um dos melhores exemplos da construção estatal da cartografia e do 

saber e poder sobre um território, talvez porque tenha envolvido quatro gerações de uma 

mesma família que representavam metaforicamente um amadurecimento ou evolução, talvez 

porque a magnitude do trabalho fosse inegável, mas há que se lembrar que a própria memória 

da cartografia também foi escrita para monumentalizar o esforço francês. 

A Sociedade da Carta da França também aponta para a relevância do mercado 

privado de mapas. Biggs ressalta a importância desse mercado, favorecido pelas novas 

técnicas de impressão que permitiam a reprodução em massa, e que favoreceu inclusive a 

preservação de mapas para a posteridade: “O conhecimento era preservado apenas pela 

publicação [dos mapas] porque o Estado não tinha uma memória institucional. Tentativas 

foram feitas durante o século XVI para estabelecer arquivos centrais e instituir a separação 

entre o público e o privado, característica da burocracia”.127 Além de um mercado 

 

125 Ibid., p. 14. 
126 Ibid., p. 9. 
127 BIGGS, 1999, p. 382, tradução nossa. 
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consumidor, urge apontar o surgimento de uma “opinião pública”, em que os sujeitos do 

Estado se inserem de alguma forma nos debates e participam de algum tipo de decisão, sendo 

muitos deles leitores interessados em “arte e ciência”, além de debates políticos. Na visão dos 

governantes, com o incremento das estatísticas, segundo Camargo, as noções de 

“populosidade” dão lugar à “população”. No primeiro caso, os habitantes de um Estado são 

vistos como “ocupantes” do território, podendo-se contá-los e averiguar a sua concentração 

demográfica, mas quase nunca “decifrá-los”. Mede-se, então, se o Estado é “populoso”, isto é, 

se está povoado, mas pouco se sabe sobre a natureza e os fenômenos que regem esse 

povoamento.128 Por outro lado, “população” carrega o significado de um problema de 

governo, em que os habitantes precisam ser individualizados, por um lado, e ao mesmo tempo 

que se possam estabelecer leis acerca dos fenômenos biológicos, políticos e culturais que 

regem sua vida. O indivíduo precisa se tornar classificável, ou, em outras palavras, 

simplificado para se tornar legível. É por essas novas demandas políticas que surgem 

especializações cartográficas que são denominadas de “mapas temáticos”. 

O mapa temático, em poucas palavras, seria aquele que, minimizando ou 

prescindindo totalmente dos elementos topográficos, utiliza o espaço gráfico para representar 

uma questão que é visível no solo, mas de ordem política, econômica ou cultural. Nas 

palavras de Susan Schulten, é “um [mapa] que focava mais na distribuição de fenômenos do 

que na paisagem em si”.129 Trata-se, portanto, de transformar dados numéricos em 

informações gráficas, facilitando a leitura de fenômenos ainda mais complexos do que o 

território dentro de algumas convenções de cor, sombreamento, formas e tamanhos. Gilles 

Palsky adverte, no entanto, que o limite entre um mapa temático e outro “atemático” não é tão 

simples como parece, afinal, a topografia em si não deixa de ser um “tema”, e nem todo mapa 

temático prescinde totalmente das informações topográficas. Assim, em última instância, “a 

divisão temático/cartográfico é mais cômoda que racional”.130 

Um dos primeiros e mais conhecidos exemplos de cartografia temática é a Carte 

figurative de l’instruction populaire de la France publicada por Charles Dupin em 1826 (ver 

Figura 3). O mapa não foi produzido como argumento per se, mas tinha por objetivo ilustrar 

a distribuição espacial da escolarização na França em uma conferência que Dupin proferiu 

naquele ano no Conservatoire des Arts et Métiers em Paris. Sua inovação foi a utilização de 

coropletas, que são colorizações ou sombreamentos por área de modo a produzir um efeito de 

 

128 CAMARGO, 2016, pp. 55-58. 
129 SCHULTEN, 2012, p. 3, tradução nossa. 
130 PALSKY, 1998, p. 39, tradução nossa. 
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gradação ou hierarquia. Nesse caso, os departamentos franceses recebiam tons sombreados 

que se referiam à proporção entre o número de habitantes e o número de meninos 

frequentando a escola. Segundo essa proporção, quanto menos meninos fossem à escola, 

maior seria o valor da divisão e mais escura a cor do departamento no mapa. Foi assim que se 

visualizou uma linha diagonal que cortaria o país, separando um norte “claro” e um sul 

“obscuro”. Bernard Ycart pontua que Dupin não foi o primeiro a levantar a questão da 

escolarização em seu tempo, nem tampouco a postular que o norte francês era mais 

“esclarecido” que o sul. Foi o efeito visual produzido, no entanto, que alavancou as discussões 

em instituições e academias de ciência, bem como em jornais de circulação mais ampla: “[…] 

o que dotou a conferência de Dupin de uma tal ressonância? A visualização, certamente, 

sobretudo o simbolismo da cor “escura” [noirâtre] associada ao obscurantismo; mas também a 

provocação, da qual não se possa ter evidência de que tenha sido voluntária”131 

 

Figura 3: A Carte Figurative de Dupin (1826) 

 

Fonte: DUPIN, 1826132 

 

131 YCART, Bernard. 1827: la mode de la statistique en France. Histoire & Mesure, 2016, v. XXXI, p. 4, 

tradução nossa. 
132 DUPIN, Charles. Carte figurative de l’instruction populaire de la France, Bruxelas: Jean Baptiste Collon, 

1826. 
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A coropleta, que se pode ver no mapa de Dupin, era apenas um dos recursos e 

convenções que se fortaleceu no século XIX. Segundo Norman Thrower, os estudos e mapas 

de Humboldt, as explorações de James Cook e outros renomados “descobridores” fomentaram 

a criação de Sociedades de Geografia, especialmente em países em que interesses coloniais se 

delineavam – Reino Unido, França, Prússia. O Physikalischer Atlas (Atlas Físico) de 

Berghaus, publicado inicialmente em 1845, foi um dos primeiros a incorporar cartas 

temáticas, com linhas de igual valor, como as isotermas (para temperatura), isóbaras (pressão 

atmosférica) e isoietas (pluviosidade). Berghaus, sócio da casa publicadora Justus Perthes, 

iniciou pela produção de mapas para Humboldt, mas seu atlas incluía também cartas 

etnográficas, tratadas adiante.133 

Segundo Thrower, algumas tendências se desenvolveram ou consolidaram ao longo 

do século: novas projeções cartográficas, tendo-se em vista a navegação por todos os setores 

do globo, e a comunicação cada vez mais rápida entre suas partes; uso de simbologias 

proporcionais, como linhas mais espessas para indicar maior quantidade de tráfego e 

sombreados mais escuros para indicar maior densidade demográfica; experiências com formas 

de exibição dos dados, de pontos unitários para indicar um fenômeno a sombreados variados 

(coropletas e isopletas, dentre outras). Para fins técnicos, mapas com curvas de nível serviam 

de alternativa aos mapas hachurados na interpretação da inclinação e altitude de um terreno. 

Quanto aos tipos de mapas, as temáticas foram muitas: mapas climáticos, mapas de ventos e 

correntes para navegação (embora o vapor viesse a torná-las menos úteis), mapas urbanos 

(tanto verticais como em vista oblíqua), mapas viários (especialmente de ferrovias, 

acompanhados ou não de notações referente a zonas horárias), mapas de tráfego de 

mercadorias e, enfim, mapas de fenômenos humanos – densidade, pobreza, educação, doença, 

criminalidade.134 

Quanto às técnicas de impressão e difusão, passou-se a contar, no início do século 

XIX, com a litografia. Diferente da gravação, que pressupõe o entalhamento das informações 

em uma chapa, a litografia é uma técnica de impressão em superfície lisa, que utiliza o 

princípio químico da imiscibilidade entre a água e o óleo para distinguir as áreas que aderirão 

à tinta (à base de óleo) e as áreas que a repulsarão (as partes brancas do mapa). A matriz é 

uma pedra tratada sobre a qual se desenha o mapa. A litografia, portanto, permitia a 
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“popularização e divulgação” de materiais em escala antes desconhecida, além da capacidade 

de “lançar produtos que possuíam uma obsolescência rápida”, refletindo os momentos de 

expansão de redes viárias, ocupação territorial e o colonialismo europeu sobre África e 

Ásia.135  

No entanto, como expõe Renato Peixoto, a gravação continuaria tendo o seu espaço 

ao longo do século, especialmente quando casas editoriais buscavam utilizar a cor como um 

elemento diferencial de seus produtos: 

[…] a utilização da cor não implicava num aumento muito grande do custo dos atlas 

gravados, raramente ultrapassando um quarto do preço total, uma vez que esse 

processo era em grande parte manual, resultando da utilização de trabalhadores 

temporários. Por outro lado, a litografia não conseguia lidar satisfatoriamente com a 

aplicação da cor em grandes áreas, por conta da incompatibilidade entre as tintas a 

óleo utilizadas na base dos mapas e as tintas à base de água utilizadas para a 

cobertura de cor136 

Entre a gravação e a litografia havia métodos híbridos, como a colorização manual 

de um mapa litografado (ao invés de gravado), ou a cromolitografia, que buscava incorporar 

no próprio processo de litografia a aplicação da cor, mas, nesse caso, o trabalho era muito 

maior porque sucessivas prensagens precisavam ser feitas. O uso da cor, em qualquer caso, 

facilitava a leitura e cativava a imaginação acerca de um mundo com espaços delimitados, 

fossem fronteiras entre Estados, zonas climáticas ou a representação gráfica da instrução 

pública. 

Outro tipo de mapa temático que ganhou crescente projeção no século XIX foi o que 

se convencionou chamar de “etnográfico”. O historiador Jason Hansen faz uso do mesmo 

termo embora reconheça que se trata de uma forma conveniente de se referir a mapas que se 

intitulavam “linguístico”, “nacional”, “étnico”, entre outros, e que buscavam, ao final das 

contas, mapear a nacionalidade – fenômeno cultural complexo – dando-lhe fronteiras precisas 

e objetivas.137 Hansen estudou principalmente a formulação de mapas alemães ao longo do 

XIX e delineou um percurso de crescente credibilidade e autoridade em relação a esse tipo de 

material. Esses mapas começaram a ser produzidos muito antes de serem revestidos dessa 

“autoridade e credibilidade”, constituindo-se empreitadas isoladas, amadoras, baseadas em 

estatísticas esparsas, tratados de filologia e mesmo relatos de viagem. Como resultado, não 

 

135 PEIXOTO, Renato Amado. A Máscara da Medusa: a construção do espaço nacional brasileiro através das 

corografias e da cartografia no século XIX. Tese (Doutorado em História Social), Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 235. 
136 Ibid., p. 236. 
137 HANSEN, Jason D. Mapping the Germans: Statistical Science, Cartography, and the Visualization of the 

German Nation, 1848–1914. 1.ed. Corby: Oxford University Press, 2015, nota 17 do capítulo 3. 
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tinham força política ou diplomática, sendo entendidos mais como um “retrato idealizado” de 

um determinado autor em relação ao seu argumento nacional.138 

Em termos sociais os desafios eram muitos: no início do século a linguagem dos 

mapas não estava totalmente codificada (legendas, símbolos, cores) e nem era tão popular 

como a linguagem escrita, consagrada há séculos. Nessa condição, o mapa aparecia 

geralmente como anexo e ilustração de tratados e ensaios, mas raramente como peça isolada 

ou central. Ele não possuía na maior parte das vezes uma base empírica e, portanto, era 

entendido como uma alegoria, ou mesmo fantasia do seu produtor. Quanto à técnica 

propriamente, a impressão e a colorização não eram ainda nítidas o suficiente para delimitar 

fronteiras e pautar argumentos de modo que o mapa conseguisse “falar por si”, sem auxílio de 

extensos textos: 

Por todas essas razões, portanto – uma falta de certeza derivada das metodologias 

filológicas e estatísticas utilizadas para delimitar territórios, os desafios encontrados 

na representação de grupos minoritários e espaços contestados, e a inabilidade de 

controlar a precisão da imagem final – os cartógrafos etnográficos mesmo tendiam a 

ver suas próprias obras mais como aproximações do que afirmações absolutas sobre 

a localização e a consistência de grupos nacionais.139 

Outro aspecto importante é que as ciências que embasavam a pesquisa para a 

produção desse tipo de mapa, como a estatística e a filologia, não eram elas mesmas 

consolidadas e devidamente reconhecidas nas primeiras décadas do século XIX. Dessa forma, 

foi com o crescimento dessas, especialmente da estatística, que os mapas conseguiriam uma 

base robusta de onde tirar as informações a serem dispostas no plano cartográfico. Nesse 

aspecto, o Estado entrou como um elemento central de transformação: a especialização, a 

burocratização e o investimento financeiro foram essenciais para garantir a aplicação de 

pesquisas, sua continuidade e regularidade, além de prover mapas topográficos para orientar 

os trabalhos estatísticos. Hansen aponta para o surgimento de bureaux estatísticos na Prússia, 

Bavária e Saxônia nas primeiras três décadas do século, mas essas experiências não renderam 

bons frutos até os anos 1850 quando foram impulsionados pelo desenvolvimento 

internacional da estatística (com os trabalhos de Quételet, por exemplo) e a união aduaneira 

entre alguns Estados germânicos (Zollverein), que propiciou o ambiente para alguma 

regularidade e padronização. Nos anos 1860, aponta Hansen, pigmentos sintéticos e o método 

da cromolitografia, bem como da prensa rotativa, baratearam a impressão a cores, que era 

essencial para a demonstração das diferenças étnicas e a clara demarcação de limites 

 

138 Ibid., p. 53, tradução nossa. 
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“nacionais”.140 Em termos conceituais, processava-se um refinamento do conceito de 

nacionalidade, que abandonava em partes os marcadores religiosos, de vestimentas e de 

costume, bem como da língua “falada” para outra mais específica, a Muttersprache, a língua-

mãe, aquela em que o indivíduo primeiro aprendeu a pensar e falar, um conceito “quase-

místico” e que parecia consistir na forma mais adequada de delimitar a nação alemã de todas 

as demais.141 

Essa clareza conceitual vinha acompanhada de clareza gráfica, de nitidez de linhas e 

contornos nos mapas produzidos a partir de então. Ancorados na estatística como ciência já 

autoritativa, os mapas etnográficos se tornaram “cientificamente autorizados e visualmente 

atraentes”, o que ganhou visibilidade pela primeira vez nas pretensões germânicas sobre a 

Alsácia durante a Guerra Franco-Prussiana. Hansen considera esse um “momento de transição 

em que o pensamento especulativo e filosófico sobre a localização das fronteiras nacionais foi 

superado por um ancorado na estatística e na ciência cartográfica”.142 A nação alemã estivera 

projetada em mapas etnográficos desde os anos 1830, mas a qualidade dos mapas, o 

embasamento na estatística, a ação do Estado e a aceitação do público haviam possibilitado 

essa transição. O mapa, agora, falava por si só, como peça central, com poucas legendas e 

grande persuasão visual. Daí em diante, e século XX adentro, mapas etnográficos serviriam 

para a radicalização do nacionalismo alemão, como demonstração de que a unificação 

operada até os anos 1870 havia sido incompleta: “A anexação confirmou para muitos 

nacionalistas o princípio de que o Estado deveria conformar as fronteiras geográficas da 

nação, e não o contrário”.143 Nos anos 1890, salientou Hansen, grupos e associações 

nacionalistas tomaram a dianteira na produção e atualização de mapas deixando em segundo 

plano as agências estatais e seus estatísticos “liberais” de meados do XIX. O mapa que havia 

servido para a justificativa de uma “nação” alemã de fundo liberal continuaria em 

aperfeiçoamento para justificar mais expansões territoriais, homogeneização étnica, entre 

outras ações de grande impacto no século XX.144 

Outro uso estatal do mapa, em princípio mais simples, mas de grandes implicações 

práticas seria o mapa cadastral. Como a base do mapa é o território, sua aplicação para 

finalidades de compreensão, controle, transmissão e uso desse recurso é uma das mais 

procuradas pelos Estados. Ainda assim, Elizabeth Baigent e Roger Kain ponderam que o uso 

 

140 Ibid., p. 70, tradução nossa. 
141 Ibid., pp. 27-28, tradução nossa. 
142 Ibid., p. 72, tradução nossa. 
143 Ibid., tradução nossa.  
144 Ibid., p. 75, tradução nossa. 



69 

 

 

de cadastros de terras com mapas não será hegemônico nem indispensável em país nenhum 

até o fim do século XIX, mesmo que as técnicas necessárias para o mapeamento sejam 

conhecidas desde o XV.145 O mapa cadastral, para existir, precisa não apenas de engenheiros e 

cartógrafos formados, como também de uma estrutura estatal que consiga superar as formas 

locais e feudais de controle da terra, bem como boa dose de convicção dos governantes acerca 

dos benefícios do mapeamento para justificar seus custos. Em suma, está vinculado ao jogo 

do poder: “Como instrumento de poder, o mapa cadastral pode ser compreendido apenas no 

contexto do equilíbrio de poder e equilíbrio de interesses em cada área e em cada período”.146 

Ainda assim, Kain e Baigent pontuam algumas generalidades acerca do uso de mapas 

relacionados à identificação e gerenciamento da terra e seus recursos: gerenciar novas áreas 

obtidas por aterros, averiguar o estado e disponibilidade de recursos naturais, planejar 

estratégia militar, estabelecer ou realocar populações (colônias, reformas, cercamentos) e, 

certamente, estabelecer bases para a boa coleta de impostos sobre a terra. Nesse último caso, 

os autores enfatizam as demandas dos fisiocratas franceses em relação a impostos únicos 

relacionados ao solo como a forma mais eficiente de o Estado garantir boas rendas e estimular 

a economia. Por mais antiga que possa parecer a coleta de impostos, a base sobre um mapa 

demandado por um governo central constitui-se uma novidade moderna, porque rompe com 

as formas locais e costumeiras de taxação, passando por cima – não sem acordos e embates – 

dos senhores locais em nome de uma entidade que opera à distância do local de extração do 

tributo.147  

Reformas fiscais removeriam direitos feudais tradicionais, especialmente aqueles de 

isenção e repartição local. Uma vez que os impostos fossem redistribuídos e 

coletados pelo Estado central, informação precisa se tornou necessária, mapas 

inclusos, uma vez que os assessores e coletores não conheciam mais a localidade em 

que coletariam os impostos.148  

Em Estados recentes, sem um passado feudal fragmentário direto, a aplicação de 

métodos científicos de levantamentos de terra (land survey) pôde ser mais rapidamente 

organizada. A expansão para o oeste nos Estados Unidos é um caso emblemático de medição 

e demarcação de terras anterior à ocupação formal, aquela reconhecida pelo Estado. Em 1783, 

com a assinatura do Tratado de Paris, em que a Grã-Bretanha reconheceu a independência de 

suas antigas colônias no leste da América do Norte, o governo dos Estados Unidos adotou 

 

145 BAIGENT, Elizabeth; KAIN, Roger J. P. The Cadastral Map in the Service of the State. Chicago: Chicago 

University Press, 1992, p. 343, tradução nossa. 
146 Ibid., p. 344, tradução nossa. 
147 Ibid., pp. 336-338, tradução nossa. 
148 Ibid., p. 338, tradução nossa. 
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uma política de loteamento de venda das terras além dos Apalaches, que ficaria conhecida 

como Public Land Survey Service (PLSS, ou USPLSS). O ato legislativo que lhe deu origem 

foi a chamada Land Ordinance de 1785, passada no Congresso em maio daquele ano, com o 

título de An ordinance for ascertaining the Mode of disposing of Lands in the Western 

Territory (“uma ordenança para determinar o modo de dispor das terras do território 

ocidental”). O texto tratava das terras “cedidas pelos estados individualmente” para a União, 

as quais se consideravam compradas dos indígenas por meio de tratados.149 Iniciado em Ohio, 

o sistema foi depois implantado em quase toda a bacia dos rios Mississippi, Missouri e Ohio, 

especialmente quando da compra da Luisiana em 1804. Consistia basicamente na 

determinação de um paralelo (baseline) e um meridiano ao redor dos quais a área toda seria 

quadriculada e, a cada seis milhas, seria estabelecida uma povoação (township). Essa 

povoação seria, por sua vez, dividida em 36 seções (sections) que poderiam ser também 

loteadas e vendidas para indivíduos, mantendo, geralmente, as dimensões quadriláteras do 

terreno. Segundo Norman Thrower: 

Os rumos das propriedades e as estradas comumente se estendiam de norte a sul e de 

leste a oeste, sem referências aos rios ou, para aquele caso, à forma da terra (o 

USPLS foi caracterizado como o ‘triunfo da geometria sobre a geografia’). Como 

era típico em velhos mapas cadastrais, o relevo não foi mostrado, mas foram 

enfatizados o tamanho e a propriedade de cada parcela de terra e a localização das 

moradias.150 

O Public Land Survey tinha a vantagem de ser largamente dissociado da topografia, 

fixando os limites de cada parcela de chão nas linhas paralelas e meridianas, procurando 

garantir a segurança jurídica da propriedade, e facilitando sobremaneira o mapeamento dessas 

regiões. Para comparação, as treze colônias originais tiveram sua divisão de terrenos mais 

ancorada na topografia, utilizando o sistema de metes and bounds que consiste, basicamente, 

em um memorial descritivo dos pontos de referência, direções dos rumos e confrontantes de 

cada terreno, de forma a criar padrões menos geométricos e muito mais diversificados. 

Em todo caso, a aplicação dos mapas cresceu junto ao Estado moderno, ao Estado-

nação, e suas potenciais aplicações envolviam aspectos de gerenciamento territorial, 

populacional, econômico e mesmo cultural que davam a esses Estados uma legibilidade sem 

precedentes. Ainda assim, como afirmou Branch, a persistência de mapas regionais e locais 

não deve ser desprezada: “mapear, no entanto, nunca foi reserva única dos governantes 

centralizadores, nem se constituía como força irresistível para a centralização. Autoridades 

 

149 An Ordinance for ascertaining the mode of disposing of Lands in the Western Territory. In: Journals of the 

Continental Congress, 1785. Washington, DC: 1904-37, v. 28, p. 375, tradução nossa. 
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regionais e grupos revoltosos locais [local revolts], ambos fizeram uso de ferramentas 

cartográficas enquanto projetos de levantamento territorial geralmente encontravam 

resistência de populações locais e elites”.151 Catálogos e almanaques, assim como mapas e 

atlas regionais e provinciais continuariam existindo, inclusive porque a tecnologia se tornaria 

mais acessível de modo geral. No entanto, para fins de controle e gerenciamento territorial, 

para a “oficialização” de uma determinada imagem, os Estados em modernização buscariam 

constantemente estabelecer agências especializadas ou ao menos financiar um mapa que seria 

considerado base ou referência para outros. São exemplo alguns países americanos que, como 

o Brasil, procuraram encontrar a estabilidade política e a afirmação nacional ao longo do 

século XIX. 

Segundo Héctor Vargas, o vice-reinado da Nova Espanha contava com uma 

população considerável de engenheiros quando de seu processo de independência, além de ter 

sido consideravelmente explorado nos últimos anos do século XVIII a mando da monarquia 

bourbônica, sendo Alexander von Humboldt apenas um, embora talvez o mais reconhecido, 

dos visitantes daquele território. O autor aponta que nos anos 1820 se deu considerável 

importância à formação de engenheiros geógrafos, entendendo-os como responsáveis pelo 

desenvolvimento de “pontes e calçadas”, como no caso francês. Em 1833, estabeleceu-se a 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, com o intuito de mapear a jovem república 

que precisava afirmar suas saídas marítimas para o comércio internacional e, ao norte, 

proteger seus territórios do separatismo interno e da expansão externa. A perda de territórios 

para os Estados Unidos marcou a identidade mexicana e determinou as suas fronteiras de 

forma definitiva, motivando a elaboração de uma Carta general que se publicou em 1857, sob 

coordenação de António García Cubas, membro da Sociedad.152 De acordo com Raymond 

Craib, nesse mapa,  

o território nacional do México se aprecia liso e se vê como uma entidade completa, 

como um livro, escrito e encadernado. A autenticidade da realidade do México e sua 

fundação científica se mostram com a localização do país dentro de uma rede de 

paralelos e meridianos abstrata e atemporal. A localização da República Mexicana 

dentro dessa quadrícula proporcionava também uma declaração sutil e trans-

histórica, à diferença de uma nação criada, México era uma nação descoberta. Tudo 

o que faltava fazer era dar uma melhor ideia de suas dimensões territoriais, um 

processo garantido pelas matemáticas e pela ciência.153  

 

151 BRANCH, 2014, p. 75, tradução nossa. 
152 MENDOZA VARGAS, Héctor. Las opciones geográficas al inicio del México independiente. In: 
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Dessa forma, Mendoza e Craib concordam que a cartografia sempre se mostrou 

necessária à consolidação do Estado mexicano e, embora nem sempre obtida, foi 

constantemente reafirmada em vários momentos de transição política, como a Reforma liberal 

ou o Porfiriato. A produção do país se mostrou bastante profícua no século XIX, incluindo 

uma Carta etnográfica produzida (em data não informada) por Manuel Orozco y Berra, 

contemporâneo de García Cubas e que teria servido ao Estado, segundo Craib, para o controle 

populacional dentro de uma diversidade limitada “uma paisagem cultural legível a (e reflexo 

de) seus olhos [do Estado]”.154 

Os Estados da “Gran Colombia” também tiveram desenvolvimento relativamente 

precoce da cartografia local, especialmente vinculado à pessoa de Augustin Codazzi, 

engenheiro militar italiano que produziu, em 1841, o primeiro atlas da República da 

Venezuela. Conhecedores do seu trabalho e da repercussão dessa obra, os vizinhos da 

República de Nova Granada o contrataram em 1849 para dirigir o Colegio Militar em Bogotá, 

bem como preparar e liderar a Comisión Corográfica. Essa comissão percorreu o território 

colombiano durante nove anos, com o objetivo de delimitar os departamentos, identificar a 

natureza das terras e apontar potenciais de desenvolvimento econômico. Segundo Lina del 

Castillo, a comissão produziu 130 mapas, dos quais poucas cópias restaram em arquivos. No 

entanto, também produziu “itinerários de viagem, litografias à aquarela representando 

paisagens, povos, costumes e vestimentas locais, uma extensa coleção botânica e narrativas de 

viagem dramáticas”.155 A imersão no território e o espírito da Ilustração que presidiam a 

formação de Codazzi e outros assistentes formados no Colegio Militar se expressam, de 

acordo com a autora, na grande variedade de informação nos mapas departamentais, como, 

por exemplo, réguas de conversão de sistemas de medidas, perfis altimétricos, quadros de 

distâncias, indicação de produtos comercializáveis, citação de características “típicas” da 

região, quadro populacional, entre outros. Em todo o tempo, essa experiência precisava unir o 

conhecimento dito científico e o conhecimento advindo de guias e populações locais. De 

acordo com Nancy Appelbaum: 

A ambivalência da comissão acerca das pessoas nas quais tinha que confiar ressalta 

um dos principais desafios da construção nacional no século XIX. Para construir 

efetivamente uma nação coerente governada por um Estado estável, a elite teria que 

 

154 Ibid., p. 136. 
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formar alianças duradouras com forças populares que ela geralmente desdenhava ou 

temia.156 

Em seu estudo sobre a Comisión Corográfica colombiana, Appelbaum enfatiza o 

desejo que Codazzi e as elites governantes tinham de mapear uma nação homogênea ou, ao 

menos, identificar as suas diferenças e perceber os principais pontos de convergência. 

Entretanto, à medida que os trabalhos foram sendo publicados, a “região” persistiu enquanto 

ícone da diversidade de paisagens, costumes e pessoas. Ao final, segundo a autora, essa 

comissão foi “a última de seu tipo”. Codazzi faleceu em 1859 e parte de seu trabalho ficou 

inacabada: “Novos paradigmas substituíam as abordagens de Humboldt e Codazzi. A 

‘corografia’ não floresceu como método geográfico, sendo suplantada pela pesquisa 

topográfica”.157 Embora o método corográfico não fosse o mais moderno ou promissor, ainda 

assim, é possível dizer que nos anos 1850 a Nova Granada produziu uma impressionante 

coleção de conhecimentos territoriais, demográficos e econômicos que seriam debatidos e 

corrigidos nas décadas seguintes. 

Em outro lado do espectro, a Argentina vivenciou ritmos diversos de produção de 

mapas, iniciando mais tardiamente, mas acelerando-se à medida que o desenvolvimento 

econômico e aumento populacional a projetaram na virada para o século XX. A cartografia 

militar do século XIX, segundo Malena Mazzitelli Mastricchio, consistia em plantas, 

itinerários e mapas regionais de demanda: “Todos esses trabalhos cartografavam o território 

de maneira descontínua, era uma cartografia tipo ‘arquipélago’. As escalas, tão diferentes 

entre si, não permitiam unir as distintas cartas para conformar um mapa tipo mosaico”.158 Em 

1865 se organizou uma Mesa de Ingenieros, que refletia a necessidade de profissionalização 

(e nacionalização) do exército, especialmente demonstrada pela Guerra do Paraguai – que 

indicou que a “precariedade” e a “desorganização institucional” ainda imperavam no país 

recentemente reunificado. Em 1879, a Oficina Topográfica Militar seria criada, com 

atribuições de coordenar trabalhos topográficos e cartográficos, em um período marcado pela 

campaña al desierto, que reivindicaria e “conquistaria” a Patagônia para o Estado argentino 

ao longo dos anos 1880. O Mapa de la República Argentina, produzido pelo prussiano Arthur 

von Seelstrang para figurar na Exposição de Filadélfia em 1876, já indicava as apropriações 

do Chaco e da Patagônia como integrantes do território argentino. O mesmo topógrafo seria 
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responsável pela produção de um atlas pelo Instituto Geográfico Argentino, instituição 

fundada também em 1879, e que atuava, segundo Mazzitelli, “em sintonia com a política 

cartográfica do Estado”.159 

Nas décadas seguintes, a expansão agrícola, a imigração, a ocupação de territórios 

indígenas e o avanço das ferrovias levou a novas produções cartográficas. No âmbito estatal, 

continuaram existindo repartições vinculadas ao meio militar e que sucederam a Oficina 

Topográfica culminando, em 1904, no Instituto Geográfico Militar. Apesar de uma unificação 

tardia, a Argentina produziu mapas de seu território de forma intensa nessa transição de 

século, a exemplo do Atlas del Plano Catastral do engenheiro Carlos de Chapeaurouge. 

Nos casos aqui brevemente mencionados, o que se nota é a apropriação da 

cartografia pelo Estado nacional, especialmente para a delimitação de fronteiras e para o 

estabelecimento de uma ordem interna acompanhada de uma identidade nacional. Embora 

este não seja um estudo comparativo, é importante balizar a experiência brasileira com alguns 

casos externos e que indicam diferentes formas de produção e utilização de mapas com o 

mesmo intento de consolidar novos Estados em formação. Um breve panorama da cartografia 

no Brasil imperial é o que se propõe a seguir. 

1.4 UM PANORAMA DA CARTOGRAFIA NO BRASIL IMPERIAL 

A produção de mapas sobre o Brasil poder-se-ia dizer muito antiga, mas essa seria 

uma inversão da ordem dos acontecimentos. É possível sermos levados a pensar que os mapas 

utilizados hoje são parte de uma corrente de evolução técnica e atualizações pontuais sobre 

um território que, ao menos em seu cerne, já estava construído pela ação da diplomacia 

portuguesa, do pioneirismo bandeirante e outros fenômenos do período colonial. Porém, ao 

tratar de mapas produzidos naquela época, é importante não os tomar como antecedentes dos 

mapas que vieram depois, como se desde aquele tempo já se referissem à mesma unidade 

política ou à mesma concepção territorial. Deve-se lembrar que foram justamente as 

necessidades geopolíticas do Brasil independente que motivaram a consagração de mapas 

anteriores, e não o contrário. Dessa forma, é possível perceber que cada peça cartográfica foi 

produzida para um uso muito específico e, embora versassem sobre partes de um mesmo 

território, o faziam com as mais díspares intenções. Nas palavras de Renato Peixoto: 

As avaliações que exageram o papel da cartografia da América portuguesa no 

setecentos foram ainda influenciadas tanto por uma narrativa heroica da localização 
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geográfica dos limites que foi promovida corporativamente pelo Exército e Marinha 

nos séculos XIX e XX quanto por uma narrativa das fronteiras e da história pátria 

que já estaria esboçada desde o Programa Histórico do IHGB em 1839, mas que 

seria modificada a partir de 1849, quando a ascensão de Paulino José Soares e Sousa 

à Secretaria dos Negócios Estrangeiros entronizaria o uti possidetis como um dos 

móveis da diplomacia brasileira.160 

Dessa forma, entendo que há uma história sobre a história da cartografia, que não nos 

deve distrair da análise proposta. A trajetória dos mapas aqui brevemente comentados não 

deverá ser lida, portanto, como se eles fossem precursores diretos de um projeto idealizado 

muito antes de seu tempo, ou, como diz Peixoto, em relação a Alexandre de Gusmão, como se 

sua obra fosse “fundadora” e “aglutinadora do espaço”, como se este estivesse já “imbuído do 

espírito da Nação”.161 

Os mapas refletem pontos de vista de quem os encomenda e produz. No caso das 

possessões portuguesas na América, é possível perceber como, no século XVIII, o interesse 

do governo metropolitano passou a ser intensificado sobre os “sertões” o que poderia, 

segundo Heloísa Gesteira, garantir maiores porções de terra em relação às da coroa espanhola 

e, para tanto, urgia transformar aqueles espaços em território.162 É dentro desse contexto que, 

em 1729, embarcaram para o Brasil os “padres matemáticos”, Diogo Soares e Domingos 

Capassi, com a missão de esclarecer, especialmente quanto às longitudes, o alcance das 

posses portuguesas na América. Nota-se uma transformação em direção ao mapa “público”, 

não mais secreto, embora com suas limitações, pois, como notou Paulo Leal Menezes, esses 

mapas ainda traziam alguns erros provavelmente propositais, que poderiam beneficiar os 

argumentos portugueses. Os tratados iniciados em Madri, em 1750, tinham à mesa o 

conhecido Mapa das Cortes, produzido pela coordenação do diplomata Alexandre de Gusmão 

e que, em suas pretensões buscava projetar, segundo Menezes, um território orgânico, 

reservando a Portugal a bacia amazônica, as regiões mineradoras mais promissoras e a 

conexão com as áreas de produção pecuária, apelando aos limites ditos naturais e ao conceito 

de uti possidetis.163  

A chegada da família real portuguesa, em 1808, trouxe consigo grande aparato 

tecnológico, científico e burocrático, ao menos em comparação com o que se dispunha até 

então na colônia. Tratava-se de suprir a corte em exílio com as ferramentas essenciais do 
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estadismo. A criação do Real Arquivo Militar, em abril daquele mesmo ano, foi um dos 

marcos nesse sentido. Trazendo acervos de instituições portuguesas, o Arquivo teria por 

missão também recolher, manter, copiar e produzir material sobre o território da América 

portuguesa. Dois anos depois, a Academia Real Militar buscaria aprimorar a formação de 

engenheiros capazes de fazer medições e desenhos topográficos, projetar e construir edifícios 

civis e fortificações, além da compreensão básica em mineralogia, química e mecânica.164 

O Arquivo, que passou a funcionar integrado à Academia, perdeu parte do seu acervo 

no retorno de dom João VI a Portugal em 1821, embora tenha continuado a existir. E, ainda 

assim, segundo Peixoto, seu acervo ao longo do século XIX era composto por uma parcela 

mínima de mapas, tendo por absoluta maioria a guarda de projetos e plantas.165 Uma outra 

instituição, a Oficina Litográfica do Exército, foi fundada em 1825 e trazia consigo essa 

técnica de impressão que se diferenciava da gravação em cobre que era usual até então. A 

eficiência da Oficina Litográfica, no entanto, era minada pela “constante defecção dos 

quadros da Oficina para a atividade privada, uma vez que o custo e a adaptabilidade da 

técnica litográfica a outras tarefas tornavam este ofício muito lucrativo”.166 

De fato, além da oficina do exército, outras litografias particulares se estabeleceram 

já na década de 1830, especialmente no Rio de Janeiro, oferecendo uma variedade de 

produtos, conforme se nota em um anúncio de 1832: 

A Litografia estabelecida na rua da Quitanda n. 111 mudou-se para a rua do Ouvidor 

n. 218, lado direito a sair a S. Francisco de Paula; na mesma casa continua-se a 

vender princípios de Desenho, Paisagens, gravuras históricas, bordados para lenços, 

[ilegível], vistas do Rio de Janeiro, costumes e coleções das frutas do Brasil.167 

O Almanack Laemmert de 1845 indicava a presença de três litografias no Rio de 

Janeiro: Heaton e Rensburg, Ludwig e Briggs e Victor Larée.168 Dez anos depois eram treze 

os estabelecimentos listados no almanaque, incluindo Alfredo Martinet, Georges Leuzinger e 

[Sébastien] Sisson, personagens esses que se tornariam conhecidos pela produção de 

estampas, fotografias e variados materiais impressos ao longo daquele século.169 A litografia, 

portanto, era uma técnica de vários usos, não apenas para mapas, e tinha as suas limitações em 

tamanho de folha e capacidade de processamento. Além do mais, antes da cromolitografia, os 
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materiais deveriam ser colorizados à mão. Como anunciava a “litografia e empresa 

tipográfica” Dous de Dezembro, possuía “artistas contratados em França, e de muito 

merecimento”.170  

Quanto à produção de mapas para o Estado haveria, para Peixoto, uma herança 

portuguesa, baseada na “composição cartográfica manuscrita, com suas características de 

individualização, setorização, sigilo e repetição de padrões”. Além do mais, ao longo do 

século os acervos estariam dispersos: “[…] durante o Segundo Reinado se constituiriam ao 

lado do Arquivo Militar outros dois grandes arquivos cartográficos, um na Secretaria de 

Estrangeiros e outro na de Obras Públicas”.171  

Se a fonte de guarda e a oficina de impressão não eram de monopólio do Estado, 

tampouco eram a fonte de informações, as pesquisas. Como exemplo, é possível tomar a fala 

do barão Homem de Melo quando presidente do Ceará em 1866. Ele recomendava os 

seguintes estudos e procedimentos para a obtenção de um mapa da província: 

Sobre o Ceará existem diversos trabalhos, que podem ser aproveitados para a 

confecção de um mapa geral da província, a saber: 

A carta do litoral, ultimamente levantada pelo oficial da marinha francesa, o Sr. 

Mouchex [Mouchez]; A carta corográfica de parte do interior da província, que 

consta existir manuscrita, levantada em 1860 pelo capitão de engenheiros Antônio 

Alves dos Santos Sousa e outros distintos membros da comissão científica; Com 

esses elementos podia-se incumbir a um engenheiro de levantar a carta da província, 

procedendo-se aos trabalhos necessários para completar o que neles falta.172 

Ernest Mouchez173 era oficial da marinha francesa quando fez seus reconhecimentos 

na América do Sul, tanto na costa atlântica quanto na bacia platina. Para Homem de Melo, 

talvez estivesse disponível uma versão anterior da Carte routière de la côte du Brésil (carta 

itinerária da costa do Brasil), publicada em 1868, que trazia o litoral brasileiro em grande 

detalhe e com posições astronômicas confiáveis. Mouchez ficaria conhecido, ao fim de sua 

carreira, por ocupar o cargo de diretor do Observatório de Paris, mesma instituição fundada 

por Cassini, além de idealizar o projeto da Carte du Ciel, mapeamento do espaço visível e que 

acabou não se concretizando. Outro estrangeiro, Albin Roussin174, também percorreu a costa 

brasileira a serviço da França nos anos 1820 e os seus estudos orientaram a produção do mapa 

da província do Rio de Janeiro de 1839, além da já mencionada “carta geral” de Niemeyer, de 

1846.  

 

170 Ibid., p. 609. 
171 PEIXOTO, 2005, p. 227.  
172 BRASIL. Província do Ceará, Relatório do presidente Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, 1o 

de julho de 1866, p. 32. 
173 Amadée Ernest Barthélémy Mouchez (1821 – 1892). 
174 Albin Reine Roussin (1781 – 1854). 
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Destaca-se também que o recurso a materiais produzidos por estrangeiros fora do 

serviço do império brasileiro era muito comum, mas igualmente comum era o contrato de 

estrangeiros para compor os corpos de engenharia dos ministérios ou das províncias. É 

notável, por exemplo, a concentração de “alemães” na província de Minas Gerais, como 

apontado Renger e Gomes, a saber, Frederico Wagner, Fernando Halfeld e Henrique Gerber, 

que produziram mapas entre 1855 e 1862, além do mais antigo barão de Eschwege que, se 

incluído, estende por quase meio século a influência sobre a produção de mapas provinciais 

em Minas.175 Corte e províncias, nesse sentido, partilhavam das mesmas carestias de pessoal e 

recursos, mas algumas províncias, como será visto, possuíam recursos suficientes para 

produzir mapas, inclusive reformá-los, ainda que sempre anunciados sob o signo da 

incompletude, do rascunho, do esboço. Minas Gerais é um dos exemplos, seguido de perto do 

Rio de Janeiro, além de Rio Grande do Sul.  

Quanto à iniciativa privada, um dos conjuntos de mapas mais conhecidos é o de 

Joseph Villiers, o “visconde de l’Ille Adam”. Litografados entre 1847 e 1850, procuraram 

abranger todas as províncias do império. Poucas são as informações sobre esse autor, mas 

segundo Josué Castro, L’Ille-Adam seria um “viajante rico e cartógrafo dilettante, esbanjando 

fortuna pessoal, [e que] faria compilação de documentos gráficos elaborados por terceiros.”176 

Os seus mapas apresentavam, de modo geral, uma província por folha, com algumas 

exceções, como, por exemplo, Sergipe e Alagoas, anexas à mesma folha de Pernambuco, ou 

Rio Grande do Norte e Paraíba, também unidas em mesmo desenho. 

A escolha dessa forma de representação poderia ser de ordem técnica, como o tipo de 

documento a que os cartógrafos tiveram acesso, mas também de ordem comercial, pensando-

se nos custos de elaboração dos mapas e seu potencial de venda. A área absoluta parece não 

ter sido critério de seleção para folhas exclusivas ou compartilhadas, já que a pequena 

província de Santa Catarina, com seus limites atribuídos à faixa litorânea e à circunscrição dos 

campos de Lages, aparece em folha única, enquanto que “Gram Pará e Alto-Amazonas” 

constam juntos. No primeiro caso, pode ser que não tenha sido interessante “anexar” a 

província catarinense às vizinhas maiores, à época, Rio Grande do Sul e São Paulo. Quanto ao 

segundo, é certo que o mapa foi produzido antes da emancipação do Amazonas, visto que a 

data da litografia é de 1850, o que indica que a matriz estava pronta e teria sido 

 

175 RENGER, Friedrich Ewald; GOMES, Maria do Carmo Andrade. Engenheiros alemães na cartografia de 

Minas Gerais do século XIX: Eschwege, Wagner, Halfeld e Henrique Gerber. Anais do V Simpósio Luso-

Brasileiro de Cartografia Histórica, Petrópolis/RJ, 2013. 
176 CASTRO, José Liberal de. Cartografia Cearense Antiga na Biblioteca Nacional. Revista do Instituto do 

Ceará, v. CXXX, 2016, p. 72. 



79 

 

 

provavelmente desvantajoso descartá-la e elaborar duas novas. Impressos e ricamente 

colorizados (conferir a Figura 4), traziam uma divisão intraprovincial em comarcas que 

parece ter mais caráter ilustrativo do que útil a qualquer administrador. Os mapas poderiam 

circular fora do país, mas a divisão em províncias faz pensar na existência de um público 

nacional em obter essas cartas específicas, talvez para fins educacionais, embora as 

informações a esse respeito sejam escassas. 

 

Figura 4: Paraíba e Rio Grande do Norte representados na mesma folha, L’Ille-Adam (1848) 

 

Fonte: L’ILLE-ADAM, 1848 177 

 

De produção nacional e grande prestígio, o primeiro “atlas” do império foi produzido 

por Cândido Mendes de Almeida, autoridade política maranhense, com o objetivo declarado 

de servir ao uso educacional, sendo dedicado aos estudantes do Colégio Pedro II. Por sua 

relativa atualização e o formato adequado para reprodução, distribuição e circulação, passou a 

ser referenciado por autoridades variadas, especialmente presidentes de província que 

buscavam em sua autoridade a resolução de alguma questão mais específica. Também 

fazendo uso do melhor espaço possível na folha, é notável como Mendes orientou as 

províncias, em alguns casos, de oeste a leste, e em outros caso diagonalmente dentro da folha 

(ver Figura 5). 

 

 

177 L’ILLE-ADAM, J. de Villiers de. Carta topographica e administrativa das provincias do Rio Grande do 

Norte e Parahiba: Erigida sobre os documentos mais modernos pelo Vcde. J. de Villiers de L’lle Adam. Rio de 

Janeiro: Lithographia Imperial de Vr. Larée, 1848. 
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Figura 5: Disposição diagonal da província do Ceará no Atlas de Cândido Mendes (1868) 

 

Fonte: ALMEIDA, 1868. 

 

A persistência ou, nesse caso, preponderância, de mapas locais e/ou privados que 

fugiam ao controle direto do Estado nacional pode ser um indicador, se tomarmos o 

argumento de Branch, e os exemplos de outros países americanos como modelos, de um certo 

“atraso” ou dificuldade brasileira em conseguir consolidar essa e outras tarefas estatísticas. 

Não é intenção do presente estudo endossar uma comparação linear e classificar a produção 

de mapas em termos de “adiantamento” e “atraso”, mas é importante ter elementos de 

comparação externa que ajudem a formular questões sobre o posicionamento da cartografia 

brasileira no cenário global. Foi em 1866 que o então recém-criado Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas estabeleceu uma Comissão da Carta Geral do Império. O contexto 

político favorecia a consolidação de novos conhecimentos vinculados à terra em um momento 

de construção ferroviária, expansão das fronteiras agrícolas, estabelecimento de imigrantes. 

Externamente, a participação do Brasil em exposições internacionais também motivaria a 

produção de peças de alto valor simbólico, motivo pelo qual a primeira versão da “Carta 

Geral” foi aquela que figurou, em 1875, na Exposição Nacional no Rio de Janeiro e, um ano 

depois, na Exposição Internacional de Filadélfia.178 

 

178 VERGARA, Moema de Rezende; CAPILÉ, Bruno. A Comissão da Carta Geral do Império (1862-1878) e sua 

participação no contexto da cartografia brasileira no Império. Anais do 1o Simpósio Brasileiro de Cartografia 

Histórica, p. 1–16, 2011. 
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Acompanhando-se os relatórios daquele ministério se encontram várias comissões 

sendo formadas, com cartografias específicas na pauta: sistema viário, hidrografia, geologia. 

Sem dúvida, trata-se de um contexto importante em que o Estado nacional, por meio de um 

ministério, conseguiu estabelecer programas que visavam à abrangência nacional. As crises 

daquela década de 1870, no entanto, fariam fenecer esses intentos, e o país encontraria novo 

impulso cartográfico na Primeira República. 

Todos esses exemplos mostram que a produção cartográfica estava longe de ser um 

recurso de exclusividade estatal, nem mesmo nacional. As contribuições e empréstimos de 

conhecimentos produzidos por estrangeiros, o uso de materiais de caráter comercial, as 

produções de fins didáticos que se tornavam guias para discussão em relatórios provinciais; 

ou, ainda, a produção de corografias e ensaios que continuaram sendo produzidos ao longo de 

todo o século conferindo prestígio aos seus autores, demonstram a complexidade da 

cartografia no Brasil imperial.  

Se a organização no nível nacional para a produção de uma “carta geral” veio apenas 

com a organização da Comissão dentro do Ministério da Agricultura em 1866, a intenção 

deste trabalho não era se limitar apenas a essa escala. Tornou-se importante descer às 

províncias, analisar os processos nessa escala, porque foram múltiplos e diferenciados, e 

podem trazer as mesmas discussões pertinentes ao Estado nacional para dentro da esfera 

provincial. Portanto, a opção “provincial” não foi de forma alguma pensada para ser 

“provinciana”. Trata-se de averiguar questões de impacto para o Estado nacional, ampliando, 

por meio dessa análise em escala, as oportunidades de visualização de atores envolvidos na 

produção de mapas. 

1.5 UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE OS RELATÓRIOS DOS PRESIDENTES DE 

PROVÍNCIA 

O panorama delineado pela varredura dos relatórios presidenciais de província 

indicou uma produção cartográfica dispersa, mas ao mesmo tempo variada, em que mapas 

eram planejados, encomendados e, se nada se interpusesse no caminho, executados. O 

“desejo” pelo mapa é algo perceptível ao longo dos anos e na maior parte das províncias, 

embora houvesse algumas em que o tema era raramente mencionado. A diversidade de 

condições, de poder econômico e influência política em cada parte do Império certamente 

tinham sua parcela de influência, embora, como será demonstrado, em alguns casos era a 

pessoa do presidente que fazia a diferença entre ter ou não ter um mapa. 
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Uma dessas pessoas, por exemplo, foi Paulino Soares de Sousa quando, em 1839, à 

frente do Rio de Janeiro, e baseado nos trabalhos da família Cassini, propôs uma triangulação 

da província: 

Muito conveniente portanto fora […] proceder a uma triangulação em toda a 

província, cobrindo a sua superfície com uma rede de triângulos de 1ª, 2ª e 3ª ordem, 

cujos vértices, sendo fixados por marcos, seriam tomados por base naqueles 

trabalhos. Assim, e somente assim, é que os trabalhos parciais topográficos 

poderiam ser lançados com maior perfeição e proveito sobre o quadro da carta.  

[…] Uma triangulação é base segura, fixa e imutável de semelhantes trabalhos. Os 

do cadastro ultimamente executados na França tiveram por base a triangulação feita 

por Cassini no tempo de Luís XIV.179 

Ao expressar seus desejos em mandar produzir mapas, ou, mais frequentemente, ao 

lamentar a falta deles, os presidentes expressaram uma série de expectativas de uso e 

aplicação desses objetos. O vice-presidente do Rio de Janeiro, João Manuel Pereira da Silva, 

assim se manifestou em agosto de 1857: 

Está demonstrada a grande necessidade de uma carta exata para se derivar a divisão 

civil, judiciária e eclesiástica da província, bem como para a sua estatística, cadastro 

da população, assentamento de estradas e escolha das suas mais convenientes 

direções. 

Além disso, uma carta exata facilita muito qualquer estudo de gabinete; por ela se 

poderá traçar projetos sobre as vias de comunicações, tanto por terra como por água; 

conhecidos os perímetros dos pântanos e as causas de que se derivam, poderão ser 

estruídas estas causas e dessecar-se extensas superfícies que presentemente estão 

inutilizadas para a lavoura e dão origem a muitas enfermidades. 

A fiscalização dos dinheiros públicos provinciais será feita com mais exatidão, 

escolhendo-se a localidade para a colocação das barreiras e, assim, coibir-se ou 

cortar-se-á o desvio que tomam os transportes dos produtos agrícolas que estão 

sujeitos aos impostos.180 

No mapa imaginado, sugerido pelo vice-presidente, seriam possíveis operações de 

controle populacional, circulação de riquezas, estabelecimento de infraestrutura viária, 

intervenções sobre a paisagem e divisões administrativas. De modo geral, esses atributos 

resumem o que a maior parte dos presidentes e vice-presidentes indicava ser o “objetivo” de 

se ter um mapa das províncias que governavam. Dos relatórios de 1834 até 1889 encontram-

se vários textos em que se expressavam as expectativas de uso do mapa, fosse ele existente 

ou, quase que certamente, apenas idealizado. Ao categorizar essas expectativas, encontrei que, 

com folga, o tópico mais abordado foi o da viação e das obras públicas: foram detectadas 63 

menções a esse tema nos relatórios. Foram considerados dentro dessa categoria as proposições 

 

179 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Paulino José Soares de Sousa, 1o de março 

de 1839, p. 9. 
180 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do vice-presidente João Manuel Pereira da Silva, 1o de 

agosto de 1857, p. 33. 



83 

 

 

relativas a estradas de rodagem, estradas de ferro, desobstrução de rios ou canais para 

navegação, intervenção sobre pântanos, aterros, entre outras menções. O assunto emerge nos 

anos 1850, com 12 menções nos relatórios, em oposição a sete na década anterior. O ápice, 

pode-se dizer, encontra-se nos anos 1860, com 18 relatórios diferentes propondo mapas para 

auxiliar na questão da viação e das obras públicas entre as províncias. 

Em segundo lugar, com 31 menções, aparecem as preocupações com a delimitação 

de jurisdições, ou seja, a demarcação dos limites entre paróquias, comarcas ou municípios, 

assunto comumente debatido nas assembleias provinciais e que levava a tensões políticas e 

um sem-fim de queixas e petições. O mapa, nesse caso, serviria para esclarecer quais as 

formas mais convenientes de traçar as linhas imaginárias que separariam uma jurisdição de 

outra. Para isso, precisariam de conhecimentos topográficos mais apurados, especialmente 

quando consideravam que a precisa localização de serras e grandes rios seriam formas mais 

“naturais” de demarcá-los. 

É neste ponto que entram, também em 31 ocasiões dentro dos relatórios, a busca por 

mapas que esclarecessem a topografia da província para seus administradores e legisladores. 

Embora concorde que essa busca não era desinteressada, considerei essa categoria à parte 

visto que, nesses relatórios, os presidentes não explicitaram a aplicação imediata a partir desse 

conhecimento. É possível concluir facilmente, no entanto, que o conhecimento da topografia e 

da precisa localização astronômica das vilas e povoações estava atrelado aos motivos 

anteriores – infraestrutura, obras públicas, delimitação de jurisdições – e, também, aos 

motivos que ainda serão citados. 

Outras expectativas para o uso dos mapas encontradas nos relatórios se referiam ao 

gerenciamento do território (cadastro de terras, assentamento de colônias) mencionadas 24 

vezes; à prospecção de riquezas naturais (solos férteis, mineração, entre outros) indicadas 15 

vezes; e, por fim, o aperfeiçoamento administrativo, com 12 menções que envolviam questões 

como taxação, policiamento e ministração da justiça. Em alguns casos mais isolados, os 

mapas foram propostos para fins educacionais, para a divulgação do território aos imigrantes 

ou mesmo de forma mais vaga, de modo que o mapa fosse, por si só, o símbolo de poder da 

província. Cabe relembrar que esse panorama foi traçado apenas sobre os relatórios dos 

presidentes, tendo como alvo os mapas produzidos ou adquiridos pelas províncias e para uso 

das autoridades provinciais e cujo processo tenha sido de alguma forma registrado nesses 

documentos, o que indicaria a necessidade de diálogo entre o presidente e a assembleia 

legislativa.  
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Por meio dessa seleção, é possível inferir sobre o horizonte de expectativas das 

províncias que desejavam ou propunham a produção de mapas: de um lado, careciam de 

conhecimentos mais apurados acerca do território, sobre o qual firmariam os limites das 

próprias jurisdições administrativas necessárias ao seu funcionamento; de outro, 

ambicionavam um instrumento sinóptico para planejar ou decidir sobre a infraestrutura e 

potenciais econômicos desses territórios, reconhecendo no mapa esse potencial. De qualquer 

forma, ambas as expectativas envolviam, no nível provincial, a luta entre os poderes locais e 

as decisões maiores. Ou seja, não só a transferência de uma sede de paróquia ou comarca seria 

causa de conflitos, mas a direção de estradas de ferro e o investimento ou não em obras 

públicas em determinada região seriam igualmente temas geradores de atrito. 

Destarte, as províncias careciam de mapas e procuraram produzi-los, muito antes que 

o governo geral tivesse condições de fazê-lo. Analiso alguns processos e os debates atrelados 

a eles nos próximos capítulos, acompanhando uma província como fio condutor em cada um 

deles. Procurarei abordar os temas das condições materiais e financeiras que limitavam a 

produção de mapas, bem como a dificuldade da institucionalização, as diferentes trajetórias de 

produção e “oficialização” dos mapas e, nesses movimentos, as relações focadas nas 

províncias: com suas municipalidades e comarcas, com suas “irmãs” e com o governo geral. 

Ademais, buscarei, de alguma forma, conferir se as expectativas expressas nos relatórios se 

cumpriam quando o mapa estava pronto e diante dos governantes, se esse documento exercia 

autoridade em matéria de gestão territorial e decisões administrativas ou “qualquer estudo de 

gabinete” que se propusesse. 

 



85 

 

 

2. RIO GRANDE DO SUL: DISCUSSÕES SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO DOS MAPAS NAS PROVÍNCIAS 

A província do Rio Grande do Sul era certamente um espaço instigante para o 

conhecimento geográfico, tendo em vista a sua posição fronteiriça e constantemente oscilante 

aos ventos da geopolítica no Prata. Embora no século XIX o Estado brasileiro tivesse lutado 

para a sua efetiva integração ao corpo político e cultural da nova nação, sua localização e as 

formas de povoamento que haviam sido desenvolvidas no século anterior depunham a favor 

de uma posição mais ambígua, de trânsito entre as terras portuguesas e espanholas. Com a 

perda de Colônia de Sacramento e a fundação de Montevidéu na banda oriental do Uruguai, a 

fundação de Rio Grande, Viamão e Porto Alegre marcou uma etapa de ocupação estratégica 

do “continente de São Pedro”. Tal região era ainda nebulosa no que diz respeito à sua posição 

em relação ao meridiano de Tordesilhas, o que a tornava um dos pontos nodais quando dos 

tratados assinados pelas coroas ibéricas da segunda metade do setecentos em diante. 

A raia de fronteira oscilava em termos de diplomacia e, também, em termos práticos, 

ora incluindo aos portugueses o território das Missões, ora mantendo-o espanhol; da mesma 

forma, ao sul, tendo em vista a pretensão portuguesa em dominar uma das margens da foz do 

Prata, era ficcional qualquer limite com aquele território, mesmo depois do período das 

independências de Brasil e República Oriental do Uruguai. Como bem resumiu Cristiano 

Christillino, a capacidade de mobilização de mão-de-obra dos estancieiros sul-rio-grandenses 

lhes dava constantes espaços de negociação com a corte. Esta, por sua vez, forçou-se à ação 

sobre a região platina em várias ocasiões para preservar suas relações com os detentores do 

poder no bastião meridional do Império. O problema da fronteira era justamente a existência 

dessa fronteira. Nos períodos anteriores, da indefinição de linhas coloniais e nacionais, 

criadores de gado cruzavam as coxilhas em inúmeras direções para tratar do gado: compra, 

venda, engorda, entre outros. As residências, negócios e casamentos poderiam ocorrer em 

qualquer espaço posteriormente atribuído a dois países distintos. O fim das pretensões lusas, 

depois brasileiras, sobre a Cisplatina, fez criar uma anomalia na existência cotidiana da 

região. Nesse caso, a ficção da linha que divide dois países distintos entre si, mas homogêneos 

internamente, torna-se bastante evidente. Por muitos anos os negócios continuaram 
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acontecendo sem o controle ou sob a conivência das autoridades de ambos os países, 

dependendo do grupo político no poder.181 

Assim, mapear tal território envolvia ter clareza sobre os limites externos e internos 

que encontravam uma longa trajetória de intercâmbio, não só de produtos e bens, como 

também de relações pessoais e de lealdades políticas. Entendiam-se algumas fronteiras 

sugestivamente “naturais”, como o rio Uruguai, separando o “Continente de São Pedro” de 

terras espanholas, mas também, ao norte, das províncias vizinhas. Mais a leste, no rio Pelotas 

e nos itaimbés da Serra, separando-a de Santa Catarina, os limites eram mais obscuros, 

sujeitos à negociação. Ao sul, a raia com a República Oriental, como venho afirmando, era a 

mais tênue, marcada por campos e coxilhas onde circulavam gado, mercadoria, pessoas 

escravas e livres. O Tratado de outubro de 1851 daria, literalmente, a “linha” geral pela qual a 

fronteira deveria ser traçada, eliminando as ambiguidades e delimitando as áreas de cada um 

dos dois Estados soberanos. Linha essa que precisaria ser medida e demarcada, em uma tarefa 

que seria executada ao longo daquela década. Faltaria, afinal, produzir um mapa da província, 

representando-a dentro das fronteiras do Império, separando-a das “nações” vizinhas ao 

mesmo tempo que integrando-a em definitivo à lealdade com o Brasil. A trajetória desse 

mapa, que acabou publicado em 1868, é o fio condutor deste capítulo. A partir dele, discuto 

também questões relacionadas ao lugar de produção do mapa, tanto no sentido institucional 

como no sentido científico – o da posição da cartografia dentre os campos de saber. 

2.1 A PRODUÇÃO DA CARTA TOPOGRÁFICA DE ELEUTÉRIO DE CAMARGO 

A posição geográfica do Rio Grande do Sul, como foi visto, favorecia a constante 

visitação de autoridades e tropas imperiais, de modo que havia um grande cabedal de mapas 

que poderiam servir de base a uma “carta provincial”. É o que constatou em 1867 o 

presidente, Homem de Melo: 

Poucas províncias possuem, como esta, tantos trabalhos aproveitáveis para a 

organização de uma carta topográfica. Entre estes avultam os trabalhos das 

comissões de limites espanhola e portuguesa em 1750 e 1789, e os que foram 

executados pelas respectivas comissões brasileira e oriental, para fixar os limites do 

Império com a República do Uruguai; os mapas hidrográficos da lagoa dos Patos e 

rio Guaíba, levantados em 1843 pelo capitão-tenente da armada Joaquim Raimundo 

Delamare; e os trabalhos de exploração do Alto Uruguai, feitos em 1861 e 1862. 

 

181 CHRISTILLINO, Cristiano Luís. Litígios ao sul do Império: a Lei de Terras e a consolidação política da 

Coroa no Rio Grande do Sul (1850-1880). Tese (Doutorado em História), Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2010. 
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Grandes sacrifícios tem feito a província neste sentido, e até hoje não passa de 

projeto a realização desse trabalho importante.182 

Ao se referir que não passavam de “projeto”, estaria Homem de Melo negando a 

existência de mapas do Rio Grande do Sul? Não totalmente. Uma fala de 1858, do presidente 

Ângelo Muniz da Silva Ferraz, exemplifica pelo menos quatro mapas que buscavam tratar 

daquele território. Infelizmente, para ele, suas qualidades não eram positivas: 

Sente-se a falta de uma carta topográfica; as que existem, levantadas pelo finado 

José Pedro César, que está anexa à obra do Visconde de S. Leopoldo intitulada – 

Anais da Província de S. Pedro –, a de Zambicari, a do distinto conselheiro de 

Estado João Paulo dos Santos Barreto, e a do Visconde de Villier de l’Ile-Adam são 

incompletas, incorretas e inexatas, sobretudo a última.183 

A fala dos presidentes expressa em várias províncias é de que havia mapas, mas 

raramente eram suficientemente bons. Existe uma dificuldade inerente à análise diacrônica 

das cartas geográficas por meio da documentação oficial, pois que a percepção de sua 

utilidade e qualidade é mutável, e sujeita não apenas à ação do tempo e das transformações no 

território que representa, como também sujeita à opinião do indivíduo que sobre ela versa. Os 

mapas produzidos no Rio Grande do Sul e em outras províncias passavam constantemente 

pelo julgamento de quem os abordassem, ora considerando-os úteis, ora incorretos, ora um 

misto das duas situações.  

O primeiro mapa citado por Silva Ferraz, por exemplo, teve uma trajetória de 

aceitações e rejeições de acordo com cada contexto. Trata-se do mapa baseado nos estudos de 

Pedro César e que foi anexado à obra do Visconde de São Leopoldo (Mapa 1). Cumpre, 

então, apresentar um pouco dos dois personagens. José Feliciano Fernandes Pinheiro, 

futuramente visconde de São Leopoldo, era natural de Santos, mas ganhou notoriedade na 

administração pública do Rio Grande do Sul. Em 1817, publicou o primeiro tomo dos Anais 

da capitania de São Pedro, complementados em 1822 pelo segundo tomo, já renomeado, 

Anais da província de São Pedro. Uma segunda edição, unificando as duas partes, seria 

publicada apenas em 1839, em Paris. Segundo um memorial dedicado ao autor, pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, foi nesta segunda edição que seria 

publicada como anexo “a primeira carta geográfica da província”.184 

 

182 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Francisco Inácio Marcondes Homem 

de Melo (16 de setembro de 1867), p. 36. 
183 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Ângelo Muniz da Silva Ferraz, 5 de 

novembro de 1858, p. 6. 
184 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Homenagem ao 

sesquicentenário da morte do Visconde de São Leopoldo (1847-1997). Porto Alegre: ALERGS, 1997, p. 5. 
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Àquela data, o autor da carta, José Pedro César, já era falecido. César nasceu em 

Portugal e trabalhou para a administração colonial no Rio Grande do Sul sendo, por exemplo, 

responsável pelo estabelecimento da primeira linha regular de correios entre Porto Alegre e 

Rio de Janeiro, em 1818. Anos depois, em 1821, seria designado como governador da região 

das Missões. Continuando seus serviços após a independência, foi designado, em 1826, para a 

produção das estatísticas da província por José Egídio Gordilho, sucessor do visconde de São 

Leopoldo na presidência.185 Não há data precisa para a elaboração do mapa que seria anexado 

aos Anais da Província, exceto pelo marco-limite de sua morte, em 1831. 

Embora grande parte do território fosse representada em detalhes, o mapa não 

deixava claros os limites da província, incluindo, por exemplo, porções inteiras de terras a 

oeste da lagoa Mirim e, ao norte, no vale do rio Uruguai. Em 1850, o presidente Soares de 

Andrea, ele próprio reconhecido por seus estudos topográficos, fez críticas à abrangência do 

mapa e ao método empregado por Pedro César: 

O coronel José Pedro César, que passeou a província em vários sentidos, nem era 

astrônomo, nem eu o vi fazer uso algum dos instrumentos com que pudesse 

verificar, ao menos, a posição relativa de alguns lugares; e tanto a carta que ele 

organizou como quantas se têm apresentado até agora só têm de seguro o que é 

copiado dos trabalhos da comissão de limites, que não trabalhou senão na fronteira, 

e que não levou os seus exames a toda ela; particularmente nos sertões do Uruguai, 

que ficaram duvidosos.186 

Por outro lado, mesmo quando listada entre as cartas “incompletas, incorretas e 

inexatas”, o mapa de Pedro César – ou do visconde de São Leopoldo, como viria a ser 

variavelmente conhecida – seria uma das melhores referências para a cartografia da província 

nas décadas seguintes. Em 1846, por exemplo, Conrado Jacob de Niemeyer publicou a sua 

Carta corográfica do Império do Brasil, apresentada em sessão no Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. No breve ensaio em que indicou as suas fontes, confirmou: 

Na província do Rio Grande do Sul, servi-me da carta em grande escala do coronel 

José Pedro César, e ainda pude, se bem que tarde, fazer-lhe alguns adicionamentos 

que o Exmº general conde de Caxias se dignou ministrar-me: as outras cartas desta 

província não me pareceram tão exatas; contudo não as desprezei.187 

O mapa de Pedro César / São Leopoldo também foi utilizado quando, em 1851, o 

Império do Brasil e o Estado Oriental do Uruguai acordaram a sua fronteira comum. O texto 

do Tratado usa o mapa como referência: “Das pontas do Arroio Palmar, descerá a linha pelo 

 

185 PORTO, Aurélio. História das Missões Orientais do Uruguai - Segunda parte. Porto Alegre: Livraria 

Selbach, 1954, pp. 363-365. 
186 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de 

Andrea, 6 de março de 1850, p. 21. 
187 157a sessão em 19 de novembro de 1846. Revista Trimestral de História e Geografia ou Jornal do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 8, n. 4, 1º trimestre 1846, p. 553. 
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dito Arroio até encontrar o Arroio que a Carta do Visconde de S. Leopoldo chama = S. Luís = 

e a Carta do Coronel [de] Engenheiros José Maria Rey[e]s chama = India Muerta =”.188 

Considere-se que o grau de autonomia dos orientais nesse tratado pode ser posto em dúvida, 

dada a forte presença militar brasileira no país após a intervenção que havia ocorrido naquele 

mesmo ano. Portanto, embora também tenham utilizado um mapa uruguaio, o mapa brasileiro 

pode ter ajudado a determinar as posições mais convenientes para a delimitação da fronteira. 

De qualquer forma, o mapa produzido por Pedro César e impresso para a obra de São 

Leopoldo gozou de algum prestígio a ponto de ser considerado a melhor fonte cartográfica 

para o Rio Grande do Sul, pelo menos até os anos 1860. É certo que outros mapas foram 

feitos, a exemplo daquele do “distinto conselheiro […] Santos Barreto”, comandante das 

tropas imperiais no contexto da revolta Farroupilha, ou o de Tito Livio Zambeccari. O 

relatório de Homem de Melo, ao mencionar estudos na lagoa dos Patos também se referia ao 

período conturbado de revolta e tentativa de secessão, pois que Delamare foi destacado pela 

armada imperial para servir no Rio Grande do Sul e produziu seus levantamentos, como nos 

diz o mesmo relatório, em 1843.  

Após o término do conflito, estudos continuariam sendo realizados. Ao longo dos 

anos 1850, o próprio Soares de Andrea seria chefe da comissão brasileira de demarcação de 

limites com o Uruguai, resultante do supracitado tratado de outubro de 1851. Junto à 

comissão uruguaia, chefiada por José Maria Reyes, despenderiam alguns anos confirmando os 

pontos da fronteira e posicionando seus respectivos marcos. Pela primeira vez na cartografia 

brasileira seria empregada a triangulação em grande escala, tornando a divisão entre Brasil e 

Uruguai uma das mais bem estudadas do Império.189 Agraciado com o título de barão de 

Caçapava, Soares de Andrea continuaria seu trabalho até falecer, em 1858, sendo substituído, 

na comissão de demarcação, Pedro de Alcântara Bellegarde.190 Esses trabalhos, citados no 

relatório de Homem de Melo, em 1867, compunham um acervo de mapas do fim do período 

colonial, explorações parciais do período da revolta Farroupilha e explorações regionalizadas, 

como a lagoa dos Patos ou a fronteira meridional, por exemplo. Faltava um mapa que 

efetivamente representasse uma província unida ao Império, internamente íntegra, deixando 

para trás os movimentos de caráter bélico que ameaçavam o seu “contorno”. 

 

188 TRATADO de Limites entre o Brazil e a Republica Oriental do Uruguay, 12 de outubro de 1851, art. III. 
189 MENEZES, Paulo Márcio Leal de. Cartografia do Império do Brasil e suas triangulações. II Simpósio 

Brasileiro de Geomática, 2007, p. 4. 
190 Rio de Janeiro, 1859, 25 de abril: João de Almeida Pereira Filho, p. 22. 
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No entanto, dito isso, o mesmo presidente afirmou que uma carta já se encontrava em 

produção, há uma década e que não conseguiria incorporar com perfeição todos esses novos 

estudos. Esse novo mapa seria publicado em 1868, a Carta Topográfica da província de São 

Pedro do Rio Grande do Sul, e levaria o nome de seu último organizador, Antônio Eleutério 

de Camargo. A nota explicativa contida no mesmo mapa dá um pouco da noção de sua 

construção a muitas mãos: 

Foi principiada esta carta em 1857 pelo capitão de engenheiros Antônio Dias da 

Costa. 

Em 1863 continuaram os trabalhos relativos à sua organização pelos engenheiros 

Antônio Augusto de Arruda, Antônio Eleutério de Camargo e desenhador 

Guilherme Grote Tex. 

Em 1865 ficou encarregado dos trabalhos o tenente coronel d'engenheiros Luís 

Manuel Martins da Silva, sendo desenhador o mesmo Guilherme Grote Tex. 

Em 1868 foi concluída pelo engenheiro e desenhadores no título referidos.191 

O “engenheiro e desenhadores no título referidos” eram o próprio Camargo, Manuel 

Francisco Falcão da Frota, Romualdo de Abreu e Silva e João Propício Rodrigues da Silva. 

Tem-se, então, pelo menos oito pessoas mencionadas na produção desse mapa ao longo de 

onze anos de processo. Homem de Melo, em abril de 1868, atribuiu aos “esforços e 

dedicação” de Camargo e Rodrigues da Silva os méritos da conclusão, que soava como alívio 

para uma obra “em que se gastaram já somas tão consideráveis”. 

A Carta Topográfica organizada por Camargo (Mapa 2) era o primeiro mapa que 

refletia um Rio Grande do Sul incluído no Império após os anos de secessão, bem como após 

os principais conflitos diretamente envolvendo as suas fronteiras – considerando-se que, à 

data, a guerra do Paraguai, embora inconclusa, não mais interferia no território sul-rio-

grandense. Essa dimensão foi abordada por Daniela Fialho, em relação à cidade de Porto 

Alegre. É que o mapa trazia um cartucho contendo uma planta e uma vista da capital que, 

segundo a autora, buscava apresentar uma cidade em crescimento após a reintegração ao 

império: sem as muralhas que outrora a cercavam, espalhando-se pela “península” onde se 

encontrava, e dotada de novos equipamentos urbanos, tais como fontes, teatro, passeio 

público, entre outros.192 Impressa em quatro folhas, a carta procura apresentar a topografia da 

província, com indicação das principais serras, bem como os rios, arroios e banhados, além 

 

191 CAMARGO, Antônio Eleutério de et al. Carta topographica da Província de São Pedro do Rio Grande 

do Sul: confeccionada segundo os trabalhos officiaes existentes no Archivo das Obras Publicas Provinciaes, 

1868. “Nota” no canto superior esquerdo. 
192 FIALHO, Daniela Marzola. A Porto Alegre de Antônio Eleuthério de Camargo. Anais do 1o Simpósio 

Brasileiro de Cartografia Histórica, 2011. 
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dos principais passos (pontos de travessia) nesses corpos de água. Em alguns casos, “matos”, 

“bosques” e “capões” notáveis foram nomeados. Foram traçados os principais caminhos, a 

indicação de vilas e freguesias. As comarcas e municípios não são delimitados, embora haja 

linhas traçadas na região de concentração de colônias de imigrantes, assunto que trato na 

última seção deste capítulo. A construção desse mapa está conectada a de um outro, que 

aparece nas linhas e entrelinhas dos relatórios presidenciais. Vale observar como, por cerca de 

vinte anos, se trabalhou para produzir uma “carta da província” no Rio Grande do Sul. 

Em 1848 contratou-se um engenheiro sueco, Felipe de Normann, para que fosse 

“encarregado do serviço da carta Geográfica da Província e de outros [serviços] da 

Statistica”.193 Segundo o presidente daquele ano, Miranda Castro, Normann representaria 

“uma aquisição que reúne as precisas habilitações” para a reforma de um “esboço” de mapa 

que se encontrava em poder da secretaria da província. O presidente requeria da assembleia a 

gratificação mensal de 120$000 para o novo engenheiro, a pedido do conselheiro Correia da 

Câmara, responsável pelas estatísticas da província, e que gozava de certo prestígio, tendo 

sido contratado em 1845 pelo conde de Caxias ao assumir o governo após o término da 

guerra.194 Correia da Câmara, entretanto, faleceu naquele mesmo ano de 1848 e a repartição 

de estatística ficaria sem o seu idealizador, e Felipe de Normann parece ter sido direcionado 

para outras atividades de engenharia dentro da província. 

Dez anos depois, no mesmo relatório em que Silva Ferraz elenca os mapas 

disponíveis, também é introduzida uma proposta de Normann para a “continuação deste 

trabalho”, o que indica ser a reforma do antigo esboço que se encontrava na extinta repartição 

de estatística. Segundo o documento, o engenheiro estaria disponibilizando o seu serviço, mas 

também um pequeno acervo de mapas de sua autoria, ou que se encontravam em seu poder, 

para completar o trabalho. Silva Ferraz alertou, no entanto, que lhe pareciam “exagerados os 

preços em que se estimavam vários documentos constantes da relação nº 1”.195 A dita relação 

se encontra anexa ao relatório e enumera 27 mapas produzidos principalmente pelo próprio 

Normann, o que indica que seriam de sua propriedade, e desejava usá-los na confecção da 

carta da província, mas mediante pagamento por eles. Mesmo achando exagerado o preço, o 

presidente parecia disposto a investir nessa carta, unindo a ela documentos existentes no 

arquivo provincial – mais 67 cartas e estudos encontrados em uma “relação nº 2” anexa ao 

 

193 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente João Capistrano de Miranda Castro, 4 

de março de 1848, p. 19. 
194 Ibid. 
195 BRASIL. Relatório do presidente Ângelo Muniz da Silva Ferraz, 5 de novembro de 1858, p. 7. 
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mesmo relatório. Com esses materiais e “os da comissão de limites, que se podem adquirir 

com facilidade”, parecia um caminho certo à produção de um mapa provincial. 

Até aqui nenhuma grande incongruência não fosse o fato de que desde o ano anterior, 

1857, já estava sendo produzida outra carta, iniciada por Antônio Dias da Costa e que se 

tornaria justamente aquela que seria lançada em 1868 por Eleutério de Camargo, conforme é 

possível ler na nota explicativa do próprio mapa.196 Ou seja, no biênio 1857-1858  aparecem 

dois projetos paralelos de mapas:  o primeiro, do engenheiro Normann, empregado da 

província, mas propondo um trabalho “terceirizado”, que incluía uso de materiais da província 

e outros de sua autoria; de outro lado, Dias da Costa, responsável pelo recém-criado arquivo 

das obras públicas, provavelmente utilizando parte dos mesmos materiais à disposição de 

Normann.  

O desdobramento desses projetos pode ser acompanhado nos relatórios presidenciais 

dos anos subsequentes. Em abril de 1859, Silva Ferraz, ainda presidente da província, 

informou que a carta de Normann tinha previsão de acabar “talvez dentro em dez meses” se 

fossem empregados dois desenhadores. Informou também sobre alguns detalhes da carta, tais 

como a projeção adotada e os municípios prontos a serem transferidos para o papel. No 

entanto, sempre prestou essas informações de forma indireta – “segundo acaba de me 

informar o engenheiro” – dando a entender que não teve acesso ou não acompanhou 

detidamente o andamento da obra.197 Essa falta de transparência permanece no relatório de 

novembro do mesmo ano, assinado por Joaquim Antão Fernandes Leão: “Conquanto tivesse 

dele [de Normann] exigido os necessários esclarecimentos para que vos pudesse informar do 

estado de adiantamento deste serviço, até hoje não prestou a menor informação”.198 Essa 

situação levou a um mal estar tal que no ano seguinte Fernandes Leão decidiu “exonerá-lo 

dessa comissão” visto haver expirado o prazo. O presidente alegava estar “desenganado de 

que o Engenheiro civil Felipe de Normann não se compenetrava da necessidade da conclusão 

desta carta, e só buscava protelar a sua organização (…)”.199 Na mesma ocasião, informou que 

pediu a Normann que encaminhasse “todos os trabalhos e documentos que tinha em seu 

poder” ao arquivo provincial, “tendo antes a observar que já antes havia encarregado ao 

 

196 Informação da “Nota” do mapa de Camargo (1868). 
197 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Ângelo Muniz da Silva Ferraz, 22 de 

abril de 1859, pp. 28-29. 
198 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Joaquim Antão Fernandes Leão, 5 de 

novembro de 1859, p. 78. 
199 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Joaquim Antão Fernandes Leão, 5 de 

novembro de 1860, p. 67. 
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Capitão Diretor do dito Arquivo a organização de uma igual carta, e esse serviço está em 

andamento”.200 

De fato, no relatório de novembro de 1859, Fernandes Leão já havia indicado que se 

começava a produzir uma “carta da viação terrestre e fluvial”, sob a direção de José Maria 

Pereira de Campos e Antônio Dias da Costa.201 Mais adiante, o presidente repete de certa 

forma a mesma informação em outra seção do relatório, ao tratar do “arquivo das obras 

públicas”: “Seus principais trabalhos são – desenhos de plantas das povoações da província, 

cópias dos projetos de obras e reduções de trabalhos para a confecção de uma carta da 

província, que represente a viação por água e por terra”.202 

A província do Rio Grande do Sul já dispunha de uma repartição de obras públicas, a 

qual passou por várias regulamentações. No entanto, a partir de 1857 essa repartição passou a 

ter um “arquivo” que servia como depósito, mas também como local de produção, conforme 

atestou a fala de Fernandes Leão. Era o local de “cópias” e “reduções” de materiais com fins à 

“confecção” de outros, como a carta da província. Trato dessa instituição na seção a seguir. 

Sabe-se, então, que entre 1857 (segundo a legenda da própria carta) e 1859 (segundo o 

relatório de Fernandes Leão) a equipe desse arquivo, sob o comando de Antônio Dias da 

Costa, passou a desenvolver uma carta inicialmente pensada para tratar da viação e que 

acabou se tornando, após a exoneração de Normann, o projeto “oficial” de carta da província. 

Essa trajetória teria ainda algumas transformações, porque em 1862 tanto Normann 

como Dias da Costa faleceram, e quaisquer que fossem os projetos em andamento, acabaram 

paralisados. A nota explicativa da Carta Topográfica indica que já em 1863 os seus trabalhos 

foram retomados, sob a direção de Antônio Augusto de Arruda e Antônio Eleutério de 

Camargo. O primeiro relatório presidencial a retomar o assunto, no entanto, foi o de 1865, 

com um tom de reinício, mas não de continuidade: 

Trabalhos para a carta topográfica da província 

Nos arquivos da província existe não pequeno número de plantas parciais de muitos 

pontos da província levantados em diversas épocas por comissões de engenheiros 

encarregados de trabalhos científicos de exploração. 

Para serem melhor aproveitados esses trabalhos (dos quais alguns bem importantes e 

de engenheiros distintos), deliberei mandar reduzi-los todos a uma só escala e copiá-

los para um só mapa colocando-os nas respectivas posições geográficas segundo os 

pontos astronômicos conhecidos.  

 

200 Ibid. 
201 BRASIL. Relatório do presidente Joaquim Antão Fernandes Leão, 5 de novembro de 1859, p. 78. 
202 Ibid., p. 85. 
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Feito este trabalho, cuja direção confiei ao capitão de engenheiros Antônio Augusto 

de Arruda, os espaços em branco do referido mapa serão completados com 

posteriores explorações e observações, e por esta forma poder-se-á obter uma carta 

completa e exata da província, cuja falta é bem sensível.203 

Cada vez mais fica claro que, embora a carta publicada em 1868 traçasse sua origem 

em 1857, as sucessões de interrupções e retomadas eram interpretadas de forma distinta. O 

presidente Sousa Gonzaga, em 1865, utilizou outros termos para expressar a confecção do 

mapa: referiu-se a mapas parciais, como se produzidos de forma dispersa, não mencionando a 

carta já iniciada. Procura deixar claro que foi sua a iniciativa de “iniciar” algum trabalho, 

como se fosse a primeira vez que se tentava “reduzir” mapas a uma só escala e “copiá-los para 

um só mapa”.  

De qualquer forma, em 1867, quando da citação de Homem de Melo, já se 

encontrava em finalização o mapa, agora diretamente sob Eleutério de Camargo. Em abril de 

1868, Homem de Melo informa a conclusão da carta, cuja impressão “foi contratada a 9 de 

janeiro” daquele ano, com Emilio Wiedemann, de Porto Alegre. Foram dois mil os 

exemplares encomendados.204 Curiosamente, Eleutério de Camargo teria o seu ocaso no 

mesmo ano. O novo presidente, Israel Rodrigues Barcelos, informou em seu relatório que 

havia demitido Camargo por pregar, na imprensa, “a anarquia e doutrinas contrárias às 

instituições que nos regem, fazendo com a sua assinatura ostentação dos artigos que 

escreve”.205 No mesmo relatório, informa que, das duas mil cópias litografadas da carta da 

província, mandou vender mil e distribuir ou arquivar as outras mil.  

Por que houve dois projetos cartográficos em andamento paralelamente? Se a 

província não dispunha de tantos recursos, por que, por alguns anos, se executaram dois 

trabalhos? Questões partidárias certamente tiveram a sua parte nesse processo, se forem 

considerados aqui os partidos como grupos de oposição política, mais do que instituições com 

programas coerentes e ideologias bem delimitadas. Em 1858, Silva Ferraz, do partido 

conservador, encomendou a carta com Normann, mesmo a achando cara. Dois anos depois, 

Fernandes Leão, liberal, exonerou Normann e passou a privilegiar apenas a carta produzida 

pela repartição das obras públicas. Essa carta viria a ser terminada “por ordem” de Homem de 

Melo tendo à frente Eleutério de Camargo, ambos liberais. Esse motivo pode explicar parte da 

demissão de Camargo em 1868 pelo conservador Rodrigues Barcelos, que o acusou de 

 

203 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente João Marcelino de Sousa Gonzaga, 4 

de agosto de 1865, p. 27. 
204 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Francisco Inácio Marcondes Homem 

de Melo, 13 de abril de 1868, p. 13. 
205 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Israel Rodrigues Barcelos, 16 de 

setembro de 1868, p. 6. 



95 

 

 

“anarquia”. De fato, Camargo não somente se destacaria como liberal, mas também como um 

republicano de primeira hora.  

Por quais razões que sejam, uma carta geográfica acabou sendo publicada e 

distribuída, fruto da atuação de uma instituição, o arquivo de obras públicas, mas em muito 

dependente dos seus “animadores”, ou seja, dos indivíduos à testa da sua condução, motivo 

pelo qual tantas foram as suas interrupções. Terminada, não tardaria para que fossem visíveis 

as necessidades de correção. Aliás, na fala do presidente Sousa Gonzaga, de 1865, já se 

admitia que “os espaços em branco do referido mapa serão completados com posteriores 

explorações e observações”. Em março de 1879, o diretor de obras públicas, Álvaro Nunes 

Pereira, mencionou os “grandes erros” e as “lacunas que existem na carta da província”,206 

mas nenhuma crítica seria tão contundente quanto a de José Francisco dos Santos Queima, 

diretor de obras públicas, em 1888: 

Uma das maiores dificuldades com que luta a administração pública é a falta de uma 

carta topográfica e essa dificuldade ainda mais se agrava atendendo-se à posição 

militar da província.  

A que existe, concluída sob a direção do engenheiro A. E. de Camargo não pôde ser 

pior e só teria valor se o fim que se teve em vista com a sua publicação fosse o de 

tornar desconhecida a topografia do Rio Grande do Sul. 

Nela só é exato o que foi feito em 1857 pelo finado engenheiro Antônio Dias da 

Costa que a deixou principiada quando faleceu. 

À sua conclusão não presidiu o menor critério, porque de outra forma não se sabe 

como explicar os despropósitos que nela se encontram. 

Na nossa fronteira de Quaraí que é, como V. Ex. sabe, onde existem os melhores 

campos de criação de gado e que toda ela fora levantada com o maior cuidado pela 

comissão de limites presidida pelos generais barão de Caçapava e Pedro de 

Alcântara Bellegarde, pela carta do engenheiro Camargo, em 1868 encontram-se 

serranias habitadas pelos índios charruas e minuanos!!!207 

Ao que as fontes indicam, Camargo e sua equipe utilizaram os trabalhos da comissão 

de limites da fronteira meridional. Não lhes faltavam, como afirmou Homem de Melo, bons 

materiais à disposição. O que teria levado aos “despropósitos” de que eram acusados? Ao que 

parece, a grande quantidade de materiais disponíveis poderia ter sido uma lâmina de dois 

gumes, proporcionando, ao mesmo tempo, a quantidade de informações e de confusão para 

produzir erros nos mapas. Em 1858, conforme o exposto, foram elencadas 27 cartas 

pertencentes a Normann e mais 67 ao arquivo de obras públicas, sem contar as que foram 

 

206 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Anexo ao relatório de 10 de março de 1879, por Álvaro Nunes 

Pereira (em 15 de fevereiro de 1879), p. 27. 
207 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Anexo ao relatório de 27 de outubro de 1887, por José 

Francisco dos Santos Queima (outubro de 1887), pp. 177-178, grifos no original. 
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adquiridas depois. Considerando que em todas elas se procuraram elementos para fazer a 

carta, talvez aí se tenham criado as condições para escancarar a falta de ineditismo dos 

trabalhos, e a longa tradição de cópias e compilações na cartografia. 

Os “erros” contidos nesses mapas ajudam a confirmar as fontes dos quais os 

cartógrafos bebiam, os mapas velhos de onde embasavam os seus novos. O mapa de Camargo 

não inventou a tal informação, mas copiou de outra fonte, no caso, provavelmente, a carta de 

Pedro César / São Leopoldo, que acusava a existência dos charruas e minuanos naquela 

mesma localização. Esses grupos já haviam enfrentado perseguições nos anos 1820, mas é em 

1831 que tradicionalmente se assinalou como o fim ou o extermínio dos charruas, após 

emboscada de lideranças uruguaias sob Fructuoso Rivera. Santos Queima, em 1888, grifou 

em itálico a sua indignação com o mapa de Camargo por mantê-los no mapa ainda em 1868. 

Curiosamente, não seria a última vez que o erro seria repetido. Em 1891, o engenheiro militar 

João Cândido Jacques publicou o seu mapa do “estado federal do Rio Grande do Sul”. Seu 

mapa possuía detalhes em cores, com litografia clara e boa qualidade de modo geral. 

Entretanto, na fronteira meridional, em um certo torrão, consta a mesma “serrania onde 

habitam os índios charruas e minuanos”208 (Figura 6). 

 

Figura 6: Elementos similares em três mapas do Rio Grande do Sul (1837, 1868, 1891) 

   

Da esquerda para a direita: (1) mapa de Pedro César publicado nos Anais do Visconde de São Leopoldo (1839); 

(2) Carta topográfica organizada por Eleutério de Camargo (1868); (3) Mapa do “Estado Federal do Rio Grande 

do Sul”, organizado por Cândido Jacques (1891).209 

 

Por que uma informação dos anos 1820 passou tão desatualizada ao mapa de 1868? 

E por que, mais curiosamente, mesmo após críticas ao erro, um mapa ainda posterior, teria 

 

208 JACQUES, João Cândido. Carta Geographica do Estado Federal do Rio Grande do Sul, 1891. 
209 CAMARGO, 1868; JACQUES, 1891; CÉSAR, José Pedro. Mappa da Provincia de San Pedro, Publicado 

segundo uma Carta manuscripta levantada debaxo da direcção do Illmo. e Exmo. Snr. Visconde de S. Leopoldo, 

1837. 
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repetido o mesmo equívoco em 1891? Seriam os “cartógrafos” copistas descuidados ou 

apenas desconhecedores da província que mapeavam? Ou, ainda, teriam mantido a 

informação por não endossarem completamente a teoria do extermínio dos charruas? Após 

mais de um século tidos como extintos, grupos reivindicando ancestralidade e identidade 

charrua surgiram na região platina, inclusive no Brasil.210 Embora extintos enquanto grupo 

organizado, muitos de seus indivíduos se dispersaram entre outros grupos indígenas ou como 

trabalhadores vinculados a propriedades rurais. 

Sem entrar no mérito específico dessa questão, não estariam os cartógrafos daquele 

tempo mais propensos a reconhecer a permanência desses grupos no território sul-rio-

grandense ainda que os apresentassem de forma desatualizada? Poderia estar Santos Queima 

criticando não apenas um erro cartográfico, mas um ponto de vista que insistisse em 

apresentar territórios indígenas “não-assimilados”? Não pretendo fazer os personagens 

afirmarem mais do que disseram, mas parece possível que, embora o erro cartográfico 

existisse e recebesse contundentes críticas, por trás desses textos pudesse haver considerações 

sobre os indígenas, o alcance do Estado e sua “civilização”, ideias de nação que deveriam 

estar contidas em bons e “verdadeiros” mapas. 

É importante considerar também a possibilidade de que os produtores de mapas 

nesse período repetiam informações, não como “defeito”, mas justamente como forma de 

indicar a procedência de seus dados, trazendo em determinados aspectos de suas cartas os 

elementos de seus predecessores a fim de legitimar as suas próprias atualizações. Um 

acúmulo de camadas de informações e, portanto, de autores e autoridades, capazes de garantir 

aos leitores as bases seguras sobre as quais se construíam as novas informações, 

especialmente quando a exploração in loco correspondia apenas a uma pequena parcela dos 

novos trabalhos, ou vinha de estudos e projetos tão localizados e específicos que a totalidade 

do mapa precisasse estar ancorada em uma base anterior consagrada. 

Assim como ocorreu com o mapa de Pedro César / São Leopoldo, a Carta 

topográfica de Camargo também encontrou respaldo, não apenas críticas. Mesmo sendo 

acusado de conter muitos “despropósitos”, não deixou de servir à elaboração da Carta Geral 

 

210 Em 2003, um grupo de moradores da periferia de Porto Alegre passou a reivindicar o reconhecimento do 

Estado em relação à sua ancestralidade charrua. Em KENT, Michael Kent; SANTOS Ricardo Ventura. “Os 

charruas vivem” nos Gaúchos: a vida social de uma pesquisa de “resgate” genético de uma etnia indígena extinta 

no Sul do Brasil”. Horizontes Antropológicos, vol. 18, n. 37, pp. 341-372, são tratadas as imbricações entre 

genética e política e os impactos positivos e negativos dessa questão para os povos indígenas no Rio Grande do 

Sul contemporâneo. 
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do Império, conforme atesta um compêndio produzido para a Exposição Nacional de 1875.211 

A experiência cartográfica sul-rio-grandense no período imperial também nos proporciona 

algumas reflexões quanto à tentativa de institucionalização de algumas práticas, a importância 

constante de alguns indivíduos como “animadores” dessas empreitadas, e os vínculos entre a 

produção estatística e a cartográfica. 

2.2 TENTATIVAS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO: DIRETORIAS DE OBRAS PÚBLICAS 

E O “ARQUIVO MILITAR” DE SOARES DE ANDREA 

Conforme o que foi abordado, o mapa de Eleutério de Camargo foi concluído por 

uma conjunção de esforços de pessoal técnico, bem como decisões políticas e, por fim, a 

existência de locais de guarda e produção de material cartográfico. Em 1857, no Rio Grande 

do Sul, foi criado um “arquivo das obras públicas” e, naquele mesmo ano, informa o relatório 

presidencial, igualmente foi restabelecida, de forma modesta, uma repartição de estatística, 

tendo-se em vista fazer um recenseamento provincial.212 É perceptível em todas as 

províncias do império a constante preocupação com a produção de dados para uso do Estado, 

bem como a dificuldade em manter instituições especializadas, geralmente por falta de 

pessoal e de uma “utilidade” imediata que garantisse a essas repartições sobreviver ao 

próximo orçamento. 

Para a cartografia provincial, quase sempre a vinculação residia na rubrica de “Obras 

Públicas”, um conceito amplo que poderia envolver desde uma repartição dotada de 

regimento próprio, mas também poderia referir a um ou outro engenheiro trabalhando de 

forma avulsa para a província, por meio de contratos, empreitadas, ou mesmo cedido do 

governo geral. Além dos projetos específicos de pontes, estradas e edifícios públicos, eram 

incumbidos frequentemente de traçar as respectivas plantas dos projetos, bem como mapear as 

regiões que tivessem visitado para a execução de outro serviço. No entanto, essa incumbência 

era geralmente ocasional, sem seguir um planejamento ou uma direção. A organização de uma 

repartição ou “diretoria” de obras públicas era um distintivo da capacidade provincial. Soares 

de Andrea, ao passar a presidência em 1850 para José Antônio Pimenta Bueno, assim o 

expôs: “As províncias de primeira ordem, ou, enfim, aquelas que tiveram uma renda avultada 

 

211 RIBEIRO, Duarte da Ponte (barão da Ponte Ribeiro). Exposição dos Trabalhos Geográficos e 

Hidrográficos que serviram de base à Carta Geral do Império exibida na Exposição Nacional de 1875 pelo 

conselheiro Barão da Ponte Ribeiro. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1876, p. 49, nº 166. 
212 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Patrício Correia da Câmara, 11 de 

outubro de 1857, p. 15.  
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para empregarem em obras públicas, não podem passar sem um centro ilustrado de direção, 

mas isto falta a quase todas”.213 

De acordo com Miriam Dolhnikoff, o Ato Adicional dotou as províncias de 

competência orçamentária. Ainda que limitada, essa capacidade permitiu a organização, pela 

primeira vez, de planejamentos específicos para cada província, de modo que os seus 

deputados poderiam eleger prioridades, frequentemente na forma de obras de infraestrutura 

que melhorassem o escoamento da produção e permitissem a expansão das atividades 

econômicas. As obras públicas – e suas repartições, quando existiam – eram produtos da 

autonomia provincial conquistada nos anos 1830 e mantida nas décadas seguintes.214 Por isso, 

analisar um pouco da organização e das diferentes potências das províncias é o objetivo desta 

seção. 

De fato, embora todas as províncias conduzissem obras públicas de alguma forma, 

nem todas possuíam uma organização do serviço. Em Santa Catarina, no ano de 1839, o 

presidente João Carlos Pardal solicitou à assembleia ao menos a criação do cargo de Inspetor 

de Obras Públicas.215 Em uma tabela do ano seguinte, é mencionado um “Inspetor” com custo 

anual de 600$000, sob o governo de Soares de Andrea.216 A situação deve ter sido efêmera, 

pois, em 1842, o presidente Antero de Brito voltou a reivindicar um inspetor “para o pronto 

andamento e boa direção das obras públicas”.217 Brito afirmou ter pedido recursos ao governo 

geral, mas seus esforços foram “baldados”. No ano seguinte, instou novamente pela 

contratação de um Inspetor: “[…] sobre as obras públicas, não devo calar a falta que temos, e 

que a cada passo se sente, de quem, com os precisos conhecimentos profissionais, e 

desimpedido, as trace, inspecione e administre”.218 Antero de Brito permaneceu naquela 

presidência até 1848, mas a contratação do inspetor não se concretizou. As tabelas de resumo 

de gastos com obras públicas, presentes ao fim de seus relatórios, indicam o custo das obras, 

mas nenhuma direção, inspeção ou administração. 

A situação de Santa Catarina não deve ter melhorado substancialmente porque, em 

1872, ocorreu um caso emblemático da assimetria entre as expectativas do governo geral e as 

 

213 BRASIL. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de Andrea, 6 de março de 1850, p. 19. 
214 DOLHNIKOFF, 2005.  
215 BRASIL. Província de Santa Catarina. Relatório do presidente João Carlos Pardal, Santa Catarina, 1o de 

março de 1839, p. 7. 
216 BRASIL. Província de Santa Catarina. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de 

Andrea, 1o de março de 1840, tabela nº 9, s/p. 
217 BRASIL. Província de Santa Catarina. Relatório do presidente Antero José Ferreira de Brito, 1o de 

março de 1841, p. 7. 
218 BRASIL. Província de Santa Catarina. Relatório do presidente Antero José Ferreira de Brito, 1o de 

março de 1842, p. 24. 
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realidades locais. A recém-fundada Diretoria Geral de Estatística, vinculada ao Ministério dos 

Negócios do Império, tratava de organizar o que viria a ser o primeiro recenseamento geral do 

Brasil. Paralelamente, começava a desenvolver o programa estabelecido no regulamento da 

repartição, datado de março de 1871. O presidente Joaquim Bandeira de Gouveia enumerou 

os pedidos da Diretoria, recebidos via ofício (em setembro de 1871): 

1º Um mapa geral da Província, contendo com toda a individuação e clareza os 

limites dos municípios da Província 

2º Cartas particulares de cada um dos municípios, contendo os limites das paróquias 

do município. 

3º Carta geral da Província, contendo e distinguindo com determinadas cores a 

extensão do domínio agrícola aproveitado em culturas e a natureza destas. 

4º Cartas particulares, contendo e distinguindo com determinadas cores, a extensão e 

posição local das terras públicas e devolutas, suscetíveis de cultura, e a natureza 

destas. 

5º Que se procedesse à verificação exata da posição geográfica de cada uma das 

paróquias no ponto em que se acha colocada a Igreja Matriz, determinando a 

longitude, latitude e altitude (ao menos barométrica) desses pontos.219 

Incoerente, como deve ter parecido ao presidente semelhante pedido, lançou o 

questionamento no relatório de janeiro de 1872: “Como satisfazer semelhante pedido quando 

não existe aqui Diretoria ou Inspeção de Obras públicas, e nem mesmo um engenheiro da 

Província? Com que meios se principiariam esses trabalhos?!”.220 O relatório se dirigia aos 

deputados provinciais, mas a queixa quem sabe chegasse ao governo geral: “Só com auxílio 

dos Cofres Gerais alguma coisa se poderá fazer”.221 Santa Catarina não era, portanto, no dizer 

de Soares de Andrea, uma “província de primeira ordem” e não logrou estabelecer um “centro 

ilustrado” para dirigir suas obras públicas. Ainda assim não deixou de fazer tais obras e 

mesmo produzir algum mapa, embora grande parte deles de autoria dos engenheiros 

contratados pelo governo imperial para a medição de terras para a imigração. 

No oposto desse espectro de capacidades, o Rio de Janeiro. Maria de Fátima Gouvêa apresenta cinco 

organogramas administrativos da província nos quais sempre há alguma direção de obras públicas. 

Observando tais esquemas, é possível notar algumas oscilações de hierarquia. Inicialmente, quase todos os 

assuntos administrativos estavam ligados diretamente à pessoa do presidente. Após uma reforma de 1841, 

a Secretaria da Presidência da Província passa a assumir um papel mais preponderante, ligando a si 

várias pastas e desobrigando o presidente. Essa estrutura se dividia em seções e as “obras públicas” 

 

219 BRASIL. Província de Santa Catarina. Relatório do presidente Joaquim Bandeira de Gouveia, 7 de 

janeiro de 1872, p. 13. 
220 Ibid. 
221 Ibid. 
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fluminenses ficaram sob alguma dessas seções até 1858 (Conferir Quadro 1Quadro 1: Relação hierárquica 

das Obras Públicas na província do Rio de Janeiro (1834-1889) 

).  

 

Quadro 1: Relação hierárquica das Obras Públicas na província do Rio de Janeiro (1834-1889) 

Período Sequência hierárquica 

1834-1840 Presidência da Província → Diretoria de Obras Públicas (1836) 

1841-1846 Presidência da Província → Secretaria da Província → 2ª seção (1841) → 

Diretoria de Obras Públicas → Junta Diretora de Obras (1844) → Distritos 

(1844) 

1846-1858 Presidência da Província → Secretaria da Província → 2ª seção / 3ª seção 

→ Junta Diretora de Obras (1844) → Distritos (1844) 

1859-1875 Presidência da Província → Diretoria de Obras Públicas → Seção (1859) → 

Distritos 

1876-1889 Presidência da Província → Secretaria de Obras Públicas → 1ª Seção → 

Distritos / Circunscrições (1882). 

Fonte: GOUVÊA, 2008, pp. 92-96. 

 

A partir daquele ano, a Diretoria de Obras Públicas volta a ficar diretamente sob o 

presidente e é transformada em Secretaria a partir de 1876. Na maior parte do tempo, o 

serviço das obras públicas foi dividido em “distritos” ou “circunscrições”, o que indica a 

presença de funcionários suficientes para atribuir-lhes jurisdições específicas sobre o 

território.222  

Em sentido semelhante ao das obras públicas, a pasta de Instrução – que incluía o 

ensino primário, a escola normal, o liceu provincial, entre outros – também passou da tutela 

do presidente para a da Secretaria da Província e, posteriormente, em 1858, emancipou-se 

enquanto Diretoria, ficando novamente sob a direção do presidente. A pasta de 

Tesouro/Fazenda foi a única que em todos os organogramas aparece vinculada sempre ao 

presidente, sem intermediários. Em sentido oposto, a chefia de polícia saiu quase totalmente 

da alçada provincial, subordinando-se ao Ministério da Justiça após o novo regulamento da 

polícia, de janeiro 1842, efeito direto da Interpretação do Ato Adicional. Dessa forma, nota-se 

 

222 GOUVÊA, 2008, p. 87. 
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como algumas atribuições das províncias foram alteradas enquanto outras permaneceram 

sempre sob o comando da presidência – com ou sem intermédio da Secretaria. 

A direção de Obras Públicas fluminense, portanto, na maior parte do tempo, foi uma 

repartição própria, dotada de pessoal suficiente para dividi-la em distritos. Quanto à sua 

colocação na hierarquia, Gouvêa aponta para o crescimento da estrutura estatal na província 

do Rio de Janeiro: em um primeiro momento, nos anos 1840, a pequena secretaria da 

presidência foi elevada a um órgão aglutinador de pastas administrativas, e que poderiam 

permitir ao presidente concentrar-se mais nas questões tributárias e de segurança pública. 

Com o passar do tempo, tais pastas administrativas – especialmente Instrução e Obras 

Públicas – cresceram sobremaneira, de modo que, nos anos 1850 e 1860, voltaram à alçada 

presidencial, mas de forma mais autônoma, como Diretorias ou Secretarias mais bem 

organizadas. A Secretaria, por sua vez, foi esvaziada, ficando responsável pela 

correspondência e a estatística provincial.223 

Nem todos os presidentes davam a mesma atenção à organização das obras públicas. 

Nota-se algumas pessoas que exibiam preocupações de organização, hierarquização e 

regulamentação. Soares de Andrea, era um deles. Voltando à sua fala de 1850, é possível 

perceber uma retrospectiva, em que o futuro barão de Caçapava aponta suas próprias ações 

em outras províncias, mas reconhecia as desigualdades entre elas.  

Nas províncias do Pará e Santa Catarina, que nenhuns meios tinham de intentar 

obras correspondentes às despesas de uma administração, foi dada pela presidência a 

direção a alguns pequenos serviços que se fizeram. 

Na província de Minas estava em ação a abertura da estrada geral do Paraibuna a 

Ouro Preto, e este serviço ia bem dirigido pelo engenheiro Halfeld, e assim 

continuou. 

Na província da Bahia, rica de meios, e precisada de grandes obras, criei uma 

administração das obras públicas, dando-lhe um regulamento que se publicou em 24 

de setembro de 1845.224 

Soares de Andrea considerou que Pará e Santa Catarina não dispunham de meios, e 

não parece ter questionado essa falta de capacidade, mas apenas se adequado a elas, 

designando “pequenos serviços” para o seu diminuto pessoal. Reservou a organização de uma 

“administração de obras públicas” para províncias mais ricas, como Minas Gerais e Bahia. No 

primeiro caso, pareceu indicar que encontrou as coisas em ordem, mas, no segundo, teve de 

criar a repartição e dotá-la de regulamento. Àquela altura, 1850, pretendia estabelecer o 

mesmo sistema para o Rio Grande do Sul, província “de primeira ordem”, certamente, por sua 

 

223 Ibid. 
224 BRASIL. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de Andrea, 6 de março de 1850, p. 20. 
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pujança econômica, posição estratégica e grande necessidade de integrar-se em definitivo ao 

Império. 

Chama a atenção para o fato de que em nenhum momento mencionou reforços 

financeiros ou de pessoal pelo governo geral. Não quer dizer que fossem dispensáveis, mas 

indica que Soares de Andrea reconhecia as obras públicas como um assunto provincial, da 

alçada de cada uma das unidades do Império e suas respectivas capacidades. De fato, mesmo 

as províncias que dispunham de uma direção de obras públicas as gerenciavam de formas 

distintas umas das outras. Por exemplo, em 1865, na Bahia, o presidente Luís Antônio 

Barbosa de Almeida queixava-se: 

Depois, a aglomeração de um grande número de Engenheiros em um único ponto da 

Província, qual a Capital, evidentemente nenhuma vantagem pode trazer ao serviço 

público quando as diversas localidades ou pontos apartados desse centro aí estão a 

reclamar melhoramentos materiais que só podem ser bem avaliados por Engenheiros 

que, nos respectivos lugares, estudando e examinando, informem ao Governo das 

necessidades mais urgentes em relação ao comércio, indústria, lavoura, natureza do 

solo, clima, vias de comunicação fluvial &c, &c. […] 

A divisão da Província em distritos é medida de indeclinável necessidade: cada 

Engenheiro deve, sem dúvida, residir constantemente em determinada localidade de 

onde não possa sair sem prévia licença do Governo e em certos e determinados 

casos especificados em regulamento especial.225 

O vice-presidente do Rio de Janeiro, João Manuel Pereira da Silva, havia esboçado 

ideia completamente distinta em 1857, e assim descreveu a situação das obras públicas: 

A província divide-se em 7 distritos […]  

Cada distrito tem um chefe; o 2º e 3º têm mais um ajudante. […]  

Todos estes chefes entendem-se diretamente com a presidência sobre as obras do seu 

distrito. Levantam plantas, organizam orçamentos, fazem exames e explorações que 

se lhes recomendam, cada um seguindo o sistema que adota, e as vistas de que se 

deixa levar. A presidência recebe esses documentos, não tem a seu lado, perto de si, 

um auxiliar que consulte e a coadjuve. Assim, para cada distrito pode adotar-se uma 

ideia diversa, um diferente sistema. Não se guardam tradições, nem métodos, nem 

regras. 

Semelhante estado de coisas não deve continuar. 

A sua reforma é de urgentíssima necessidade. […] 

Também não me agrada muito o sistema de ter engenheiros de distrito. Da capital é 

que devem partir os engenheiros a serviço, ora para um ponto, ora para outro, não se 

estabelecendo, e ganhando relações ou inimizades nas localidades, como 

infelizmente sucede: achando-se na capital estão demais sempre à disposição da 

presidência para qualquer emergência, e não como agora que muitas vezes não pode 

o governo mandar imediatamente um engenheiro a examinar qualquer obra.226 

 

225 BRASIL. Província da Bahia. Relatório do presidente Luís Antônio Barbosa de Almeida, 1o de março de 

1865, p. 18. 
226 BRASIL. Relatório do vice-presidente João Manuel Pereira da Silva, 1o de agosto de 1857, pp. 5-6. 
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Concentrar ou dispersar os engenheiros da província não era uma decisão fácil, nem 

unânime. Os dois presidentes apresentaram argumentos pertinentes à eficiência do serviço 

oferecido. De um lado, considerava Barbosa de Almeida que a “aglomeração” de engenheiros 

na capital era prejudicial, sendo que os rincões da província demandavam por 

“melhoramentos materiais” que não seriam obtidos de outra forma senão por pessoas que lá 

habitassem, dedicando-se a examinar e estudar as demandas locais, fazendo projetos e 

acompanhando as obras. No outro extremo, Pereira da Silva descreveu um “estado de coisas” 

que julgou ingovernável: “cada um seguindo o sistema que adota, e as vistas de que se deixa 

levar”. Inicialmente, seu posicionamento parece ser contrário apenas à falta de uma direção 

geral na corte, mas não aos distritos em si, tendo em vista a necessidade de uniformização do 

serviço. Mas, à medida que avança o seu argumento, declara-se contrário à dispersão dos 

engenheiros e os requer na capital da província. Agrega, nesse momento, mais um argumento, 

o de que, no interior, os profissionais sucumbiriam às redes políticas locais, não raramente 

criando inimizades. 

João Manuel Pereira da Silva apresentou, portanto, uma visão centralizadora extrema 

das obras públicas: somente na capital os engenheiros poderiam obter a máxima eficiência, 

estando sempre à disposição da presidência, com a possibilidade de serem enviados em 

caráter temporário, em maior ou menor número, conforme a necessidade e sem se 

contaminarem com as mesquinharias locais. O serviço adquiriria, finalmente, suas 

“tradições”, “métodos” e “regras”. Estava em jogo a eficiência do serviço e, curiosamente, 

Luís Antônio Barbosa de Almeida utilizava o mesmo objetivo para expor uma visão 

totalmente contrária: as necessidades do interior não se podiam averiguar sem a presença dos 

engenheiros em cada canto da província. Era a sua “aglomeração” que causava ineficiência ao 

serviço público, e não o contrário. Ademais, mesmo sem dizer explicitamente, advogava pela 

expansão da visão estatal por meio de seus agentes, coisa que não se faria a partir da capital. 

Puxando um pouco mais a intepretação, talvez cresse que a presença dos engenheiros nos 

sertões não os faria sucumbir aos potentados locais. Pelo contrário, quiçá materializassem a 

presença do governo provincial naquelas regiões. 

Certamente concordariam com o presidente de Pernambuco autoridades como o 

diretor de obras públicas do Rio Grande do Sul, Álvaro Nunes Pereira, que assim escreveu em 

1879: 

[…] Esta diretoria é de opinião que convém restabelecer o regulamento de 6 de 

Julho de 1871 quanto ao pessoal desta repartição e divisão da província em distritos 

de engenharia. Só assim poderá ela tratar convenientemente da conservação das 

obras construídas, dirigir ou fiscalizar as que estiverem em construção, propor os 
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estudos das que julgar mais necessárias […] Só assim, com grande economia, 

poderá quando os serviços urgentes permitirem, ir corrigindo os grandes erros e 

fazendo desaparecer as lacunas que existem na carta da província […]227 

Além dos argumentos a favor do olhar localizado e profissional sobre cada região, 

Nunes Pereira também trazia como argumento o preenchimento das “lacunas que existem na 

carta da província”. E não parava aí. Também defendia que os mesmos engenheiros, estando 

dispersos, poderiam “pouco a pouco” reunir “dados estatísticos da produção, população e 

riqueza dos diversos distritos da província, ir acumulando preciosos elementos para o cadastro 

do império”.228 Nunes Pereira repetiria seu argumento novamente em relatório de 1883, 

pedindo a restauração do dito regulamento bem como a urgência de “aumentar-se o referido 

pessoal, dividindo-se a Província em distritos de obras públicas”.229 Nesse relatório, enfatizou 

ainda mais os benefícios para a cartografia, como “[…] a organização da carta geral, 

itinerária, estatística, geológica e cadastral da província”, além de se poder “preparar o plano 

geral de viação” do Rio Grande do Sul.230 

É curioso que Nunes Pereira tenha mencionado a economia de recursos como um de 

seus argumentos. Para ele, a presença de engenheiros em vários pontos do território traria 

“grande economia” na correção da carta da província, de modo a compensar o eventual custo 

dessa divisão em distritos. Em sentido oposto, em 1870, um presidente de Pernambuco havia 

defendido a concentração de engenheiros como forma de obter “uma economia de 6:000$ 

[seis contos] anualmente”. Segundo Frederico de Almeida e Albuquerque, havia quatro 

distritos interiores em Pernambuco, cada qual com um engenheiro, entretanto, “sem que haja 

serviço correspondente ao pessoal”. Propunha, então, a centralização deles na capital, 

reduzindo o seu número e deixando-os à disposição da presidência em Recife.231 

A favor da centralização, e de forma categórica, também já havia se manifestado 

Soares de Andrea no mesmo relatório de 1850 sobre o Rio Grande do Sul:  

A criação de um engenheiro em cada comarca, sendo o da capital chefe de todos os 

outros, que achei estabelecido por lei, não satisfaz, e tem produzido maus resultados, 

porque não centraliza a direção, e cada engenheiro de comarca procede segundo 

entende; e algumas vezes em coisas de que nada entende.232 

 

227 BRASIL. Anexo ao relatório de 10 de março de 1879, por Álvaro Nunes Pereira (em 15 de fevereiro de 

1879), p. 27. 
228 Ibid. 
229 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Anexo ao relatório de 2 de março de 1883, por Álvaro Nunes 

Pereira (19 de fevereiro de 1883), p. 12. 
230 Ibid., pp. 12-13. 
231 BRASIL. Província de Pernambuco. Relatório do presidente Frederico de Almeida e Albuquerque, 1o de 

abril de 1870, p. 21. 
232 BRASIL. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de Andrea, 6 de março de 1850, p. 20. 
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Os exemplos acima indicam dois polos de opinião acerca do trabalho dos 

engenheiros vinculados às províncias. Ambos os pontos de vista visavam a eficiência do 

serviço, discordando do método radicalmente, se manter os engenheiros interiorizados e 

próximos das demandas locais, ou se mantê-los concentrados na capital de forma que um 

inspetor ou o presidente mesmo pudesse controlar o seu trabalho.  

Em termos cronológicos, as citações extraídas e que defendiam a centralização foram 

de 1850, 1857 e 1870 ao passo que as opiniões pela descentralização são datadas de 1865, 

1879 e 1883. É possível que, nas últimas décadas do império, a necessidade de ampliar o 

campo visual do Estado tenha facilitado as falas a favor da criação de distritos de engenharia e 

da presença física dos profissionais por todo o território, ao passo que, nas décadas anteriores, 

preocupações com agitações locais e com o próprio estabelecimento de um Estado capaz de 

controlar seus agentes tenha produzido falas mais centralizadoras. Ainda assim, não creio que 

a questão se devesse somente a isso. As falas parecem refletir concepções distintas sobre as 

formas de administrar as obras públicas, disciplinar o seu pessoal, economizar recursos e, 

quando possível, obter algum dado novo, que se devem muito ao posicionamento e 

entendimento de cada presidente ou diretor de obras públicas. 

Como lembra Dolhnikoff, as obras públicas eram um importante campo de disputa 

entre os “potentados locais”, pois sob essa rubrica se encontravam discussões que impactavam 

a vida e prosperidade de muitos deles: o traçado de uma estrada, a abertura de um canal, o 

aluguel de mão-de-obra para a execução de obras, enfim, uma série de elementos traziam 

embates políticos com que presidentes e assembleias precisavam lidar. Os deputados 

provinciais eram eleitos sob a expectativa de beneficiarem os seus apoiadores e sua região de 

origem. Entretanto, quando a hierarquização de obras se tornava necessária para fechar o 

orçamento, muitas vezes precisavam desagradar a seus eleitores em nome dos cofres públicos, 

da estabilidade política e econômica.233 

Dentro dessa configuração, a produção de mapas certamente tinha espaço limitado, 

de modo que a criação de arquivos e outros espaços de guarda poderiam reservar alguns 

profissionais para a produção de plantas e mapas, sem deixá-los à mercê de um cronograma 

apurado de obras que envolvia longas viagens e períodos de ausência. Essa era, ao menos, a 

ideia original do Arquivo das Obras Públicas Provinciais no Rio Grande do Sul. Embora 

datado de 1857, em sua nova formatação esse arquivo havia já sido uma proposição de Soares 

de Andrea quando presidente da província oito anos antes, em 1849. Como se deve perceber 

 

233 DOLHNIKOFF, 2005, pp. 179-180. 
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pelo perfil do futuro barão de Caçapava, também não era o Rio Grande do Sul a primeira 

província em que propunha tal instituição. Em relatório de 1845, quando presidente da Bahia, 

assim explicou a sua proposta, que denominou de Arquivo Militar: 

Estes Arquivos são casas de depósito das cartas e memórias, tanto no sentido Militar 

e Geográfico, como em todos os sentidos de prosperidade material do País; bem 

como dos instrumentos astronômicos e geodésicos necessários a estes trabalhos. São 

igualmente oficinas de desenho aonde [sic] se copiam, passam a limpo e se reduzem 

de umas e outras escalas todos os trabalhos que os Engenheiros empregados no 

campo enviam ao Governo, e pode também ser uma oficina de Litografia ou 

Gravura para publicação dos mesmos trabalhos, quando eles tenham chegado a uma 

perfeição conveniente.234 

Francisco José de Sousa Soares de Andrea nasceu em 1781 em Lisboa. Tanto o 

Dicionário Bibliográfico de Sacramento Blake235 quanto a Galeria dos Brasileiros Ilustres de 

Sebastien Sisson236 informam que se formou em “engenharia e navegação”, não esclarecendo 

a instituição em que ocorreu tal formação. Chegou ao Brasil acompanhando a corte joanina, 

no posto de “segundo tenente de artilharia” e, desde logo, se lhe atribuiu a direção do Arquivo 

Militar que foi estabelecido no Rio de Janeiro. No relatório apresentado ao seu sucessor no 

Rio Grande do Sul, em 1850, como citei, Soares de Andrea tratou das várias províncias por 

onde havia passado e as possibilidades e limitações de nelas implantar uma repartição de 

obras ou um arquivo militar nos moldes daquele da Corte. Naquele mesmo texto, entretanto, a 

retrospectiva começava um pouco antes da independência: 

A província de Pernambuco foi a primeira, e depois de 1817, que teve um centro de 

administração de todas as obras públicas militares e civis; e a primeira, depois da 

corte, que teve um arquivo militar com alguns instrumentos, e a que se foram 

chamando as plantas e cartas geográficas que se podiam obter.237 

Nesse excerto fica clara a visão de Soares de Andrea, de que um “centro ilustrado de 

direção” para as obras públicas não passava apenas pela existência de uma repartição 

específica relacionada a esses serviços, mas ao estabelecimento de um “arquivo militar” que 

reunisse, ao mesmo tempo os mapas catalogados e os instrumentos para os novos estudos. 

Essa experiência, como se percebe, é anterior à independência e à autonomia financeira das 

províncias no jovem Império do Brasil, e pareceu acertada a Soares de Andrea nos anos 1830 

 

234 BRASIL. Relatório do presidente Francisco José Soares de Andrea, 2 de fevereiro de 1845, pp. 40-41. 
235 BLAKE, Augusto Vitorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1895, vol. 3, pp. 16-17. 
236 SISSON, Sebastien Auguste. Galeria dos Brasileiros Illustres (Os contemporaneos): Retratos dos homens 

mais illustres do Brasil, na politica, sciencias e letras desde a Guerra da Independencia até os nossos dias, 

copiados do natural e lithographados por S. A. Sisson acompanhados das suas respectivas biographias, publicada 

sob a protecção de sua magestade o imperador. Rio de Janeiro: Lithographia de S. A. Sisson, 1861, vol. 2, pp. 

23-30. 
237 BRASIL. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de Andrea, 6 de março de 1850, p. 19. 
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e 1840 quando foi presidente em várias delas. Um outro elemento, entretanto, indica a 

importância dessa instituição nas províncias para ele: foi “depois de 1817” que se conseguiu 

estabelecer uma instituição dessas características em Pernambuco, ou seja, logo após o 

término das tensões que poderiam ter fragmentado a América portuguesa sob o governo de 

dom João VI. O arquivo não apenas foi posterior à revolução pernambucana, como foi 

provavelmente necessário devido a ela. É possível fazer um paralelo com a fala de Caxias ao 

assumir a presidência do Rio Grande do Sul após a guerra civil. Os estudos estatísticos do 

período anterior haviam se perdido – “Onde param todos esses documentos, todos esses 

materiais para a Statistica da Província? Eis o que não vos poderei dizer, Senhores”.238 Dada 

essa situação, havia um espírito de recomeçar, religar a província ao império: 

Para continuar, ou antes para começar de novo os trabalhos Statisticos, nomeei, em 

12 de Setembro de 1845, o Conselheiro Antônio Manuel Correia da Câmara, muito 

conhecedor da Província, muito inteligente, afincado ao estudo, e capacíssimo para 

bem desempenhar essa honrosa comissão239 

Restabelecer a “ordem” e reintegrar territórios rebeldes à comunhão nacional 

envolvia, como era de se supor, novos acordos políticos entre o centro e as províncias, bem 

como a sujeição de grupos opostos ao poder central; exigia ainda reafirmar o aparato do 

Estado, restabelecendo o policiamento, a justiça, as instâncias de ligação com a Corte. Além 

disso, para tal reintegração era necessário “começar de novo” a estatística, entendida aqui no 

sentido de um saber amplo sobre o território, a população, as instituições, a produção 

econômica. Não por coincidência mencionava-se, entre os trabalhos dessa comissão, tentar 

recuperar o “esboço da grande carta geográfica desta Província”, para o qual foi inicialmente 

contratado o engenheiro Felipe de Normann.240 

Recuperar a estatística da província, sua imagem, seus dados, não era um reforço de 

sua autonomia, antes, paradoxalmente, uma forma de reconectá-la ao império. Caxias deixa 

claro em todo o seu relatório a ideia de reunião e restauração: “Todas as autoridades civis 

estão restabelecidas no exercício de suas funções constitucionais; a paz reanima todos os 

ramos da pública felicidade; e o espírito novo, nascido do seio da desordem […] apregoa as 

vantagens da Monarquia Constitucional Representativa”.241 

O estabelecimento de repartições que de alguma forma produziam legibilidade, como 

o “arquivo militar” de Pernambuco no período joanino ou a “repartição de estatística” do Rio 

 

238 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Luís Alves de Lima e Silva, 1o de 

março de 1846, p. 22. 
239 Ibid., pp. 22-23. 
240 BRASIL. Relatório do presidente João Capistrano de Miranda Castro, 4 de março de 1848, p. 19. 
241 BRASIL. Relatório do presidente Luís Alves de Lima e Silva, 1o de março de 1846, p. 4. 
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Grande do Sul após a pacificação de 1845, indicam a conexão entre aumentar o aparelho 

estatal e a produção de dados como uma das formas de retomar o controle de áreas instáveis. 

Então, em 1850, a ideia de Soares de Andrea, cinco anos após o fim do conflito na província 

de São Pedro, parece reforçar a visão de Caxias. Ao mencionar um “centro ilustrado de 

direção” para as obras públicas, Soares de Andrea não mencionava apenas a estruturação de 

uma diretoria de obras, mas, também, a existência de um “arquivo militar”. Quanto ao nome 

da instituição em si, assim explicou à assembleia mineira quando lá também propôs essa 

ideia: “No meu antecedente relatório propus a organização de uma verdadeira comissão de 

geografia e do arquivo militar e geográfico da província, bem que lhe não desse este segundo 

título, porque ele fica subentendido no primeiro”.242 Dessa forma, o termo “militar” não deve 

ser entendido como um limitador do uso do arquivo. Soares de Andrea subentendia o 

“geográfico” como atribuição do militar, conferindo poder estratégico aos saberes sobre o 

território, não apenas contra inimigos externos, mas também para a realização dos projetos 

internos; releia-se o que afirmou na Bahia em 1845: o arquivo guardaria documentos “tanto 

no sentido Militar e Geográfico, como em todos os sentidos de prosperidade material do 

país”.243 Afinal, segundo sua proposta, esse arquivo “deve ser o único da província”, dele 

devendo emanar “todos os projetos das obras gerais ou da Província”.244 

O termo “único” pode ser mal interpretado. Pimenta Bueno, sucessor de Soares de 

Andrea, esclareceu que “a guarda dos documentos legislativos, administrativos e históricos” 

não pertenceria à mesma instituição, mas poderia “[…] ser feita na Secretaria do Governo, em 

lugar especial dentro do seu Arquivo, pelos chefes de seção, debaixo da inspeção do 

Secretário da Presidência e sem despesa alguma”.245 

Quanto ao adjetivo “militar”, este carregava, antes de tudo, uma alusão à formação 

militar dos engenheiros incumbidos de produzir os mapas e plantas, bem como supervisionar 

a construção de obras públicas. Também era uma forma de remeter simbolicamente ao Real 

Arquivo Militar da corte, implantado em 1808 e do qual Soares de Andrea fora diretor. Em 

suma, reconhecia-se a engenharia, geodésia e cartografia como assunto militar, mas não 

necessariamente vinculado ao binômio militar-civil. E, de qualquer forma, a terminologia era 

fluida para seus próprios contemporâneos. Essa fluidez pode ser observada no relatório de 

 

242 BRASIL. Província de Minas Gerais. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de Andrea, 

3 de fevereiro de 1844, p. 49. 
243 BRASIL. Relatório do presidente Francisco José Soares de Andrea, 2 de fevereiro de 1845, pp. 40-41. 
244 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de 

Andrea, 1o de junho de 1849, p. 12. 
245 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente José Antônio Pimenta Bueno, 1o de 

outubro de 1850, p. 8. 
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1850 de Soares de Andrea que, após fazer uma retrospectiva dos projetos semelhantes em 

outras províncias, propôs um arquivo “militar” para o Rio Grande do Sul, mas logo a seguir, 

informa que estabelecera na província “um arquivo militar e civil”.246 

Tal arquivo, por seu pessoal e atribuições, confirma a intenção do arquivo militar 

como um arquivo de obras públicas no sentido amplo: 

Tendo contratado os estrangeiros Mabilde para engenheiro agrimensor da colônia de 

S. Leopoldo; Normann como arquiteto civil, para desempenhar todos os trabalhos 

desta natureza que lhe forem incumbidos; Frederico Hetman como arquiteto e bom 

diretor prático de obras, para dirigir a da cadeia civil, e fazer o mais que se lhe 

ordenar; e dois desenhadores de alguma habilidade que se vão aperfeiçoando no 

arquivo, debaixo da direção do 1º tenente de engenheiros Antônio Dias da Costa, 

oficial hábil em mais de um sentido, para se ocuparem dos desenhos.247 

Após apresentar o pessoal contratado, proveniente de várias origens e formações, e 

com atribuições diversas, o presidente expôs, com certo orgulho, a estrutura de trabalho 

oferecida aos seus membros: 

Este arquivo fica em duas grandes salas, ultimamente acabadas, no arsenal de 

guerra, com espaço para quanto se pode precisar. É, pois, de uma ilustrada direção 

de obras, que reúna todas as inteligências, já escolhidas e outras, e de uma boa 

direção do arquivo militar, que devem sair os projetos e planos de quantas obras se 

precisem.248 

Soares de Andrea deixa claro nesses parágrafos que o pessoal era capacitado, que o 

espaço físico era amplo e adequado e que, principalmente, reunidos sob uma mesma 

instituição estavam “todas as inteligências” disponíveis para “projetos e planos de quantas 

obras se precisem”. Ao seu intento atribuiu adjetivos representando o desejo de criar uma 

“boa” e “ilustrada” direção. A visão de centralização de capacidades e processos no mesmo 

espaço físico e sob uma mesma instituição era certamente uma ideia ousada e precedia no 

nível provincial o que não se teria facilmente no nível nacional. 

Sob esse aspecto, as províncias não eram apenas unidades subordinadas ao poder 

centralizador que se projetava da corte, especialmente no auge saquarema, mas laboratórios 

de experiências institucionais e de legibilidade para as quais não havia condições de ensaio 

em escala nacional. Apesar do início promissor, é confuso entender o que ocorreu com o 

“arquivo militar” de Soares de Andrea no Rio Grande do Sul. O Quadro 2, também baseado 

na leitura dos relatórios, procura ajudar no entendimento dessa trajetória de multiplicidades e 

descontinuidades. 

 

 

246 BRASIL. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de Andrea, 6 de março de 1850, p. 20. 
247 Ibid., p. 21. 
248 Ibid., p. 21. 
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Quadro 2: Instituições provinciais responsáveis pela cartografia no Rio Grande do Sul (1845-1857) 

 
Repartição de 

Estatística 

Arquivo Público 

Provincial 

Arquivo Militar / 

Arquivo de Obras 

Públicas 

Outras repartições 

1845 

Repartição de 

Estatística 

Mencionam-se 

trabalhos cartográficos 

como a correção de um 

esboço de carta 

provincial 

   

1846     

1847     

1848 

Falecimento de Correia 

da Câmara e 

desmantelamento da 

repartição de estatística 

Arquivo Público 

Provincial 

Informa-se ter sido 

criado com inspiração 

do arquivo público da 

corte (1838),  

  

1849     

1850 

 O presidente Pimenta 

Bueno propõe ser esse 

o arquivo dos 

engenheiros da 

província 

Arquivo Militar 

Soares de Andrea 

afirma ter estabelecido 

um “arquivo militar e 

civil” 

 

 

1851 

   Os materiais da 

engenharia se 

encontram na 

Contadoria da Fazenda 

Provincial 

1852 

   Um desenhador é o 

único empregado da 

seção, tratando das 

cópias indispensáveis 

de mapas e projetos 

1853     

1854 

O presidente Sinimbu 

pleiteia o 

restabelecimento de 

um “arquivo 

estatístico” 

   

1855     

1856 

  Arquivo de Obras 

Públicas 

Restabelecimento da 

repartição de obras 

públicas e novo 

regulamento recria um 

“arquivo de obras 

públicas” 

 

1857 

  Regulamento de 

dezembro “recria” (de 

novo?) o arquivo de 

obras públicas 

 

Fontes: Relatórios dos presidentes da província do Rio Grande do Sul, de 1845 a 1857 
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Pimenta Bueno, ainda em outubro de 1850, mencionou em seu relatório à assembleia 

a existência de um Arquivo Público Provincial, criado em 1848, inspirado no arquivo público 

nacional estabelecido dez anos antes na corte. Para ele, todavia, esse arquivo deveria ser “o 

Arquivo dos Engenheiros Provinciais” e suas atribuições, praticamente idênticas ao arquivo 

proposto/implementado por Soares de Andrea: “[…] onde se levantem e copiem as plantas 

dos trabalhos, os mapas topográficos, a Carta da Província, onde se depositem os 

instrumentos e se guardem metodicamente os desenhos, orçamentos e descrições das obras 

públicas”.249 Foi nesse contexto que sugeriu que os documentos administrativos e legislativos 

deveriam ficar com a secretaria da província, sem custo adicional. 

É curioso que Soares de Andrea tenha anunciado o estabelecimento de um “arquivo 

militar e civil” no relatório de 6 de março de 1850 e não mencionado o “arquivo público 

provincial” estabelecido dois anos antes e que, em 1º de outubro do mesmo ano, Pimenta 

Bueno pareça desconhecer (ou desconsiderar) a iniciativa de seu antecessor e pleiteie uma 

estranha inversão, de que o arquivo provincial fosse destinado a trabalhos “técnicos” e que os 

documentos propriamente administrativos fossem mantidos em um armário dentro da 

secretaria da presidência. Ou, talvez, Pimenta Bueno estivesse tentando remodelar o arquivo 

público provincial, justamente para absorver as funções do arquivo militar e evitar a 

existência de duas repartições. Se essa era a ideia, deve ter produzido efeito exagerado. Em 

outubro de 1851, o vice-presidente Patrício Correia da Câmara dá por “extintas” as 

repartições de Estatística e do “Arquivo Público Provincial”, tendo sido seus materiais “[…] 

depositados em uma das salas da Contadoria da Fazenda Provincial”.250 Na página anterior do 

relatório, informa que a secretaria da província continua organizando documentos 

administrativos. Entende-se, portanto, que o arquivo de caráter histórico e administrativo 

permanecia uma atribuição do secretário da província enquanto as “obras públicas” não 

dispunham nem de “arquivo militar”, nem de “arquivo público provincial”. O abandono do 

projeto foi tal que, conforme fala do presidente Luís Alves de Oliveira Belo, em 1852, restou 

apenas um desenhador, responsável por “copiar as plantas das obras públicas” para enviá-las 

aos arrematantes e administradores.251 Com um gasto de “600$ rs. anuais”, contratado sem 

 

249 BRASIL. Relatório do presidente José Antônio Pimenta Bueno, 1o de outubro de 1850, p. 8. 
250 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Patrício Correia da Câmara, 2 de 

outubro de 1851, p. 6. 
251 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do vice-presidente Luís Alves Leite de Oliveira Belo, 

1o de outubro de 1852, p. 8. 
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autorização da assembleia, o vice-presidente justificou ser necessário o serviço do 

desenhador, e finalizou dirigindo-se aos deputados: “espero que aproveis”.252 

Em 1854, sob a presidência de João Lins Cansanção de Sinimbu, pleiteava-se a 

recriação de um arquivo estatístico, como aquele que havia sido estabelecido por Caxias 

quase uma década antes. Sinimbu lembrou aos deputados que, além da repartição estatística 

criada em 1845, houve também o Arquivo Público Provincial, mas ambas as iniciativas não 

mais existiam:  

Tal foi a sorte que tiveram essas duas Repartições e nenhuma das quais se deu 

jamais o regulamento por que se deviam reger, ou coordenar os seus trabalhos, e por 

isso não obstante o merecimento de alguns de seus empregados, deixaram de prestar 

os serviços que delas esperáveis.253 

Ao final de 1855 lançou-se novamente uma diretoria de obras públicas, mas seu 

regulamento foi suspenso e revisto pelo presidente Jerônimo Francisco Coelho que, no ano 

seguinte, informou ter dado corpo à repartição. Tratava-se, mais uma vez, de organizar e 

hierarquizar a execução de tais obras, fruto de disputas entre grupos locais: “Todas estas 

necessidades se reconhecem; todos, e de toda a parte as reclamam, e todos lamentam ou 

queixam-se que se não tenha tudo; e em geral cada qual julga de preferência mais urgentes as 

obras de suas respectivas localidades, e que mais convêm a seus cômodos e interesses”.254 

Coelho continuava sua narrativa, culpando o “número ilimitado de obras” que se costumava 

autorizar, baseado no “nímio desejo de querer a tudo acudir de uma vez”.255 Atenuava, 

provavelmente, a gravidade da situação, ao atribuir parte do problema ao desejo infundado de 

atender a todas as obras, e não apenas aos “cômodos e interesses” dos potentados locais que 

tinham influência no governo provincial. 

A organização dada por Jerônimo Coelho à renovada repartição de obras públicas 

restabelecia a divisão em distritos, sendo cinco fixos, e mais uma “seção volante”, que a 

presidência poderia despachar a qualquer canto do território. Se nos indagarmos como a 

província teria recursos para restabelecer a repartição e dotá-la de engenheiros em várias 

seções, o próprio presidente tratou de esclarecer algumas de suas escolhas: 

Para montar o pessoal de engenharia, lancei mão dos que haviam disponíveis na 

província, não só com habilitações completas, mas alguns com noções suficientes, 

 

252 Ibid. 
253 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente João Lins Vieira Cansanção de 

Sinimbu, 2 de outubro: de 1854, p. 19. 
254 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Jerônimo Francisco Coelho, 15 de 

dezembro de 1856, p. 26. 
255 Ibid.. 
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ou teóricas ou práticas, pois havendo uma multidão de obras de todas as categorias, 

a todos há que dar proveitoso emprego, na proporção do grau de suas habilitações.  

Só por elevadas quantias se poderia obter uma coleção de engenheiros perfeitos, o 

que seria um luxo de desperdício.256 

O limiar entre a necessidade e o luxo era pautado nos recursos humanos e financeiros 

de cada província. No capítulo seguinte, mostro como semelhante argumento influenciou a 

questão cartográfica no Ceará. No caso sul-rio-grandense, a nova repartição de obras públicas 

veio acompanhada de um arquivo, dotado de “um engenheiro arquivista e um secretário”. 

Voltava à cena o local de guarda, armazenamento, gerenciamento e cópia de projetos e mapas 

e que duraria, desta vez, pelo menos uma década. A carta corográfica finalmente lançada sob 

a coordenação de Eleutério de Camargo, em 1868, informava ter sido “confeccionada 

segundo os trabalhos oficiais existentes no Arquivo das Obras Públicas Provinciais”.257 

Embora fique claro que o presidente Jerônimo Coelho tenha dado regulamento e 

forma às obras públicas e ao seu arquivo, em 1859, o relatório daquele ano acusa um 

regulamento emitido em dezembro de 1857, que havia conferido “nova organização” das 

obras públicas e, com elas, criado um arquivo, composto de “um engenheiro arquivista; dois 

desenhadores; dois praticantes; um guarda do depósito de materiais”.258 Nessa instituição, 

estavam cópias de plantas e projetos, bem como preparativos para “a confecção de uma carta 

para a província”, bem como alguns instrumentos, embora a maior parte desses estivesse nas 

mãos de “agrimensores e engenheiros no serviço da província”.259 

A leitura dos relatórios presidenciais nem sempre indica o estado e destino que se 

deu a cada instituição. Produzidos para aquele contexto específico, pressupunham que seus 

leitores soubessem a qual “arquivo” ou “repartição” específica se referiam mesmo quando a 

nomeavam de formas diferentes dentro de um mesmo documento. Se esse relatório de 1857 

for tomado como exemplo, em seus anexos encontram-se três listas assinadas por Antônio 

Dias da Costa, como “capitão arquivista”, referentes à mesma repartição, mas que a nomeiam 

de forma distinta. O primeiro anexo é a “Relação dos instrumentos e mais objetos existentes 

no arquivo de obras públicas provinciais”; o segundo é a “Relação dos instrumentos 

existentes em mãos dos Engenheiros e Agrimensores empregados na província, pertencentes 

ao arquivo provincial”; e o terceiro, por sua vez, é uma “Relação dos diversos trabalhos que 

se fizeram no arquivo de obras públicas provinciais desde o 1º de Julho do ano próximo 

 

256 Ibid., p. 27. 
257 Informação presente no título do mapa. CAMARGO, 1868. 
258 BRASIL. Relatório do presidente Joaquim Antão Fernandes Leão, 5 de novembro de 1859, p. 85. 
259 Ibid. 
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passado até o último de Junho do corrente ano”.260 No próprio corpo do documento, a mesma 

repartição ganha vários nomes. Na seção que tratava da “Carta Corográfica da Província”, 

ainda sendo produzida por Normann à época, o presidente informou que o cartógrafo tinha em 

suas mãos trabalhos variados que haviam sido emprestados pelo “arquivo das obras públicas”. 

Ao terminar o elenco de tais materiais, concluiu dessa forma: “São estes os trabalhos copiados 

do arquivo da província, e que existem em seu poder”.261 Agora fica explícito que tanto o 

arquivo das obras públicas como o arquivo da província se referiam à mesma casa de guarda, 

cópia e reprodução a serviço das obras públicas e seus engenheiros. Quanto aos documentos 

propriamente administrativos, continuavam na secretaria da província, como atesta um anexo 

do mesmo relatório indicando as ocupações e vencimentos dos funcionários da dita secretaria, 

incluindo um arquivista, Cândido de Albuquerque Fernandes Gama.262 

Em 1860, o presidente Fernandes Leão listou alguns dos trabalhos em andamento no 

arquivo das obras públicas, que tomava as feições de certa forma idealizadas desde Soares de 

Andrea: “(…) a redução de trabalhos próprios para a organização do mapa de viação terrestre 

e fluvial da Província, (…) a redução a uma só escala das plantas das Povoações da Província, 

para ser organizado um Atlas, (…) construção da Planta desta Capital (…)”.263 No ano 

seguinte, o mesmo presidente parecia esperar mais da repartição, e indicou um foco:  

Outros serviços que poderia prestar, como sejam as observações meteorológicas 

diárias, com o fim de determinar as circunstâncias climatéricas da província, que não 

oferece somente interesse de curiosidade, mas tem grande importância para o 

serviço da colonização, pois que nas notícias que daqui vão para a Europa, 

acresceriam essas, que não são de pequena monta (…)264 

Dentre todos os estudos necessários em relação à topografia, hidrografia e geologia, 

o presidente indicou as observações meteorológicas como das mais úteis à propaganda para a 

imigração. Essa tendência seria crescente e outras mais províncias o fariam, buscando mostrar 

aos potenciais imigrantes que poderiam esperar regiões de clima ameno e aceitável para seu 

assentamento. Não há notícias de que tal observação tenha saído do papel, antes ao contrário: 

o mesmo presidente acabou descrevendo o esvaziamento da instituição naquele mesmo 

relatório: dos poucos funcionários lotados “um desenhador e um praticante” , estavam fora da 

capital, pois haviam tomado parte “na comissão de exploração do rio Uruguai”, sem contar 

 

260 Ibid., anexos sem numeração e sem paginação ao fim do documento. 
261 Ibid., p. 78. 
262 Ibid., anexo sem numeração e sem paginação ao fim do documento. 
263 BRASIL. Relatório do presidente Joaquim Antão Fernandes Leão, 5 de novembro de 1860, p. 63. 
264 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Joaquim Antão Fernandes Leão, 17 de 

outubro de 1861, p. 52. 
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um outro funcionário que havia sido dispensado.265 É certo que os “sertões do Uruguai” 

constituíam uma fronteira visual que a província e o Império buscavam clarear para fins de 

ocupação não-indígena. Nesse sentido, não seria estranho utilizar a mão de obra disponível 

para a expedição. Por outro lado, visto que o arquivo deveria ter um trabalho contínuo de 

guarda, cópia e produção de material cartográfico, nota-se o limite de pessoal disponível 

obrigando os governantes a certas escolhas.  

Para suprir essa lacuna específica, designou-se, naquele mesmo ano Felipe de 

Normann para continuar os serviços de desenho do arquivo de obras públicas. Era o mesmo 

Felipe de Normann que havia sido dispensado da comissão da carta corográfica e que agora, 

referenciado como “professor da extinta cadeira de alemão do Liceu D. Afonso”, ocupava 

posição na repartição mesma responsável pela consumação de semelhante trabalho.266 Se 

Normann contribuiu para a versão da carta que foi lançada em 1868 não é possível saber, 

porque seu nome não consta nem no título, nem na nota explicativa. 

O destino do arquivo das obras públicas é incerto, pois deixa de ser mencionado em 

muitos relatórios. Quando Homem de Melo, em setembro de 1867, tratou do tema, indicou 

uma lista de mapas proveniente do “arquivo das obras públicas”. Ao ler o anexo a que o 

presidente se referia, o seu autor faz menção a um “extinto arquivo das obras públicas”.267 A 

carta topográfica lançada em 1868, reitero, ainda menciona o tal arquivo.  

Já em 1869, entretanto, há uma visão pouco auspiciosa da situação das obras 

públicas, sua repartição e, nas entrelinhas, de seu arquivo. O “coronel diretor” Inocêncio 

Veloso Pederneiras dirigiu seu relato ao presidente e ao corpo legislativo do Rio Grande do 

Sul tratando do “estado pouco avançado” de tais obras que admitia ser “um dos maiores 

esgotos das rendas de um país principalmente novo”. Entretanto, suas queixas residiam em 

dois aspectos principais: a falta de regulamentação interna do serviço e a interferência 

interessada de agentes políticos nas decisões sobre as obras. 

Nos dois pontos denunciados, o texto de Pederneiras faz parecer que nunca se havia 

pensado nesses assuntos, quando a quantidade de regulamentos anteriores, textos de 

presidentes e propostas de profissionalização e hierarquização técnica das obras públicas 

demonstra o contrário. A persistência dos velhos defeitos é que impressiona, porque parecem 

nunca ter sido combatidos: 

 

265 Ibid. 
266 Ibid. 
267 BRASIL. Relatório do presidente Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, 16 de setembro de 

1867, p. 36 e Anexo, p. 1. 



117 

 

 

A Assembleia Provincial vota autorização para o Governo despender tal quantia 

com tal obra de tal município. Primeiramente, não é o estado da conveniência da 

obra e da sua importância pecuniária quem decida a votação da Assembleia; é a 

influência dos advogados do município […] No caso mais favorável enceta-se a obra 

com um plano improvisado na ocasião, as mais das vezes gigantesco, sem atenção 

aos recursos de que pode dispor a Província, porque a regra é que, começada a obra, 

o Governo não terá remédio senão concluí-la. 

Assim é que existem em diferentes pontos da Província numerosos alicerces, obras 

encetadas e materiais espalhados que se vão deteriorando ao tempo, ao vandalismo 

e, também, ao extravio.268 

Em dado momento do texto, Pederneiras afirma não se animar a “enumerar todos os 

defeitos que parecem entorpecer a marcha mais conveniente deste ramo de serviço […]”.269 

Defendia, entretanto, que se regulamentasse o serviço e se dividisse a província em distritos 

de engenharia, poupando os engenheiros e os cofres públicos das longas viagens, evitando que 

simples fluxos de água sobre o leito de uma estrada se tornassem atoleiros intransitáveis. 

Quanto à questão da legibilidade estatal propriamente, lamentava-se que a repartição deveria 

ser “um almanaque vivo de todas as necessidades materiais da Província, devidamente 

comparadas, para poder resolver de momento as questões desta ordem”. O que se via era o 

contrário, e “poucos documentos tem podido reunir no seu arquivo, e estes mesmos estão hoje 

extremamente truncados pelas vicissitudes por que tem ela [a repartição] passado”.270 

Os relatórios que se seguem apresentarão cada vez mais raramente a existência de 

um arquivo de obras públicas, muito menos um arquivo ativo e dinâmico, capaz de ser um 

“centro ilustrado de direção” como pretendia Soares de Andrea, nem um “almanaque vivo” da 

situação de obras da província, como advogou o diretor Pederneiras. Em novembro de 1888, 

sob a direção do supracitado Santos Queima, a repartição mudou de endereço, saindo do 

Ateneu Rio-Grandense porque a escola necessitava do espaço físico, mas também, “se estava 

perdendo o importante arquivo guardado ali nos úmidos porões”.271 Dias depois, em outro 

relatório, em que o vice-presidente, o barão de Santa Tecla passava a presidência a Joaquim 

Galdino Pimentel, um anexo do próprio diretor Santos Queima repetiu a informação: a 

mudança de espaço físico da repartição de obras públicas havia evitado “ao mesmo tempo a 

perda do importante arquivo da Província”.272 

 

268 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório da repartição das obras públicas provinciais, por 

Inocêncio Veloso Pederneiras. In: Relatório do presidente Antônio da Costa Pinto Silva, 20 de maio de 1869, 

p. 2. 
269 Ibid., p. 2. 
270 Ibid., p. 1. 
271 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Joaquim da Silva Tavares, 27 de 

novembro de 1888, p. 20. 
272 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Anexo ao relatório de 8 de dezembro de 1888, por José 

Francisco dos Santos Queima (7 de novembro de 1888), p. 37. 
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Entre as ambiciosas perspectivas iniciais e a operação de salvamento ao fim do 

Império, o arquivo militar / arquivo de obras públicas pouco executou de sua função de 

centralização e produção de conhecimentos geográficos e de infra-estrutura na província. 

Permaneciam faltas de toda a ordem e interferências políticas sobre o processo, revelando 

uma fraca institicionalização que também se refletia na questão de autoria dos mapas, que 

analiso a seguir.  

2.3 A AUTORIA DOS MAPAS PROVINCIAIS 

O arquivo sul-rio-grandense, foi mencionado de várias formas ao longo de sua 

existência, especialmente como arquivo de obras públicas ou arquivo provincial. É possível 

notar como a instituição em si não projeta o seu nome senão de forma suplementar, associada 

à ação e protagonismo de pessoas específicas. Quando são observados os aspectos formais 

que compõem o título da Carta topográfica de 1868, percebe-se que a ênfase recai sobre 

alguns elementos, como “Carta topográfica” e “São Pedro do Rio Grande do Sul”. Também se 

destacam “Ex.mo Snr. Dr. Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo” e, em menor impacto, 

“Antônio Eleutério de Camargo” (ver Figura 7). 

 

Figura 7: Detalhe do mapa contendo o título completo da carta de Eleutério de Camargo (1868) 

 

Fonte: CAMARGO, Carta topográfica… (1868) 
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Construído a muitas mãos e em processo descontínuo, a obra final acabou registrada 

com o nome de Eleutério de Camargo, sendo que parte dos outros colaboradores foi 

mencionada, em menor ênfase, no título ou na nota explicativa. O nome que tem ainda maior 

projeção, entretanto, é do presidente Homem de Melo, como o “patrono” da obra, ainda que 

tenha sido apenas a pessoa que encomendou a sua finalização. A instituição dentro da qual 

trabalharam os desenhistas, o “arquivo das obras públicas”, aparece timidamente e a ele não é 

dado nenhum protagonismo. São as pessoas que estão em destaque, e aquelas que se 

projetaram na etapa final da construção do mapa. 

Tal situação pode ser percebida em outras províncias, como, por exemplo, em Minas 

Gerais. Segundo dados de Soares de Andrea, quando presidente em Minas, em 1844, uma 

“comissão” de geografia havia sido formada a partir de uma lei provincial de 1837. 

Compunha-se do secretário da província (Herculano Ferreira Pena), do “cidadão” Luís Maria 

da Silva Pinto (que já havia sido secretário da mesma província) e do engenheiro Henrique 

Halfeld, este último contratado um ano antes. Halfeld deveria conduzir a pesquisa em campo 

enquanto os dois outros membros deveriam executar “trabalhos de gabinete” e sem nenhuma 

remuneração adicional por isso. Paralelamente, havia, junto à secretaria da província, uma 

pequena seção de desenho, resultante da extinção da inspetoria de estradas em 1842. Um 

desses engenheiros desenhistas era Frederico Wagner, contratado pela província em 1838. 

Dessa forma, segundo Andrea, dois desenhadores tocavam aquela “oficina de desenho, que 

nem é secretaria de estradas, nem arquivo militar”.273  

Conforme mencionei antes, Soares de Andrea demonstrou sua intenção em organizar 

“uma verdadeira comissão de geografia” bem como um “arquivo militar e geográfico da 

província”, nos moldes que posteriormente proporia na Bahia e no Rio Grande do Sul. Essa 

comissão, que pode ser acompanhada nos relatórios seguintes, se tornou um “Arquivo 

Geográfico”, destinado principalmente à elaboração de um mapa da província. O que se 

percebe, no entanto, é que os funcionários sempre foram poucos, e constantemente 

“distraídos” por outros afazeres, como indica, já em 1846, o presidente Quintiliano José da 

Silva, notando atraso no desenho da carta. Além de Wagner, trabalhava à época, no Arquivo 

Geográfico, o “alferes João José da Silva Teodoro”.274 Em 1851, o relatório presidencial 

indica ambos os desenhistas dedicados com exclusividade àquele trabalho. No entanto, em 

 

273 BRASIL. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de Andrea, 3 de fevereiro de 1844, pp. 

47-48. 
274 BRASIL. Província de Minas Gerais. Relatório do presidente Quintiliano José da Silva, 3 de fevereiro de 

1846, p. 100. 
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1853, afirma-se que apenas Wagner permanecia disponível para o desenho.275 No ano 

seguinte, um novo relato, nas palavras do presidente José Lopes Viana, indica mais 

preocupação: a conclusão do mapa estaria “longe do termo”, “não obstante as consideráveis 

somas que tem absorvido na sua confecção”.276 A repartição não teria “progredido com a 

celeridade desejável”, visto que contava com “um único empregado”, provavelmente 

Frederico Wagner. Além de estar só, ele também era chamado para outras atividades, 

inclusive estudos “destinados a servirem de base às informações constantemente exigidas da 

Presidência pelo Governo Geral”.277 

Em 1855, por fim, a carta é finalizada, e com essa data é registrada sob o título Carta 

corográfica da província de Minas Gerais, embora essa impressão tenha se dado anos depois. 

Em seu título estendido pode-se ler: “coordenada e desenhada em vista dos mapas 

corográficos antigos e das observações mais recentes de vários engenheiros (…) por Frederico 

Wagner”.278 (Mapa 3) Sendo ela datada em 1855, é possível ter certeza de que derivava dos 

estudos e desenhos em que Wagner trabalhava no Arquivo Geográfico, mas nem essa 

repartição e nem o auxílio de Teodoro constam no título ou em alguma nota explicativa. 

Tampouco se mencionam os estudos de Halfeld que embasaram o mapa. Quem aparece é, 

mais uma vez, o presidente que “ordenou” a obra, no caso, Francisco Diogo Pereira de 

Vasconcelos, que regia a província pela segunda vez no período de 1854 e 1856. Note-se que 

tal presidente não testemunhou todas as etapas da confecção do material, mas pôde imprimir 

seu nome como a autoridade política na época de sua finalização. 

Em 1862, o engenheiro Halfeld publicaria em Gotha a sua versão da mesma carta, 

sob título de Karte der Brasiliann Provinz Minas Gerais. (Mapa 4) Seu título completo, 

originalmente em alemão, trazia as seguintes informações: “feita por ordem do governo 

provincial nos anos de 1836-1855, a partir de mapas antigos e novas medições e observações, 

sob a direção especial do engenheiro civil H. G. H. Halfeld, traçada e desenhada por Friedrich 

Wagner”.279 Pelas datas em que o mapa foi produzido, sabe-se ter sido aquele em que 

contribuíram para o desenho Wagner e Teodoro, representantes – e não raramente os únicos 

 

275 BRASIL. Província de Minas Gerais. Relatório do presidente José Ricardo de Sá Rego, 2 de agosto de 

1851, p. 38; BRASIL. Província de Minas Gerais. Relatório do presidente Luís Antônio Barbosa, 11 de abril 

de 1853, p. 13. 
276 BRASIL. Província de Minas Gerais. Relatório do presidente José Lopes da Silva Viana, 6 de novembro 

de 1854, p. 14. 
277 Ibid. 
278 WAGNER, Frederico. Carta chorographica da provincia de Minas Gerais: coordenada e desenhada em 

vista dos mappas chorographicos antigos e das observações mais recentes de vários engenheiros, 1855.  
279 HALFELD, Fernando. Karte der Brasilian Provinz Minas Gerais, aufgenommen auf Befehl der 

Provinzialregierung in den Jahren 1836-1855, mit Benutzung älterer Karten u.  neuerer Vermessungen u. 

Beobachtungen, unter specieller Leitung des Civil-Ingenieurs, 1862. 
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funcionários – do Arquivo Geográfico. Nesse caso, mais uma vez Teodoro não é mencionado, 

e Wagner consta como desenhador, não organizador. Também não há menção a nenhum 

presidente específico, apenas ao “governo provincial”, e o Arquivo Geográfico também é 

ausente. 

Por se tratar, em essência, de um mesmo material, as duas cartas são propícias para 

analisar algumas questões por meio de suas semelhanças e diferenças. A questão da autoria é 

uma delas. Outra é a do processo de elaboração do material. Wagner indicou no título o ano 

de término da carta, e Halfeld, por seu turno, insinuou uma cronologia própria, indicando ser 

uma obra que demandou dezenove anos para ser concluída. Certamente ele contava como 

início dos trabalhos o seu próprio contrato com a província, em 1836. Embora se diferenciem 

em qualidade e enfoque, é possível notar, por exemplo, como as legendas de convenções são 

idênticas, sendo, inclusive, mantida em língua portuguesa no mapa alemão (conferir Figura 

8). 

Figura 8: Comparação da legenda das cartas de Wagner (1855/1862) e Halfeld (1862) 

  

Esquerda: “Explicação dos Sinais e Abreviaturas” na carta de Wagner (1855). Direita: “Erklärung” 

[esclarecimentos] na carta de Halfeld (1862) 

 

Considero, nesta análise, que, no fundo, ambas as cartas eram resultado de obras 

anteriores. Conforme apontam Renger e Gomes, eram reelaborações de mapas anteriores, 

especialmente a base construída por Wilhelm von Eschwege (1821), depois corrigida e 

atualizada por Luís Maria da Silva Pinto (1825) a pedido do então Conselho Geral da 

Província, quando este último era o secretário geral.280 Segundo os autores,  

Os processos cumulativos de dados secundários, compilados de outros mapeamentos 

ou dados primários colhidos em atividades de campo pontuais, fragmentadas e 

 

280 RENGER; GOMES, 2013. 
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dispersas no tempo e no espaço, configuram uma cartografia de gabinete, ou seja, 

fundada na atividade intelectual de reunião e reinterpretação das informações sobre 

um canevas e uma escala definidos para abranger uma totalidade visual apreensível 

ao olhar e tamanho manipulável.281 

O aspecto da autoria, portanto, ganha uma nova dimensão. De um lado, o fato de que 

muitos cartógrafos utilizavam de recursos, espaços, equipamentos ou circunstâncias 

mobilizadas por seu vínculo com o Estado, mas publicavam produtos parciais ou suas grandes 

cartas com o seu nome pessoal em evidência. De outro lado, seguindo as considerações de 

Renger e Gomes, está o fato de que nem mesmo esses cartógrafos tinham plena autoria dessas 

obras, sendo grandes compiladores, o que não lhes removia o mérito do trabalho intelectual. 

Porém, sua “cartografia de gabinete” se reflete em séries de cartas que atualizam as antigas 

sem, no entanto, deixar de compartilhar com elas algumas características: a base, a escala, o 

traçado geral, inclusive os erros, entre outros aspectos. 

Em 1862, como parte de uma correção da carta inicial publicada em 1855, outro 

engenheiro, Henrique Gerber, também publicaria um mapa, que se tornaria um dos principais 

de Minas Gerais durante as décadas seguintes. O “mapa de Gerber”, ainda mais que seus 

predecessores, seria conhecido pelo nome de seu autor e tomado como base da representação 

territorial das Minas Gerais até o início da república. Resume essa percepção uma pequena 

fala de Homem de Melo quando presidente do Ceará em 1866: “O mapa da província de 

Minas, levantado pelo engenheiro Gerber, pode ser citado como um modelo nesse gênero”.282 

Se a maior parte dos mapas ficou conhecida pelo nome de seus autores, ainda que 

essa autoria fosse mais uma compilação, ocorre uma situação diferente na província de 

Pernambuco. Trata-se do Esboço da Carta Corográfica da Província de Pernambuco, que 

corresponde, de fato, a duas cartas distintas, publicadas, respectivamente, em 1874 e 1880. 

(Mapa 5 e Mapa 6). Tanto a primeira versão, verdadeiramente um esboço, como a segunda, 

com formato mais bem-acabado, foram impressas sob a insígnia da “Repartição de Obras 

Públicas” de Pernambuco. Vale a pena seguir a trajetória desses dois mapas, não só pela 

questão da atribuição de autoria, mas também por outros pontos de debate que serão 

desenvolvidos. 

Após um processo infrutífero nos anos 1840, o tema de um mapa provincial volta a 

ser registrado nos relatórios pernambucanos em 1866, quando o presidente Manuel 

Clementino Carneiro da Cunha informou que a repartição de obras públicas estava sendo 

 

281 Ibid., p. 5. 
282 BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, 1o 

de julho de 1866, p. 32. 
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regida sob um novo regulamento, o qual previa também o levantamento de uma carta. E, 

como sinal de que o trabalho estava tendo algum andamento, acusou a recepção de 

“instrumentos mandados vir [da Europa] para semelhante serviço”, que estavam na alfândega 

e haviam custado pouco mais de dois contos de réis.283 Entretanto, foi em 1870 que apareceu 

uma verba substancial para o projeto. É possível ler na ata da reunião da assembleia 

provincial, em abril de 1870, a aprovação de um projeto curto, de um parágrafo: “Fica o 

presidente da província autorizado a despender até a quantia de 30:000$ anuais por espaço de 

3 anos para o levantamento da carta corográfica desta província”.284 No relatório presidencial 

do início daquele mesmo mês, o presidente já informava sobre esse valor no orçamento do 

biênio 1870-1871. Afirmava ainda ter conversado com o diretor de obras públicas e obtido a 

previsão de obter a carta em “dois ou três anos”.285 

Certamente o prazo não foi cumprido pois que, em 1874, o presidente Pereira de 

Lucena transferiu ao seu relatório as palavras do diretor de obras públicas: “lembra esse 

funcionário que já é tempo dessa província possuir uma carta corográfica”. O valor destinado 

a essa produção era de 20 contos naquele ano e o presidente já concluía que os cofres da 

província não comportariam por muito tempo esse dispêndio. 

Uma proposta alternativa deveria estar já sendo concebida, pois que em março de 

1875, o mesmo presidente a apresentou: 

Reconhecendo a grande necessidade que tem a província de possuir cartas mais ou 

menos regulares, enquanto não é organizada definitivamente a sua carta topográfica, 

e mesmo querendo preparar uma base para a confecção desta, propôs-me o 

engenheiro diretor e eu aprovei a organização de uma carta provisória, levantada 

segundo os numerosos documentos existentes na respectiva repartição.  

Essa carta foi por autorização minha mandada litografar em Paris e acha-se já 

exposta à venda nesta cidade.  

Foram litografados mil exemplares dela.286 

Uma tímida nota encontrada no Diário de Pernambuco, em 4 de março daquele ano, 

indica o anúncio da venda. Sem adornos, imagens ou qualquer destaque, anunciava-se, em 

nome da repartição de obras públicas, o “esboço da carta da província ultimamente 

litografada” por 1$500.287 Para efeitos de comparação, um exemplar avulso do mesmo jornal, 

com oito páginas, custava $320. A carta foi de fato intitulada Esboço da Carta Corográfica 

 

283 BRASIL. Província de Pernambuco. Relatório do presidente Manuel Clementino Carneiro da Cunha, 19 

de novembro de 1866, p. 31. 
284 Sessão ordinária em 27 de abril de 1870. Diário de Pernambuco, 05/05/1870, p. 1. 
285 BRASIL. Relatório do presidente Frederico de Almeida e Albuquerque, 1o de abril de 1870, p. 21. 
286 BRASIL. Província de Pernambuco. Relatório do presidente Henrique Pereira de Lucena , 1o de março 

de 1875, p. 75. 
287 Pela repartição… Diário de Pernambuco, 04/03/1876, p. 4. 
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da Província de Pernambuco, e impressa em tamanho aproximado de 53 x 71 cm, o que a 

tornava um objeto portátil, mais do que uma carta de parede.288 

Curiosamente, os autores se preocuparam em justificar seu aspecto inacabado 

inserindo, ao pé do mapa, uma nota explicativa. Afirmavam ser um “simples esboço destinado 

ao uso provisório do serviço público geral e provincial”.289 Assinava-se em nome da 

“Repartição de Obras Públicas” de Pernambuco e a nota do mapa foi datada em “outubro de 

1874”. Entre os aspectos “provisórios” do mapa estava a falta de indicação de longitudes, o 

que tirava qualquer possibilidade de precisão de sua análise. Como fontes, foram citados três 

estudos principais: para o litoral, os mapas do oficial francês Ernest Mouchez; para o rio São 

Francisco, os trabalhos de Henrique Halfeld, mesmo autor de um dos mapas mineiros; por 

fim, nos interiores, serviram os “caminhamentos feitos pelos Engenheiros da Repartição”.290 

De fato, é notável como as linhas do rio São Francisco são muito mais ricas em detalhes do 

que o traçado e direção de muitas serras e estradas no interior, por exemplo. (Mapa 5) 

No entanto, ainda que como esboço, a carta havia sido posta à venda e não escapou 

de críticas. Em uma coluna no jornal A Província, “M. Lopes Machado” teceu considerável 

denúncia dos erros desse mapa, e a dirigiu não à repartição, mas ao “Sr. Fournié”, seu diretor: 

Não é esboço, porque ali não está a província delineada sobre pontos reconhecidos; 

não é carta porque, achando-se a província representada, ainda que com as 

localidades a granel, faltam-lhes os meridianos para se reconhecer por eles a 

exatidão da latitude. Ora, não sendo o trabalho do diretor das Obras Públicas esboço 

nem carta, perguntamos a nós mesmos o que seria aquilo.291 

O autor prossegue mais um pouco com a questão da falta de linhas meridianas: “A 

falta de meridianos (fique-se sabendo) é que constitui — esboço —, se os houvessem, o 

esboço seria carta verdadeira!”.292 Com isso, ironizava especificamente a nota explicativa do 

mapa, considerando que não era apenas a falta das longitudes que a afastava de ser uma “carta 

verdadeira”, mas muitos outros erros. Dentre eles, e o que gastou mais espaço na crítica, foi o 

erro sobre o limite norte de Pernambuco: 

Entretanto o Sr. Fournié deve saber, como chefe – que é – das obras da província, 

que a sua jurisdição não se estende à ponta do Guageru na margem setentrional da 

barra de Goiana, e muito menos daí à grande povoação de Pitimbu. 

E já procurou saber a razão disto? 

 

288 Informação do catálogo da Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=26503. Acesso em 15 out. 2019. 
289 REPARTIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA PROVÍNCIA DE PERNAMBUCO, Esboço da Carta 

Corographica da Provincia de Pernambuco. “Observações” próximas à margem inferior do mapa. 
290 Ibid. 
291 Nova Publicação. A Província, 30/03/1875, p. 3. 
292 Ibid. 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=26503
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É que o limite da província, que o contratou para dirigir a repartição das Obras 

Públicas, não chega até ali. 

Naquela povoação tem o governo da Paraíba agentes fiscais, polícia civil, 

professores de primeiras letras, capatazia e força militar.293 

Há que se considerar, que “M.” era Maximiano Lopes Machado, conhecido 

advogado e escritor de origem paraibana, mas de atuação em Pernambuco a maior parte de 

sua vida. Esse fator, que o ligava às duas províncias – e aos seus interesses – pode ter 

motivado toda essa contestação ao mapa das obras públicas. Ainda assim, é notável o 

direcionamento da crítica não à Repartição, mas ao seu diretor, Victor Fournié. Os 

argumentos utilizados se iniciam com críticas à técnica – a falta de meridianos –, mas logo 

partem para evidenciar o desconhecimento do francês sobre o território da província. É isso 

que fica mais claro ao final do texto: 

O Esboço demonstra mais uma decepção que acaba de sofrer a província à custa de 

não pequenos sacrifícios. 

Se foram louváveis as vistas do governo em procurar no estrangeiro talentos 

especiais para um bom sistema de melhoramentos relativos às obras públicas, 

estamos convencido[s] que ainda desta vez foi iludido como o tem sido por muitas 

outras.  

Deus queira que nos enganemos.294 

Nesse texto, fica nítido que o “esboço” foi sujeito a uma crítica de cunho político, na 

qual os detalhes técnicos e erros de geografia foram veículos para se chegar à figura de 

Fournié, criticando a sua atuação à frente das obras públicas e, por conseguinte, a escolha do 

presidente Henrique Pereira de Lucena em realizar tal contrato. Foi assim que um mapa 

publicado em nome da instituição ganhou conotações pessoais, sendo referido pelo seu 

detrator como “o trabalho do diretor das obras públicas” ou “o Esboço do Sr. Fournié”. Dessa 

forma, ainda quando se depara com uma obra publicada de forma mais institucionalizada, não 

se deve esquecer que seus contemporâneos poderiam mais facilmente designar uma autoria 

pessoal. 

Em março de 1877, Carneiro da Cunha, novamente presidente da província, 

informou a partida de Victor Fournié para a Europa, sendo dispensado da direção das obras 

públicas, porém continuando a receber seus vencimentos como engenheiro da província. Em 

contrapartida, Fournié deveria, entre outros tópicos, providenciar a “organização e impressão 

 

293 Ibid.  
294 Ibid. 
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de uma carta retificada da província”.295 No entanto, tal acordo foi descumprido: “Algum 

tempo depois de estar na Europa, alegou o engenheiro Fournié razões de todo improcedentes 

para se considerar desobrigado do contrato. Era manifesto o propósito de não querer voltar à 

província”.296 

O assunto de uma nova carta corográfica foi retomado em 1881, pelo presidente 

Franklin Menezes Dória, baseada naquela “litografada em Paris no ano de 1876 por iniciativa 

do referido engenheiro Victor Fournié”.297 Após desistir do trabalho de impressão na Corte, 

contratou-se F. H. Carls no Recife mesmo para o trabalho. O relatório de março de 1881 

trouxe informações sobre as condições do contrato, que são úteis para averiguar a adequação 

da obra disponível à proposta do governo provincial. 

Embora também publicada com o título de Esboço da Carta Corográfica da 

Província de Pernambuco, sua forma aparenta ser muito mais detalhada, especialmente por 

causa da impressão em cores, que fazia parte das cláusulas do contrato.298 Nos artigos desse 

acordo com o impressor, pedia-se que a carta contivesse, em cartucho, uma planta de 

Fernando de Noronha “em maior escala do que a da província”, bem como um esquema de 

cores pré-determinado para indicar, em azul, as massas de água, em “encarnado” (vermelho) 

as ferrovias e, em preto, os demais elementos. Quanto ao território, pedia-se que se 

diferenciassem as províncias com um “cromo” diferente e que a impressão fosse feita em duas 

folhas coladas, ficando Carls responsável por imprimir mil delas ao custo de 3:400$000.299 O 

contrato ainda especificava que a propriedade da carta continuava sendo da província e que o 

contratado estava sujeito a multas por atraso e descumprimento. Por fim, é interessante 

ressaltar que o texto indicava um mapa existente como parâmetro para essa impressão: “O 

trabalho será feito com todo o esmero e cuidado, de conformidade com os preceitos da arte, 

tendo como tipo a carta da estrada de ferro Pedro II, impressa na litografia de Angelo & 

Rubim, no Rio de Janeiro”.300 

Para comparar os dois “esboços”, o de 1874 e o de 1880, desenvolvi o esquema 

ilustrado na Figura 9, em que o traçado da província e algumas localidades foram sobrepostos 

tendo como referência os paralelos de 7°S e 9°S. É bastante claro que os materiais são 

 

295 BRASIL. Província de Pernambuco. Relatório do presidente Manuel Clementino Carneiro da Cunha, 2 

de março de 1877, p. 82. 
296 Ibid. 
297 BRASIL. Província de Pernambuco. Relatório do presidente Franklin Américo de Menezes Dória, 1o de 

março de 1881, p. 53. 
298 REPARTIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA PROVÍNCIA DE PERNAMBUCO, 1880. 
299 BRASIL. Relatório do presidente Franklin Américo de Menezes Dória, 1o de março de 1881, p. 54. 
300 Ibid., artigo 4º do contrato. 
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sucessivos, ou que beberam das mesmas fontes, como se percebe pelo traçado do rio São 

Francisco, a orientação do mapa ao “norte verdadeiro”, e a linha reta “imaginária” que 

marcava o limite extremo ocidental da província. Há um notável ajuste de direção do território 

de Pernambuco, notando-se como o Esboço de 1880 corrigiu grandemente as latitudes, sendo 

a diferença quase nula no litoral, mas bastante evidente no interior, a oeste. Na carta de 1874, 

por exemplo, a freguesia de Petrolina se localizava ao norte do paralelo de 9°S e o limite norte 

da província, ao norte do paralelo de 7°S. Na versão de 1880, a província inteira está contida 

ao sul do paralelo 7°S, e a agora vila de Petrolina também se encontra em latitude mais 

austral. 

 

Figura 9: Comparação do contorno e posição de alguns povoados nos mapas pernambucanos de 1874 e 1880. 

 

Fonte: Mapa produzido pelo autor, pela sobreposição dos traçados das cartas de 1874 (pontilhada) e de 1880 

(traço contínuo), balizadas pelos paralelos entre 7 e 9 graus ao sul do Equador. 

 

As longitudes eram as coordenadas mais difíceis de calcular, tanto que não foram 

inseridas no “esboço” de 1874. No entanto, a carta de 1880 também mostra uma grande 

variação de latitudes, o que resulta no posicionamento divergente de inúmeras localidades à 

medida que se compara os dois mapas da faixa litorânea para o oeste. Note-se como a posição 

de Goiana e Recife é quase coincidente, ao passo que Cabrobó e Petrolina se apresentam em 

posições muito díspares. 

O mapa de 1880 também corrigiu o limite norte da província pelo litoral, 

“devolvendo” à Paraíba a região de Pitimbu, alvo da crítica no jornal citado. Pela comparação 

exposta na Figura 10 é possível perceber que, visualmente, o “esboço” de 1880 superava o 

aspecto realmente “provisório” do mapa de 1874. É notável que, na versão mais recente, o uso 

das cores previstas em regulamento deu mais visibilidade ao litoral permitiu a visualização da 

província enquanto um ente territorial bem delimitado (ainda que com traços pontilhados), 
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evidenciou a hidrografia e, mais importante, destacou em vermelho a construção e 

planejamento de ferrovias. 

 

Figura 10: Comparação de aspectos informativos e visuais dos mapas pernambucanos de 1874 e 1880 

  

Esquerda: Esboço (1874); direita: Esboço (1880) 

 

No entanto, os elementos que diferem nos dois mapas não se restringem aos aspectos 

visuais ou de organização das informações: as diferentes leituras possibilitadas pelos dois 

mapas que merecem igual atenção. Conquanto possa se pensar apenas em “ganhos” na versão 

de 1880, um olhar sobre as duas cartas, ou um relance sobre suas legendas, indica que a carta 

de Fournié buscou indicar quatro classes de divisões: os limites provinciais, os limites entre 

comarcas, os limites entre municípios, e, por fim, os limites entre as freguesias. Com linhas 

imprecisas que fossem, o mapa trazia como um dos seus elementos centrais a divisão 

administrativa da província, de modo que, em uma carta posterior, se pudessem acompanhar 

desmembramentos ou fusões, bem como aperfeiçoar o traçado dessas linhas.301 Nessa versão, 

registra-se uma estrada de ferro, entre Recife e Palmares, que acaba não recebendo destaque 

na visualização do mapa por estar cercada de outras linhas indicando rios, estradas e limites 

internos, todos na mesma cor. 

A carta de 1880, por sua vez, ignorou os limites internos, mesmo tendo a 

possibilidade de fazer uma impressão em cores. O contraste maior se dá, portanto, entre a 

província de Pernambuco, como uma unidade, e as suas vizinhas, em cor diferente. As 

cidades e vilas foram atualizadas e estão mais bem posicionadas, mas se perde a visualização 

de hierarquia administrativa entre elas. A linha do trem, por sua vez, continua existindo do 

Recife a Palmares, mas agora está impressa em linha contínua vermelha, o que causa notável 

 

301 A imprecisão fica mais evidente no extremo oeste da província, em que algumas linhas foram apenas 

iniciadas e acabam com uma marcação de interrogação (?). 
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evidência. Contudo, esse efeito não se obtém sozinho, senão com a adição de centenas de 

quilômetros de ferrovias “em construção” ou “projetadas”, segundo os dizeres da legenda. As 

estradas consideradas “de rodagem” foram representadas em linhas pretas mais espessas do 

que as linhas pretas destinadas a representar “caminhos”, sendo que esses últimos são os mais 

abundantes em todo o mapa. Na versão de 1874, não se fez distinção entre caminhos e 

estradas de rodagem, mas entre “estradas” e os “caminhamentos feitos pelos engenheiros da 

Repartição”. De alguma forma, o Esboço mais antigo trazia um território em exploração, em 

que seus caminhos terrestres não estavam hierarquizados e abria-se espaço para registrar os 

novos traçados percorridos pelos funcionários. Em 1880, por outro lado, a hierarquia viária se 

define pela espessura das linhas e a cor da impressão, com ênfase nas ferrovias – as existentes 

e as desejadas. 

A análise dos dois “esboços” revela duas dimensões que caminham juntas, mas que 

requerem análise separada. A dimensão técnica é aquela que promoveu melhorias na carta por 

meio de novos estudos, realizados no período de cinco anos entre as duas. A partir desses 

estudos, a posição da província foi corrigida, bem como seu “contorno” e seus limites, outrora 

criticados. Por outro lado, há uma dimensão política que definiu outro preenchimento para a 

mesma moldura: as cores realçando a alteridade da província diante das outras, as linhas do 

trem em vermelho, o apagamento das linhas internas em prol de um território homogêneo. 

Uma dimensão que, portanto, aumenta ou restringe as possibilidades de “leitura” política do 

mapa. 

Tratei, nesta seção, de mapas que foram produzidos dentro de esferas institucionais. 

Eles diferem de outros mapas que foram diretamente encomendados por uma província, como 

a conhecida carta do Rio de Janeiro por Niemeyer e Bellegarde, ou mapas que foram 

produzidos por terceiros para outros fins e apropriados para uso na província, como o mapa de 

Elliott sobre o Paraná, cujo objetivo inicial foi dedicá-lo ao chefe do aldeamento de São Pedro 

de Alcântara naquela província. As cartas de Eleutério de Camargo (Rio Grande do Sul, 1868) 

Frederico Wagner e Fernando Halfeld (Minas Gerais, 1855 e 1862), e os Esboços da 

Repartição de Obras Públicas (Pernambuco, 1874 e 1880) representam a diversidade de 

situações com que as cartas oficialmente produzidas pelos governos provinciais foram 

construídas, impressas e recebidas. 

Nas três províncias pode-se notar processos longos, levando mais de uma década 

para serem concluídos. A duração desses processos também é de delimitação frágil porque 

depende da interpretação dada pelos seus próprios produtores. Halfeld considerou que a sua 

carta era resultado de trabalhos desde o seu primeiro ano de contrato com a província de 



130 

 

 

Minas. Eleutério de Camargo e a equipe do “arquivo das obras públicas” sul-rio-grandense 

estabeleceram uma cronologia própria do seu mapa, localizando o seu início em 1857 ainda 

que, como foi abordado, as suas bases se encontravam em mapas como o de Pedro César / São 

Leopoldo, anteriores ainda à independência. Os mapas de Pernambuco são menos precisos, 

porque nas idas e vindas dos relatórios, aparecem menções e orçamentos para a “carta 

corográfica” em vários momentos ao longo da década de 1870 sem que os próprios 

documentos manifestassem alguma cronologia. É sabido que Victor Fournié foi contratado 

por volta de 1874 pelo barão de Lucena e que foi sua a iniciativa de mandar litografar o 

primeiro Esboço, o que demonstra que ele pouco participou da obtenção de informações e 

pouco conhecia da província para corrigir o trabalho, de modo que foi criticado pela forma 

inacabada do mapa. Tendo “fugido” às suas obrigações em 1877, Fournié deixou a nova carta 

inacabada, que acabou resultando no novo Esboço, de 1880. 

Em todos esses casos, a produção não obedeceu a um fluxo contínuo, mas foi sujeita 

a várias interrupções e reinícios, não raramente motivados pela interferência pessoal de um 

presidente, ou iniciativa de um dos engenheiros. O resultado foi, conforme o exposto, cartas 

que não se apresentam totalmente como produções estatais, impessoais, mas como híbridos 

que carregam o nome de seus protagonistas no título da obra. Ou que, mesmo quando 

apresentados em nome de uma instituição, poderiam ser facilmente pessoalizados, 

identificando-se (e criticando-se) o seu principal autor. 

2.4 A PRODUÇÃO DE MAPAS ENTRE A GEOGRAFIA E A ESTATÍSTICA 

Outro aspecto levantado pela análise da produção dos mapas no Rio Grande do Sul é 

a conexão entre a cartografia e a estatística. Por um lado, os mapas são produtos de uma 

leitura do espaço que na maior parte das vezes não dependeu de dados estatísticos para a sua 

elaboração, quando muito listas de latitudes e longitudes, horários, pontos cardeais, 

observações diretas e saberes “tradicionais”. Fazer listas, no entanto, não é o mesmo que 

produzir estatísticas, embora fosse uma de suas operações mais elementares; e o mapa 

resultante nem sempre era utilizado para “ler” de forma estatística o território. Todavia, nos 

séculos que precederam o XIX, vê-se uma crescente conexão entre as cartas e a estatística, 

especialmente porque com a “avalanche de números impressos” conceituada por Ian Hacking, 

este se tornou um excelente método de expor visualmente uma quantidade de dados que 
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tomaria várias páginas em tabelas e ainda assim não proporcionaria a dimensão espacial 

necessária para a sua análise.302 

Continuou existindo, entretanto, o mapa que não era um repositório de informação 

estatística, mas apenas um anexo ou ilustração de um “ensaio estatístico”. Dessa forma, 

embora se perceba a crescente relevância desse artefato para a compreensão do espaço, a sua 

relação com a estatística se torna apenas complementar, não totalmente imbricada. Esse 

parece ser o caso da maior parte dos ensaios e corografias provinciais brasileiras, como a de 

Müller em São Paulo (1842), Gerber em Minas Gerais (1862) e Camargo no Rio Grande do 

Sul (1868). Para melhor dimensionar essa questão, recorri à fala de sujeitos que procuraram 

fazer essas articulações. Trato de Tomás Pompeu de Sousa Brasil e de Cândido Mendes de 

Almeida, “autoridades” geográficas no período imperial, e de dois autores amplamente 

citados não só por eles como também por presidentes e ministros: o francês Alexandre 

Moreau de Jonnès e o português Adrião Forjaz de Sampaio. 

Se buscado nos relatórios provinciais e ministeriais digitalizados, Moreau de Jonnès 

é encontrado a partir de 1850 e referido por inúmeras autoridades – presidentes, diretores de 

repartições, ministros – para tratar de temas bastante variados, tais como criminalidade, 

instrução pública e crescimento demográfico. Jonnès havia sido o primeiro diretor da 

Statistique Générale de la France, bureau estatístico estabelecido nos anos 1830, vinculado às 

pastas de agricultura e comércio daquele país entre 1833 e 1851. A data de início de suas 

referências nos relatórios brasileiros, no entanto, deve estar mais associada à publicação da 

primeira edição de um de seus livros, Éléments de Statistique, em 1847. 

Expressa logo no primeiro capítulo, sua conceituação de estatística – “a Ciência dos 

Fatos sociais expressos em termos numéricos” – seria repetida por muitos autores brasileiros. 

Jonnès procurava delimitar essa ciência por meio de seu objeto – a sociedade – e sua 

linguagem, as cifras (chiffres), os números (nombres). Daí que buscasse estabelecer as 

diferenças entre outras ciências reconhecidas: 

A Estatística constitui uma ciência de Fatos, como a história, a geografia e as 

ciências naturais. Ela é, como a astronomia e a geodésia, uma ciência de Fatos 

numéricos. 

Ela se assemelha à história, em que ambas coletam os fatos presentes e passados; 

mas ela [a estatística] difere dela [a história] essencialmente porque, em lugar de se 

ater aos eventos exteriores da vida dos povos, ela se esforça em penetrar em sua vida 

 

302 Expressão é associada a HACKING, Ian. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press, 

1990, p. 3. Ele a utiliza ao descrever a crescente produção de estatística no início do século XIX, que levou à 

erosão do determinismo em ascensão das leis de probabilidade quando relacionado ao entendimento dos 

fenômenos sociais.  
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civil e íntima, e descobrir os elementos misteriosos da Economia das sociedades. Ao 

contrário da história, que concentra quase todo o interesse de seus escritos em 

batalhas e conquistas, a Estatística se ocupa sobretudo dos benefícios da paz. 

A geografia não tem relação com a Estatística senão pelos trabalhos que dela 

empresta e se apropria. A primeira descreve as regiões [contrées], a segunda analisa 

as sociedades; uma narra ou disserta, outra calcula e analisa; quase não é possível 

que se pareçam menos [il n’est guère possible de moins se ressembler].303 

Embora fizesse um esforço em dissociar a estatística de outros conhecimentos que 

julgava como factuais, a questão geográfica se fazia presente como uma “Estatística 

Territorial” que compunha, para Jonnès, a primeira seção ou parte de qualquer ensaio 

estatístico. A divisão geral que propunha era a seguinte: “1º Território; 2º população; 3º 

agricultura; 4º indústria; 5º e 6º comércios, interior e exterior; 7º navegação; 8º colônias; 9º 

administração pública; 10º finanças; 11º forças militares; 12º justiça e 13º instrução 

pública”.304 Tal divisão não era inédita, e não será estranha a quem leia os ensaios e 

corografias produzidas no Brasil imperial, mas essa tematização não é necessariamente 

natural ou intuitiva. Foram pessoas com autoridade na matéria, como Jonnès, que ajudaram a 

disseminar essa visão. 

Em 1862, por exemplo, consta um anexo ao relatório do Ministério da Agricultura 

intitulado Bases apresentadas para a organização da Estatística Geral do Império. O autor, 

um certo José Cândido Gomes, tem a sua biografia desconhecida, levando Nelson de Castro 

Senra a supor ser “um daqueles importantes funcionários de segundo escalão, importantes e 

injustamente desconhecidos na historiografia”.305 A busca em outros meios, hoje 

digitalizados, também não resultou em melhores informações, encontrando-se personagens 

homônimos cuja ligação com o autor das Bases não é possível confirmar. Ainda assim, como 

o próprio Senra pondera, tratava-se de uma pessoa com acesso ao Ministério da Agricultura e 

a essa pasta dirigiu suas ponderações e planos de estatística – e não ao Ministério do Império, 

por exemplo. 

Em seu texto, José Cândido Gomes expressa conhecer as obras ou, ao menos, as 

principais ideias, de Moreau de Jonnès e Adolphe Quételet. Se Jonnès será o nome mais 

comum nos relatórios políticos brasileiros, para a memória posterior da estatística, certamente 

é Quételet que obteve o maior reconhecimento. Como figura pública, coordenou o primeiro 

censo da Bélgica independente, em 1846, além de incentivar, animar e presidir os congressos 

internacionais de estatística, que ocorreram no continente europeu entre 1853 e 1876, sendo o 

 

303 JONNÈS, Alexandre Moreau de. Éléments de Statistique. Paris: Guillaumin et Cie Libraries, 1847, p. 2, 

tradução nossa. 
304 Ibid., p. 22. 
305 SENRA, Nelson de Castro. História das Estatísticas Brasileiras. 1. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2006, p. 233. 
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primeiro deles sediado em Bruxelas. Como figura científica, uma de suas maiores 

contribuições foi o conceito de “homem médio” (homme moyen), o homem-síntese do 

conhecimento estatístico obtido a partir do estudo das variáveis da vida e morte, além de atos 

e traços de personalidade. De acordo com Theodore Porter, o homem médio de Quételet seria 

capaz de revelar o “tipo” da cada nação, tanto em termos físicos (altura, peso, traços 

fenotípicos) como em termos morais (a inclinação média para a coragem ou o crime, por 

exemplo): “Quételet sustentava que este ser abstrato, definido em termos da média de todos os 

atributos humanos em um dado país poderia ser tomado como o ‘tipo’ da nação, o 

representante de uma sociedade para a ciência social comparável ao centro de gravidade para 

a física”.306 

O quase desconhecido Gomes nos dá uma pista sobre por que a preferência de um 

teórico pelo outro. Ele próprio elencou as duas formas como os dois estatísticos propunham 

que fosse o modelo de ensaio: o de Jonnès, como citei acima, consistia em 13 divisões 

temáticas e o de Quételet, transcrito por Gomes, embora não informando de qual obra o 

extraiu, indicava cinco divisões: “1ª População; 2ª Território; 3ª Estado político; 4ª Estado 

agrícola; 5ª Estado intelectual, moral e religioso”.307 Não aprofundando muito o motivo de 

suas conclusões, José Cândido Gomes escolhe o francês, não o belga: “Além de que a opinião 

do Sr. Moreau de Jonnès parece ser mais autorizada na Europa, a série de trabalhos que ele 

apresenta mostra conformar-se mais com os princípios de uma ciência tão positiva como é a 

Estatística”.308 Convencia-o, ao que parece, uma interpretação sua de Jonnès fosse voz mais 

autorizada na Europa, mas também o fato de que sua proposta de ensaio continha “maior 

número de capítulos” de modo a determinar “com toda precisão os limites em que devem 

encerrar-se”. Dizia Gomes, ainda, que a proposta de Jonnès apresentava uma “dedução mais 

natural das matérias”.309 

Se José Cândido Gomes e seu opúsculo que não gerou resultados palpáveis teve ou 

não influência sobre leituras posteriores, é difícil de sondar. O que fica patente, entretanto, é 

que essa preferência parece ter sido comum à maior parte dos presidentes de província, 

secretários, chefes de polícia e ministros que versaram sobre o tema na segunda metade do 

 

306 PORTER, Theodore M. The Rise of Statistical Thinking, 1820-1900. Princeton: Princeton University Press, 

1986, p. 52, tradução nossa. 
307 GOMES, José Cândido. Bases apresentadas para a organização da Estatística Geral do Império. In: BRASIL, 

Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (Ed.), Relatorio que devia ser presente à Assembléa 

Geral Legislativa na terceira sessão da decima-primeira legidslatura pelo ministro e secretario de estado 

dos negocios da agricultura commercio e obras publicas Pedro de Alcantara Bellegarde. Rio de Janeiro: 

Typographia Perseverança, 1863, p. 4. 
308 Ibid. 
309 Ibid. 



134 

 

 

oitocentos. Talvez a simples inversão entre “população” e “território” que se percebia entre as 

propostas de Jonnès e Quételet fossem suficientes para que soasse mais “natural” começar 

pela terra, pelo sólido e quase imutável, passando depois à população e seus movimentos e, 

por fim, às criações humanas: a política, a cultura, a economia, a religião. Essa visão parece 

localizar todas as coisas em seus lugares “naturais”, do mais simples ao mais complexo, do 

natural ao cultural, e com a maior quantidade de divisões temáticas possíveis. A proposta de 

Quételet, que tratava antes de tudo do ser humano, e depois o localizava no espaço, pode ter 

parecido então, menos atraente ao estudo proposto por Gomes e certamente de tantos outros 

estudiosos e curiosos brasileiros. 

Nelson de Castro Senra parece indicar a mesma percepção. Ao tratar dos inspiradores 

teóricos da estatística imperial brasileira, atribuiu a Jonnès o papel de “teórico da prática”, um 

“produtor e um narrador de experiências”, ao passo que Quételet, embora um verdadeiro 

“produtor” de estatísticas, “era acima de tudo um teórico, tendo contribuído sobremodo para a 

criação e o avanço da ciência Estatística”.310 Essa distinção parece justificar a escolha de 

Gomes e de outros: Jonnès apresentava métodos de operacionalização que, em termos 

pragmáticos e urgentes, seriam preferíveis às elucubrações de Quételet. 

Tomás Pompeu de Sousa Brasil, um dos mais célebres autores de “estatística” e 

“geografia” no período imperial, também se inspirou em Jonnès para dividir as seções de uma 

de suas mais importantes obras, o Ensaio Estatístico da Província do Ceará, publicado em 

duas remessas, uma em 1863 e outra em 1864. Segundo Manoel Fernandes de Sousa Neto, o 

senador Pompeu soube articular “território, população e recursos”: “Apesar de parecer ser e 

dizer-se somente estatístico, Pompeu foi um geógrafo orgânico do poder. Atuando de modo 

muito preciso, ofereceu às classes dominantes, no Ceará e no Brasil, mesmo aqueles aos quais 

se opunha, condições de materializar ações do Estado na província”.311 Embora Pompeu 

considerasse a população como a riqueza mais importante de um país, deu grande ênfase ao 

quadro natural, subdividindo-o grandemente, de modo a abordar detalhes e especificidades 

que procuravam configurar um território cearense, regionalizando-o internamente e 

demarcando seus limites ante as províncias vizinhas. Com claras contribuições da Comissão 

Científica que percorrera o Ceará no início daquela mesma década, Pompeu prestou grande 

atenção aos “recursos minerais, botânicos e zoológicos”, não apenas os enumerando, como 

também procurando indicar sua localização e possíveis utilidades. Segundo Sousa Neto, “a 

 

310 SENRA, 2006, p. 55. 
311 SOUSA NETO, Manoel Fernandes de. Um geógrafo do poder no Império do Brasil. Rio de Janeiro: 

Consequência, 2018, p. 115. 
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compreensão política do controle que se deve ter a partir do conhecimento territorial da 

província se esboça já no início do Ensaio”.312 Com capital político e projeção suficiente no 

Ceará e em outras partes do Império, Tomás Pompeu de Sousa Brasil posicionou a si mesmo 

e suas obras como autoridades em matéria de geografia, inclusive a de uso escolar. Além do 

Ensaio contratado pela província do Ceará, era já era conhecido pelo Compêndio Elementar 

de Geografia Geral e Especial do Brasil, publicado pela primeira vez em 1856. 

Do mesmo prestígio gozou o deputado geral, depois senador, Cândido Mendes de 

Almeida. Sua obra mais consagrada, o Atlas do Império do Brasil também viria a ser utilizado 

como autoridade em termos de geografia provincial. Sua introdução fala das suas ambições e 

de um sentimento de perda ou urgência em transmitir tais conhecimentos para a “mocidade”. 

Segundo Amanda Guerra e Márcia Santos, a dedicatória os alunos do colégio Pedro II 

apostava “na capacidade da linguagem cartográfica em criar uma imagem do espaço brasileiro 

e a consolidar os limites que foram por ele propostos”.313 Entretanto, não é só no caráter 

nacional que pode ser analisada a obra de Cândido Mendes. As províncias também se 

beneficiaram de seu trabalho, utilizando-o para dirimir dúvidas sobre áreas e limites, 

pequenos casos que abordo no capítulo 3. Quanto à relação entre a estatística e a cartografia, 

Mendes assim o explica na página introdutória do Atlas: 

O desenvolvimento de qualquer indústria existente, a introdução de novas, o 

alargamento das relações comerciais, os pontos de defesa de um País não se 

poderiam estabelecer e criar com vantagem se a Geografia, com a sua luz, não viesse 

apontá-los à sagacidade e inteligência de qualquer Governo, por mais bem inspirado 

que fosse. 

Eis, portanto, demonstrada a necessidade desta ciência para o Estadista e para o 

Legislador. Ela é também indispensável para o Administrador. 

Qual é o termômetro por onde com mais segurança se aquilata o progresso material, 

e ainda o moral, de um povo? 

É, por sem dúvida, a Estatística, que, perfurando todos os mais recônditos arcanos 

de uma nação, põe a descoberto os erros e as perfeições de seu governo. 

Esta ciência, tão indispensável ao político como ao administrador, sem a Geografia, 

ficaria sem base, tornar-se-ia inteiramente inútil, incompleta. 

Em idênticas condições se acha a História, outra ciência, ou melhor, outra 

Estatística, sob diferente e mais amena fórmula, porque é a exposição dos resultados 

da marcha e vida de um povo na terra e, portanto, de seus triunfos e de seus 

desacertos. É ela a lição da experiência para guiar no presente e resguardar o futuro. 

Estudo, labor indispensável para quem tem de dirigir homens. 

 

312 Ibid., p. 99. 
313 GUERRA, Amanda Estela; SANTOS, Márcia Maria Duarte dos. O “Atlas do Império do Brazil”: uma 

proposta de definição dos imites do Brasil no século XIX. IV Simpósio Luso Brasileiro de Cartografia 

Histórica, 2011, p. 3. 
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Como se sabe tem essa ciência dois luminares, a Geografia e a Cronologia. O mais 

importante é, por sem dúvida, o primeiro. Exclui-o e a viva fotografia dos fatos 

perderá o seu relevo, sua cardeal importância, não se podendo gravar na memória do 

adolescente, que deve de sua moralidade extrair o conveniente proveito.314 

Essa introdução merecia um detalhamento mais acurado, mas aqui cabe registrar 

alguns pontos do argumento de Cândido Mendes. A Estatística, primeiramente, escrita em 

maiúscula, parece mais um campo de muitos saberes e ciências do que uma disciplina 

delineada e uniforme. A coleção e organização de informações parece presidir a sua definição, 

pois que a História, ainda que sob “mais amena fórmula”, também foi entendida como uma 

“outra Estatística”. Esse termo amplo reflete muito do momento de construção e afirmação de 

diferentes campos de saberes tanto no seio das academias quanto nos espaços públicos.  

Quanto à Geografia, esta aparece inicialmente como um luminar do gestor público e, 

quando conectada às demais “estatísticas”, Cândido Mendes a chama de “base”. Ademais, ele 

parece não tanto explicar de forma positiva como ela é importante, mas apontar os efeitos de 

sua falta: Sem ela, tais conhecimentos seriam inúteis, incompletos, sem relevo ou densidade. 

A Estatística propriamente dita ficaria sem “base” e a História, reduzida à mera cronologia. O 

esforço argumentativo de Cândido Mendes é tornar a Geografia não uma adjunta, mas uma 

parte intrínseca do conhecimento estatístico e, portanto, saber útil ao Estado e aos seus futuros 

dirigentes. É por meio dessa fala inicial que ele apresenta o seu Atlas. 

Ainda que não o tenha citado, Cândido Mendes parece fazer uma referência ao 

estatístico português Adrião Forjaz de Sampaio, autor de Elementos de Economia Política e 

Estadística em 1845 e, em 1858, de uma segunda edição, os Novos Elementos de Economia 

Política e Estadística. Cabe notar como Sampaio utilizou a grafia com “d” para se referir à 

estatística, talvez por influência do idioma espanhol, talvez por um aportuguesamento do que 

se entendia como a sua etimologia: “O seu principal objeto é fazer conhecer profundamente a 

situação atual, as forças e os recursos do Estado”.315 Sampaio parece concordar com Jonnès 

que a linguagem dos números distancia a “estadística” dos demais conhecimentos, mas não 

deixa de enfatizar, quando possível, que esse estudo não foca sobre uma “sociedade”, mas 

sobre habitantes, súditos de um Estado: “Não é outro pois o objeto da estadística positiva 

senão fazer conhecer profundamente, d’um modo exato e rigoroso, a situação atual dos 

 

314 ALMEIDA, Cândido Mendes de. Atlas do Imperio do Brasil comprehendendo as respectivas divisões 

administrativas, ecclesiasticas, eleitoraes e judiciarias dedicado á Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro 

II destinado á Instrucção Publica no Imperio com especialidade á dos Alumnos do Imperial Collegio de Pedro II 

organisado por Cândido Mendes de Almeida. Rio de Janeiro: Lithographia do Instituto Philomathico, 1868, p. 7. 
315 SAMPAIO, 1859, p. 5.  
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Estados”.316 Ao menos uma das edições de seu livro deve ter circulado pelos meios políticos 

brasileiros com certa facilidade, pois que vários autores de relatórios oficiais mencionaram o 

autor português.  

Em seus Novos Elementos…, Sampaio faz algumas relações que se assemelham à 

fala de Cândido Mendes: “[…] em todas as relações políticas, civis, militares e econômicas, a 

estadística será a luz do legislador, do ministro d’Estado e do diplomata”.317 Mendes atribuiu 

descrição semelhante à geografia que, “com a sua luz”, guiaria o “Estadista” e o “Legislador”, 

além e permitir o progresso e expansão de atividades econômicas, das relações comerciais e 

da estratégia militar, remetendo ao que Sampaio chamou de “todas as relações políticas, civis, 

militares e econômicas”. E, assim como Cândido Mendes chamou a história de uma “outra 

estatística”, também o tinha feito Sampaio, ao situar a estatística no “meio”, “entre a história e 

a política”.318 E explicava-se: “O conhecimento do passado pertence à – história; – o do 

presente à – estadística; – e o do futuro à – política, estreitamente dita”.319  

Não pretendo forçar demais essas comparações porque os termos em si – como a 

alusão à luz – e o ato de buscar delinear os campos de cada ciência não eram incomuns aos 

textos do oitocentos. A própria relação da geografia com a estatística era diferente para 

Sampaio. Enquanto para Cândido Mendes a primeira conferiria uma base territorial integrada 

à própria estatística, Sampaio parece tornar a geografia uma ciência “irmã”, diferenciada pela 

sua abordagem em relação ao objeto “espaço”:  

A geografia, por exemplo, parece entrar pelos limites da estadística quando descreve 

a situação física, intelectual e política d’uma nação; e a estadística parece querer 

confundir-se com ela quando se propõe a fazer patente a extensão dos recursos da 

mesma nação […] No caso presente a geografia, como diz a palavra, propõe-se a 

descrever uma parte do planeta que habitamos, ou todo ele; não pode recusar 

entrada, como a estadística, a quaisquer fenômenos, nem omitir quaisquer 

particularidades pela razão de que não oferecem imediata e sensível relação com o 

poder político.320 

Em outras palavras, a geografia “descreve”, a estatística “analisa”; a geografia deve 

aceitar todas as características físicas de um dado espaço, a estatística deve filtrar os que 

contribuem para o estudo do poder. Ecoa facilmente a Moreau de Jonnès quando trata das 

mesmas duas formas de conhecimento: “uma narra ou disserta, outra calcula e analisa”.321 A 

própria história, que Sampaio julgou ser parte da tríade temporal de conhecimentos, não 

 

316 Ibid., p. 7. 
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escapou de ser claramente delimitada: “a história narra”.322 Da mesma forma como tratou da 

geografia, o autor português argumentou que a história tampouco seria seletiva, precisando 

tratar tanto dos fatos gerais como dos “especialíssimos” que pudessem “concorrer para 

penetrar o espírito d’uma época […]”.323 Certamente, no jogo de poder das ciências, Sampaio 

advogava mais atribuições analíticas para a “estadística” e deixava as “irmãs” com suas 

especificidades mais descritivas e narrativas.  

Cândido Mendes, por sua vez, falando em nome da geografia, ainda que não fosse 

acadêmico, e tratando de uma obra de cartografia praticamente inédita no Brasil, argumentava 

de outra forma, que não diminuía o poder da estatística para dar lugar à geografia, antes ao 

contrário, elevava a importância da primeira ao incorporar a segunda. Mendes usou o 

prestígio da estatística para nela também elevar a geografia, conferindo à sua obra uma 

urgência política em nome da legibilidade estatal: “Nós que até hoje temos sido um povo anti-

geográfico, não só não conhecemos bem o Atlântico, que beija nossas praias, como a mor 

parte dos nossos rios”.324 Ignorância que ele atribuía a uma herança portuguesa e que via 

refletida, inclusive em termos visuais, na “incorreta e extravagante divisão do Brasil, assim 

como na planta da suas grandes cidades”.325 

Os relatórios presidenciais de província também permitem localizar essas falas que 

conectavam o saber geográfico a um saber estatístico, no sentido de formar um grande painel 

de controle do Estado. Tome-se, por exemplo, a fala de José Maria da Silva Bittencourt ao 

tratar da “Divisão Civil e Judiciária” do Ceará em 1844: 

Estas divisões feitas sucessivamente, conforme as necessidades, que de ordinário são 

encarecidas pelo interesse, e sem as preliminares habilitações de topografia e 

estadística não estão, como convém, sob um sistema regular. As Comarcas não 

compreendem o mesmo número de Municípios, e nem estes o de Termos; e umas e 

outras não estão em harmonia com a população. As cabeças de Comarcas não 

ocupam a parte mais central delas, a fim de que a ação governativa seja simétrica, e 

os cidadãos possam mais facilmente encontrar os recursos; enfim, não se tem 

escolhido os limites naturais, que mais salientes tornem as divisões, a fim de evitar 

conflitos. Não posso, porém, apontar o que convém melhorar, porque me falta uma 

carta exata da província e pouco se sabe de sua população.326 

Em poucas linhas, Bittencourt traçou uma concepção ilustrada de governo que, 

dispondo das “habilitações de topografia e estadística” conseguiria agir de forma “simétrica”. 

As divisões internas da província, portanto, seriam estabelecidas de forma “regular” e 

 

322 SAMPAIO, 1859, p. 16. 
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324 ALMEIDA, 1868, p. 7. 
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326 BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente José Maria da Silva Bittencourt, 1o de julho de 
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obedecendo a uma geometria tal que, idealmente, as “cabeças das Comarcas” deveriam estar 

geograficamente centralizadas. O “interesse” daria lugar à técnica e, para isso, o presidente 

afirmou fazer falta “uma carta exata da província” e alguma pesquisa demográfica, pois 

“pouco se sabe de sua população”. Inclusive, utilizou dessa falta para eximir-se de opinar, 

como administrador que precisaria ter, em seu gabinete, essas informações, para não incorrer 

nos mesmos erros que procurava detratar. No entanto, o autor ainda recorreu ao argumento 

dos “limites naturais” que pudessem deixar “salientes” as divisões da província, as quais, 

sabidamente, não possuem o menor compromisso com a geometria ou a linha reta. Dessa 

forma, percebe-se uma visão híbrida, entre a praticidade dos limites naturais, inteligíveis a 

qualquer pessoa, e a ideia de uma divisão com base em dados topográficos e estatísticos, um 

olhar “de cima”, visto do gabinete do planejador. Cabe mencionar que Bittencourt havia sido 

o secretário da Comissão de Estatística Geográfica e Natural, Política e Civil, estabelecida em 

1829, mas de duração efêmera. 

Essa visão teórica, como a esboçada por Bittencourt, encontrava ecos nas 

proposições presidenciais. Por exemplo, em 1847, o presidente da província de Sergipe, José 

Ferreira Souto, lamentava-se da ineficácia da coleta de dados estatísticos (entenda-se 

demográficos) até aquele momento. Propunha, então, uma pesquisa estatística “menos 

extensa” que, para ele, restringia-se aos seguintes conhecimentos: “população, extensão, 

distâncias e localidades”.327 Essa tarefa seria realizada por “pessoa habilitada que levante 

cartas geográficas e topográficas”, para o que o presidente pedia à assembleia que fosse o 

governo provincial autorizado a contratar “pessoa hábil que pode aparecer”.328 É sabido, 

portanto, que Ferreira Souto tinha por critério de habilidade principalmente alguma noção de 

cartografia, mas, implicitamente, de alguém capaz de enumerar e computar, visto que, dentro 

da mesma “estatística” esse agente levantaria um censo populacional. Quanto aos critérios de 

recrutamento de semelhante pessoa hábil, nota-se que ficariam um tanto ao acaso, permitindo 

um contrato com pessoa, duração e condições a serem estipuladas no futuro. 

Algumas expedições propostas ou realizadas sob os auspícios dos governos 

provinciais também eram movidas por uma noção ampla de estatística, na qual os contratados 

se comprometiam a levantar uma série de dados que geralmente seguia a visão clássica do 

assunto: quadro natural, quadro humano, quadro econômico e cultural. É assim que se 

encontra no relatório presidencial do Maranhão em março de 1855, que encarregava aos 

engenheiros João Nunes de Campos e Henrique de Saint-Amand da “exploração dos rios 

 

327 BRASIL. Província de Sergipe. Relatório do presidente José Ferreira Souto, 3 de maio de 1847, p. 17. 
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navegáveis e estatística das povoações ribeirinhas”. Em seu trajeto, os engenheiros deveriam 

“levantar mapas topográficos das comarcas, municípios, freguesias e capelas curadas que 

ficarem em suas imediações e organizar a estatística da respectiva população”.329 Uma lista de 

27 itens constituía as Instruções dadas aos dois, na verdade um contrato entre eles e a 

província. O inventário era longo, tratando desde águas, ventos e rios, até a situação da 

lavoura e do comércio, passando por elementos demográficos variados. 

Mas não só nas expedições se percebia uma concepção ampla de estatística que 

envolvia o suporte de material cartográfico. As pessoas de que tratei ao longo do capítulo 

também se enquadravam nesses critérios, como é possível perceber por suas trajetórias 

públicas. Voltando ao Rio Grande do Sul e a alguns nomes já citados por suas contribuições 

cartográficas, José Pedro César, por exemplo, tornou-se chefe da Repartição de Estatística de 

março de 1826, nomeado pelo presidente José Egídio Gordilho. Foi nesse mesmo período 

que, aponta uma biografia sua, encerrou a elaboração do Mapa da província de São Pedro que 

seria impresso na obra do Visconde de São Leopoldo.330 Suas contribuições no ramo da 

estatística demográfica estão mais nebulosas. Pedro César foi substituído após a morte por 

José Marcelino da Rocha Cabral, nomeado em 1833. Três anos depois, ele publicaria o 

Relatório motivado sobre a estatística da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. Nessa 

obra, Rocha Cabral menciona ter utilizado, entre outros, os materiais de Pedro César, “quando 

ocupado desta mesma comissão”.331 O trabalho de Rocha Cabral se divide em seções 

semelhantes a outras já citadas: estatística física, estatística política, estatística industrial, 

estatística fiscal e administrativa. Pequenas diferenças à parte, esses estudos e ensaios tinham 

por padrão iniciar pelo quadro natural, passando ao quadro humano e, daí, partir a produções 

econômicas e instâncias administrativas.332 Embora publicado em 1836, o opúsculo de Rocha 

Cabral data de junho de 1834 e é sabido, por relatórios presidenciais e outras obras, que, no 

estourar da revolução em setembro de 1835, os materiais acumulados por ele se perderam. 

Assim explicou o conde de Caxias, presidente após a pacificação:  

O Conselho Administrativo da Província, em Setembro de 1833, encarregou ao Dr. 

José Marcelino da Costa Cabral de organizar a Statistica desta Província (…) foram 

 

329 BRASIL. Província do Maranhão. Relatório do presidente Eduardo Olímpio Machado, 3 de maio de 
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remetidos ao dito Encarregado todos os trabalhos Statisticos anteriormente feitos 

pelo falecido Coronel José Pedro César, que dessa matéria se havia ocupado. Em 30 

de Junho de 1834 dirigiu à Presidência o dito Cabral um Relatório motivado dos 

seus trabalhos, e o plano por ele adotado. (…) Onde param todos esses documentos, 

todos esses materiais para a Statistica da Província? Eis o que não vos poderei dizer, 

Senhores. À Secretaria da Província não foram recolhidos.333 

Foi daí que, “para continuar, ou antes, para começar de novo os trabalhos”, Caxias 

nomeou ao conselheiro Manuel Correia da Câmara para a estatística provincial em setembro 

de 1845. Esse personagem, posteriormente consagrado como um grande organizador das 

estatísticas sul-rio-grandenses no momento de sua reintegração ao Império, teria breve 

atuação, pois que veio a falecer em 1848. Para a presente análise o que interessa é que o nome 

de Correia da Câmara se liga a nomes já conhecidos desta narrativa. Mais cedo, em 1848, o 

presidente João Capistrano de Miranda Castro, na seção “Statistica” de seu relatório, 

informou que a repartição estava organizando um “trabalho interessante”. Tratava-se da 

restauração de um esboço de mapa “já um tanto dilacerado, com traços quase ligeiramente 

apagados” e que precisaria de uma “mão hábil” para unificá-lo e atualizá-lo em uma carta 

coerente.334 E assim informou: 

[…] para este importantíssimo trabalho fez a Repartição uma aquisição que reúne as 

precisas habilitações – o Dr. George Felipe Carlos Teodoro Normann – assinalado 

nos estudos de Química, Física, Arquitetura, Mineralogia, Botânica, Agrimensura 

prática e Agronomia. 

Para que seja este Engenheiro Civil encarregado do serviço da carta Geográfica da 

Província, e de outros da Statistica [sic] solicita o nobre Conselheiro Encarregado da 

Repartição que se lhe dê a gratificação mensal de 120$000 rs.335 

Dessa forma, retorno ao ponto de partida dos projetos de cartas geográficas do Rio 

Grande do Sul no Segundo Reinado. Felipe de Normann, como é perceptível, foi uma 

“aquisição” para auxiliar a repartição de estatística. Embora seu trabalho fosse desde aquela 

época concentrar-se em um mapa para a província, estava subordinado a Correia da Câmara, e 

destinado a cumprir também outros trabalhos de estatística. Suas “precisas habilitações” 

indicam uma pessoa capaz de empreender muitos trabalhos sobre o território provincial. E foi 

a isso que se dedicou quando, após a morte do conselheiro, a repartição de estatística acabou 

sendo dissolvida, e Normann consta nos relatórios como engenheiro da província, 

percorrendo-a e fazendo projetos, muitos dos quais resultaram em sua lista de cartas que 

desejava vender à província para fazer o seu mapa. Como já descrevi, por volta de 1858 deve 

ter obtido algum acesso à presidência da província, que o encarregou oficialmente da “carta 
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corográfica”, mas já em 1860 seria dispensado da função, embora, retornando ao arquivo das 

obras públicas em 1861, colaboraria novamente em serviços cartográficos até sua morte em 

1862. 

Além de Normann, o nome de Correia da Câmara se liga também a Eleutério de 

Camargo. Dessa vez, de forma mais indireta. Tendo falecido o conselheiro em 1848, não 

houve, ao que parece, quem continuasse formalmente a sua obra, motivo que levou a 

presidente Homem de Melo, em 1867, a incumbir Eleutério de Camargo “de os examinar e 

coordenar para serem publicados”.336 Referia-se aos trabalhos de Correia da Câmara nas áreas 

de conhecimento mencionadas acima. Homem de Melo não mencionou nada sobre os quase 

vinte anos que separavam a produção dos dados de sua possível publicação, fato que 

inevitavelmente teria defasado a maior parte do trabalho produzido pelo conselheiro. 

Restringiu-se à seguinte explicação: “Encerram bastante interesse os trabalhos que examinei, 

do conselheiro Antônio Manuel Correia da Câmara (…) É de lamentar que materiais tão 

preciosos, recolhidos com tanto trabalho e dispêndio, tenham quase sempre, entre nós, o 

destino de ficarem esquecidos no fundo dos arquivos”.337 

Diferentemente da maior parte dos outros personagens políticos e engenheiros 

citados ao longo deste trabalho, Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo não se formou 

no meio militar. Nascido na província de São Paulo em 1837, fez estudos no Seminário de 

Mariana e bacharelou-se em Direito pela Faculdade da sua província natal, recebendo o grau 

em 1858. Datam daquele mesmo ano duas publicações suas, os Esboços biográficos e os 

Estudos históricos brasileiros. Esse último foi o ingresso para o acesso ao Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro ainda naquele ano, na qualidade de sócio correspondente com pouco 

mais de vinte anos.338 No início dos anos 1860 foi concursado para História antiga e medieval 

no Colégio Pedro II, deixando esse emprego quando indicado, dentro dos gabinetes liberais, 

às presidências das províncias de São Paulo (1864), Ceará (1865-6) e Rio Grande do Sul 

(1867-8). Seus interesses culturais e científicos traziam elementos de biografia e história, 

como já mencionado, mas também imigração, notícias geográficas, excursões, roteiros e 

mapas, como se pode depreender de sua lista de publicações citada por Sacramento Blake, 
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especialmente nos anos 1870 e 1880, indicando a importância de sua circulação pelas 

províncias em que foi presidente.339 

Tomando as palavras de Homem de Melo, entende-se que a necessidade de publicar 

e fazer circular esses materiais superava sua natural desatualização. O “trabalho e dispêndio” 

envolvidos na sua coleta e organização por Correia da Câmara não deveriam ficar “no fundo 

dos arquivos”. Tornar público um trabalho custoso parecia ser o primeiro motivo de sua 

publicação, ainda que tardia. Um segundo motivo pode ter sido o mesmo que levou Homem 

de Melo a determinar a conclusão da Carta topográfica. Não parece ser coincidência que as 

suas falas procurem dar um tom de finalização, ainda que incompleta, a obras em andamento 

e, de alguma forma, associar seu nome às contribuições nessa área. E também não parece 

coincidência que tenha incumbido a Eleutério de Camargo das duas funções, o que ocorreu 

em datas separadas, mas vinculadas ao mesmo contexto. E o término, este foi praticamente 

conjunto. O relatório de Homem de Melo, de abril de 1868, indicou, em seções distintas que, 

a 9 de janeiro daquele ano, havia sido contratada a impressão da Carta topográfica e que, dias 

depois, em 13 de janeiro, Eleutério de Camargo havia concluído os trabalhos de estatística.340 

Esses trabalhos viriam a ser publicados como Quadro estatístico e geográfico da 

Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, reunindo e organizando o material que, segundo 

Nelson Senra, Correia da Câmara havia inicialmente organizado em “cadernos”. Dessa forma, 

Senra contrasta a praticidade de transporte e leitura intuída pelo conselheiro com as largas 

tabelas de difícil manuseio da obra de Camargo.341 

Na província de Minas, são encontradas algumas situações semelhantes. Um bom 

ponto de partida é Luís Maria da Silva Pinto que, enquanto secretário da província, havia sido 

incumbido de melhorar um mapa de Von Eschwege, o que resultou em uma visualização do 

território mineiro em comarcas, termos e municípios, não só aqueles existentes como, 

também, as propostas de criação de outros. Silva Pinto foi mais uma das figuras de múltiplas 

habilidades, sendo estudado por diversos aspectos: Mário Rodarte, em sua tese, descreve Silva 

Pinto como “um dos principais organizadores das estatísticas de Minas Gerais por quase 

quatro décadas”, atribuindo-lhe o papel de incentivador da produção de listas nominativas, tão 
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caras à pesquisa demográfica naquela província.342 Ivana Stolze Lima, por sua vez, abordou 

Silva Pinto enquanto autor do Dicionário da Língua Brasileira, publicado em 1832, e sua 

evidente vinculação com o processo de construção de uma “nação” brasileira, expressa, 

indubitavelmente, pela língua.343 Silva Pinto foi também secretário e deputado provincial, 

diretor de instrução pública, tipógrafo e, como dito anteriormente, contribuiu para a 

cartografia administrativa de Minas. 

Por fim, há Henrique Gerber, autor do mapa mais bem-conceituado da província de 

Minas Gerais que se obteve no século XIX. Dependendo de como for conhecido, Gerber pode 

ser um cartógrafo ou um estatístico, porque, assim como ocorre com outros, nem sempre sua 

obra está localizada dentro de seu contexto. É assim também com versões disponíveis dos 

Anais da província de São Pedro, que nem sempre acompanham o referido mapa de Pedro 

César o qual, geralmente, é encontrado de forma avulsa em acervos cartográficos. O mesmo 

ocorre com o mapa de Gerber, facilmente encontrado, inclusive em forma digital, mas 

dissociado de seu complemento “estatístico”. Quando a busca nos relatórios presidenciais se 

pauta pelos termos dessa produção, nota-se que as duas obras foram produzidas para serem 

lançadas – e, portanto, lidas – em conjunto. 

É, ao menos, o que informava o texto do presidente José Bento da Cunha Figueiredo, 

em maio de 1862: “Firmei, em 17 de Dezembro p.p. [próximo passado] contrato com o 

Engenheiro Gerber, pelo qual comprometeu-se a mandar litografar na Europa a carta 

corográfica da Província que ele organizou, e fazer imprimir as noções geográficas e 

estatísticas que devem acompanhá-la”.344 O barão Homem de Melo, que havia recomendado a 

carta de Gerber enquanto presidente do Ceará, também recomendou os seus trabalhos 

estatísticos. Ele expôs essa visão quando explicava, em relatório de 1867, como havia 

incumbido a Eleutério de Camargo de semelhante obra no Rio Grande do Sul: “Algumas 

províncias possuem excelentes trabalhos a este respeito, distinguindo-se entre eles o que se 

refere a Minas, confeccionado pelo engenheiro Henrique Gerber, o qual pode servir de 

modelo neste gênero”.345 
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Outro clássico exemplo que aqui apenas mencionarei é o de Daniel Pedro Müller, 

responsável igualmente por um dos primeiros mapas da província de São Paulo, publicado em 

1837, e do Ensaio d’um quadro estatístico da província de São Paulo, que saiu do prelo em 

1838. De acordo com José Rogério Beier, embora a lei provincial tivesse determinado apenas 

a produção da estatística, é quase certo que as duas obras foram pensadas em conjunto, dada a 

complementaridade habitual desse tipo de trabalho e a proximidade entre as datas.346 Assim 

como ocorre com os trabalhos de Gerber, é muito comum ser encontrado ou o mapa, ou o 

compêndio de estatística, mas raramente ambos reunidos para leitura ou consulta.  

As situações abordadas nesta seção envolvem vários arranjos: estatísticas descritivas 

que contemplam tanto noções “geográficas” quanto “humanas”; autores que contribuíram em 

momentos distintos para a estatística e para a cartografia; autores que produziram ensaios 

estatísticos acompanhados de mapas, ou, ao contrário, mapas acompanhados de “noções 

estatísticas”. Em todas essas circunstâncias, notam-se alguns aspectos das capacidades estatais 

de produção de legibilidade. Há completa falta de especialização visto que, em quase todos os 

casos, os mesmos agentes, quaisquer que fossem suas formações, poderiam ser elencados para 

trabalhos de uma estatística ampla, que envolvia eventualmente a produção cartográfica. Se 

essa situação era vista em muitos momentos como uma “falta”, em outros, há uma aceitação 

naturalizada de que os homens disponíveis eram esses poucos, mas polivalentes, versados em 

“habilitações” tantas como as de Normann, ou de Silva Pinto. Como pessoas letradas, com 

alguma instrução formal, circulando pelo restrito ambiente administrativo da capital 

provincial, parecia esperado que algumas delas fossem capazes, sem grandes obstáculos, de 

“levantar mapas topográficos (…) e organizar a estatística da respectiva população” como 

dizia o contrato com os engenheiros no Maranhão nos anos 1850. A maior parte desses 

cartógrafos era, de fato, formado em alguma engenharia, fosse militar ou civil, como 

Fernando Halfeld e Felipe de Normann. Outros, como Silva Pinto e o próprio Homem de 

Melo, estavam vinculados às letras, ao direito, à administração mais diretamente. Quanto à 

nacionalidade, embora muitos fossem estrangeiros, como os “alemães” que cartografaram 

Minas Gerais (Eschwege, Wagner, Halfeld e Gerber), nem sempre a opção era avaliada de 

forma positiva, como ocorreu com Fournié, que foi buscado no estrangeiro pelo presidente da 

província de Pernambuco, mas não agradou a algumas pessoas com seu mapa e 

desconhecimento territorial. 

 

346 BEIER, José Rogério. Biografia de um mapa: a trajetória do primeiro mapa impresso da província de São 

Paulo (1835-1842). V Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica, 2013. 
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Em todos esses casos, é possível notar que qualquer que fosse o nome dado à área de 

conhecimento a que serviam os mapas – geografia ou estatística – o caráter descritivo 

predominava sobre o analítico. Fazer listas, enumerar, classificar era preferível a 

problematizar, tematizar. Esse fenômeno não foi exclusivo do Brasil, como aponta Silvana 

Patriarca, ao tratar da Itália recém-unificada nos anos 1860: 

Na primeira década de existência do novo estado, a condição dessas massas não era 

o objeto de investigações sociais específicas, como seria posteriormente, no início 

dos anos 1870. Agora, entretanto, as elites do novo estado tinham tarefas mais 

urgentes em termos de coleta de informações [intelligence gathering]: revisar as 

forças da nação, contar os seus recursos, mapear seu território e instituições. Nos 

anos 1860, todas essas tarefas, executadas pelo serviço estatístico do Reino, 

equivalia a um trabalho de apropriação simbólica da nova nação da parte do estado e 

servia para legitimar o novo poder.347 

Segundo esse ponto de vista, os mapas produzidos pelas províncias, bem como 

estudos geográficos que não resultaram em peças cartográficas seguiam a lógica de 

intelligence gathering, fortalecendo o Estado – nacional ou provincial – com atualização de 

topografia, toponímia, hierarquização urbana e outros aspectos mais vinculados ao controle 

direto. Tais aspectos propiciavam essa “apropriação simbólica” anterior à efetividade do mapa 

para planejamento e tomada de decisão política e administrativa. 

2.5 AS NAÇÕES NO MAPA PROVINCIAL 

Ao falar em legibilidade estatal, o primeiro e mais importante “recurso” será sempre 

o da população, único elemento capaz de materializar um território almejado, seja pela mera 

ocupação e moradia, seja pelo desenvolvimento de atividades econômicas e estabelecimento 

de fluxos comerciais que integrem as suas várias partes. Analiso nesta seção a legibilidade dos 

mapas provinciais do Rio Grande do Sul em relação às “nações” que compunham o território 

que se propunha construir sob a soberania do Estado brasileiro. Pareceu importante dizer que 

se tratava de dois grupos de nações, um “autóctone”, dos povos indígenas, e outro “alóctone”, 

estrangeiro, referindo-se aos imigrantes europeus, ao menos sob a óptica daquele século, 

especialmente em sua segunda metade. Para os “olhos” desse Estado, os que já estavam e os 

que haviam recentemente chegado ainda eram estrangeiros à sua maneira, no sentido de 

“externos” e, também, de “estranhos” aos principais modelos de nação que se estavam 

advogando e pondo em prática.  

 

347 PATRIARCA, Silvana. Numbers and Nationhood: Writing Statistics in Nineteenth-Century Italy. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 117. 
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Uma nação é um projeto cultural associado a um Estado, realidade política e de 

poder. Embora os Estados pretendam, por motivos vários, indicar as suas fronteiras ante os 

seus semelhantes, não é raro que internamente eles sejam muito mais heterogêneos do que 

gostariam os seus dirigentes. Enquanto o projeto da corte fluminense deveria ser hegemônico, 

como fizeram os “cartógrafos” para retratar as nações indígenas e as nações estrangeiras 

dentro da proposta nação brasileira? 

Para estudiosos da cartografia histórica, ou mesmo curiosos nos mapas “antigos”, é 

comum que se vejam nessas peças extensos “vazios” demarcados por nomes de grupos 

indígenas ou menções a “terrenos desconhecidos”, exemplo clássico o do extremo oeste 

paulista até as primeiras décadas do século XX. As formas de indicar a presença humana nos 

mapas mudam de acordo com as relações políticas que se estabelecem entre esses grupos. De 

certa forma, a concentração humana é naturalizada em torno de pontos, círculos, estrelas ou 

outras formas geométricas que indicam povoações, vilas e cidades, como se a vida ocorresse 

no perímetro daqueles sinais gráficos, isso quando se trata de espaços “civilizados”. Para os 

povos indígenas, ao contrário, os mapas apresentam espaços amorfos, com escritas sobre o 

mapa, letramento espaçado, comentários explicativos e outras ferramentas que indiquem a 

inadequação à sedentarização, ao foco em um “ponto” onde se pode encontrar um grupo de 

pessoas. 

Íris Kantor, ao explorar a toponímia brasileira desde o período colonial, indicou 

mudanças na relação de Portugal com os povos indígenas, que se refletiam nas formas de dar 

nomes aos lugares. Antes de Pombal, predominava a “criatividade toponímica” em que se 

fundiam expressões em idiomas indígenas com nomes de santos e mártires católicos, tanto em 

vilas “civis” quanto em espaços predominados pelos grupos originários. A política pombalina 

de secularização e da busca por maior controle sobre os espaços coloniais levou também a 

uma mudança no tratamento dispensado aos indígenas, pretendendo transformá-lo “em 

vassalo, útil ao pagamento do dízimo, à composição das tropas militares e à ocupação das 

fronteiras litigiosas”.348 A revogação, em 1798, do Diretório dos Índios, que marcava essa 

política pombalina, levou a uma desagregação das aldeias e grande indefinição da política a 

ser adotada aos indígenas, algo que entrou independência adentro e foi objeto de discussões 

na Constituinte de 1823. Como apontou Fernanda Sposito: “Já os indígenas, nem cidadãos, 

nem brasileiros seriam segundo essa acepção, pois, além de não pertencerem à sociedade 

civil, não compartilhavam nem mesmo os valores da cultura ocidental, estando, portanto, fora 

 

348 KANTOR, Iris. Cartografia e diplomacia: usos geopolíticos da informação toponímica (1750-1850). Anais 

do Museu Paulista: História e Cultura Material, v. 17, n. 2, 2009, p, 47. 
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dos planos político e social que se delineavam”.349 Formalmente, foi apenas em 1845 que se 

estabeleceu, pelo Regulamento das Missões dando alguma diretriz geral para o trato com os 

indígenas no Império. Os grupos errantes deveriam ser atraídos a aldeamentos e lá receber a 

catequese cristã, e, também a “catequese” da civilização, sedentarizando-se e adquirindo 

hábitos de trabalho úteis ao projeto nacional. Essa fórmula incorporava elementos pombalinos 

em que se propunha construir um súdito do Império, em vez de um mero membro do rebanho 

cristão, porém recorrendo-se a diretores religiosos, não mais jesuítas, mas especialmente 

capuchinos italianos.  

Como lembra Marta Amoroso, os religiosos recebiam soldo do Estado e dirigiam-se 

ao governo brasileiro acima do Vaticano. Em outras palavras, eram funcionários do Império e 

a sua função era ao mesmo tempo religiosa e cívica.350 Essa era a natureza dos aldeamentos 

instituídos nesse período da história imperial. Eles representam um dos aspectos no trato dos 

indígenas e expõem a paradoxal relação do Império para com eles. De um lado, havia o apego 

à “brasilidade” inerente desses grupos, traduzidos na literatura, na toponímia, também na 

“tupinização dos sobrenomes” e “títulos maçônicos”, como lembra Kantor, ao mesmo tempo 

em que o olhar sobre eles é de reprovação e inadequação.351 Representativo desse pensamento 

é o primeiro volume do Memorial Orgânico de Francisco Adolfo de Varnhagen: 

Acabamos de encarar esta questão pelo lado para nós mais simpático, pelo que mais 

fala ao sentimento; consideramo-los nossos irmãos órfãos desamparados e 

necessitados de tutela. Mas, se os consideramos estranhos ao pacto social, se os 

reputamos uma nação forasteira que nos molesta e prejudica, temos todo o direito de 

conquistá-los, e não há direito de conquista mais justo que o da civilização sobre a 

barbárie.352 

Em suas palavras bastante provocadoras, Varnhagen chegava a considerar os povos 

indígenas como “nação forasteira” e alheia aos ideais de um Estado em construção. Essa obra, 

um manifesto, era uma provocação às autoridades, como o próprio autor reconheceu, e 

expunha os desconfortos da “civilização” perante a barbárie, conseguindo mesmo produzir 

uma narrativa de que o invasor era o próprio indígena. A partir desse pensamento, propunha 

soluções mais humanas do que o extermínio que reconhecia existir nos Estados Unidos: 

 

349 SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros: indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e 

conflitos na província de São Paulo (1822-1845). Dissertação (Mestrado em História), Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2006, p. 19. 
350 AMOROSO, Marta Rosa. Catequese e Evasão: Etnografia do aldeamento indígena São Pedro de Alcântara, 

Paraná (1855-1895). Tese (Doutorado em Antropologia), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998, p. 31. 
351 KANTOR, 2009. 
352 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Memorial Orgânico: uma proposta para o Brasil em meados do 

século XIX (com ensaios introdutórios de Arno Wehling). Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2016, p. 

217. 
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“sujeitemos os nossos selvagens, eduquemo-los à força, e quinze ou vinte anos depois, 

quando já eles não necessitem de tutela, façamos deles prestantes cidadãos e bons cristãos”.353 

Um dos reflexos práticos desse pensamento na cartografia foi, segundo Kantor a 

“flagrante erradicação dos etnônimos indígenas nas cartas geográficas do período pós-colonial 

em comparação com os períodos anteriores”. A indicação do nome das etnias teria sido cada 

vez mais “substituída por designações genéricas (índios bravos; sertão do gentio) ou por 

espaços em branco”.354 Essa interpretação faz bastante sentido, pois que no período colonial 

as muitas nações deveriam convergir para o reino português, sem precisar apagar as suas 

diferenças, unidas que deveriam estar pelo cristianismo e vínculos com o grande império 

ultramarino. Por outro lado, na construção de um Estado nacional, em relação à população, 

nas palavras do mesmo Varnhagen, “pior é a sua heterogeneidade que o seu pequeno 

número”.355 Ainda assim, cabe testar essa hipótese dentro dos mapas provinciais, embora a 

maior atenção recaia sobre o caso sul-rio-grandense. 

Para que os indígenas fossem de alguma forma mapeados, seria necessário identificá-

los, reconhecê-los como tais, e essa atribuição era complicada pois havia um fluido limite 

entre o índio “bravio” e o precariamente aldeado. Isso porque o aldeamento era um ponto de 

encontro e organização, mas não necessariamente a morada habitual e a fonte de subsistência 

de muitos grupos. Também havia dificuldade em identificar quando um aldeamento já 

começava a se confundir com uma “povoação civil”, como é possível ver no relatório do 

Ministério dos Negócios do Império referente a 1846, ainda no início da vigência do 

Regulamento das Missões. No documento, encontra-se a menção a “hordas de Índios 

selvagens e errantes”, causadores de “correrias” e “depredações” ao passo que, para algumas 

províncias, julgava-se que os indígenas estavam “confundidos com o resto da população, 

habitando Vilas sujeitas às Autoridades Civis”.356 

O mesmo documento informava que na “Província de S. Pedro” se tinha criado um 

aldeamento em Passo Fundo e que esse havia “mudado para o lugar denominado – Nonoai – 

na margem esquerda do Uruguai, a 11 léguas de distância de Passo Fundo, por assim o 

haverem pedido três dos principais Caciques”.357 O relatório provincial sul-rio-grandense de 

outubro de 1850, de José Antônio Pimenta Bueno, assim descrevia a sua localização: “Aldeia 

 

353 Ibid., p. 18. 
354 KANTOR, 2009, p. 55. 
355 VARNHAGEN, 2016, p. 107. 
356 Relatorio da repartição dos Negocios do Imperio apresentado á Assembléa Geral Legislativa na 4a 

sessão da 6a legislatura, pelo respectivo ministro e secretario d’estado Joaquim Marcellino de Brito. Rio 

de Janeiro: Typographia Nacional, 1847, p. 39. 
357 Ibid., p. 37. 
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de Nonoai: é situada perto da margem esquerda do Uruguai e arroio do Passo Fundo de 

Missões, ao Norte da Freguesia da Soledade e Nordeste da Guarita, para onde já tem 

picada”.358 Nesse mesmo ano foram cinco os aldeamentos citados no relatório daquela 

província: São Nicolau do Rio Pardo, São Luís “das antigas Missões”, Guarita, Nonoai e 

Fundão.359 

Nonoai seria nos próximos anos o aldeamento mais bem sucedido. Um presidente 

julgou, em 1847, que preenchia “todas as condições requeridas” para um aldeamento, a saber: 

“tem uma extensão de sete léguas” e “abunda de águas, de matos e campos”.360 Entretanto, 

havia também outros motivos mais estratégicos para essa conclusão, como explicou o vice-

presidente Oliveira Belo em 1852. Segundo ele, Nonoai era a aldeia “mais bem situada”, além 

de possuir um território razoável, “fechado por divisas naturais”, também estava em uma 

importante encruzilhada: “tem uma estrada para a Guarita, e outra para o Campo do Meio, a 

qual prossegue e atravessa o Uruguai em um bom passo, de onde segue para os famosos 

campos de Palmas, Garapuava [sic] e Curitiba, da Província de São Paulo”.361 Essa 

conveniência geográfica já havia sido apontada por Pimenta Bueno dois anos antes: “Será, 

portanto, em pouco tempo, a principal vereda para o importante comércio de animais muares 

e cavalares que esta Província agita com a de S. Paulo”.362 Em pouco tempo chegou-se a dizer 

que a “aldeia” de Nonoai seria a “única que merece este nome”, embora continuassem a 

existir menções a outros aldeamentos e agrupamentos menos identificáveis cujas aparições 

oscilam nos relatórios.363  

A relativa importância econômica predita pelos presidentes para esse aldeamento não 

demorou a se materializar e, em 1853, foi estabelecida uma coletoria na “aldeia de 

Nonoai”.364 Em 1856, informava outro presidente que “quase todas elas [as coletorias] estão 

providas nos mesmos indivíduos encarregados das rendas gerais, por serem muito limitadas as 

quantias que arrecadam, excetuadas somente as de Pelotas, Jaguarão, Uruguaiana, Chuí, 

Pontão e Nonoai”.365 Enquanto as coletorias do interior atuavam arrecadando os tributos 

 

358 BRASIL. Relatório do presidente José Antônio Pimenta Bueno, 1o de outubro de 1850, p. 30. 
359 Ibid., pp. 29-31. 
360 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Manuel Antônio Galvão, 5 de outubro 

de 1847, p. 13. 
361 BRASIL. Relatório do vice-presidente Luís Alves Leite de Oliveira Belo, 1o de outubro de 1852.Rio 

Grande do Sul, 1852, p. 17. 
362 BRASIL. Relatório do presidente José Antônio Pimenta Bueno, 1o de outubro de 1850, p. 30. 
363 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente João Lins Vieira Cansanção de 

Sinimbu, 30 de junho de 1855, p. 51.  
364 BRASIL. Relatório do presidente João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu, 2 de outubro de 1854, p. 21. 
365 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Manuel Vieira Tosta, 28 de abril de 

1856, p. 35. 
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provinciais e gerais, as mencionadas pelo presidente estavam providas com funcionários 

exclusivos para a província. É certo que não se pode forçar demais esse argumento, visto que 

em Pontão e Nonoai não havia arrecadação de rendas gerais, então talvez “as quantias que 

arrecadam” poderiam não ser tão volumosas quanto as quatro primeiras, localizadas nas 

fronteiras externas. Ainda assim, o fato atenta para que os cruzamentos sobre o rio Uruguai – 

um no Pontão, na junção do Pelotas e do Canoas; outro no Goio-En, nas proximidades de 

Nonoai – representavam significativa fonte de renda para a província. 

Tamanha movimentação não poderia acontecer se não fossem os próprios indígenas 

mobilizados para construções, especialmente de estradas. Em 1855 informou Cansanção de 

Sinimbu que: 

os Índios abriram de Nonoai para o passo de Goyen [sic] a estrada do Sarandi, na 

extensão de légua e meia, e estavam abrindo outra muito mais extensa, e de 

reconhecida importância; falo da que saindo da Vilinha da Palmeira, vai dar aos 

campos de Nonoai. Com a abertura dessas duas estradas o comércio da Cruz Alta 

para a Província do Paraná, que já é frequente, tomará grande incremento, 

encaminhando-se diretamente por Nonoai para o passo de Goyen sem passar, como 

ora se faz, com o desvio de 18 léguas, pela Povoação do Passo Fundo.366 

A lista de mapas que se encontrava com Felipe de Normann e que foi apresentada no 

relatório de 1858 trazia um estudo que pode ter sido útil para a execução dessa estrada: 

14. Um reconhecimento dos campos do aldeamento de Nonoai com as posições da 

vila da Cruz-Alta, Passo Fundo e Vilinha da Palmeira, acompanhado de uma relação 

de palavras guaranis que significam lugares topográficos da Província, e que F. de 

N. [Felipe de Normann] se obriga a traduzir.367 

Por fim, além de passo de rio, que motivava a construção das estradas, a região 

também se mostrou útil à navegação. Silva Ferraz, presidente da província, informou em 1858 

que em fevereiro daquele mesmo ano havia chegado em São Borja um explorador que, 

partindo de Nonoai em oito canoas com 500 arrobas de erva-mate, atestava a navegabilidade 

do trajeto apesar de suas corredeiras.368 

Além dos avanços materiais, os relatórios das décadas de 1850 e 1860 registram 

outro processo, o da relocação de várias tribos para dentro de Nonoai, reduzindo o número de 

aldeamentos e, por conseguinte, a necessidade de pessoal administrativo. Poder-se-ia 

centralizar os processos de catequese e civilização com menos pessoal religioso, civil e 

militar, além de, claro, concentrar mão-de-obra e liberar outros espaços. Já em 1855 se 

 

366 BRASIL. Relatório do presidente João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu, 30 de junho de 1855, p. 19. 
367 Documentos annexos ao relatorio do presidente da provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Angelo 

Moniz da Silva Ferraz, apresentado a Assembléa Legislativa Provincial na 1a sessão da 8a legislatura. 

Porto Alegre: Typographia do Correio do Sul, 1858. 
368 BRASIL. Relatório do presidente Ângelo Muniz da Silva Ferraz, 5 de novembro de 1858, p. 6. 



152 

 

 

sinalizava que “quase todas as tribos que habitavam o interior das matas desta província, e 

que tamanhas hostilidades cometiam contra a raça civilizada, estão reunidas hoje no 

Aldeamento de Nonoai” ou em locais próximos.369 Entretanto, a natureza “errante” dos 

Kaingang, assim como as dissensões internas entre as várias tribos, muitas vezes fomentadas 

por agentes externos, tornavam difícil a sua fixação, motivo pelo qual esse assunto retornou à 

pauta em várias ocasiões. 

Uma vez estabelecida a importância estratégica de Nonoai enquanto aldeamento, 

coletoria, passo de rio e ancoradouro fluvial, como essa área foi mapeada? Antes do mapa de 

Eleutério de Camargo, em 1868, encontrei uma iniciativa do Ministério da Agricultura e 

executada pelos engenheiros Carlos Krauss e Hermenegildo Werneck datada de 1865 e 

intitulada Mapa do Sul do Império do Brasil e Países Limítrofes. A carta, produzida no ensejo 

do início dos trabalhos da Comissão da Carta Geral do Império, retrata o território do Rio 

Grande do Sul, todo o Uruguai, partes da Argentina e do Paraguai (conferir Mapa 7). 

Também sinaliza na província de Corrientes “terrenos ocupados pelos paraguaios” embora 

outras menções ao conflito externo – acampamentos, posição de tropas e fortificações – sejam 

ausentes. No canto superior esquerdo, foi inserido um quadro com o “material aproveitado” 

para a confecção da obra, sendo provável que os engenheiros civis responsáveis por ela não 

tivessem pisado na província. Citam-se autores de mapas dos países vizinhos, mas, sobre o 

Brasil, indica-se apenas que foi usado “material existente nos arquivos públicos”, tornando 

pouco proveitosa a informação para rastrear as suas fontes.370 

Observando um excerto desse mapa (Figura 11), é notável que os autores inseriram 

duas vezes o topônimo “Nonoai”, um deles mais ao norte, perto do rio Uruguai, e outro como 

“Aldeamento de Nonoai”, em posição diversa, pouco a nordeste de Passo Fundo. O primeiro 

deles trazia um símbolo que, na legenda do mapa, se atribuía a “freguesia ou povoação”; o 

segundo, um misto do primeiro símbolo com um triângulo que não tem semelhante na 

legenda mas que, ao que parece, é uma adaptação do símbolo de “colônias”. Note-se, por 

exemplo, a forma como a colônia militar Caseros foi representada (Figura 12).  

 

 

 

 

369 BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do vice-presidente Luís Alves Leite de Oliveira Belo, 

26 de setembro de 1855, p. 25.  
370 WERNERCK, Hermenegildo Luís dos Santos; KRAUSS, Carlos. Mappa do Sul do Imperio do Brazil e 

Paizes Limitrophes organisado segundo os trabalhos mais recentes por ordem de S. Ex. o Sr. Conselheiro 

Antonio Francisco de Paula e Souza. Rio de Janeiro: Lithographia do Imperial Instituto Artistico, 1865. 
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Figura 11: Mapa do Sul do Império indicando Nonoai e o Aldeamento de Nonoai 

 

Fonte: KRAUSS; WERNECK, 1865. 

 

Figura 12: Sinais gráficos utilizados para Nonoai no Mapa do Sul do Império 

 

   

Fonte: KRAUSS; WERNECK, 1865. 

 

Por que fizeram tal distinção entre um Nonoai “povoado” e um Nonoai 

“aldeamento”? E por que estão localizados a tantas léguas de distância? Considerando as 

informações extraídas dos relatórios e apresentadas nas páginas anteriores, o erro de 

localização do aldeamento é bastante grosseiro: o aldeamento do mapa de Krauss e Werneck 

não está próximo ao rio Uruguai, nem às margens do rio Passo Fundo, nem poderia oferecer 

um atalho de 18 léguas para quem viesse da “vilinha de Palmeira” em direção ao passo de 
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Goio-En. Os autores se preocuparam em destacar o aldeamento na província, mas não está 

bem localizado.  

É preciso, portanto, recorrer a um outro mapa para ajudar a elucidar a questão. Em 

1863 foi publicado em Dresden o Mapa da Província de Santa Catarina do Império do Brasil 

com as partes adjacentes das Províncias do Paraná e de São Pedro do Rio Grande do Sul, de 

autoria de Woldemar Schultz com a participação do Barão O’Byrn. Nesse caso, a fonte do 

mapa seriam “as excursões que fizeram nos anos 1859 e 1860”, indicando que os autores 

teriam conhecido ao menos parte do território mapeado.371 O mapa foi produzido em dois 

lados, sendo a frente destinada ao litoral e área leste de Santa Catarina e suas vizinhas, e o 

verso representando o vasto sertão dos rios Uruguai e Iguaçu, bem como trechos dos países 

limítrofes. Esse mapa indica também dois topônimos Nonoai (conferir Figura 13) e pode ter 

sido a fonte para o trabalho posterior de Krauss e Werneck.  

 

Figura 13: Mapa da Província de Santa Catarina… indicando Nonoai e o Aldeamento de Nonoai 

 

Fonte: SCHULTZ, 1863. 

 

371 SCHULTZ, Woldemar. Mappa da Provincia de Santa Catharina do Imperio do Brasil com as partes 

adjacentes das Provincias do Parana e de São Pedro do Rio Grande do Sul. Dresden: Instituto Lithographico de 

F. A. Brockhaus, 1863. 
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À diferença dos brasileiros, funcionários do Ministério da Agricultura, Schultz 

afirmou ter estado em incursão pela província e que seu mapa era fruto dessa passagem. O 

“aldeamento de Nonoai” está indicado com clareza e, na legenda bilíngue reconhece-se que 

“aldeamento” seria traduzível como “Niederlassung der Indianer”, o “estabelecimento dos 

índios”.  

Figura 14: Detalhes da legenda do mapa de Woldemar Schultz 

 

 

Fonte: SCHULTZ, 1863. 

 

Se havia reconhecimento e diferenciação em relação ao aldeamento e outros tipos de 

assentamento humano, por que o mapa os apresenta fora de lugar? E por que apenas consta o 

aldeamento de Nonoai e nenhum outro? Em 1859, informa-nos o relatório presidencial, havia 

ao menos quatro aldeamentos que enviaram dados demográficos à presidência da província: 

Nonoai, São Nicolau, São Vicente e Santa Isabel. Totalizavam 1749 indivíduos, sendo que 

570 deles em Nonoai. O aldeamento mais populoso era, segundo o documento, São Vicente, 

com 746 habitantes. Vale conferir como esses aldeamentos apareceram nos mapas de Schultz, 

de 1863 e de Werneck e Krauss, de 1865. 

O aldeamento Santa Isabel foi formado pela reunião de tribos que percorriam os 

campos tal e tal em 1859, na vizinhança da colônia militar Caseros, estabelecida no mesmo 

ano. Essa proximidade de aldeamentos indígenas e colônias militares era intencional. Além de 

Caseros e Santa Isabel, vale citar a colônia do Jataí defronte ao aldeamento de São Pedro de 

Alcântara, no Paraná. De acordo com Marta Amoroso, “as colônias militares e os aldeamentos 

indígenas, ainda que mantivessem estatutos e regulamentos diferenciados, confundiam-se no 

sertão do Império no cumprimento das atribuições de conter e civilizar a população indígena e 

povoas as fronteiras do Império”.372 A antropóloga também chamou a atenção para a 

similaridade das patentes militares e dos postos hierárquicos nos aldeamentos. 

Tanto o mapa de 1863 como o de 1865 indicam a “Colônia Militar”, mas não fazem 

menção alguma ao aldeamento, embora ambos os estabelecimentos tenham sido criados no 

 

372 AMOROSO, 1998, p. 36. 
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mesmo ano. É possível que ambos se confundissem e não tivessem uma independência 

institucional visível. Talvez a população de Santa Isabel era muito reduzida, ou sua 

visibilidade mesma era prejudicada pela presença da colônia militar. Quanto ao aldeamento de 

São Nicolau, o relatório da presidência de 1860 assim o descreveu: “Não é e nem deve mais 

ser considerado como Aldeamento”. Os motivos eram conhecidos: os seus habitantes estariam 

já “muito habituados à vida da Sociedade”, facilitada pela proximidade com Rio Pardo, sendo 

recomendável que as terras fossem distribuídos “às famílias dos Índios que ainda ali se 

acham” e as demais vendidas a colonos para fomentar a produção agrícola e o comércio com 

a colônia de Santa Cruz.373 Dessa forma, apelando para a dissolução dos indígenas dentro da 

“sociedade”, o presidente advogava pela inexistência de tal aldeamento, que também pode ter 

se refletido nos mapas que serviram de base a Schultz e a Krauss e Werneck.  

Por fim, o aldeamento de São Vicente, no então território do município de Cachoeira, 

aparece de forma sutil nos dois mapas, indicando um como cópia de outro, ou que ambos 

beberam de uma mesma e terceira fonte, como se percebe na Figura 15. 

 

Figura 15: Aldeamento de São Vicente nos mapas de 1863 e 1865 

  

Fontes: SCHULTZ, 1863 e KRAUS; WERNECK, 1865 

 

“A. de S. Vicente”, assim os dois mapas se referem ao aldeamento, sem que talvez 

tivessem consciência os seus produtores sobre o significado da abreviação, visto que os 

símbolos utilizados para essa povoação eram, em ambos os mapas, distintos dos utilizados 

para Nonoai. E, ainda que esse último aldeamento tenha sido mais evidenciado, que 

 

373 BRASIL. Relatório do presidente Joaquim Antão Fernandes Leão, 5 de novembro de 1860, p. 36. 
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importância poderia ter para os seus autores? Sigo aqui Woldemar Schultz, que produziu 

escritos sobre suas excursões pelo Brasil. Segundo Gerd Kohlhepp, em um artigo da Revista 

Brasileira de Geografia, de 1968, Schultz foi um dos pioneiros da geografia “científica” no 

Brasil, embora esquecido diante de outros renomados viajantes como Von Tschudi e Avé-

Lallemant. Sua obra estava voltada à colonização alemã no Brasil, ao conhecimento da 

topografia e fitofisionomia das províncias do sul de modo a esclarecer os eventuais imigrantes 

sobre as condições climáticas e aptidões agrícolas da região: “O seu mapa acerca das 

províncias meridionais do Brasil […] mostrou pela primeira vez todas as colônias alemãs na 

sua extensão, espaço, situação e vias de comunicação; além disto oferecia a possibilidade 

duma apreciação de caráter comparativo”.374 

Kohlhepp ainda menciona outras características do mapa, como a sua topografia 

pesquisada pelo próprio autor, a hidrografia de modo geral correta e a “primeira representação 

cartográfica da distribuição florestal e dos campos limpos do Brasil meridional”.375 De fato, o 

mapa de Schultz traz uma certa “temática” ao indicar, em diferentes cores, o mato ou sertão 

(Waldland) e os campos (Wiesenland) além de destacar em vermelho as colônias alemãs, 

estabelecidas tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul. Não há informações se a 

colorização original ideada por Schultz era essa mesma, mas é provável que se a intenção 

fosse dar destaque aos estabelecimentos coloniais a cor vermelha é bastante apropriada. 

 

Figura 16: Áreas demarcadas por cores no mapa de Schultz (1863) 

 

 

 

Fonte: SCHULTZ, 1863 

 

Sendo o autor, então, conhecedor da província e interessado nas questões da 

“civilização indígena”, segundo as informações de Kohlhepp, de que forma se referiu a 

Nonoai em seus escritos? Entre suas várias obras, o Studien über agrarische und 

physikalische Verhältnisse in Südbrasilien… (“estudo sobre as condições agrárias e físicas no 

 

374 KOHLHEPP, Gerd. Contribuições geográficas alemãs para a formação de um conhecimento científico do 

Brasil no século XIX. Revista Brasileira de Geografia, v. 30, n. 4, p. 38–41, 1968. 
375 Ibid. 
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Brasil meridional”), é uma das mais consistentes. Nela, Schultz pouco se aproxima dos índios 

embora os mencione algumas vezes, mas nunca os aldeamentos. Nonoai, cujo aldeamento foi 

indicado em seu mapa, é um termo que aparece três vezes, mas com outros sentidos.  

Primeiramente, Nonoai é referido como o local de onde se poderia seguir uma 

corrente (Strom) até São Borja e transportar produtos comercializáveis. Referia-se à descida 

pioneira do grupo de 18 pessoas que com seis canoas chegou a São Borja com 500 arrobas de 

mate, fato mencionado por Silva Ferraz em relatório de 1858. A segunda associação a Nonoai 

veio, no livro de Schultz, na expressão “Passo de Nonoai”, em português.376 Por fim, em um 

terceiro momento, o autor se referiu a Nonoai enquanto posto fiscal ou coletoria 

(Zollstelle).377 Dessa forma, embora se reconheça no topônimo a sua localização estratégica 

(passo, embarcadouro, posto fiscal), o aldeamento que ficava nas proximidades não recebe 

menção. Ao tornarmos ao mapa de Schultz, o contraste maior é no aspecto visual em que o 

aldeamento de Nonoai é mal posicionado e adimensional enquanto as colônias alemãs, foram 

representadas de modo contrário: bem posicionadas, delimitadas e destacadas em cor.  

O mapa de Krauss e Werneck, produzido para o governo geral brasileiro, não fez 

melhor serviço com a questão indígena, deixando os aldeamentos sem qualquer 

uniformização embora se possa dizer que também não destacaram os limites das colônias. 

Logo, mantiveram o território mais “limpo” e neutro em relação a esse aspecto. Ainda assim, 

acabaram mencionando Nonoai como aldeamento, mas não os demais. Quando se chega ao 

mapa de Camargo, de 1868, este sim produzido pela e para a província, o que é possível ler 

sobre essa questão? A colônia Caseros aparece, mas não há menções a Santa Isabel.  

De mesma forma, aparece, desta vez, a povoação de S. Nicolau, próxima a Rio 

Pardo, mas sem distintivos quaisquer de aldeamento, mesma situação que S. Vicente, mais a 

oeste. Por fim, Nonoai aparece como um só topônimo, mais próximo ao rio Uruguai, também 

não indicando se tratar de aldeamento ou povoação regular. Na mesma região em que nos 

mapas de 1863 e 1865, se inscreveu o suposto “aldeamento” que o mapa de Camargo indica 

ser o “antigo toldo do cacique Nicofé”. Seria esse toldo de especial importância para a história 

ou a referência geográfica da província; seria uma correção da informação dos mapas 

anteriores que teriam confundido esse local como o aldeamento de Nonoai? Ou teria sido, 

ainda, uma herança que Camargo trouxe de outro mapa-base e que ficou registrada na sua 

 

376 SCHULTZ, Woldemar. Studien über agrarische und physikalische Verhältnisse in Südbrasilien in 

Hinblick auf die Colonisation und die freie Einwanderung. Leipzig: Ernst Julius Gunther, 1865, p. 134, tradução 

nossa. 
377 Ibid., p. 194. 
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obra? Sobre esse último aspecto, não será surpreendente que Cândido Jacques repita a mesma 

informação indicando o “antigo toldo” em seu mapa de 1892. 

 

Figura 17: Áreas coloniais em Schultz (1863) e demarcadas em Camargo (1868) 

 
 

 

Fonte: SCHULTZ, 1863; CAMARGO, 1868 

 

Quanto às colônias, o mapa de Camargo não lhes dá um destaque diferente, mas 

algumas regiões nos vales do Caí e do Taquari apresentam traçados característicos de medição 

de terras, embora nem todos eles estejam legendados e sua intenção não é clara. Em alguns 

casos, informam-se nomes de proprietários, em outros, o nome de alguma colônia. Dessa 

forma, ainda transparece uma certa predileção pela indicação dos espaços destinados à 

colonização, de tal forma que as linhas coloniais são mais importantes do que a própria 

divisão municipal ou em comarcas, sempre carente de mais estudos e melhores delimitações. 
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Essas características denunciam as limitações da legibilidade não apenas na 

província do Rio Grande do Sul, como em outras também: as áreas indígenas não possuem 

demarcação porque, inclusive, espera-se frequentemente que a assimilação torne essa 

distinção obsoleta. Além do mais, ao não demarcá-las, tornam-se amorfas e abertas à 

expansão da “civilização”, seja esta pelas mãos do nacional ou do imigrante estrangeiro. As 

nações autóctones, então, são representadas como entidades “estrangeiras” sem corpo 

geográfico, reduzidas a um “ponto” quando aldeadas, mas sem distintivos que indiquem sua 

diferença, portanto invisíveis em muitos sentidos. 

Esse fenômeno não foi exclusivamente brasileiro, mas se repetiu em toda a América, 

onde a formação do Estado nacional pressupunha a adesão a um corpo social civilizado e a 

presença indígena era fonte de todo tipo de embaraço. Não seria sobre solo inabitado que os 

surveyors estadunidenses esquadrinharam o território e os pioneers expandiram a “fronteira” a 

oeste; tampouco foi inocente a invenção do “deserto” tanto no Chaco como na Patagônia, 

como lembra Carla Lois. Por fim, a Comisión Cartográfica colombiana também fez as suas 

escolhas metodológicas: 

Ao invés de uma região cheia de pessoas, história e culturas diversas, as planícies 

foram representadas como amplo espaço em branco, exceto pelas linhas indicando 

os rios correndo das montanhas às planícies e alguns pontos dispersos indicando 

assentamentos oficiais […] Assim, os diversos grupos indígenas são simplesmente 

apagados e qualquer obstáculo que possam impor à colonização e integração 

nacional é omitido [elided].378 

 As áreas de colonização, por sua vez, se tornam cada vez mais delineadas, seja 

porque trabalhos in loco de medição e demarcação estivessem sendo realizados, seja também 

porque era uma característica que se desejava mostrar. Em nenhum caso isso fica mais 

evidente do que no mapa de Cândido Jacques, de 1892, em que, na jovem república, a política 

imigrantista ganha ainda impulso e a questão racial se pronuncia. Marcadas em cores bastante 

distintivas, as áreas de colonização europeia não-ibérica, ainda que compostas 

majoritariamente por “ex-colônias” são ainda contornadas mantendo os seus formatos 

originais. A área dos municípios é desconhecida, embora esses pontilhem o mapa do estado, 

no entanto as colônias e ex-colônias mantém a sua presença e destaque, cintilando como 

enclaves extraterritoriais, nações dentro da nação, o que nas décadas seguintes seria entendido 

como algo muito mais problemático, mas que, no contexto de fim de século XIX, parecia 

transmitir a consumação de um projeto que se construía desde as décadas anteriores. 

 

 

378 APPELBAUM, 2016, p. 115. 
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Figura 18: Os “enclaves” das ex-colônias no Rio Grande do Sul (1892) 

 

Fonte: JACQUES, 1892 

 

Ao longo do século XIX a província do Rio Grande do Sul passou por períodos de 

indefinição em relação ao seu pertencimento ao Estado brasileiro, o que teve como 

consequência a constante presença de autoridades e o “olho” da corte sobre a região. Não é 

por acaso que figuras fortes como Caxias, Soares de Andrea e Homem de Melo foram 

indicados à presidência e, além de providências administrativas, trabalharam no 

restabelecimento da estatística, na tentativa de estabelecer instituições de produção de 

conhecimento (como o arquivo militar) e dar luz e publicidade aos materiais produzidos desde 

Correia da Câmara até os levantamentos mais recentes. A Carta topográfica elaborada por 

grande equipe, mas atribuída principalmente a Antônio Eleutério de Camargo, cumpria o seu 

papel político em reintegrar a província, com limites atualizados, ao corpo da nação, ainda 

que, conforme alegasse a oposição posterior, sua qualidade era de “tornar desconhecida” a 

topografia sul-rio-grandense. 

No entanto, havia certamente leituras possíveis de serem feitas nos mapas do Rio 

Grande do Sul. Assim como em todo o Império, a construção da nacionalidade passava por 

uma delicada relação com os povos indígenas que, louvados pelo romantismo, eram ao 

mesmo tempo alvos de uma política de “civilização”, que oscilava entre formas brandas e 

outras bastante violentas. No recorte que foi proposto, é possível observar como, apesar da 

existência dos aldeamentos, eles receberam atenção praticamente nula dos produtores de 

mapas. Nonoai foi uma exceção, no entanto, mais pela “polissemia” desse topônimo, derivada 
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de sua localização estratégica do que como reconhecimento de uma povoação humana 

propriamente. Do outro lado do espectro, as colônias de imigrantes se encontravam cada vez 

mais bem demarcadas, não que isso significasse a ausência de problemas fundiários, mas 

visualmente era possível reconhecê-las no mapa enquanto espaço delimitado para um certo 

projeto de Estado e nação. 

Quanto aos aspectos do “fazer-se” dos mapas, nem toda província foi dotada de 

arquivos ou repartições para a guarda, cópia e produção como foi o Rio Grande do Sul – e 

ainda assim de uma maneira muito precária e descontínua. Será abordado no próximo capítulo 

que a qualidade dos instrumentos disponíveis e o espaço físico para esses projetos 

embrionários eram também geralmente inadequados. Nesse sentido, os mapas do Rio Grande 

do Sul e Minas Gerais, por exemplo, foram elaborados com grande “pessoalidade”, de modo 

que, mesmo o vínculo com uma repartição, não fazia com que perdesse a conexão com um ou 

alguns indivíduos específicos que lhe deram término, acabamento ou apoio político. A autoria 

do mapa, então, era muito ligada aos jogos da política local, o que também será percebido nos 

capítulos seguintes. 

No campo dos saberes, a Geografia e a Estatística eram as categorias em que se 

considerava possível obter conhecimento territorial. As disciplinas não eram ainda bem 

definidas. Por isso, os autores que serviam de referência experimentavam formas de 

correlacioná-las à História, à Economia, à Política, entre outras “ciências”, cujos limites e 

autoridade ainda não estavam bem estabelecidos. A “cartografia” enquanto conceito ainda era 

amplamente desconhecido, mas os mapas em si, não, e eram desejados pelas autoridades, 

embora ainda fossem bastante acessórios, destinados a acompanhar ensaios e corografias que 

traziam o conhecimento por meio da linguagem verbal escrita. Essa diferença levava a uma 

fraca autoridade dos mapas na hora de compor argumentos e tomar decisões, como mostrará a 

análise dos próximos capítulos. 
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Mapa 1: CÉSAR, José Pedro. Mappa da Provincia de San Pedro… (1837) 

 

Fonte: Bibliothèque Nationale de France. Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53099596d. Acesso em 20 out. 2019. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53099596d
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Mapa 2: CAMARGO, Antônio Eleutério de, Carta topographica da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul… (1868) 

 

Fonte: IHGRGS. Disponível em: https://www.ihgrgs.org.br/mapoteca/cd_mapas_rs/CD/imagens/mapas/cap_3/images/an10-6.jpg. Acesso em 20 out. 2019.

https://www.ihgrgs.org.br/mapoteca/cd_mapas_rs/CD/imagens/mapas/cap_3/images/an10-6.jpg
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Mapa 3: WAGNER, Frederico, Carta Chorographica da Província Minas Gerais… (1855 / 1862) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart309977/cart309977.jpg. Acesso em 20 out. 2019.

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart309977/cart309977.jpg
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Mapa 4: HALFELD, Fernando, Karte der Brasilian Provinz Minas Gerais, … (1862) 

 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. Disponível em: 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/grandes_formatos/brtacervo.php?cid=59. Acesso em 20 out. 2019

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/grandes_formatos/brtacervo.php?cid=59
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Mapa 5: REPARTIÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DE PERNAMBUCO, Esboço da carta corographica da provincia de Pernambuco… (1875) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart275201/cart275201.jpg. Acesso em 20 out. 2019

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart275201/cart275201.jpg
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Mapa 6: REPARTIÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DE PERNAMBUCO, Esboço da carta corographica da provincia de Pernambuco… (1880) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart177656/cart177656.jpg. Acesso em 20 out. 2019 

 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart177656/cart177656.jpg
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Mapa 7: KRAUSS, Carlos e WERNECK, Hermenegildo. Mapa do Sul do Império do Brasil… (1865) 

 

Fonte: Arquivo Nacional. Disponível em: 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=95310&v_aba

=1. Acesso em 20 ago. 2020. 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=95310&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=95310&v_aba=1


170 

 

 

Mapa 8: SCHULTZ, Mapa da província de Santa Catarina do Império do Brasil – verso (1863) 

 

Fonte: Arquivo Nacional. Disponível em: 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=95310&v_aba

=1. Acesso em 20 ago. 2020. 

 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=95310&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=95310&v_aba=1
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3. CEARÁ: OS MAPAS ENTRE A TÉCNICA E A POLÍTICA 

A produção de um mapa no Brasil imperial não era uma tarefa rotineira, mas 

excepcional, o que requeria uma mobilização de recursos para a sua consecução. O recurso 

financeiro condicionava os aspectos materiais da produção de mapas, especialmente a 

contratação de profissionais e auxiliares, o pagamento de viagens, a aquisição de 

equipamentos e espaços para armazená-los. Mesmo em mapas de gabinete, havia algum custo, 

representado no salário de um empregado ou o valor pago a uma pessoa contratada. Em todas 

as províncias, alocar recurso para um mapa era assunto delicado, assim como para outros 

investimentos aos quais não se reconhecia suficiente autoridade ou importância. 

A negociação política que um mapa envolvia poderia se dar de várias formas. Aqui, 

tais formas se apresentam, com base na província do Ceará, por meio de três principais 

circunstâncias. A primeira delas é a produção da Carta chorographica do “doutor Pedro 

Théberge” no início dos anos 1860, a qual se pretendeu, em vários momentos, vender para a 

província no desejo de vê-la litografada e, por conseguinte, legitimada pelo Estado. O 

segundo caso é o da Carta corographica de Antônio da Justa Araújo, publicada no início dos 

anos 1880, com um patrocinador particular, e que suscitou questionamentos acerca de sua 

verdadeira autoria. Por fim, a terceira circunstância é uma discussão ocorrida na assembleia 

legislativa cearense no ano de 1864, em que os deputados provinciais manifestaram as suas 

opiniões sobre a elaboração de uma carta da província às custas dos cofres públicos. 

Em todas essas circunstâncias analisadas, aparecem elementos em comum: o custo 

da produção do mapa, as condições materiais disponíveis na província, o parco 

reconhecimento da autoridade do mapa a tal ponto de investir nele. Sobre esse último aspecto, 

procuro delineá-lo com mais atenção quando trato de como Piauí e Ceará argumentavam 

acerca dos seus limites compartilhados e, consequentemente, qual o papel das cartas 

geográficas nesse sentido. Também procuro abordar, por meio dos relatórios dos presidentes, 

como outras províncias buscavam referências e autoridades para tratar dos seus assuntos, 

especialmente o cálculo de sua área e os limites delas em relação às suas vizinhas. 

O Ceará adquiriu autonomia em relação a Pernambuco em 1799. Havia 

anteriormente feito parte do Estado do Maranhão, até 1656, quando passou ao Estado do 

Brasil. De acordo com Antônio José Alves de Oliveira, após o fim da União Ibérica e a 

expulsão dos holandeses, o interior do Ceará começou a sentir a pressão pela criação de gado, 

com grande impacto sobre as populações indígenas. Com as rendas de Portugal cada vez mais 
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dependentes da economia na América portuguesa, e com a influência – ainda que filtrada – de 

ideias iluministas, passou-se a buscar a burocratização do Estado, o aumento de suas 

capacidades administrativas, o estabelecimento de instituições de ensino, entre outros.379 No 

caso cearense, como aponta Oliveira, pode-se perceber esse movimento no envio do 

“naturalista” José da Silva Feijó para a nova capitania, sob o governo de Bernardo Manuel de 

Vasconcelos. Com o objetivo inicial de prospectar a existência de recursos minerais, como 

ouro e salitre, Feijó acaba se dedicando também ao mundo vegetal, à descrição do terreno, ao 

início da visualização territorial do interior da capitania. A ele é atribuído, por mais de um 

autor, o mapa Capitania do Ceará dividida pelo campo iluminado de cor, de data provável 

entre 1799 e 1800.380 A partir dessa versão, outros mapas seriam produzidos, alguns deles 

pelo próprio Feijó, com autoria explicitada. Um dos mais conhecidos e referenciados desses 

mapas foi a Carta da Capitania do Ceará, cujo subtítulo assim explica: “levantada por ordem 

do Governador Manuel Inácio de Sampaio por seu ajudante de ordens Antônio José da S[ilva] 

Paulet”.381 Engenheiro militar português, Silva Paulet chegou à capitania em 1812. Seus 

trabalhos cartográficos mais notáveis, no entanto, foram uma carta bastante precisa da costa 

cearense, de 1817 e, um ano depois, a aludida Carta da capitania (Mapa 10). 

O mapa de Paulet pode ser encontrado em várias versões, com pequenas diferenças 

de ornamentação e colorização, porém com a mesma estrutura: o território da província se 

apresenta orientado ao norte, com o título no canto superior direito e uma “Planta da Vila da 

Fortaleza e seu Porto” no canto inferior direito. O catálogo cartográfico da Biblioteca 

Nacional apresenta cinco entradas com a mesma carta, cada uma delas podendo conter mais 

de um exemplar. Dois deles estão datados de 1859, tendo sido litografados no Arquivo 

Militar, e outras três foram datadas como 1818, embora possam ser cópias posteriores. Para 

José de Castro, a datação em 1818 seria “discutível”, tendo em conta que a litografia do 

Arquivo Militar só foi instalada em 1825.382 Dentre essas entradas, três estão disponíveis em 

versão digitalizada e foram as utilizadas para a análise que segue. Foram indicadas como “A”, 

“B” e “C” sendo que as duas primeiras têm por data 1818 e a terceira, 1859, mais à guisa de 

correções do que de atualizações. (conferir Figura 19). 

 

379 OLIVEIRA, Antônio José Alves de. João da Silva Feijó e os dilatados sertões: pensamento científico e 

representações do mundo natural na capitania do Ceará (1799-1816). Dissertação (Mestrado em História 

Cultural), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014, pp. 86-87. 
380 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro. Desenhando o Ceará. 3o Simpósio Iberoamericano da História da 

Cartografia, 2010. 
381 PAULET, Antônio José da Silva. Carta da capitania do Ceará / levantada por ordem do Governador 

Manoel Ignacio de Sampaio por seu ajudante e ordens Antonio José da S. Paulet, 1818. 
382 CASTRO, 2016, p. 68. 
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Segundo o presidente da província em 1866, Homem de Melo, a carta original de 

Paulet havia ficado “manuscrita” e somente “em o ano passado de 1865” teria sido 

“litografada no arquivo militar da corte; mas com tantas inexatidões que continua a subsistir a 

necessidade de um trabalho perfeito nesse gênero”.383 As datas informadas no catálogo da 

Biblioteca Nacional indicam que Homem de Melo ignorava por algum motivo a impressão de 

1859, e talvez outras ainda, mas havia notado um elemento importante: o mapa havia sido 

copiado, mas não atualizado: “[A]demais, esse mapa foi reproduzido com a mesma divisão 

civil de 1818, e está longe de representar o atual estado da província, principalmente em 

relação à existência dos diferentes centros de população, e à categoria dos que havia nessa 

época”.384 

Figura 19: Comparação de três versões da carta de Paulet (1818) 

   

Da esquerda para a direita: versão A; versão B; versão C.385 

 

As três versões da carta apresentam a divisão da capitania (depois província) em 

Termos – uma subdivisão da Comarca, ou seja, pertencente ao domínio do judiciário, o que 

poderia abranger vários municípios ou ser coincidente a eles. No entanto, essas versões não 

indicam as linhas delimitadoras entre os Termos, apenas informam os nomes de cada um por 

cima do seu território aproximado. Em comum, trazem o título do mapa no canto superior 

direito e a planta de Fortaleza no canto inferior do mesmo lado. Note-se também que as 

versões A e B saíram da mesma matriz, sendo as únicas diferenças as alterações que se 

fizeram posteriormente, a saber, a colorização e a correção de topônimos, na versão B. Essas 

versões não possuem data à parte do ano de produção original – 1818 – mas a indicação no 

 

383 BRASIL. Relatório do presidente Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, 1o de julho de 1866, 

p.32. 
384 Ibid. 
385 As versões A, B e C, estão localizadas, respectivamente sob os códigos ARC.029,05,019 (ex.2) on, 

ARC.029,05,023on e ARC.029,05,018on. Informações pelo banco de dados da Biblioteca Nacional: 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html.  

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html
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canto inferior direito, “Lith. do Archivo Militar”, permite saber que são posteriores a 1825. A 

versão C, por sua vez, provém de uma matriz diferente, que se percebe na forma como foram 

dispostos os elementos topográficos, de forma muito mais sutil bem como o letramento. Data, 

segundo a Biblioteca Nacional, de 1859.  

Na figura acima, os enquadramentos provêm da mesma área do mapa, localizada 

próxima à divisa com o Piauí, na serra da Ibiapina. Nas versões A e B, além a colorização, o 

que os difere está nas correções realizadas à mão. As povoações de São Benedito e São Pedro 

de Ibiapina haviam sido impressas de forma equivocada, sendo que a última deveria estar ao 

norte, não ao sul. O mesmo erro é perceptível no mapa C. No canto superior esquerdo do 

mapa A, nota-se um círculo em branco que, no mapa B, foi preenchido, indicando-se tratar da 

vila de Viçosa. Nesse caso, o erro não se repete no mapa C que a indicou como “Vila Viçosa 

Real”. 

Também há as variações de grafias dos topônimos, como as cartas A e B, que trazem 

“S. Pedro de Bai de Pina” (escrita não visível no meu recorte) enquanto o mapa C apresenta a 

povoação como “S. Pedro de Baiapina”. Entretanto, na correção manuscrita do mapa B, 

encontra-se uma terceira versão, “Ibiapina”. A topografia e as estradas também são mais 

evidentes nos mapas A e B, sendo que as serras se assemelham a verdadeiras cadeias e as 

estradas são representadas por duas linhas que correm paralelas dando a noção de um 

“caminho”. Já a versão C do mapa utiliza mais o recurso do sombreamento, de modo que a 

topografia fica mais sutil. 

Uma versão do mapa de Paulet também foi incorporada por Karl von Martius e 

Johann von Spix na obra Reise in Brasilien (“Viagem ao Brasil”), publicada em três volumes 

nas décadas de 1820 e 1830. A obra totaliza mais de 1300 páginas de descrição e é 

acompanhada por um Atlas, com estampas relativas à flora, paisagem e tipos humanos do 

Brasil.386 Ao final desse atlas, encontram-se alguns mapas, notadamente não-originais, mas 

reproduções e adaptações de outros autores, dentre eles, o mapa “levantado em 1817” por 

Silva Paulet, agora nomeado Geographische Karte der Provinz von Ciará e acrescentado de 

informações extraídas das “observações e cartas marítimas do Barão de Roussin”.387 O Atlas 

também apresenta mapas do rio Amazonas, do rio Madeira, do Piauí, e, em quatro folhas, a 

Karte von Ost-Brasilien… (“carta do leste do Brasil”), um grande mapa contendo a costa 

 

386 SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Phillip von. Reise in Brasilien auf Befehl Sr. 

Majestät Maximilian Joseph I. Königs von Baiern, in den jahren 1817 bis 1820 gemacht und beschrieben. 

Munique: Gedruckt hei M. Lindauer, 1823. 
387 O volume 3 de Reise in Brasilien (p. VII) informa que Martius e Scharzmann tiveram acesso ao mapa de 

Paulet por meio do barão de Eschwege em Lisboa, em 1829. 
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brasileira de Pernambuco a Santos, incluindo grande parte dos interiores das províncias 

compreendidas nesse recorte. Tal mapa, embora datado em 1834, foi construído com base nos 

trabalhos do barão Von Eschwege, cujas cartas também haviam servido ao mapa 

administrativo de Minas Gerais de Luís Maria da Silva Pinto, nos anos 1820. 

É notório como o Atlas de Martius e Spix agrupou mapas de várias procedências para 

ilustrar parte dos espaços percorridos pelo Brasil. Tais mapas também podem ser encontrados 

de forma avulsa na busca digitalizada em repositórios digitais – como o da Biblioteca 

Nacional – sugerindo tratar-se de cópias que poderiam estar em compêndio, mas também 

circular de forma avulsa. Em qualquer uma dessas formas, Martius e Spix ajudaram a divulgar 

a versão de Paulet da “carta do Ceará” sendo essas as versões mais comuns ainda nos anos 

1860, data do relatório de Homem de Melo citado anteriormente. 

A carta de Paulet parece ter sido a melhor fonte cartográfica de informação sobre o 

território cearense, visto ter sido utilizada por Martius, depois litografada (em mais de uma 

vez) pelo Arquivo Militar, sendo ainda, em 1866, comentada pelo presidente da província 

como uma fonte importante, apesar de desatualizada. Novas cartas foram produzidas, mas 

parecem não atingir o objetivo, ao menos segundo pontos de vista específicos. Na fala de 

Homem de Melo, de 1865, por exemplo, naquele mesmo relatório, o presidente cita a “carta 

do bispado de Pernambuco, levantada por Conrado e impressa em 1843”. Trata-se de um 

mapa que engloba um conjunto de províncias que compunham a diocese de Olinda: Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.388 Para Homem de Melo, tal carta “não 

pode preencher o fim de uma carta especial da província”.389 A ênfase aqui recai sobre o 

adjetivo “especial”, no sentido de próprio ou particular. A crítica não se deu à técnica 

empregada ou a erros perceptíveis no mapa, mas pela falta de exclusividade do enfoque. A 

informação poderia estar correta, mas uma carta provincial deveria coincidir com o território 

representado, indicando elementos de identidade e afirmação política que extrapolavam as 

questões técnicas. 

Homem de Melo chegou, por fim, à conclusão de que a província não possuía ainda 

“uma carta corográfica […] com a exatidão que deve caracterizar esses trabalhos”. Em 

seguida, fazia uma comparação entre províncias: “Todas as províncias procuram hoje realizar 

esse desideratum, e algumas o têm conseguido de modo vantajoso. Entre outros, possuímos 

 

388 Trata-se da “Carta corographica dedicada a S.M.I. o Senhor D. Pedro 2o contendo as provincias de 

Alagoas, Pernambuco, Parahiba, Rio Grande do Norte e Ceará”, por Conrado Jacob de Niemeyer, impressa em 

1843. 
389 BRASIL. Relatório do presidente Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, 1o de julho de 1866, 

p.32. 
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nesse gênero excelentes trabalhos das províncias de Minas, Rio de Janeiro e S. Paulo.”390 

Referia-se à carta de Gerber, em Minas; ao mapa de Bellegarde e Niemeyer, no Rio e, 

provavelmente, à carta de Müller para São Paulo. De alguma forma, naturalizava que cabia às 

províncias – embora, talvez, não exclusivamente – produzir mapas de seus territórios. Não 

seria estranho, afinal, que assim fosse, já que os mapas serviriam para a execução de obras 

públicas e o avanço dos poderes do Estado. Como delegado do imperador, um presidente não 

proporia um mapa a uma província se isso fosse resultar no aumento da autonomia local em 

detrimento do nacional. É provável que Homem de Melo entendesse no mapa uma forma de 

beneficiar a província, especialmente nas atribuições que lhes competiam pelo Ato Adicional, 

mas também o Império, permitindo maior visão ao governo geral. Dois anos depois de 

presidir o Ceará, Homem de Melo se encontrava no Rio Grande do Sul quando da publicação 

da Carta topográfica daquela província, a qual recebeu também o seu nome como a 

autoridade que a mandou finalizar. 

No caso cearense, como será mostrado adiante, as autoridades locais não entraram 

em consenso sobre a produção de um mapa provincial, mas vários deles foram produzidos, de 

modo geral por particulares, ou por autoridades que mapearam territórios que incluíam o (mas 

não se restringiam ao) Ceará. Como guia para a análise, tome-se uma lista de mapas publicada 

pelo jornal Gazeta do Norte, em maio de 1881, que continha o nome de 17 “cartas” 

conhecidas por aqueles contemporâneos e que se podiam dizer referentes ao Ceará. O 

contexto dessa coluna do jornal eu trato mais adiante neste capítulo, mas, por ora, analisarei 

brevemente quais eram esses mapas. Quatro desses mapas (números 2, 3, 4 e 5) eram versões 

de “Paulet”, incluindo a publicação de Von Martius. Uma delas (nº1), se referia a um 

“estudo” de Niemeyer realizado por volta de 1810 e publicado em 1841 no Rio de Janeiro: 

nesse caso, é provável que se referisse ao mapa “do bispado de Pernambuco”, como chamou 

Homem de Melo, e que Niemeyer publicou em 1842. Cinco outras cartas eram costeiras ou 

derroteiras, que incluíam o Ceará de alguma forma (números 9, 10, 11, 12 e 16).  

Citavam-se ainda o mapa de L’Ille Adam (de 1850, nº 6), o mapa interno ao Atlas do 

Império de Cândido Mendes (1868, nº 13), um mapa da comarca do Crato (portanto, parcial), 

de 1848 (nº 8) e, por fim, quatro mapas manuscritos. Eram esses últimos mapas, um de 

“Alcides G. Brazil” (nº 7), outro de autoria de “C. Pacheco” (nº 14), outro ainda de autoria 

“do engenheiro Justa Araújo (nº 15) e o último, (nº 17), do “Dr. Pedro Théberge”.391 

 

390 Ibid. 
391 Carta corographica do Ceará. Gazeta do Norte, 18/05/1881, p. 1. 
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Perceba-se que nenhum desses mapas havia sido produzido efetivamente pelo 

governo do Ceará, exceto o de Paulet, no tempo da capitania. Outros mapas eram estudos 

náuticos que incluíam, mas não se restringiam ao território da província, e não exploravam o 

seu interior. As iniciativas mais originais parecem residir justamente nas cartas que ficaram 

manuscritas, das quais analisarei duas delas, a de Théberge (1861) e de Justa Araújo (1881), 

que possuem características que favorecem o debate acerca da produção do mapa e o 

reconhecimento de seu potencial para a legibilidade estatal. 

3.1 A TRAJETÓRIA DE DUAS CARTAS: THÉBERGE (1861) E JUSTA ARAÚJO (1881) 

“Consta-me que o Dr. Pedro Théberge organizara um trabalho dessa natureza, que 

debalde fiz procurar nos arquivos públicos”,392 informou o presidente José Bento da Cunha 

Figueiredo Júnior, em outubro de 1862, poucos meses depois de assumir a presidência do 

Ceará. Talvez o mapa não estivesse em poder da província, mas sua produção e existência 

eram conhecidos, como atesta uma fala de julho de 1857, do relatório do presidente Joaquim 

Mendes da Cruz Guimarães. Ele acusava o recebimento de uma “carta corográfica” da parte 

do “doutor Pedro Théberge” e explicava:  

O seu autor suplica-vos na petição, que vos será presente, que o indenizeis de todo o 

trabalho e despesas que fez com a mesma [carta], no caso de que a julgueis digna de 

apreço. 

Vós compreendereis facilmente que um trabalho dessa ordem, quando exato e 

completo, não pode deixar de ser reputado de grande utilidade. Peço-vos, portanto, 

que o tomeis na devida consideração, e que não lhe recuseis o vosso apoio, no caso 

de o merecer.393 

Os anais da assembleia legislativa provincial do Ceará registram, em julho de 1858, 

ofícios do secretário da presidência da província, dois dos quais relacionados a Pedro 

Théberge: 

Outro [ofício] do mesmo senhor [o secretário], remetendo uma petição do doutor 

Pedro Théberge, pedindo um privilégio de 25 anos para estabelecer uma linha de 

carros entre esta cidade e Baturité — À comissão de indústria, agricultura e artes. 

Outro do mesmo senhor remetendo a carta topográfica da província levantada pelo 

doutor Pedro Théberge, por cujo trabalho pede uma gratificação. — À comissão de 

estatística.394 

 

392 BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente José Bento da Cunha Figueiredo, 1o de outubro de 

1862, p. 17. 
393 BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, 1o de julho 

de 1857, p. 28. 
394 Sessão ordinária em 30 de julho de 1858, Pedro II, 04/09/1858, p. 3. 
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A Carta Corographica da Provincia do Ceara (conferir Mapa 11) de Pedro 

Théberge é datada de 1861, de modo que, em 1858, o autor deve ter oferecido uma primeira 

versão ou esboço à apreciação da assembleia e da presidência. Pouco se sabe sobre o seu 

processo de elaboração, mas é possível acompanhar alguns traços biográficos de Théberge e 

que situam sobre as suas relações com as autoridades provinciais. Nascido na França, 

graduou-se antes em Literatura, depois Medicina. Chegou ao Brasil em 1837, residindo 

primeiro em Pernambuco e, a partir de 1845, no Ceará. As informações acerca de sua vida 

indicam o envolvimento em uma série de atividades como a arquitetura, a história, a 

cartografia – ainda que com traços amadores – e, claro, a medicina, sua formação. Além 

disso, envolveu-se em empreendimentos no ramo de transportes, como informou um dos 

ofícios recebidos pela assembleia legislativa. 

Em alguns aspectos, Théberge diferia de muitos dos “cartógrafos” de que este estudo 

tratou até aqui: não possuía formação em engenharia, nem treinamento militar, tampouco 

produziu seu mapa como parte de um serviço direto à província ou ao governo geral. Aliás, 

estava fora da capital, residindo em Icó, na zona semiárida da província. A produção do seu 

mapa, a Carta Corográfica da Província do Ceará, tem mais a ver com seus interesses 

intelectuais e uma provável ambição em circular pelos meios ilustrados da província.395 Além 

do mapa, também foi autor do Esboço histórico sobre a província do Ceará, publicado 

postumamente por seu filho em 1869. Como se percebe pela documentação, tinha algum 

capital financeiro para investir em negócios de transporte e tinha meios de se fazer ouvir na 

capital da província. 

A proposta de uma “linha de carros” entre Fortaleza e Baturité, presente no ofício 

destinado à assembleia em 1858, não diferia muito de outro projeto seu, que pode ser 

encontrado no relatório presidencial do ano anterior. Tratava-se, nessa outra proposta, 

também de uma empresa de transporte de passageiros, mas em outro trajeto, a “estrada Icó-

Aracati”, que seguia o curso do rio Jaguaribe, no leste do Ceará, ligando o Crato (via Icó) até 

o litoral (em Aracati). O proponente teria, nesse caso, privilégio por 20 anos, em troca de 

investir, segundo o presidente Cruz Guimarães, em torno de 60 contos de réis.396 A 

localização do empreendimento parecia estratégica, sendo a rota “uma das mais importantes 

vias de comunicação” e “uma das mais transitadas da província”, segundo afirmação de outro 

 

395 THÉBERGE, 1861. 
396 BRASIL. Relatório do presidente Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, 1o de julho de 1857, p. 24. 
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presidente, já em 1860, em tom de lamento.397 Ocorria que, entre 1857 e 1860, Théberge 

havia silenciado sobre o assunto – “nada mais comunicou a esta presidência” – dando a 

entender a sua desistência do projeto. O presidente, Antônio Marcelino Nunes Gonçalves, no 

entanto, o eximiu de culpas, atribuindo-as à falta de capitais e de “todo espírito de associação” 

no país.398 

Em relatório de 1859, mais uma vez o nome de Théberge é encontrado. Na ocasião, 

suspeitas de cólera pairavam sobre o distrito de Coité, no termo de Milagres, distante cerca de 

cem quilômetros de Icó: “Não devendo desprezar semelhante notícia, oficiei imediatamente 

ao médico Dr. Pedro Théberge, residente no Icó, que não dista muito dali, requisitando a sua 

ida àquele lugar, a fim de examinar se ela era real”.399 É possível perceber que Théberge era 

conhecido nos meios administrativos, possuindo formas de encontrar, mas também de ser 

encontrado. Por esse motivo deve ter sido coisa comum remeter seu mapa para apreciação do 

governo em busca de ser “gratificado”, segundo termo usado nos anais da assembleia, ou, 

melhor, indenizado “de todo o trabalho”, segundo definição do presidente da província no 

relatório de 1857. A diferença de termos pode ser sutil, mas parece diferir entre um prêmio ou 

incentivo a um pagamento completo cobrindo todas as despesas. A estratégia de Théberge não 

era incomum: muitas produções realizadas por particulares eram depois oferecidas ao Estado 

de forma a ressarcir os custos e obter o reconhecimento do autor. Além do mais, poderiam 

suprir o Estado de informações que ele não poderia obter por meio de sua estrutura regular.  

O intento, contudo, não obteve êxito. Até hoje está disponível uma versão de seu 

mapa, ainda de forma manuscrita, com linhas à mão que lhe conferem a impressão de um 

rascunho. Ainda assim, é um mapa bastante detalhado, contendo elementos tradicionais como 

as serras, rios, as povoações de forma hierarquizada (cidades, vilas, distritos e povoados, 

dentre outros) e, em linhas avermelhadas, a divisão da província por freguesias. Além disso, 

uma linha mais grossa indicava o “circuito da província”, ou seja, o seu contorno, 

apresentando novidades em relação aos mapas anteriores, notadamente no sertão de Crateús 

(“Caratihús”), incorporado – mas não oficialmente – pela província vizinha do Piauí. A Carta 

Corográfica de Théberge baseava-se no meridiano de Paris, mas continha, na margem 

inferior, uma correlação com o meridiano do Rio de Janeiro.400 

 

397 BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Antônio Marcelino Nunes Gonçalves, 1o de julho 

de 1860, p. 27. 
398 Ibid., p. 28. 
399 BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente João Silveira de Sousa, 1o de julho de 1859, p. 10. 
400 Dados extraídos do mapa de Théberge (1861). 
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Cabe notar que em outras esferas Théberge se tornou reconhecido por seu mapa, por 

exemplo, na obra do seu conterrâneo e igualmente liberal Tomás Pompeu de Sousa Brasil, o 

primeiro tomo do Ensaio Estatístico da Província do Ceará, publicado em 1863. O “senador 

Pompeu”, em sua primeira nota de rodapé, indicou ter se servido de cinco mapas: “(Paulet, 2 

de Conrado, visconde de Villiers e dr. Théberge)” e considerava que “a do dr. Théberge […] 

parece ter aperfeiçoado as duas de Paulet e Conrado” além da vantagem de ter trazido “as 

divisões [administrativas] mais recentes”.401 Em outros pontos do texto, também constam 

menções a Théberge, que informava sobre a presença de “cal carburetada” no Cariri, 

detalhava “petrificações” na chapada do Araripe, e testemunhava a presença de “fontes 

termais e até gasosas” na região do Crato. Em outros pontos da obra, Sousa Brasil indica sua 

rede de contatos, alguns dos quais bastante conhecidos da história das ciências no Brasil, 

como naturalistas ou membros da Comissão Científica que percorreu o Ceará no início dos 

anos 1860: “Aos drs. Capanema, Coitinho, Feijó (antigo naturalista) e Théberge devo as 

informações sobre este artigo” – referia-se à constituição geológica do Ceará.402 Em outra 

parte, específica sobre mineralogia, também cita suas fontes de autoridade: “Servem-me de 

guia neste estudo as memórias do naturalista Feijó, as informações dos drs. Capanema e 

Théberge, boticário Mamede e outros”.403 E, ainda, mais adiante, ao tratar das secas na 

província, anotou em rodapé: “Tenho escrito e publicado alguma coisa no sentido da solução 

destas questões; ultimamente também os drs. Théberge, Viriato Medeiros, Beaurepaire Rohan 

e Gabaglia publicaram memórias a este respeito”.404 

Dado o relativo reconhecimento de Théberge no meio intelectual, não fica claro se a 

carta não foi comprada pelo governo da província por motivos técnicos ou políticos, embora 

não sejam realidades totalmente dissociáveis. Em 1870, o filho de Pedro, Henrique Théberge, 

ocupava o cargo de diretor das obras públicas provinciais. Em seu relatório, anexo ao do 

presidente, tratou da importância de um mapa, e de forma bastante parcial, defendeu a carta 

de seu pai, explicando o que, em sua visão, havia impedido que ela fosse litografada: 

Uma carta corográfica de toda a província é incontestavelmente uma necessidade 

palpitante; com a falência dela não se pode traçar, como já acima disse, um plano 

regular de vias de comunicação. 

A que mais requisitos de perfeição apresenta é a que foi organizada por meu pai, o 

Dr. Pedro Théberge; esta mesmo se ressente de algumas inexatidões quanto à 

posição geográfica de alguns pontos principais da província, inexatidões que me 

 

401 BRASIL. Tomás Pompeu de Sousa, Ensaio Estatístico da Província do Ceará, 1863, p. 5. 
402 Ibid., p. 41. 
403 Ibid., p. 145. 
404 Ibid., p. 381. 
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acho hoje em circunstâncias de corrigir dispondo, como disponho, de uma tabela 

contendo a posição geográfica de mais de 60 desses pontos, determinada com 

precisão pelos membros da seção astronômica da comissão científica exploradora de 

várias províncias do norte. 

A respeito dessa carta já foi apresentada na sessão da assembleia provincial do ano 

de 1858 um parecer favorável autorizando o governo da província a conceder ao 

autor da mesma uma remuneração pecuniária e a mandar litografá-la: resolução esta 

cuja aprovação foi protelada no próprio seio da assembleia porque em nossa terra 

tudo quanto não cheira a nepotismo não tem merecimento algum. 

Afinal, não foi ela litografada, e eu até o presente ainda não o fiz, não só em 

consequência de minhas numerosas ocupações, as quais me absorvem todo o tempo, 

como porque me falecem os meios pecuniários de levar a efeito um trabalho 

semelhante, aliás de tanta utilidade pública. 

Espero, porém, em Deus, que algum dia poderei realizar o meu intento, pois 

felizmente não me faltam constância e força de vontade.405 

O “doutor Théberge” havia falecido em 1864 e Henrique parece ter assumido a 

função de manter vivo o legado do pai. Ao final daquela década, por exemplo, conseguiu 

imprimir parte do Esboço histórico. A Carta Corográfica, no entanto, teria uma jornada 

diferente. Em 7 de janeiro de 1870, Henrique Théberge foi nomeado diretor das obras 

públicas da província, informação encontrada nesse mesmo relatório, na seção relativa às 

“Necessidades Materiais da Província”. Sua fala é uma exemplificação da mistura entre a 

técnica e a política, e um termômetro do grau de pessoalidade que permeava as relações entre 

administradores, legisladores e outros servidores públicos. 

Em todo momento fica difícil separar qual a voz preponderante: seria a do 

engenheiro civil, pessoa letrada, a demandar meios modernos para a consumação do seu 

trabalho? Ou seria a voz de Henrique, filho de Pedro, vindicando justiça à obra do pai? De um 

lado, Henrique Théberge apresentou as considerações técnicas: a carta do pai era 

relativamente recente, estava à sua disposição e ele possuía mais de 60 coordenadas para 

atualizar pontos errôneos. Por outro lado, como se restringiu a dizer que o mapa do pai era o 

que mais possuía “requisitos de perfeição”, deixou de considerar quaisquer outros mapas que 

porventura também pudessem ser analisados como alternativas. Ademais, utilizou um meio 

oficial, o relatório da sua repartição, para expor uma querela de caráter pessoal, acusando a 

legislatura de 1858 de ter “protelado” a gratificação já autorizada a seu pai. Queixava-se, 

ainda, de ter sido prejudicado por uma suposta falta de influência política naquela casa. As 

considerações políticas de Henrique Théberge eram a de que a obra do seu pai não teve 

“merecimento algum” por não “cheirar a nepotismo”. 

 

405 BRASIL. Província do Ceará. Anexo ao relatório de 1o de setembro de 1870, por Henrique Théberge (8 

de agosto de 1870), pp. 12-13. 
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Talvez esse desabafo fosse destinado aos “olhos” do presidente e não tivesse a 

intenção de ser publicado junto ao relatório final, mas, como era praxe o anexo de relatórios 

de repartições junto ao da presidência, não era certamente um encaminhamento que Henrique 

Théberge desconhecesse. Como agente público, Henrique Théberge utilizou um canal oficial 

para acusar de nepotismo aos que obstaram os projetos de sua própria família. A carreira de 

Théberge filho continuou na província do Ceará, mas a carta de seu pai não foi litografada., 

como se depreende da informação da Gazeta do Norte em 1881. Naquele mesmo ano, uma 

exposição realizada na Biblioteca Nacional incluiu o mapa de Théberge e, informa o seu 

Catálogo  ̧essa se encontrava no estado “original, à aquarela”.406  

Em 1895, no início da República, aparece mais uma vez o nome de Henrique 

Théberge buscando apoio financeiro para dar publicidade às obras de seu pai. Em abril, o 

expediente da assembleia legislativa acusou “uma petição de Henrique Théberge, editor do 

‘Esboço Histórico sobre a Província do Ceará, escrito por seu pai, Dr. Pedro Théberge”. Ele 

pedia “um auxílio pecuniário que a esta Assembleia parecer razoável para dar à luz a terceira 

e última parte do mesmo esboço, que se acha pronto e preparado para ir ao prelo […]”.407 

Meses depois, em agosto, consta outra demanda de Henrique Théberge, “[…] pedindo [que] 

se autorize o presidente do Estado a despender a quantia precisa para se fazer aquisição da 

‘Carta Corográfica da Província do Ceará’ levantada pelo dr. Théberge, ou fazê-la litografar 

por conta do Estado”.408 Desconheço a resposta dada a essas petições, mas o mapa certamente 

não foi litografado, pesando ainda o tempo de produção, quase quarenta anos, o deixava ainda 

mais defasado. 

Outro mapa do Ceará que levanta alguns debates sobre as relações políticas que 

envolviam a sua produção, divulgação e aceitação é também chamado de Carta Corográfica 

da Província do Ceará, de autoria de Antônio Gonçalves da Justa Araújo, “organizada 

segundo os documentos existentes” e publicada “sob os auspícios do ilustre cearense João 

Cordeiro” em 1881409 (Mapa 12). Embora tenha sido encomendada por um cidadão comum, a 

sua intenção era a de preencher a lacuna de mapas de uso oficial, como se pode ler no 

comentário elogioso divulgado pelo jornal O Cearense, em setembro de 1881:  

A carta foi organizada com atenção à atual divisão civil e judiciária da província e 

aos novos limites que lhe foram traçados ultimamente […]  

 

406 BIBLIOTECA NACIONAL. Catálogo da exposição de história do Brasil. Edição fac-similar. Brasília: 

Senado Federal, 1998, Tomo I, p. 219. 
407 A Assemblea Legislativa. A República, 15/04/1895, p. 4. 
408 Assembleia Legislativa. A República, 21/08/1895, p. 1. 
409 ARAÚJO, Antônio Gonçalves da Justa. Carta corographica da província do Ceará: organizada segundo os 

documentos existentes, 1881. 
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Não é com certeza um trabalho completo, mas o melhor que possuímos, até que a 

província fique em condições de ter uma carta sua, organizada segundo os preceitos 

da ciência.410 

De fato, era um documento atualizado. Trazia em pinceladas de azul o novo contorno 

da província, indicando a aquisição definitiva da comarca do Príncipe Imperial (o sertão de 

Crateús) do Piauí, cedendo, em troca, um trecho maior de litoral à província vizinha, e 

traçando a nova divisória pelo rio Timonha. A divisória antiga não foi esquecida, sendo 

evidenciada por meio de uma linha pontilhada, que demarcava as perdas e os ganhos do Ceará 

segundo a disposição firmada em 1880. Além do território, trazia a linha de ferro entre 

Fortaleza e Baturité, bem como os tracejados de outras linhas em projeto. 

Justa Araújo havia sido nomeado, em 1861, pelo Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas para “pôr termo a questões antigas a respeito de terras dos 

índios”.411 Sua função seria medir e demarcar os aldeamentos da província, o que executou 

entre aquele ano e 1864, quando o relatório do mesmo ministério informou que o mesmo 

engenheiro “foi encarregado de medir as terras do patrimônio dos índios na província da 

Paraíba”. Seu trabalho no Ceará, pelo que diz o mesmo documento, teria sido medir e 

demarcar “4 sesmarias de índios”, citando-se três: Arouches (Arronches), Maranguape e 

Mecejana, todas no entorno de Fortaleza.412  O relatório ainda nos traz a informação de que 

Justa Araújo acumulou a função de juiz comissário da repartição de terras, e obteve o 

privilégio de “fabricar e vender máquinas de pilar café”, de sua elaboração, por dez anos.413 

Em 1874 compôs a comissão responsável pela seleção dos objetos do Ceará que figurariam na 

exposição internacional de Filadélfia dois anos depois. Esse grupo foi presidido por Severiano 

Ribeiro da Cunha, o barão de Cauípe, e secretariado por Henrique Théberge, tendo também a 

participação de outras personalidades que obtiveram da presidência o direito de se reunir no 

“salão do edifício da assembleia provincial”.414  

 

410 Carta do Ceará. O Cearense, 04/09/1881, p. 2. 
411 AZAMBUJA, Bernardo Augusto Nascentes de. Relatorio da terceira directoria da secretaria de estado dos 

negocios da agricultura, commercio e obras publicas. In: Relatorio da repartição dos negocios da agricultura, 

commercio e obras publicas apresentado a assemblea geral legislativa na primeira sessão da decima 

primeira legislatura pelo respectivo ministro e secretario de estado Manuel Felizardo de Souza e Mello. 

Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1861, p. 14. 
412 Relatorio apresentado a assembléa geral legislativa na terceira sessão da decima-segunda legislatura 

pelo ministro e secretario de estado dos negocios d’agricultura commercio e obras publicas Jesuino 

Marcondes de Oliveira e Sá. Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1865, pp. 84-85. 
413 Ibid., Anexo H – Privilégios Industriais concedidos em 1864 
414 BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Heráclito de Alencastro Pereira da Graça, 1o de 

março de 1875, p. 23. 
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Por essa época, Justa Araújo deveria estar elaborando o seu mapa, ou uma versão 

preliminar dele, tendo em vista uma polêmica que se registrou no jornal Constituição, em 

janeiro de 1875, na seção de atos oficiais, “4ª seção” – relativa às obras públicas: 

Ofícios — Ao engenheiro encarregado das obras públicas provinciais. — Transmito 

a Vmc o aviso junto, por cópia, do ministério dos negócios d’agricultura, comércio e 

obras públicas, datado de 14 do mês corrente, a fim de que sirva-se de informar 

sobre o conteúdo do ofício de José Pacheco Lima, que o acompanhou, relativamente 

à confecção de uma carta topográfica por ele levantada, alegando ter seu trabalho 

servido para uma outra carta apresentada a esta presidência. 

— Semelhantemente ao engenheiro civil Antônio Gonçalves da Justa Araújo.415 

Os ofícios em igual teor foram destinados tanto ao “encarregado das obras públicas 

provinciais” como, especificamente, a Justa Araújo. A queixa de José Pacheco Lima era de 

que Justa Araújo havia plagiado a sua carta e a apresentado como sua diante das autoridades 

provinciais. Não foi possível aqui dimensionar as percepções do acusador e do acusado em 

relação ao que caracterizaria originalidade, autoria e plágio. O que constituiria uma “cópia” 

nesse universo cartográfico provincial em que grande parte dos materiais era uma recopilação 

e releitura de anteriores? 

De qualquer forma, essa queixa se notou pública, ao menos nos círculos partidários, 

pois que o jornal Cearense, de posicionamento liberal, publicou uma crônica tratando de 

dissidências no partido conservador em 1876: 

Tudo conspira contra a harmonia da família conservadora, obra-prima do primoroso 

engenho do Sr. Faria Lemos. (…) 

Agora até o Sr. Justa Araújo levantou a grimpa e diz que há de ser deputado, dê no 

que der, que não reconhece no Sr. Aquiraz autoridade política, que não se importa 

com o conchavo dos chefes e há de obrar como entender. 

Por outro lado, o velho Pachequinho vai fazendo guerra ao Sr. Justa, a quem não 

perdoa haver-lhe plagiado a carta topográfica do Ceará. 

E as coisas complicam-se e vai amolecendo a argamassa da consolidação 

conservadora.416 

O foco do texto, em tom ácido, era o questionamento da autoridade partidária – “os 

deuses do Olimpo conservador” – por parte dos “filhotes”, que desejavam lançar-se 

candidatos. Em meio a assuntos de maior calibre, o cronista encontrou espaço para mencionar 

a rusga existente entre Pacheco e Justa Araújo relacionada ao plágio do mapa da província. 

É incerto o momento em que ocorre uma virada nessa situação. Ao observar a carta 

definitiva, publicada em 1881, é possível notar que ela alude aos “auspícios” de João 

 

415 4a seção. Constituição, 22/01/1875, p. 2. 
416 Cousas do Dia. O Cearense, 07/05/1876, p. 4. 
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Cordeiro, um “ilustre cearense”. Cordeiro era comerciante da praça de Fortaleza, foi também 

vereador e tesoureiro da Santa Casa de Misericórdia. Em 1879, foi nomeado tesoureiro dos 

socorros públicos, sendo responsável pela distribuição dos “gêneros necessários aos três 

abarracamentos do subúrbio”, onde os fugitivos da seca recebiam uma ração diária, composta 

principalmente de farinha de mandioca.417 Esse encargo lhe rendeu alguma crítica, como a do 

visconde de Jaguaribe, que o acusou de estar lucrando em seu comércio com a venda de 

gêneros alimentícios ao governo da província. Em sua defesa, o jornal O Cearense informou 

que as “grossas somas” que porventura teria recebido da tesouraria provincial em nada 

interferiam em sua função à frente dos socorros públicos, marcada por “atividade, zelo e 

desinteresse”. Em contra-ataque, o jornal informa que o “Sr. Jaguaribe”, se preocupado com o 

uso da verba pública, deveria “começar denunciando o seu amigo Barão de Ibiapaba, que é 

justamente quem os tem tido [os lucros] mais avultados”.418 O componente partidário, nesse 

caso, era evidente, sendo Cordeiro liberal e seus detratores filiados ao partido conservador.  

Essa oscilação, inclusive, é o que ajuda a entender como Justa Araújo, listado em 

1875 como membro do partido conservador, acaba publicando uma carta patrocinada pelo 

liberal João Cordeiro. A aproximação pessoal que uniu os interesses desses dois personagens 

me escapa, mas o texto do jornal O Cearense, de setembro de 1881, parcialmente mencionado 

anteriormente, apresentava a recepção da Carta Corográfica de Justa Araújo desta forma: 

Carta do Ceará — Temos à vista um trabalho gráfico organizado pelo engenheiro 

Antônio Gonçalves da Justa Araújo e por ele denominado – Carta corográfica do 

Ceará, organizada segundo os documentos existentes, sob os auspícios do ilustre 

cearense – João Cordeiro –. 

É, com efeito, o nosso ilustre amigo e colega, Sr. João Cordeiro, quem de boa 

vontade se presta a mandar litografar na Europa a carta organizada pelo paciente e 

infatigável engenheiro, nosso ilustre patrício e particular amigo, a fim de que o seu 

trabalho possa ser vulgarizado na província com vantagens para todos e 

especialmente para o serviço público.419 

Esse acordo, entre o cartógrafo e o patrocinador, não significa um alinhamento 

partidário oficial, mas é de se notar como as menções a Justa Araújo se transformaram dentro 

do mesmo periódico. Na crônica de 1875, sobre as rusgas do partido conservador, o tom é 

sarcástico em relação às ambições políticas dos “filhotes”, como Justa Araújo e o plágio de 

que lhe acusava Pacheco de Lima era evidenciado. Anos depois, o mesmo jornal agora se 

refere ao engenheiro como “paciente e infatigável” e, além de “ilustre patrício”, um 

 

417 BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Júlio de Albuquerque Barros, 1o de julho de 1880, 

p. 65. 
418 Chronica. O Cearense, 16/07/1879, p. 2. 
419 Carta do Ceará. O Cearense, 04/09/1881, p. 2. 
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“particular amigo”. Como uma carta, outrora plagiada, consta, anos depois, como fruto de um 

trabalho original? Seria possível que Justa Araújo tivesse, naquele intervalo, produzido um 

material novo e de sua autoria? Ou, como parece, a aliança com João Cordeiro fez mudar os 

pontos de vista da intepretação sobre sua obra? Também pode ser que, por estar já falecido 

Pacheco de Lima, a questão do plágio tenha se tornado menos relevante.420 

Como propósito desta seção, não cabe julgar o mérito ou a técnica da carta de Justa 

Araújo, ou a de Pedro Théberge. Interessam alguns aspectos da trajetória desses documentos 

para serem aceitos, legitimados, oficializados. Na província do Rio Grande do Sul, são 

percebidos mapas que foram produzidos dentro da esfera governamental. No Ceará, por seu 

turno, o que se observa é uma série de mapas elaborados por terceiros, que depois tentaram 

vendê-los ao governo, utilizando de algum prestígio, como Théberge, ou mudando de 

estratégia e aliados, como Justa Araújo.  

3.2 EMBATES EM TORNO DA PRODUÇÃO DE UM MAPA: UMA SESSÃO DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEARENSE EM 1864 

Quanto à visão dos que compunham o poder, a dos presidentes se manifesta de 

alguma forma por seus relatórios. Mas qual seria a dos interlocutores desses relatórios, os 

deputados provinciais? Ao fazer uma varredura pelos anais dessas assembleias, não muitas 

delas puseram em veemente debate a produção de material cartográfico, mas o Ceará foi uma 

exceção, tendo uma interessante discussão sobre o tema em 1864. 

A discussão tomou corpo porque, na sessão de 15 de outubro de 1864, a assembleia 

provincial votaria um projeto de artigo único, assinado pelo deputado Antônio Cerbelon 

Verdeixa. Laconicamente, dizia: “o governo da província fica autorizado a mandar levantar 

uma carta corográfica da província”.421 Não se especificavam valores, nem métodos, nem 

prazos. Dirigindo-se à mesa diretora dos trabalhos, o deputado João Brígido dos Santos pediu 

adiamento da votação do projeto, lembrando que a comissão de estatística tinha em sua alçada 

uma proposta de José Pacheco Lima. 

De fato, dois dias antes, a seção de expediente da assembleia registrou um 

requerimento de Pacheco Lima “pedindo uma remuneração por haver levantado a carta 

 

420 Segundo o Diccionario bio-bibliographico cearense de Guilherme Studart (Fortaleza: Typo-lithographia a 

vapor, 1913, pp. 177-178), José Pacheco Lima faleceu em 1878. 
421 Sessão ordinária em 15 de outubro de 1864. O Cearense, 30/10/1864, p. 2. 
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geográfica da província”.422 Assim, João Brígido procurava chamar a atenção para a 

existência de dois projetos concomitantes: “[…] entendo que se deve meditar sobre qual dos 

dois partidos devemos seguir, se aceitar essa carta [de Pacheco Lima] ou mandar levantar uma 

outra expressamente”.423 A resposta do deputado Bastos do Nascimento indica a tônica da 

discussão que se seguiu: “Eu não quero nenhum dos dois partidos”.424 

Discussão adentro, o que se percebe pelos registros daquela sessão é uma tentativa de 

João Brígido em defender a importância de uma carta corográfica para a província, sem 

endossar explicitamente nenhuma das alternativas, enquanto a maior parte dos deputados que 

tomaram a palavra se mostraram receosos ou abertamente contrários à ideia. Esse momento 

precioso, em que uma legislatura provincial debateu a importância e urgência da cartografia, 

oferece um ponto de observação dos representantes de forças políticas radicadas na província, 

em contraste com os relatórios presidenciais, que trazem mais a percepção dos presidentes, 

figuras itinerantes. 

Como qualquer texto, os anais legislativos são também documentos complexos. 

Embora tenham a vantagem de trazer à tona falas e posicionamentos mais abertos, produzidos 

em momentos de discussão e sem muito tempo para retoques, ainda assim são falas de certa 

forma coreografadas. Elas possuem uma retórica específica, feita para ser monumentalizada, 

além de uma etiqueta na forma de se dirigir aos colegas, à mesa diretora e aos eleitores 

constituintes. Por fim, poderiam estar sujeitas a correções antes da consolidação do registro e 

sua publicação. São, todavia, documentos muito proveitosos para se observar um nível abaixo 

da opacidade do texto de uma lei ou relatório, por apresentar uma faceta humana mais 

perceptível. 

Dadas essas considerações, analisemos o caso em específico. João Brígido procurou 

enfatizar a importância de um mapa, de forma semelhante ao que faziam os presidentes das 

províncias: tratou especialmente do sistema viário e da divisão das jurisdições: “Há tanta falta 

dos conhecimentos geográficos desta província que as assembleias provinciais há 30 anos 

talvez legislam sem poder doar-lhe uma boa circunscrição”. As primeiras reações foram de 

descrédito: “Há outras necessidades mais palpitantes”, respondeu o deputado Teodorico de 

Castro e Silva; “Pede um impossível”, disse “um outro sr. deputado”.425 

 

422 Sessão ordinária em 13 de outubro de 1864. O Cearense, 26/10/1864, p. 3. 
423 Continuação da sessão de 15 de outubro de 1864. O Cearense, 01/11/1864, pp. 1-2. 
424 Ibid. 
425 Ibid. 
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No argumento em defesa do projeto, João Brígido procuraria mostrar que todos os 

anseios da casa estavam vinculados à necessidade de um bom mapa. O primeiro ponto, era o 

da “boa circunscrição territorial”, repetindo que “quando aqui votamos divisões terri[toriais] 

nem sempre sabemos o que votamos”.426 De outra parte, apelava “às vias de comunicação que 

os nobres deputados sem dúvida desejam”, indicando a necessidade de conhecer os terrenos, 

direções e distâncias. Por fim, apelava às conquistas anteriores do Ceará: “A província, que 

possui já muitos dados estatísticos e geográficos coletados pelo Exm. Sr. senador Pompeu, 

que tem a estatística melhor do império, pode e deve também possuir uma carta, que figure 

todas as suas povoações, distâncias, & [mutilado] […]”.427 Esse sentimento de comparação 

também aparece em outros momentos, adquirindo não apenas contornos provinciais, como 

regionais: “É necessário que ponhamos muito em relevo o que somos, para que se fique 

sabendo quanto merecemos. O norte se acha em certo atraso porque os homens do sul 

desconhecem completamente quanto ele pode valer”. Sob esse aspecto, a carta ensejada por 

João Brígido era não somente um instrumento administrativo, mas um distintivo de 

civilização, somado à boa estatística produzida pelo senador Pompeu, para mostrar aos 

“homens do sul” que o norte do império também tinha suas capacidades. 

E percebendo, no burburinho e nos apartes, uma “tendência […] mui pronunciada 

contra o projeto”, pediu aos colegas que ao menos não a rejeitassem de todo (“in limine”), 

ainda que naquele momento a proposta parecesse não-prioritária ou mesmo inexequível. Se a 

preocupação da casa fosse o custo, João Brígido mesmo abordou a questão, utilizando o 

exemplo do Rio de Janeiro:  

Não se deve ter in mente [sic] uma despesa igual à que custou a carta que há pouco 

mandou fazer a província do Rio de Janeiro. Essa província despendeu cerca de 

150:000$000.  

[…] Mas sabem os nobres deputados que ali todas as coisas se fazem mais caras que 

entre nós, em tudo entra o luxo e a magnificência. 

Os engenheiros encarregados da comissão, os Srs. Beaurepaire428 e Conrado 

Niemeyer eram homens tão altamente colocados que não se podiam entregar a certos 

trabalhos sem que lucrassem quantias enormíssimas. Nós, porém, que somos pobres, 

aproveitaremos o que já possuímos e chegaremos a obter uma boa carta, não 

dispensando, talvez, mais que 5:000$000 com um engenheiro e litografadores. E 

uma despesa de 5:000$000 para podermos ter esse documento não é superior às 

forças da província, nem às vantagens que se hão de colher.429 

 

426 Ibid. 
427 Ibid. 
428 João Brígido confundiu Henrique de Beaurepaire Rohan com Pedro de Alcântara Bellegarde que foi, de fato, 

quem produziu aquela carta junto a Niemeyer. 
429 Continuação da sessão de 15 de outubro de 1864. O Cearense, 01/11/1864, pp. 1-2.  
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Em um só movimento, buscou dissuadir o argumento do custo excessivo do projeto e 

ainda acabou por lançar mais uma comparação entre províncias, de certa forma 

ridicularizando o alto valor desembolsado pelos fluminenses ao contratar engenheiros 

renomados para uma obra com mais “luxo e magnificência” do que a necessidade. Talvez 

nem fosse sua opinião tão firme, mas uma ferramenta retórica para causar empatia e um 

sentimento de comunhão provincial nos seus colegas: “nós, porém, que somos pobres, 

aproveitaremos o que já possuímos”.430 Na próxima seção, trato da questão de custos 

envolvidos na produção e impressão de cartas, mas desde já fique a comparação entre cinco e 

150 contos de réis que separariam as duas províncias. 

Brígido propunha utilizar trabalhos de “Conrado, Théberge, visconde de Villiers, 

Pacheco” e outros que tivessem tomado notas de latitudes e longitudes, bem como os estudos 

do próprio senador Tomás Pompeu de Sousa Brasil. Mesmo assim, a apreciação geral dos 

deputados provinciais era negativa e os argumentos esboçavam descrédito quanto à utilidade 

do mapa, embora pudessem ser lidos como simplesmente protelatórios: 

UM SR. DEPUTADO: — O nobre deputado tome nota disto: - votou-se na câmara o 

prolongamento das estradas de ferro das províncias do Rio de Janeiro, Bahia e 

Pernambuco e nenhuma delas tem carta corográfica. 

O SR. J. BRÍGIDO: — O meu fim, Srs., é que se não mate esta ideia que tem um 

grande fundo de utilidade. 

O SR. PAIVA: — Vai-se fazer hoje a carta? 

O SR. J. BRÍGIDO: — Não. 

O SR. PAIVA: — Então pode para o ano passar um projeto semelhante. 

O SR. J. BRÍGIDO: — E o que pode passar para o ano, por que não pode passar 

desde já? Então a utilidade que existe amanhã não pode existir desde já?431 

Nenhum deputado se manifestou abertamente contra a carta em si. O entendimento 

comum parecia ser de que, no plano das ideias, era um instrumento importante e moderno, 

que ninguém abertamente atacaria. Por outro lado, outros argumentos conseguiam se interpor 

ao projeto, iniciando pelas prioridades “mais palpitantes”, o fato de que províncias de 

destaque empreendiam e agiam sem mapas, indicando, talvez, que ainda fosse possível 

governar sem esse instrumento, ou, quem sabe, que fosse definitivamente possível governar 

sem mapa. Dessa forma, sem atacar diretamente a ideia da carta corográfica, os deputados 

conseguiram apelar para dois aspectos importantes: primeiramente, não estariam convencidos 

de que o custo fosse tão pequeno quanto João Brígido propôs e, segundo, o que talvez 
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explique o primeiro, provavelmente não acharam que o investimento como um todo valesse a 

pena – independentemente do custo – porque não havia uma prática administrativa de uso de 

mapas para tomar decisões, de modo que ele era no máximo um coadjuvante, o que o 

colocava como item de luxo. 

João Brígido ainda apelou para o orgulho de seus colegas: 

À administração passada [mutilado] melhores coisas que possui a província do 

Ceará e talvez o Norte do império: a estatística; a assembleia provincial deste ano 

também deve à província alguma coisa de merecimento e se lhe der a sua carta 

topográfica terá feito um grande benefício. 

Façamos coisas úteis à província e nos recomendaremos à gratidão pública; e 

posteridade nos bem dirá. […]  devemos fazer coisas maiores que nos recomendem, 

nunca condenar as ideias nenhumas úteis, partam elas donde partirem: devemos 

discuti-las com calma, com interesse e adotá-las se podem concorrer para o bem da 

província.432 

 Dito isso, repetiu o requerimento que visava adiar a votação do projeto da carta – 

que se via desde já vencido – com o argumento ainda de que a comissão de estatística 

averiguaria o mérito da proposta de Pacheco de Lima. Deveria já perceber que nenhuma das 

duas propostas acabaria aprovada e lamentava: “entende-se [na assembleia] que uma carta 

[corográ]fica é coisa de luxo e muito dispens[ável]”.433 

Antes que fosse votado o adiamento, o deputado João Pinto de Mendonça, que até 

então não havia se pronunciado, pediu a palavra “para impugnar o requerimento de adiamento 

apresentado pelo meu nobre amigo, deputado pelo 3º distrito”. Iniciou Mendonça elogiando a 

ideia da carta e suas possíveis vantagens, mas criticou João Brígido por não embasar sua 

estimativa de custo, lembrando mais uma vez o gasto no Rio de Janeiro e sugerindo que a 

carta cearense poderia custar “dez, vinte ou trinta contos”. Afirmou, em seguida, não ter 

encontrado “razões de conveniência” para apoiar o projeto. E, indo além, apelando à 

“prudência” e à “religião do dever”, lançou um argumento de desconfiança sobre o projeto: 

Porventura não se vê que a criação de certas leis dá a entender que existe uma 

espécie de patronato; que d’antemão se preparam as coisas, para satisfazer os 

interesses desta ou daquela individualidade? O que quer dizer a apresentação deste 

projeto? Quem sabe se não estará oculta uma mão que talvez só venha a ser 

descoberta no dia em que tiver de assinar o contrato? 

Por fim, também acusou o colega de estar adiando o projeto para o momento de se 

votar o orçamento e, provavelmente, fazê-lo passar no calor da discussão. Quanto a esse 

argumento foi o próprio Mendonça interpolado por um outro deputado acusando-o de ter feito 

semelhante manobra a respeito da “estrada do Icó”. Defendendo-se dessa crítica, Mendonça 
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retornou ao ponto da questão: “Entendo que o projeto não deve ser aprovado”, ao que a 

transcrição indica perceptível reação de “Apoiados”.434 O documento aponta o fim da sessão: 

“Encerrada a discussão e o requerimento posto a votos é rejeitado, bem como o projeto”. 

Dessa forma, ao menos em 1864, estavam descartadas a alocação de verbas à 

presidência da província para a elaboração de uma carta própria, bem como a proposta de José 

Pacheco de Lima. A fala final do deputado João Pinto de Mendonça exprime um pouco da 

percepção comum de seus colegas quanto aos usos e possibilidades de um mapa provincial. 

De um lado, afirmou estar convicto da importância, dada pelo colega João Brígido, para as 

decisões territoriais, a viação, e até mesmo a instrução pública. Por outro, em meio ao seu 

discurso, urgiu à assembleia nem passar o projeto, nem o adiar “porque esta casa já tem gasto 

grande parte de seu tempo em discussões inúteis, e até hoje não se tem apresentado trabalho 

nenhum importante”. Corrigia-se, depois, dizendo pensar ser “inútil” a carta tão somente 

porque não poderia “presentemente ter execução”.435 

Pinto de Mendonça e João Brígido representam aqui duas visões distintas sobre a 

condução dos negócios do Estado: a primeira delas ancorada na premissa de controle de 

gastos supérfluos, e a outra no desperdício maior de recursos públicos ao não se utilizar um 

mapa. Mendonça afirmou ser inútil a discussão de uma carta que não se podia produzir. Em 

seu turno, João Brígido defendeu ser inútil fazer todo o trabalho corriqueiro da assembleia 

sem a carta para orientá-la. Os dois se referiam aos mesmos procedimentos, à mesma urgência 

e aos mesmos eleitores constituintes. Tratava-se de paróquias e comarcas a subdividir, 

recursos de estradas a alocar, novas cadeiras de primeiras letras a estabelecer. João Brígido 

apostava no alcance futuro da carta, enquanto Pinto de Mendonça e os colegas provavelmente 

buscaram, antes de tudo, não irritar os seus eleitores gastando com o futuro que poderia ser 

decidido naquela mesma hora, e como todas as províncias já estavam habituadas a fazer, sem 

mapas. 

Esses personagens não são aqui tomados como representantes da batalha dualista 

entre a civilização e a barbárie. Ambos eram representantes da civilização em seu 

entendimento. Enquanto Brígido apelava para um instrumento de controle e administração 

moderno, Mendonça e outros colegas apontavam para noções de responsabilidade moral que 

os deputados tinham para com a província de modo a preservar a instituição e zelar pelas 

finanças públicas, garantindo a estabilidade e, portanto, favorecendo a civilização. Seria 

equivocado apenas taxar os deputados provinciais do Ceará de ignorantes dos benefícios da 
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cartografia ou conservadores demais para ousar. Ademais, como ocorreu em outros casos 

estudados, a própria defesa do mapa falhava em não conseguir expor os benefícios desse 

instrumento com aplicações concretas, calcando-se, talvez em demasia, em palavras de 

“civilização” que não eram suficientes para mover a aprovação do projeto. Também Brígido 

poderia estar de fato tentando ajudar a Pacheco de Lima, ou, mais provável, alavancar a obra 

de Pedro Théberge, à época falecido, mas com quem tinha certa amizade. Haviam sido ambos 

liberais, entusiastas pela história cearense e moradores do interior (Brígido no Crato e 

Théberge no Icó). Ademais, é sabido que Henrique Théberge tentou várias vezes obter algum 

reconhecimento – e patrocínio – para a carta do pai.  

A dimensão política, em sentido amplo, das relações interpessoais e dos interesses 

envolvidos, esteve presente nos projetos, produção, publicação e (não) reconhecimento das 

cartas abordadas. A questão técnica existia, é verdade, e trato dela na próxima seção, mas a 

oficialização de uma obra não se dava apenas por ser tecnicamente boa, mas também 

politicamente construída. 

Desconheço se houve novas discussões sobre um mapa provincial no Ceará, mas a 

situação não havia sido alterada até que, em 1880, ocorreu a aprovação de até 10 contos 

anuais para o “levantamento da carta topográfica da província”. Esse gasto, mais uma vez, 

levantou os seus críticos e foi por isso que, em maio de 1881, apareceu na Gazeta do Norte a 

listagem dos 17 mapas anteriormente mencionados, que tinha por objetivo abrir a discussão 

sobre a importância de um mapa. O autor do comentário, não informado no jornal, concluiu a 

listagem dos mapas da seguinte forma: “Como se vê desta enumeração, não faltaram curiosos 

que tomassem a si tarefa tão árdua quanto útil, mas não há que confiar nesses estudos 

conjecturais […] porque lhes falta a base capital – as observações astronômicas que dão o 

conhecimento das latitudes e longitudes”. Em suma, segundo ele, “está tudo, portanto, por 

fazer”.436 

Alternativamente, o autor da coluna propôs que o ministro da guerra dispensasse ao 

menos dois oficiais que estivessem pelo Ceará para percorrer seu território e fazer notações 

astronômicas. Com o soldo do governo geral e uma gratificação provincial, além de ajuda de 

custos nas viagens, esperava-se obter uma carta que custasse ao máximo 3:600$000. O texto 

do jornal serviu de base à escrita do relatório do presidente Pedro Leão Veloso, em julho 

daquele mesmo ano, ou ambos poderiam ter sido escritos pela mesma pena. Conforme o 

relatório, “Desde 1810 se traçam cartas do Ceará, mas sem base que assegura sua 

 

436 Carta corographica do Ceará. Gazeta do Norte, 18/05/1881, p. 1. 
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exatidão”,437 trecho esse que ecoava o texto do jornal: “Desde 1810 que se fazem cartas do 

Ceará baseadas em hipóteses”.438 De fato, o texto do relatório, mais curto, parece o resumo da 

coluna do jornal, demonstrando que o autor poderia ter sido o próprio presidente ou alguém 

próximo a ele, representando as mesmas ideias:  

[…] tratando-se, porém, de um empreendimento que excede as forças e recursos da 

província, espero que melhore sua situação financeira, a fim de solicitar a 

coadjuvação do governo imperial que facilmente poderá prestá-la, pondo à 

disposição da presidência o pessoal necessário para a comissão, tirado dentre os 

engenheiros militares439 

Em 1880 a província do Ceará continuava a julgar-se sem mapas, embora listasse ao 

menos 17 deles, dos quais, alguns eram bastante recentes. Por outro lado, rejeitava igualmente 

o alto custo de sua produção, esperando alguma cooperação do governo geral. Será vista ainda 

uma situação envolvendo a tentativa de produção cartográfica no Ceará, mas inserida na 

discussão da próxima seção, que trata de algumas questões materiais envolvidas nessa 

produção, tais como os custos, os equipamentos e o pessoal. 

3.3 CUSTO, EQUIPAMENTO E PESSOAL: DIMENSÕES MATERIAIS DA PRODUÇÃO 

CARTOGRÁFICA PROVINCIAL 

Quando a carta corográfica foi alvo de debate legislativo no Ceará, um dos 

argumentos contrários a ela era o seu possível custo, o que se repetiu nas falas de 1881. 

Nessas falas, e também em outras, nota-se a objeção à produção de um mapa provincial por 

carência de recursos financeiros, mas também por falta de pessoal ou equipamentos 

adequados. Uma descrição da província de Sergipe, em 1859, feita pelo capitão-engenheiro 

Francisco Pereira da Silva, pode dar um panorama dessas situações em uma pequena 

província: 

[…] O pessoal das obras públicas desta Província consta tão somente de dois 

Engenheiros: O Snr. Major Sebastião José Basílio Pirro, e Capitão Francisco Pereira 

da Silva; O Sr. Pirro venceu, durante o tempo [em] que esteve empregado na 

organização do mapa das linhas dos Correios, gratificação de residência pelo 

respectivo Ministério e, também, constantemente, uma gratificação Provincial na 

razão de Réis 1:200$000 por ano  

[…] Todo o mundo nesta Província sabe que os Engenheiros nela empregados não 

podem sustentar um Cavalo para suas viagens e mais serviços, que pagam por altos 

preços animais e condutores da[s] suas bagagens em viagens, que pagam altos 

preços por alugueres de casas, gêneros alimentícios e, finalmente, que pagam a peso 

 

437 BRASIL, Província do Ceará. Relatório do presidente Pedro Leão Veloso, 1o de julho de 1881, p. 7. 
438 Carta corographica do Ceará. Gazeta do Norte, 18/05/1881, p. 1. 
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de dinheiro os utensílios precisos para desempenharem as diferentes ordens do 

Governo Provincial para fazerem levantamentos de plantas, nivelamentos e 

desenhos.  

[…] Nesta Província não existe um gabinete para os Engenheiros, pelo que são 

obrigados a trabalharem em desenhos em suas casas, expostos à poeira e quase à 

chuva; poucos instrumentos tem a província para os Engenheiros, sendo o estado 

desses instrumentos tal que mal servem. É sensível a falta de um depósito, gabinete 

ou almoxarifado onde se guardem todos os instrumentos e ferramentas das obras 

públicas, pois que estão todos esses objetos espalhados em diferentes lugares.440 

Em poucas linhas, Pereira da Silva nos dá as evidências da fraca institucionalização 

das obras públicas e, por conseguinte, das possibilidades de produção cartográfica por parte 

do Estado: não havia centralização ou espaço físico da guarda dos materiais, os recursos para 

os engenheiros eram insuficientes, assim como era insuficiente o número deles a serviço da 

província. Ao fazer com que os engenheiros tivessem de bancar suas viagens, dispor dos 

próprios materiais e trabalhar neles em suas próprias casas, fica evidente que trabalhar para a 

província era uma condição mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Não se 

tratava de engenheiros terceirizados, pois que compunham “o pessoal das obras públicas” e, 

inclusive, recebiam uma remuneração periódica, a exemplo da “gratificação anual” de 1 conto 

de 200 mil-réis ao engenheiro Pirro. Por outro lado, não possuíam um espaço físico 

institucional que os inserisse em uma atmosfera estatal, de modo que traziam para o ambiente 

do lar o trabalho do Estado. 

Começando a tratar dos custos envolvidos na produção cartográfica – geralmente 

mobilizada pelas Obras Públicas das províncias –, apresento alguns dados encontrados no 

mapeamento dos relatórios, com um caráter apenas amostral. Não estão considerados aqui, 

por exemplo, a inflação sobre a moeda nacional ao longo do oitocentos, nem as variações 

possíveis no custo de vida, transporte e aquisição de materiais entre províncias diferentes. 

Ainda assim é possível ter uma noção do dinheiro que circulava – ou precisaria circular – para 

a produção de mapas. 

Se em Sergipe Pirro recebia um ordenado anual de 1:200$000, equivalente a 

100$000 por mês, esse valor está um pouco abaixo do que recebiam, por exemplo, o 

engenheiro Normann no Rio Grande do Sul (120$000 ao mês) em 1848,441 Carlos de Mornay 

nas Alagoas (125$000 ao mês) em 1842442 e Frederico Wagner, em Minas (mesmo valor, em 

 

440 BRASIL, Província de Sergipe. Anexo ao relatório de 27 de abril de 1859, por Francisco Pereira da Silva 

(26 de fevereiro de 1859), pp. 1-2. 
441 Valor no início do contrato, em 1848. BRASIL. Relatório do presidente João Capistrano de Miranda 

Castro, 4 de março de 1848, p. 19. 
442 BRASIL. Província de Alagoas. Relatório do presidente Manuel Felizardo de Sousa e Melo, 4 de 

fevereiro de 1842, p. 33 
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1853).443 O mesmo relatório de Minas indica os vencimentos de outros engenheiros: Silva 

Teodoro, que auxiliava no desenho da carta da província, era também responsável pela 

fiscalização de algumas estradas e recebia, “além do seu respectivo soldo” de tenente do 

Estado-Maior do exército, um ordenado mensal de 165$000, maior que o de Wagner. O inglês 

Thomas Martin tinha um vencimento anual de 3:200$000 e o alemão Júlio de Borell de 

Vernay, 3:600$000.444 As diferenças de valor poderiam estar associadas ao tipo de serviço 

desempenhado, mas, também, às cláusulas dos contratos assinados com cada um dos 

engenheiros, recrutados no exterior. 

No Rio de Janeiro, em uma das primeiras propostas concretas para a triangulação e o 

mapeamento da província, o presidente João Caldas Viana considerou o seguinte plano de 

operações: 

São necessários três Engenheiros Geógrafos que sejam excelentes observadores, três 

Ajudantes, 24 a 30 homens para carregar instrumentos em sua locomoção, abrir 

picadas, derrubar matos nos cumes das montanhas, fazer marcos, etc. Para medir a 

base e procurar locais próprios para os vértices dos triângulos e colocar os sinais 

calcula-se que será preciso um ano. O número dos triângulos tem-se calculado que 

serão 800, sendo a base dos de 1ª ordem seis léguas e daí para cima; três dias serão, 

no termo médio suficientes, para observar os três ângulos de cada triângulo, 

portanto, para esta última operação serão precisos 800 dias de três observadores, o 

que dá pouco mais ou menos 39 meses.  

Como este trabalho é muito penoso, árduo e extraordinário, por andarem sempre 

expostos ao sol e à chuva os encarregados dele, penso que devem ser generosamente 

pagos, e assim assento em que o Diretor deverá vencer a gratificação de 300$000 

réis mensais, e os outros dois 200$000 réis, os Ajudantes 100$000 rs. e as mais 

pessoas 30$000 rs.445 

Os planos propostos pelo presidente da província do Rio de Janeiro dão a dimensão 

do projeto em uma província de área modesta, embora, por outro lado, já bastante povoada e 

com demandas territoriais mais acentuadas. Não existem muitos planos completos como este, 

especialmente no nível provincial, em que se apresentam cronogramas, materiais, pessoal e 

orçamento, talvez porque esse planejamento prévio poderia revelar de imediato a 

impossibilidade de sua execução. Nesse plano de Caldas Viana, a carta sairia por 

110:000$000. 

A diferença no valor empregado para a produção das cartas era incrivelmente 

variada, especialmente se considerando o método empregado para sua consumação. Em 1874, 

a presidência do Piauí gastou 500$000 para a atualização rápida de uma carta existente e o 

 

443 BRASIL. Província de Minas Gerais. Relatório do presidente José Lopes da Silva Viana, 22 de outubro 

de 1853, p. 27. 
444 Ibid. 
445 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente João Caldas Viana, 1o de março de 1844, 

p. 30. 



196 

 

 

envio de uma cópia ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, para fins de 

figurar na Exposição Nacional de 1875.446 Atendendo à demanda do mesmo evento, o Rio 

Grande do Norte considerou um acordo de 1:000$000 com o engenheiro Tomás Antônio 

Ramos Zany, que incluiria, também, rápidas correções, impressão e o envio à corte.447 

Por outro lado, províncias que desejassem elaborar cartas mais completas tinham à 

frente valores muito mais elevados. Em 1879, como foi visto, a presidência do Ceará teria à 

sua disposição até 10 contos anuais para esse serviço, não ficando claro por quanto tempo 

essa verba seria mantida.448 Em Pernambuco, um relatório de 1870 indicava que o orçamento 

da província previa 30 contos anuais por três anos para a construção completa de um mapa da 

província, ou seja, um valor total estimado em 90 contos de réis.449 Embora elevado, esse 

valor ainda não alcançava o orçamento do plano proposto por Caldas Viana no Rio de Janeiro. 

E, muito menos, o valor de fato acordado, posteriormente, com os engenheiros Pedro de 

Alcântara Bellegarde e Conrado Jacob de Niemeyer. O valor, que foi até lembrado na 

discussão da assembleia provincial cearense, foi de 150:000$000, mais 10:000$000 para a 

impressão. Embora dividido em vários anos e pagamentos parcelados, tratava-se de um 

altíssimo investimento financeiro, talvez comportado pelos cofres fluminenses, mas que, 

certamente, não caberia em qualquer orçamento provincial. 

Para se ter uma ideia, segundo a História financeira e orçamentária do Império do 

Brasil, de Liberato de Castro Carreira, publicada em 1889, o valor da arrecadação provincial e 

municipal, somadas, para 1856, foi de 2.100 contos de réis no Rio de Janeiro – sem contar o 

Município Neutro.450 O valor da carta de Niemeyer e Bellegarde, cujo contrato foi firmado 

um ano depois, equivaleria a pouco mais de 7% da arrecadação na província, se fosse pago 

em um só ano. Segundo dados do mesmo autor, esse valor representaria quase 100% das 

receitas de províncias como Santa Catarina, Piauí e Paraíba e excederia essa proporção em 

cinco províncias cuja soma de receitas totais em 1856 foi inferior a 100 contos de réis: Rio 

Grande do Norte, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Amazonas. 

Em 1880, um valor ainda mais alto seria oferecido para a elaboração de uma carta 

corográfica, mas na forma de prêmio: a província de São Paulo ofereceu 200:000$000 para 

 

446 BRASIL. Província do Piauí. Relatório do presidente Gervásio Cícero de Albuquerque Melo, 27 de abril 

de 1874, p. 50. 
447 BRASIL. Província do Rio Grande do Norte. Relatório do presidente João Capistrano Bandeira de Melo 

Filho, 10 de maio de 1875, p. 40.  
448 BRASIL. Relatório do presidente Pedro Leão Veloso, 1o de julho de 1881, p. 7. 
449 BRASIL. Relatório do presidente Frederico de Almeida e Albuquerque, 1o de abril de 1870, p. 21. 
450 CARREIRA, Liberato de Castro. Historia financeira e orçamentaria do Imperio do Brazil desde a sua 

fundação, precedida de alguns apontamentos acerca da sua Independencia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 

1889, p. 311. 
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quem produzisse um mapa nas especificações de um regulamento. A ideia, como é de se 

imaginar, foi pouco proveitosa, como atesta a seguinte fala: “O levantamento da « Carta 

Corográfica » de um país depende de uma vasta operação de trabalhos geodésicos e 

topográficos, exigindo despesas avultadas de começo a fim, em que por certo ninguém 

empenharia seus esforços e capitais na incerteza do prêmio prometido”.451 Os autores dessa 

fala eram um grupo de engenheiros que dirigiu ofício ao governo da província propondo que a 

produção da carta paulista se desse nos mesmos moldes que haviam sido feitos no Rio de 

Janeiro no final dos anos 1850: por meio de contrato com engenheiros terceirizados. Isso 

porque, segundo os autores, o corpo de engenheiros regular de uma província não teria 

condições de se desdobrar na tarefa, que exigia “um pessoal completamente desembaraçado 

de outros encargos”.452 De certa forma, apelavam corretamente para a necessidade da 

especialização, mas o faziam por meio de uma visão privada. A província, ao que se sabe, não 

deferiu esse projeto, encabeçado por F. de Paula Sousa, Adolfo A. Pinto e J. P. Gonçalves. 

Em vez disso, em 1886, surgiu uma repartição pública destinada ao esquadrinhamento 

territorial paulista e seu mapeamento, a Comissão Geográfica e Geológica, o que indica um 

movimento de apropriação estatal sobre a temática do conhecimento e ordenamento 

territorial. 

Quanto à impressão de mapas, as províncias também pagaram valores distintos. O 

Rio de Janeiro, lembrando, desembolsou 10 contos de réis para imprimir 1500 exemplares da 

carta de Bellegarde e Niemeyer.453 A carta de Camargo, no Rio Grande do Sul, teve 2000 

exemplares impressos por valor menor, 8:200$000.454 O segundo Esboço da carta 

pernambucana, de 1881, saiu por 3:400$000, mil cópias. Em termos unitários, essas cartas 

custaram às províncias, respectivamente, 6$667, 4$100 e 3$400. É certo que o mapa 

pernambucano era menor que as versões fluminense e sul-rio-grandense, o que poderia 

explicar parte do preço. Também seria possível considerar que foi litografado em cores no 

Recife, sugerindo que a técnica havia se tornado mais disponível nos anos 1880 do que o era 

nos anos 1860, quando as cartas das duas outras províncias foram lançadas.  

 

451 BRASIL. Província de São Paulo. Anexo ao relatório de 5 de fevereiro de 1880, por Elias Fausto Pacheco 

Jordão (29 de dezembro de 1879), Anexo nº 14: “Projeto para o levantamento da Carta Corográfica da 

Província de S. Paulo pelos engenheiros A. F. de Paula Sousa, Adolfo A. Pinto e J. P. Gonçalves”. 
452 Ibid., p. 35. 
453 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do vice-presidente José Norberto dos Santos, 8 de 

setembro de 1862, p. 7. 
454 BRASIL. Relatório do presidente Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, 13 de abril de 1868, 

p.13. 
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Essa carta foi posta à venda, assim como havia sido o primeiro “esboço”, publicado 

em 1875. Segundo o Jornal do Recife, de agosto de 1881, o segundo esboço era “o que há de 

mais perfeito publicado até o presente”, custando 5$000 na versão comum e 15$000 se 

fossem “coladas sobre pano, guarnecidas de madeira e envernizadas”.455 Para comparação, a 

assinatura de três meses daquele mesmo jornal saía por 6$000. Do lucro obtido, uma parte 

certamente ficaria com a Livraria Francesa, que dispôs os exemplares à venda, sendo o 

restante vertido aos cofres da província, talvez cobrindo os custos de impressão.  

Para averiguar se a venda era vantajosa para a província, cabe analisar um caso no 

Rio de Janeiro. No final dos anos 1830, pôs-se à venda a carta organizada pelo engenheiro 

Pedro Taulois. Segundo nota no Jornal do Comércio, em agosto de 1839, vendia-se cada 

unidade pelo “módico preço de 4$000” nas casas Larrage, Agra e Laemmert.456 No relatório 

de março de 1840, o presidente Paulino José Soares de Sousa informou terem sido vendidas 

116 cartas, “[…] que, deduzida a comissão pela venda, produziram a quantia de 421$609”.457 

Sabendo-se, pelo jornal, que o preço da carta ao consumidor era de 4 mil-réis, e considerando 

o lucro obtido pela província na fala do presidente, é possível calcular que a comissão que 

cabia às livrarias não era muito grande, cerca de $365 para cada unidade. A província poderia, 

de fato, recuperar parte do valor da impressão, mas isso se vendesse muitos exemplares. 

Naquele mesmo relatório, o presidente Paulino informou terem sido produzidos 600 

exemplares para a venda. Até aquele momento, portanto, pouco menos de um quinto dos 

mapas havia sido vendido. 

O maior benefício da venda, no entanto, deve ter sido o da divulgação do material, 

ainda que nos restritos círculos letrados, com algum excedente financeiro e interesse na 

geografia da província. Em 1859, o inspetor geral de obras públicas de Minas Gerais, José 

Rodrigues Duarte, propôs mandar litografar a carta já existente (provavelmente uma versão de 

Wagner) e “presumia” que o crédito a ser aberto pela assembleia legislativa seria 

“reembolsado pela venda dos exemplares”. Mais do que isso, todavia, seu interesse era outro: 

“[…] porque assim vulgarizada [a carta], poderá receber correções que de outro modo tão 

cedo lhe não poderemos fazer”.458 A eficácia do método não pode ser comprovada, mas a 

ideia parece legítima, pois que grande parte dos erros dos mapas estava na toponímia, na 

 

455 Carta corographica da provincia de Pernambuco. Jornal do Recife, 09/08/1881, p. 3. 
456 Carta corographica da provincia do Rio de Janeiro. Jornal do Commercio, 07/09/1839, p. 4. 
457 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Paulino José Soares de Sousa, 1o de março 

de 1840, p. 20. 
458 BRASIL. Província de Minas Gerais. Anexo ao relatório de 6 de abril de 1859, por José Rodrigues 

Duarte (19 de março de 1859), p. 4. 
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localização das cidades, no traçado de rios ou serras, de modo que as populações e 

autoridades locais poderiam contribuir para futuras correções. Não há, todavia, nenhuma 

postulação sobre como essas correções poderiam ser encaminhadas pelos leitores do mapa ao 

governo da província por meio de um canal oficial. Tampouco há menção de que a ideia de 

divulgar a carta para recolher correções fosse estar explicitada no material. Logo, os 

interessados que notassem erros e tivessem a disposição de informá-los teriam de fazê-lo por 

meio de alguma correspondência ou contato com engenheiros que porventura circulassem 

pelos interiores sem, no entanto, haver qualquer sistemática para tal ação. 

O mesmo relatório dá outra dimensão da necessidade de difusão dos mapas: Duarte 

informou que havia pedido a Wagner uma versão específica de seu mapa, a ser 

“convenientemente colocado na sala das Comissões” da assembleia provincial, 

“reconhecendo a falta que deve fazer à referida assembleia”.459 É um exercício aos “olhos” 

atuais compreender uma situação em que legisladores de uma província tão vasta como Minas 

Gerais poderiam debater por horas, citando-se freguesias, municípios e comarcas sem ter à 

vista um mapa. Nota-se que os mapas eram muitas vezes mencionados, mas raramente 

estavam literalmente à frente dos que tomavam as decisões. Trata-se não apenas da falta de 

um artefato moderno de legibilidade, mas também de uma forma de raciocínio espacial que 

nos escapa, em que a descrição e outras formas de imaginação sobre o território eram 

acionadas. Como se está delineando neste estudo, o mapa é um objeto privilegiado de visão, 

mas seus atributos não eram auto-evidentes, nem insubstituíveis àquele momento, 

especialmente quando a discussão tocava nas questões financeiras. 

Retornando justamente a esse tema, as finanças certamente condicionavam grande 

parte da produção cartográfica por parte das províncias, sendo evidente o valor despendido 

pelas mais ricas em comparação às mais pobres. E, quando não era por causa do dinheiro 

envolvido em si, este era acionado como argumento político no debate, como se percebe no 

caso da assembleia cearense em 1864. Naquela mesma província, o custo de uma carta 

corográfica seria novamente objeto de discussão em jornal ainda em 1889. Uma coluna 

intitulada “Os crimes do sr. Caio Prado” apresentava, em sua quarta parte, a seguinte situação: 

O Sr. Caio mandou levantar uma carta topográfica desta província. Até aí parece que 

nada há a censurar. 

Mas com que autorização vai S. Exc. despender essa quantia com uma obra de luxo 

agora que a província luta com uma crise medonha? 

Debaixo de que verba? 

 

459 Ibid., pp. 4-5. 
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Não podia ser adiado esse trabalho para ocorrer a despesas mais urgentes e de maior 

proveito? 

Como, em época tão calamitosa, como a atual, abrir crédito para uma despesa de 

cerca de 600$000 por mês? 

É que esse ato não foi provocado por uma necessidade pública. 

Foi simplesmente um pretexto para favorecer a alguém, e a prova mais evidente 

disso é que o encarregado desse trabalho não saiu desta cidade! 

Construir uma carta geográfica para retificação das observações feitas sem sair de 

uma capital, sem fazer uma só excursão para tomar as coordenadas dos pontos 

principais! 

Só o Sr. Caio seria capaz de tolerar e autorizar isso. 

Inveterado no hábito de mentir, o Sr. Caio, não contente de mentir em seus 

telegramas oficiais, introduz a mentira até em trabalhos científicos aos quais 

imprime o cunho oficial para maior embaraço e desespero dos que, para o futuro, se 

ocuparem com o estudo da província.460 

A queixa dirigia-se a Antônio Caio da Silva Prado, presidente do Ceará por pouco 

mais de um ano, entre abril de 1888 e maio de 1889. O texto dizia, logo no início, que havia 

“outros crimes, ainda mais graves” cometidos pelo presidente, mas dentro de sua “grande lista 

de arbitrariedades” estava a produção de uma carta da província, que o autor se preocupou em 

defender enquanto “trabalho científico”, evitando posicionar-se expressamente contra o mapa 

em si. O que alegava era que a província não tinha condições financeiras, com um gasto que 

chegaria, segundo a informação dada, a mais de sete contos em um ano. Pior, segundo o 

crítico, era que o trabalho teria sido encomendado para “favorecer a alguém”, 

especificamente, alguém que não havia sequer saído de seu gabinete.  

Se for pontuada a lista de argumentos contrários a esse mapa nos anos 1880, todos 

eles serão encontrados na discussão da assembleia legislativa, em 1864: o mapa seria 

importante, mas não prioritário; no estado corrente das finanças poderia ser considerado um 

item de “luxo”; o mapa seria “pretexto” para o favorecimento específico de alguém. Ademais, 

é notória a disputa entre o presidente e a assembleia, visto que parte da reclamação do autor é 

de que não havia autorização dada pela casa para aquele gasto específico. Por fim, o 

argumento de que o mapa proposto seria uma obra de gabinete parece ser bem parcial, porque 

não era novidade nenhuma àquela época que quase todos os mapas resultavam de trabalhos 

internos com pequenas correções apontadas por engenheiros ou viajantes em seus itinerários 

pelos interiores. De qualquer forma, percebe-se a permanência do argumento orçamentário, 

com mais ou menos intensos matizes partidários perceptíveis. 

 

460 Os crimes do sr. Caio Prado. O Cearense, 21/02/1889, p. 1. 
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A disponibilidade de bons instrumentos de trabalho também impactava nas 

capacidades de produção de mapas. Ao contrário do recenseamento, que requer 

menos material e mais articulação política e social, o mapa é um trabalho construído 

com auxílio de equipamentos específicos de medição de ângulos, distâncias e 

tempos, para se determinar latitudes, longitudes e altitudes. Não pode ser produzido 

com ajuda de autoridades locais como o censo, exceto na parte de prestação de 

informações sobre o terreno local, ou na mediação para o acesso a determinadas 

áreas por parte dos engenheiros. É uma obra que não precisa se concentrar nos locais 

povoados, antes ao contrário, geralmente busca esquadrinhar os “sertões 

desconhecidos” por longos períodos e, como lembrou Caldas Viana, sob sol e chuva, 

carregando equipamentos e precisando dar alimento e alojamento ao pessoal 

envolvido. Assim, não é de se estranhar que grande parte da produção cartográfica 

se tenha dado nos gabinetes. Por outro lado, não poucos engenheiros e viajantes 

perambulavam pelos sertões em missão oficial ou não, de modo que algum 

conhecimento geográfico nunca deixou de ser produzido. A quantidade, qualidade e 

disponibilidade de instrumentos é que nem sempre acompanhava tal serviço. É o que 

argumentava o diretor de obras públicas do Sergipe, em 1859 em uma “Relação dos 

instrumentos pertencentes às obras públicas para uso dos Engenheiros […]” na qual 

encontramos: 

1 prancheta grande – arruinada 

1 dita pequena – em mau estado 

1 estojo matemático – arruinado 

1 caixa de tintas – inutilizada 

1 nível d’água com agulha – em bom estado 

1 agulha – em bom estado 

3 réguas de mira – em mau estado 

1 agulha meridiana – nova 

1 teodolito repetidor – novo 

3 listas com folhas de papel para desenho: este papel não é bom.461 

Não à toa, o diretor considerou que um engenheiro naquela província não podia 

manter sequer um cavalo para seu transporte porque, conforme citação anterior, tinha também 

de bancar pelos instrumentos, visto que os da província estavam de modo geral inutilizáveis. 

Um outro relato de carência de instrumentos pode ser encontrado anos depois, em 

1864, no Pará. O secretário Domingos Soares Ferreira Pena partia em expedição com o 

engenheiro Jerônimo Rodrigues de Morais Jardim para explorar os rios da província, nesse 

caso, o Tocantins e o Anapu. Essa era uma expedição que se enquadrava nos exemplos da 

seção anterior, em que uma visão ampla de “estatística”, que envolvia um inventário 

territorial, demográfico e econômico, daí a conjunção de esforços entre o engenheiro e o 

secretário, que aí se destacaria como “naturalista”, “arqueólogo”, além de seu conhecimento 

 

461 BRASIL. Anexo ao relatório de 27 de abril de 1859, por Francisco Pereira da Silva (26 de fevereiro de 

1859), p. 6.  
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como bibliotecário e professor do liceu em Belém.462 Antes da partida, relatou Ferreira Pena, 

a província “não possuía senão uma agulha de marcar, que nos foi fornecida pela repartição 

das obras públicas”. Então, a equipe passou em busca de instrumentos em outros setores: 

Os engenheiros militares aqui residentes não estavam em melhores circunstâncias de 

que a província, pois que apenas um deles, o 1º tenente bacharel José Cerqueira de 

Aguiar Lima, possuía uma luneta de Rochon463, que nos foi logo cedida. 

Recorri ao arsenal de marinha e julguei-me feliz encontrando e obtendo ali entre os 

despojos do vapor D. Pedro, um prumo, uma barquinha464 e duas ampulhetas. 

Felizmente, meu recurso para os favores de particulares foi atendido tanto quanto era 

possível, obtendo emprestados: do sr. Pimenta Bueno, um teodolito e um 

cronômetro ingleses; do sr. dr. Bruno Cabral um termômetro e uma bússola a 

eclímetro; do sr. dr. Gama e Abreu, uma trena de fios metálicos. 

Contentando-nos com essa coleçãozinha de instrumentos, por não haver mais, logo 

que chegou de Macapá o engenheiro esperado apressamos a partida.465 

O primeiro aspecto que se evidencia é a precariedade com que se pôde formar uma 

“coleçãozinha de instrumentos” para a expedição, mas a forma como ela foi formada também 

é importante: ela sinaliza a complexa interação entre público e privado, entre o institucional e 

o pessoal. Duas instituições foram mencionadas, a repartição de obras públicas da província e 

o arsenal da marinha, pois delas se conseguiram um total de cinco instrumentos. Dos “favores 

de particulares”, mais cinco instrumentos. O engenheiro militar Aguiar Lima também cedeu 

um instrumento, mas não foi incluído no rol dos favores pessoais do autor, talvez por ser um 

agente a serviço do Estado, ao qual a requisição de empréstimo pode ter sido dirigida 

apelando-se à missão e não – apenas – ao “favor” e amizade. De qualquer forma, para obter 

onze instrumentos, Ferreira Pena teve de recorrer a seis fontes diferentes, sendo que apenas 

uma delas era a repartição oficial da província. 

Em outras províncias, o problema poderia estar não na quantidade, mas na utilidade 

dos instrumentos disponíveis. Em Minas Gerais, por exemplo, em 1862, o presidente afirmou 

ter no Arquivo das Obras Públicas “mais de 80 instrumentos e outros objetos de engenharia”, 

tais como: 

1 luneta meridiana, 1 prisma de passagens, 1 buscador de cometas, 4 telescópio[s], 5 

óculos de alcance, 8 cronômetros e contadores de segundos, 8 teodolitos e círculos 

 

462 IHGB, Domingos Soares Ferreira Pena. Disponível em: 

https://ihgb.org.br/perfil/userprofile/dsferreirapena.html. Acesso em 15 out. 2019. 
463 Luneta telêmetro de Rochon: luneta utilizada para medir distâncias por processos ópticos. Informação de 

http://thesaurusonline.museus.ul.pt/ficha.aspx?frm=tg&value=Luneta%20tel%EAmetro%20de%20Rochon&t=o

&id=327. Acesso em 12 mai. 2019. 
464 Barquinha: Instrumento de medição de velocidade de um barco. Informação de 

http://www.cienciaviva.pt/projectos/concluidos/inventions/instrumentos.asp. Acesso em 12 mai. 2019. 
465 BRASIL. Província do Pará. Relatório do secretário da província Domingos Soares Ferreira Pena, 29 de 

fevereiro de 1864, p. 5. 
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http://www.cienciaviva.pt/projectos/concluidos/inventions/instrumentos.asp
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repetidores, 8 círculos de reflexão e sextantes, 5 horizontes artificiais, bússolas, 7 

níveis, 32 grafômetros, esquadros, pranchetas, miras, réguas, transferidores, trenas e 

outros pequenos instrumentos de geodésia.466 

A aparente abundância era logo desmentida pelo presidente, afirmando que grande 

parte do material estava “completamente sem uso” pelos seguintes motivos: 

[…] ou porque são destinados a trabalhos astronômicos dentro de um observatório, 

de que não dispõe a Província, ou porque são de tão difícil transporte que quase 

nenhum dos engenheiros se tem utilizado deles, ao passo que alguns dos mais 

simples e necessários instrumentos para o fácil e rápido alinhamento de estradas, 

reconhecimento de terrenos, etc., faltam em nosso arquivo.467 

Essa situação nos faz refletir sobre as limitações de produção cartográfica como um 

problema que ultrapassa a questão financeira e se localiza na gestão e no planejamento. O 

Império e suas províncias não dispunham de um tipo de política de planejamento do território, 

talvez porque a expansão do seu poder tenha se dado inicialmente na direção da consolidação 

de uma ordem política e social, sendo debatidos nos anos 1830 e 1840 os mecanismos legais, 

jurídicos, policiais e administrativos que deveriam compor o mecanismo de funcionamento do 

Estado e as relações entre as partes e o todo. As províncias, por atribuição do Ato Adicional, 

procuraram desenvolver algum aprofundamento, por exemplo, no campo da estatística 

demográfica, na tentativa de organizar seus próprios censos ou, mais comumente, coletar 

regularmente os dados do movimento da população. Na esfera nacional, o recenseamento 

abortado de 1852 é que teria se constituído em uma pesquisa mais aprofundada sobre a 

população. No campo do conhecimento territorial, incluindo aqui a produção de mapas, essas 

iniciativas parecem não ter encontrado nem “tradições, nem métodos, nem “regras”, 

relembrando a expressão do presidente Pereira da Silva, do Rio de Janeiro em 1857. A 

ausência de um plano de aquisição de instrumentos, de institucionalização das obras públicas 

e atividades cartográficas, à mercê dos entendimentos de presidentes, engenheiros e outras 

autoridades, nos informam sobre o estágio organizacional das estruturas estatais como um 

todo, não apenas no nível material.  

Por exemplo, os instrumentos do arquivo de Minas Gerais, adquiridos em tempo não 

mencionado pelo presidente Teixeira da Mota, não haviam sido baratos, mas à época, em 

1862, já não mais satisfaziam as “exigências do serviço”, se é que em algum momento 

satisfizeram. Se a província não dispunha de observatório e os equipamentos de campo eram 

pesados e incômodos, em que momento teriam sido úteis, em que projeto anterior haviam sido 

 

466 BRASIL. Província de Minas Gerais. Relatório do presidente Joaquim Camilo Teixeira da Mota, 1o de 

agosto de 1862, p. 33. 
467 Ibid. 
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necessários? A província do Rio de Janeiro encontrou problema semelhante. Em 1851, Luís 

Pedreira do Couto Ferraz tratou também do Arquivo das Obras Públicas que havia sido 

formado em 1849. Os instrumentos disponíveis, ao contrário de outras províncias do Império, 

estavam “inventariados, escriturados e bem conservados”. Sofriam, no entanto, do problema 

que acometeria Minas Gerais: “há alguns [instrumentos], porém, dentre eles que, sendo aliás 

valiosos, nenhuma utilidade prestam ao serviço da província, pelo que conviria mandá-los 

arrematar”.468 Como a maior parte dos interessados oferecia comprá-los “por preço muito 

abaixo de sua importância e valor”, a ideia não teve fácil desenrolar. Foi no ano seguinte que 

o mesmo presidente informou ter vendido dois “teodolitos repetidores de Gambey” ao 

Ministério da Guerra por 1:200$000, sugerindo destinar o valor à compra de aparelhos 

realmente úteis às obras públicas, relativamente simples como “uma caixa de instrumentos 

matemáticos, uma dita em ponto grande de tintas, algumas réguas, esquadros e pincéis”.469 

Em 1853, em outro relatório, o mesmo Couto Ferraz indicou a compra dos ditos materiais, 

assim como de um teodolito e uma agulha de agrimensura, totalizando 489$000 e restando 

ainda 711$000 para novas aquisições.470 

A manobra do presidente foi inteligente, mas favorecida por condições específicas. 

Em primeiro lugar, possuir já algum material de valor comercial que pudesse ser vendido e 

convertido em recurso para a compra de um novo; em segundo, a possibilidade de encontrar 

compradores que lhes dessem o preço justo, o que, nesse caso, foi possível por causa da 

proximidade com a Corte – situação essa que outras províncias não teriam, ou, ao menos 

apresentaria maior dificuldade na realização. Seria possível elencar uma terceira condição 

favorável, que foi a continuidade de Couto Ferraz na presidência, já que, entre idear-se a 

venda, efetuá-la e comprar novos equipamentos, decorreram três anos. Como a permanência 

do presidente se vinculava a questões partidárias de nível nacional, bem como a 

disponibilidade daquela pessoa e sua possível redistribuição para outro ponto do império, é 

importante notar que a continuidade poderia trazer benefícios quando se tratava de projetos de 

mais longa duração. 

Com a dificuldade da continuidade institucional dentro das províncias, a 

permanência de um presidente poderia ser uma chave. Mas não apenas. Na província do Pará, 

 

468 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Pedreira do Couto Ferraz, 5 de maio 

de 1851, p. 4. 
469 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Pedreira do Couto Ferraz, 3 de maio 

de 1852, p. 6. 
470 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Pedreira do Couto Ferraz, 3 de maio 

de 1853, p. 5. 



205 

 

 

é à permanência do secretário, Ferreira Pena, que se podem atribuir a continuidade das 

expedições que recolheram “noções estatísticas” importantes para várias áreas da ciência, 

além da administração provincial. Ferreira Pena foi secretário da presidência da província 

entre 1858 e 1867. Passou outros dois anos no Amazonas, retornando ao Pará no fim da 

década, onde passou a atuar como professor do Liceu. Antes de sua partida, no entanto, já 

havia realizado a expedição relatada em 1864, bem como havia sido um dos fundadores da 

Associação Filomática, que logo seria renomada para Museu Paraense. Foi por esses 

caminhos, não só científicos, como políticos, que Ferreira Pena se fez conhecido e legitimado, 

continuando a ser contratado pelo governo da província de diferentes presidentes ao longo dos 

anos 1870 e 1880 em comissões de exploração. Nos relatórios presidenciais, encontram-se 

pelo menos dois outros contratos com Ferreira Pena, firmados, em 1872, sob a presidência de 

Abel Graça e em 1874, sob Pedro Vicente de Azevedo. Confiavam os presidentes em Ferreira 

Pena e “no seu reconhecido zelo e aptidão tantas vezes provados em comissões desta 

natureza”.471 Dessa forma, embora vinculado à época à instituição do Museu Paraense, nota-

se que o maior elemento de continuidade da produção de conhecimento para o Estado era o 

próprio Ferreira Pena. 

Assim, é necessário aprofundar a análise do último item dessa tríade – custos, 

equipamentos e pessoal –, que condicionava a produção cartográfica nas províncias. Na 

varredura pelos relatórios presidenciais, detectei 35 menções específicas à questão de 

“pessoal” quando envolvendo mapas ou a organização de repartições de obras públicas. Não é 

preciso delongar nesse ponto. A maior parte das províncias apresenta comentários que 

indicam “poucos”, “apenas um” ou “insuficientes” engenheiros a seu serviço, isso ao longo do 

oitocentos. Províncias como Minas Gerais, notavelmente, tinham mais profissionais a seu 

serviço, enquanto outras indicaram não ter um sequer. Era o caso de Santa Catarina, por 

exemplo, no caso mencionado no capítulo anterior, em que o presidente informou não haver, 

em 1872, nem “Diretoria ou Inspeção” de obras públicas e “nem mesmo um engenheiro da 

Província”.472 O fenômeno não era novo. Em 1839 o presidente em Pernambuco sinalizou sua 

intenção de confeccionar uma “Carta topográfica”, o que seria possível “[…] logo que tenha 

engajado Engenheiros hábeis”.473 No mesmo ano, no Rio Grande do Norte, Manuel de Assis 

Mascarenhas também mencionava a “[…] necessidade de engajar-se um Engenheiro hábil, 

 

471 BRASIL. Província do Pará. Relatório do presidente Pedro Vicente de Azevedo, 17 de janeiro de 1875, 

p.65. 
472 BRASIL. Relatório do presidente Joaquim Bandeira de Gouveia, 7 de janeiro de 1872, p. 13. 
473 BRASIL. Província de Pernambuco. Relatório do presidente Francisco Rego de Barros, 1o de março de 

1839, p. 39. 
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nacional ou estrangeiro, a quem se encarregue de percorrer e explorar a província, de levantar 

a Carta corográfica dela […]”.474 Essa fala, proferida meses depois daquela de Pernambuco, 

não tem só traços de cópia, como também de um mesmo espírito. Entre engenheiros de 

contrato duradouro, outros que estavam em função pelo governo central e, ainda, aqueles que 

eram acionados por ocasião, as províncias buscavam suprir as suas deficiências, sempre 

reclamando por mais “pessoal habilitado”. Soares de Andrea, quando presidente do Rio 

Grande do Sul, apresentou seu ponto de vista pragmático face à carência de pessoal: 

Logo que os instrumentos venham, poderá encetar-se o trabalho, não só com os 

oficiais engenheiros que estiverem habilitados, mas com alguns oficiais d’armada, 

que se conheça serem bons observadores; e mesmo com algum paisano hábil, 

nacional ou estrangeiro, que esteja no mesmo caso: visto que o nosso corpo de 

engenheiros não chega em número, nem para a metade das precisões das províncias, 

uma vez que haja nelas quem lhes saiba dar que fazer.475 

Na falta de pessoal formado à disposição, outros critérios deveriam servir para o 

recrutamento, especialmente o de serem “bons observadores”, fossem militares, ou paisanos 

(civis, nesse caso). Conhecendo a trajetória das Carta Topográfica do Rio Grande do Sul, é 

possível ter certeza de que a proposta do futuro barão de Caçapava não foi levada adiante: o 

mapa continuou a ser produzido por poucas pessoas, e geralmente de formação militar, 

diretamente vinculadas ao governo provincial. 

O presidente do Paraná, Francisco Liberato de Matos, comentou, em 1858, sobre a 

escassez de “engenheiros com habilitações”, e descartou que o problema estivesse com o 

pagamento. Dizia que no Paraná esses trabalhadores venciam “excessivo salário”, “sendo o do 

mais simples servente 1:500 mais diárias”.476 Considerando se tratar de um vencimento anual, 

seria equivalente a 125$000 mensais, valor igual ou acima ao de engenheiros antes 

mencionados. No entanto, a situação da província poderia explicar o valor mais alto pago aos 

profissionais: além de grande potencial para a imigração, havia muito terreno por ser 

descortinado, visto que recém emancipada de São Paulo, com interesses voltados ao sul, nos 

campos de Palmas e ao noroeste – na linha dos rios que levavam a uma possível ligação com 

o Mato Grosso, ou seja, um grande território, relativamente “novo” para o olho do poder, e 

com rápida perspectiva de expansão. 

Em Pernambuco, em 1875, o presidente Pereira de Lucena considerou que a falta de 

pessoal habilitado residia também em um traço cultural dos brasileiros letrados: 

 

474 BRASIL. Província do Rio Grande do Norte. Relatório do presidente Manuel de Assis Mascarenhas, 7 de 

setembro de 1839, p. 23. 
475 BRASIL. Relatório do presidente Francisco José de Sousa Soares de Andrea, 6 de março de 1850, p. 22. 
476 BRASIL. Província do Paraná. Relatório do presidente Francisco Liberato de Matos, 7 de janeiro de 

1858, p. 47. 
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É pena que debaixo de tão lisonjeiros auspícios e que, tendo-vos sempre dispostos a 

concorrer para o seu desenvolvimento, se ressinta esta província de tão grande falta 

de um pessoal técnico e habilitado para os diferentes e importantes trabalhos que 

estão a cargo da repartição das obras públicas, já não falando de outros.  

O funcionarismo [sic] tem-se tornado, por assim dizer, entre nós, uma espécie de 

cancro, que estraga as forças vivas da província. 

[…]  O que se observa entre nós é que aquelas matérias que não fazem parte do 

curso preparatório, exigido para a matrícula na faculdade de direito, raramente 

encontram quem as estude. 

E daí vem que dificilmente se acha quem esteja realmente nas condições de ocupar 

os diferentes lugares existentes na repartição das obras públicas e que exigem uma 

capacidade provada.477 

Enquanto Lucena apontava para o bacharelismo que drenava as capacidades 

intelectuais necessárias para a ocupação de funções nas obras públicas, também sugeria 

contornar o problema por meio de uma “aula prática de geometria”, destinada “a quem se 

quiser habilitar para ocupar aqueles lugares”.478 Essa escola foi conduzida por Victor Fournié, 

pai e homônimo do engenheiro responsável, à época, pela direção de obras públicas. No 

orçamento da repartição para 1875, a nova escola recebeu 8 contos de réis para o ano, 

incluindo “os vencimentos dos professores, gratificação de um servente e despesas de 

material”.479 Esse valor compunha cerca de 3% do orçamento das obras públicas. As maiores 

rubricas da repartição eram relativas à folha de pagamento e à manutenção e construção de 

estradas e pontes, passando cada uma delas facilmente dos 10 ou 20 contos. No entanto, a 

escola prática tinha a mesma quantidade de recursos dos que foram alocados para a 

“conservação e reparo de edifícios” no 1º distrito de engenharia da província. E mais que a 

soma dessa mesma conservação “e obras diversas” nos 2º, 3º, 4º e 5º distrito somados, que 

totalizavam 3 contos de réis.480 Pode-se considerar que o valor empregado nessa capacitação 

não fosse tão insignificante e que procurasse preencher as lacunas dos quadros de 

funcionários do Estado. 

O anseio de Lucena também se encontra refletido em uma proposta de mapa da 

província do Pará, em 1882, em que o presidente indica o desejo de “emancipar” o Estado da 

necessidade que tinha de pedir “informações aos particulares”: 

Uma carta Corográfica aperfeiçoada é a base para todos os cometimentos 

importantes e, sem ela, o governo vive às apalpadelas, precisando pedir, a todo 

instante, informações aos particulares as quais são, por vezes, contraditórias, e 

raramente seguras. 

 

477 BRASIL. Relatório do presidente Henrique Pereira de Lucena, 1o de março de 1875, p. 77. 
478 Ibid. 
479 Ibid., p. 89. 
480 Ibid. 
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Tenciono cometer esse serviço à seção de obras públicas, mas, será talvez mister 

ainda o auxílio de homens práticos da província, com estudos especiais sobre as 

coisas que lhe concernem.481 

As dificuldades em preencher os quadros da administração impediam que as 

províncias pudessem agir plenamente como esfera estatal, contando com “particulares” e 

“paisanos” ou elaborando estratégias para contornar a carência de pessoal habilitado. Trata-se, 

de fato, pela busca da emancipação, da diferenciação do Estado em relação aos demais 

poderes e relações que compunham a sociedade brasileira. Tal Estado nunca deixaria de ser 

disputado e controlado, com oscilações, por grupos de pessoas com interesses distintos e 

ambições políticas específicas, mas percebe-se uma necessidade de seus agentes em conseguir 

separar alguns aspectos operacionais para produzir os conhecimentos necessários, parar de dar 

suas “apalpadelas”. Contudo, para isso, era ainda necessário usar dos “homens práticos da 

província” para dotá-la de legibilidade e parar de depender das pessoas dessa forma “pessoal” 

e estruturar suas funções de modo técnico ou burocrático. Um trabalho constante e 

incompleto. 

3.4 AUTORIDADES SOBRE O ESPAÇO E O TERRITÓRIO 

Se tomarmos o mapa como uma expressão visual de conhecimentos estatísticos, 

especialmente vinculados a uma visão bastante descritiva dessa ciência de Estado, será 

possível compreender que esse instrumento não seria a única forma de imaginar e formar 

território, nem no nível nacional, nem no provincial. A descrição e elenco de características, o 

conhecimento de homens “práticos”, como surgiu em citação na seção anterior, e a atribuição 

de autoridade a determinadas pessoas que se projetaram na “geografia” nacional supriam em 

grande medida a ausência de um mapa. 

Mencionei no capítulo anterior as figuras de Tomás Pompeu de Sousa Brasil e de 

Cândido Mendes de Almeida, ambos de prestígio político em suas respectivas províncias, 

bem como representantes legislativos na Assembleia Geral e, posteriormente, senadores do 

Império. Suas publicações, ao longo dos anos 1850 e 1860, pareceram ter sido rapidamente 

incorporadas ao vocabulário dos relatórios presidenciais de província. Com ou sem mapas, a 

“voz” dessas autoridades foi acionada em algumas circunstâncias para dirimir dúvidas que 

geralmente envolviam o cálculo de área das províncias, bem como seus limites com suas 

vizinhas. 

 

481 BRASIL. Província do Pará. Relatório do presidente João José Pedrosa, 23 de abril de 1882, p. 25. 
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Em 1871, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior apresentou um quadro 

comparativo da densidade demográfica das províncias do Império, ou, em suas palavras, a 

“designação do número de almas por cada légua quadrada”. Alagoas figurava como a sexta 

unidade territorial mais povoada, incluindo-se no cômputo o Município Neutro. O quadro, 

informava o presidente, foi organizado “tendo-se à vista o Atlas do Império do Brasil pelo dr. 

Cândido Mendes de Almeida”, mas havia um sério erro na área atribuída à província: “Não 

pode ter ela 2.356 léguas quadradas. Basta a simples vista sobre o mesmo Atlas em 

comparação a outras províncias e, sobretudo às duas vizinhas – Pernambuco e Sergipe”.482 De 

fato, em comparação às demais províncias, o próprio Cândido Mendes se equivocava porque 

atribuía uma área muito maior a Alagoas do que a Sergipe, de proporções semelhantes. 

Dirimir essa dúvida não era fácil na ausência de mapas e dados de confiança, então o 

presidente listou outras autoridades que haviam feito medições na província, obtendo, em 

léguas quadradas, os seguintes resultados: Carlos Krauss, 650; Carlos de Mornay, 90; 

Conrado Jacob de Niemeyer, 1200; Tomás Pompeu de Sousa Brasil, 2035; Cândido Mendes 

de Almeida, 2356. Os três primeiros nomes se referiam a engenheiros que trabalharam na 

província e nas vizinhas, tanto no vale do São Francisco como em regiões interioranas 

afastadas e cuja autoridade derivava de observações in loco, embora sem abrangência total da 

província. Conrado Jacob de Niemeyer, já falecido, foi o que mais reconhecimento nacional 

obteve, tanto por sua carta geral apresentada ao IGHB em 1846, como pela elaboração do 

mapa da província do Rio de Janeiro a partir de 1858. Nesse caso, como fonte, Figueiredo 

provavelmente se referia ao mapa de 1843, mencionado no Ceará, e que abrangia o “bispado 

de Olinda”. Tomás Pompeu, “geógrafo” de prestígio no Ceará e depois na corte, rendeu outro 

dado para a área das Alagoas, provavelmente extraído de seu Compêndio e, por fim, há o 

próprio autor do atlas cuja informação se punha em xeque. 

Mais uma vez, não se tem solução para o problema porque os números apresentados 

são díspares. Sobre essa constatação, o presidente ponderou: “Como observou já o dr. Dias de 

Moura, esta notável divergência entre três engenheiros a serviço da província e dois ilustrados 

representantes da nação provém talvez do gênero ou espécie de léguas que consideraram”.483 

O grau de inexatidão da fala é impressionante: os dados poderiam divergir por causa do tipo 

de légua adotada, mas essa informação não era assertiva. Poderia ser outro motivo, então? 

Como erros grosseiros de cálculo ou estimativa? Ao que parece, o presidente da província e 

 

482 BRASIL. Província de Alagoas. Relatório do presidente José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, 3 de 

maio de 1871, p. 27. 
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seus contemporâneos conviviam pacificamente com essas possibilidades, apontando-as, mas 

não as solucionando. Para resolver a questão, Figueiredo apresentou dois dados. O primeiro 

era de que o ensaísta Dias de Moura havia depositado sua confiança no dado de Carlos 

Krauss, o qual havia especificado a légua de 3 mil braças ou 6,6 quilômetros, 

aproximadamente. O segundo dado era o da comparação com a província do Sergipe pelo 

próprio atlas de Cândido Mendes. Como aquela havia recebido uma área de 1360 léguas 

quadradas, e “tomada como verdadeira” essa informação, Alagoas deveria ter ao menos 1200 

léguas quadradas.484 Nesse sentido, Cândido Mendes servia de parâmetro para a sua própria 

correção. 

Lembro que Krauss obteve 650 léguas quadradas de área e a associação com Sergipe 

pelo Atlas de Cândido Mendes rendeu 1200 léguas, praticamente o dobro. Mais uma vez, se 

as léguas eram distintas, o presidente não mencionou, e pareceu aceitar esse espectro de 

valores como possibilidades válidas para determinar a área da província. O que também 

procuro chamar atenção é para o fato de que Carlos Krauss, o engenheiro que “teve de 

percorrer quase toda a província”, recebeu mesma autoridade que o “ilustrado representante 

da nação”, Cândido Mendes, e que, nesse último caso, o presidente da província reconheceu 

no seu atlas “o trabalho mais completo e primoroso que possuímos”, não obstante toda essa 

discussão tenha sido causada por uma informação grosseiramente incorreta nessa mesma 

obra.485 

Situação semelhante se apresenta no relatório da província do Rio de Janeiro ao final 

daquela década, em 1878. O diretor de obras públicas, José Antônio Rodrigues, afirmou ter 

encontrado problemas ao “calcular as áreas das freguesias da província”, utilizando-se dos 

referenciais disponíveis. O Rio de Janeiro possuía, desde o início da década de 1860, como foi 

visto, um bom – e caro – mapa, mas essa ferramenta era defasada por não apresentar divisões 

internas da província, além do que já estaria desatualizada: “Os confeccionadores da carta 

corográfica da província não atenderam a este assunto, e quando mesmo o houvessem feito, 

seria ele deficiente na atualidade, porquanto já avulta bastante a soma das alterações que o 

tempo tem trazido”.486 Niemeyer e Bellegarde estavam, portanto, escusados de não terem 

dividido a província em suas repartições internas porque o tempo já as haveria tornado 

obsoletas. Recorreu-se então à legislação provincial para que, a partir da descrição dos 

 

484 Ibid. 
485 Informação encontrada em tabela adjunta ao Mapa II do Atlas do Império do Brasil (ALMEIDA, 1868) 
486 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Anexo ao relatório de 8 de setembro de 1878, por José Antônio 

Rodrigues (8 de agosto de 1878), pp. 38-39. 
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limites, e tendo o conhecimento da área total da província, se pudesse calcular a área de 

municípios e freguesias.  

Esse processo seria marcado por dificuldades nas duas frentes: a dos limites e a da 

área total. Na primeira, a legislação, encontravam-se “a obscuridade do texto, a citação de 

nomes que o tempo apagou e substituiu por outros e, não raras vezes, também a incompleta 

menção das linhas divisórias […]”.487 Na segunda frente, a da área total da província, dúvidas 

semelhantes às suscitadas na província das Alagoas anos antes: o diretor de obras apontava 

uma grande quantidade de dados com “algarismos notavelmente discordantes”. Resumi as 

informações obtidas no quadro que segue: 

 

Quadro 3: Área da província do Rio de Janeiro de acordo com a pesquisa do diretor de obras públicas em 1878 

Autor / Obra Área informada (km2) 

O Império do Brasil na exposição universal de 1867 189.994 

O Império do Brasil na exposição universal de 1873 104.544 

O Império do Brasil na exposição universal de 1876 68.982 

Relatório da Diretoria Geral de Estatística (1873) 104.544 

Atlas do Império do Brasil, Cândido Mendes (1868) 74.086 

Navegação interior do Brasil, Eduardo José de Moraes 56.640 

Relatório anexo à Carta da província do Rio de Janeiro, Pedro de Alcântara 

Bellegarde e Conrado Jacob de Niemeyer 
49.136 

Geografia geral e especial do Brasil, 4ª edição, Tomás Pompeu de Sousa Brasil 

[1864] 
44.451 

Cálculo da repartição de obras públicas sobre o mapa de Bellegarde e Niemeyer 40.397 

Seguindo a ordem de apresentação no relatório. Excetua-se a área do Município Neutro. 

Fonte: BRASIL, Província do Rio de Janeiro, Anexo ao relatório de 8 de setembro de 1878, pp. 39-40. 

 

Os valores dos dados apresentados eram de fato muito discordantes, chegando a 

maior estimativa a quase cinco vezes o tamanho da menor. Pesava a ponderação de que os 

dados haviam sido convertidos ao sistema métrico “na presunção de serem léguas de 

sesmaria” as medidas originais. Ainda assim, as diferenças são gritantes. Os próprios 

compêndios para as exposições universais informam valores distintos em um intervalo de 

apenas nove anos. Os dados mais críveis, para o diretor de obras públicas, eram os últimos, do 

senador Pompeu, e de Niemeyer e Bellegarde. A repartição de obras públicas, ao trabalhar 

sobre o mapa de Niemeyer e Bellegarde, “mal pôde atingir a representar a área da província 

por 40.397 [quilômetros quadrados]”. De fato, grande autoridade foi dada a esses dois 

 

487 Ibid. p. 39. 
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engenheiros: “[…] não obstante ter sido publicado em 1863, o relatório apresentado ao 

governo provincial pelos autores da carta corográfica, a qual, embora deficiente, é ainda hoje 

o melhor trabalho que existe sobre a província […]”.488 

A tipologia de autores e obras elencadas também é interessante em si: constam as 

duas figuras conhecidas, o senador Pompeu, e Cândido Mendes, bem como, para o Rio de 

Janeiro, Niemeyer e Bellegarde, como autoridades também consagradas. Constam, ainda, os 

livretos de divulgação do Brasil em exposições internacionais, que se tornavam à época a 

vitrine dos países ditos civilizados e fornecem parte do indício sobre como a necessidade de 

produzir estatística e a cartografia passaram a ser crescentemente vinculadas com 

preocupações da política externa, à apresentação do país por meio de ferramentas de 

legibilidade antes mesmo que elas fossem internamente úteis para a ação governamental. 

Como é que de outra forma se explica que o governo provincial utilizasse dados de um 

material de divulgação para a ação do Estado e não o contrário? De onde haviam saído tais 

dados? 

Ao consultar os referidos catálogos das exposições, são encontradas novas 

informações, embora ainda permaneçam as dúvidas. Na exposição de 1867, a área do país e 

das províncias foi apresentada em milhas quadradas, e dizia ser baseada em estimativa do 

“barão de Humboldt”.489 No livreto da exposição de 1873, apresentam-se dois valores 

diferentes para a área do país, sem que haja uma explicação para isso. Inicialmente, indica-se 

que a área seria de pouco mais de 7 milhões de quilômetros quadrados se fossem convertidos 

os valores apresentados por Humboldt, de “2.311.974 milhas quadradas de 60 ao grau”. No 

entanto, na página seguinte, indica-se a divisão das províncias “segundo os cálculos do 

senador Pompeu”, dando, ao final, uma soma de mais de 12 milhões de quilômetros 

quadrados.490  

Pelo Quadro 3, Tomás Pompeu de Sousa Brasil, na 4ª edição do seu Compêndio 

encontrou uma área de apenas 44.451 km2.491 De que outro trabalho dele haveriam saído 

valores tão superiores, e utilizados ainda em 1873, quando, anos antes, já se havia chegado a 

um resultado mais aproximado? O documento da exposição de 1873 dá ainda outra pista, ao 

afirmar que as áreas informadas pelo “senador Pompeu” davam resultado “quase igual ao 

 

488 Ibid. pp. 40-41. 
489 O Império do Brazil na Exposição Universal de 1867 em Paris. Rio de Janeiro: Typographia Universal de 

Laemmert, 1867, p. 5. 
490 O Império do Brazil na Exposição Universal de 1873 em Vienna d’Austria. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional, 1873, pp. 5-6. 
491 SOUSA BRASIL, Tomás Pompeu de. Compendio elementar de Geographia geral e epecial do Brazil, 

4. ed. Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 1864, p. 377. 
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obtido pela diretoria geral de estatística”.492 De fato, ao checar o relatório elaborado pela 

Diretoria Geral de Estatística, datado de 30 de abril de 1873, há uma tabela contendo a divisão 

do Império em províncias e suas áreas em quilômetros quadrados, sem, todavia, informar a 

origem de tais dados.493 

Por fim, a obra referente à Exposição da Filadélfia, em 1876, trazia um novo 

referencial: “segundo o cálculo da comissão incumbida de organizar a carta geral, a área do 

Império é de 8.337.218 quilômetros quadrados […]”.494 Fazia, portanto, referência à comissão 

estabelecida em 1866 pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e que, com 

muitos revezes, conseguiu aprontar uma primeira “Carta Geral” do Brasil produzida por um 

órgão oficial. É bem possível que, tendo acesso a uma biblioteca mais completa, seria possível 

traçar as origens desses números bem como suas pequenas modificações e adequações. Cabe 

aqui, por ora, apenas apontar para a existência dessa rede de apropriações e citações obscuras 

com as quais os agentes do Estado procuravam afirmar alguma verdade sobre o território que 

administravam.  

O Quadro 4 foi elaborado para permitir a comparação da área de outras províncias, 

utilizando-se como fonte as mesmas obras citadas no relatório do diretor de obras públicas do 

Rio de Janeiro em 1878: 

 

Quadro 4: Comparação de área de algumas províncias com base em obras lançadas entre 1864 e 1873. 

Província 

Compêndio… 

Sousa Brasil 

1864 

Atlas do 

Império… 

Cândido 

Mendes 

1868 

O Império do Brasil na 

Exposição… 1873 

Relatório… 

Diretoria Geral 

de Estatística 

1873 

O Império 

do Brasil na 

Exposição… 

1876 

Léguas quadradas Quilômetros quadrados 

Amazonas 50.000 66.300 66.000 2.874.960 2.888.028 1.897.020 

Ceará 4.600 3.627 3.627 157.992 157.992 104.250 

Sergipe 1.040 1.360 1.360 59.242 59.241 39.090 

Município Neutro 10 52 32 1.394 1.393 1.394 

São Paulo 10.200 10.500 10.120 440.827 448.668 290.876 

Mato Grosso 60.000 50.175 48.000 2.090.880 2.185.623 1.379.651 

Fontes: SOUSA BRASIL (1864, p. 377); ALMEIDA (1868, mapa II); O Império do Brasil na Exposição… 

(1873, p. 6); BRASIL, Diretoria Geral de Estatística (1873, mapa sem página); O Império do Brasil na 

Exposição… (1876, p. 2) 

 

 

492 O Império do Brazil na Exposição Universal de 1873 em Vienna d’Austria. 
493 BRASIL. Relatório e Trabalhos Estatísticos… 1873, quadro sem paginação. 
494 O Imperio do Brazil na Exposição Universal de 1876 em Philadelphia. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional, 1875, p. 2. 
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Procurei selecionar algumas províncias que poderiam evidenciar a quantidade de 

informações conflitantes publicadas em pouco menos de uma década. Nota-se, de início, a 

própria transição dos sistemas tradicionais para o sistema métrico, transição essa que não foi 

apenas difícil para os comerciantes e povoações interioranas, como também se refletiu na 

dificuldade de atualização dos próprios livros e documentos oficiais. Depois, percebe-se que 

nenhuma obra foi cópia exata da anterior embora a coincidência de alguns números nos faça 

considerar uma cópia com atualizações de dados. Atualizações essas cujos autores nos 

escapam, mas que permitem perceber o esticamento e encolhimento do território imaginado a 

cada nova estimativa. Mesmo o Município Neutro, de área reduzida e amplamente estudado, 

não escapou de ter sua área apresentada de várias formas, especialmente em léguas quadradas. 

Os dados de O Império do Brasil na exposição universal de 1873 se assemelham 

muito à tabela publicada no relatório da Diretoria Geral de Estatística no mesmo ano, mas não 

se parecem aos da obra de Sousa Brasil, não ao menos a 4ª edição do Compêndio… publicada 

em 1864 e que foi a edição referenciada pelo diretor de obras públicas no relatório. Em linhas 

gerais, quanto mais conhecimentos envolvidos na elaboração dessas estimativas, mais 

“encolhiam” as províncias, como se pode depreender dos dados da Comissão da Carta Geral 

do Império, que embasaram o livreto O Império do Brasil na exposição universal de 1876.  

Dentro das medidas obtidas pela referência de 1876, a província fluminense diminuía 

mais um pouco, mas, ainda assim, apresentava uma área muito mais extensa do que a que 

parecia crível ao diretor de obras públicas. De fato, foi a carta de Niemeyer e Bellegarde que, 

após uma nova análise pela própria diretoria em 1878, apresentou resultado mais próximo da 

realidade.495 Assim como em Alagoas, a quantidade de valores possíveis para uma área que se 

manteve relativamente estável ao longo do Segundo Reinado, embora não passe 

desapercebido, causa apenas um comentário no texto: 

Assim chegou a ser elevada a 189.994 quilômetros quadrados, sem a mínima 

justificação, a área da província, que os autores da carta computaram em 49.136, e 

que, em presença dos cálculos feitos nesta repartição, não pode ser atualmente 

estimada em mais de 40.397 quilômetros quadrados, porquanto uma revisão 

cuidadosa dos primeiros trabalhos tornou parente que este último algarismo não 

peca por exíguo.496 

 

495 Segundo o IBGE, a área do Estado do Rio de Janeiro, excetuando-se o município da capital, corresponde a 

42.441 km2. Desprezando pequenas alterações de limites internos entre a antiga província e corte, hoje Estado e 

capital, os cálculos de Niemeyer e Bellegarde, da repartição de obras públicas e a estimativa do senador Pompeu 

seriam de fato as mais próximas do valor correto adotando-se o quilômetro quadrado como base. 
496 BRASIL, Anexo ao relatório de 8 de setembro de 1878, por José Antônio Rodrigues (8 de agosto de 

1878), p. 41. 
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Espantava o diretor que a diferença de área fosse tão grande. Entretanto, o autor não 

deixou de citar tais obras. Nota-se um certo convívio pacífico com a incerteza e com a 

diferença: diferentes autoridades, com diferentes abordagens e escalas, podendo ser evocadas 

para a resolução de um mesmo problema. 

No caso do relatório alagoano, a seção abordada do relatório não passava de um 

informativo, logo, não ecoava de imediato em questões legais ou de jurisdição. Todavia, o 

impacto sobre a legibilidade estatal era considerável: com o valor apresentado no Atlas do 

Império, Alagoas seria a sexta unidade territorial mais densa do Império e, com o valor de 

Krauss, a segunda, logo atrás do Município Neutro. Enquanto mera curiosidade de almanaque 

o dado parece não interferir muito, mas em termos de “estadística” – utilizando-se da grafia 

de Forjaz de Sampaio –, com certeza o erro era enorme, considerando uma ação 

governamental de provimento de cargos, divisão de jurisdições internas, expansão de serviços 

públicos e infraestruturas. O dado da área de Alagoas poderia ser facilmente corrigido, talvez 

o próprio Cândido Mendes poderia ser consultado. Todavia, o que lança questões para o tema 

do presente estudo é por que essa incongruência de informações não era vista com mais 

incômodo? Por que tal ignorância parece não ter perturbado a ordem das coisas para o 

presidente e, provavelmente, para a assembleia legislativa a quem o relatório se destinou? 

Certamente que havia outras formas de ler, interpretar e imaginar o território; e que a 

autoridade de algumas pessoas permitia negociar os números, valores estes que hoje 

pressupomos imutáveis quando aplicados sobre um mesmo fenômeno utilizando um mesmo 

método.  

Já a seção do relatório fluminense, aludida acima, estava vinculada a uma finalidade 

mais prática. A área da província, que serviria de base para calcular a área de cada freguesia, 

era parte de um trabalho explicado pelo presidente da província, o visconde de Prados, no 

corpo do relatório, datado de 8 de setembro de 1878: 

Pela repartição das obras públicas fiz organizar a carta escolar, por municípios e 

freguesias, com o cálculo aproximado da população livre, sua densidade relativa, por 

área quilométrica, com a respectiva notação de todas as escolas públicas da 

província. Esse trabalho, que não pode deixar de ressentir-se de deficiência de dados 

completos, não deve, contudo, ser considerado de pouco valor, e constitui antes um 

incentivo para futuros e mais perfeitos. […] 

Além do mapa a que me refiro, foi organizada a tabela que vai apensa ao presente 

relatório, contendo as informações precisas, em forma sinóptica, de tudo quanto 

pode interessar relativamente ao total da população livre da província e sua área 
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quilométrica – à área média correspondente a cada escola – ao número de discípulos 

para cada mil habitantes.497 

Camilo Ferreira Armond, presidente da província do Rio de Janeiro, indicou uma das 

poucas ocasiões em que a cartografia parece ter sido aplicada para uma finalidade decisória da 

administração pública nas províncias. Sinalizou que, com a “carta escolar”, poderia visualizar 

a localização das escolas e tratar de sua distribuição sobre o território fluminense. 

Argumentava que a pouca frequência e acesso às escolas se dava pela sua “má distribuição”, o 

que requereria, prosseguia, um “estudo das condições topográficas com relação à densidade 

da população”. Perceba-se que o órgão responsável pela produção da informação foi a 

diretoria de obras públicas da província, pela notável conexão com a produção de plantas e 

mapas. Entretanto, só me foi possível localizar “a tabela que vai apensa ao presente relatório”, 

mas não o mapa em si. Pela indicação do próprio texto, ele não foi anexado àquele relatório, 

mas poderia ter sido conservado, multiplicado, divulgado. Ao que parece, pela busca em 

arquivos e alguns repositórios digitais, não o foi.  

Trata-se de uma iniciativa ímpar nos relatórios presidenciais, em que os dados de 

uma tabela seriam transpostos a um mapa, conferindo espacialidade e uma leitura do 

problema em dimensões inéditas: estariam as escolas em freguesias limítrofes, capazes de 

atender a alunos de outros municípios? Estariam concentradas em algumas áreas? Onde criá-

las, nas áreas menos densas, para abranger a maior população possível? Resta-nos, como 

disse, a tabela, que dá algumas pistas sobre essa interpretação. 

Tomando-se, por exemplo, o município de Angra dos Reis, a tabela informa cinco 

freguesias, cuja área foi delimitada em quilômetros quadrados. A freguesia da matriz, Nossa 

Senhora da Conceição de Angra dos Reis, apresentou uma superfície de 53,10 km2, contendo 

seis escolas e resultando em que cada escola, em média, abrangeria 9 km2, ao passo que, a 

freguesia de Sant’Ana de Ilha Grande, com 193,5 km2, e apenas duas escolas, apresentava, em 

termo médio, uma unidade escolar para cada 97 km2.498 A tabela também introduzia os dados 

de frequência média de estudantes, podendo-se indicar, por esses dados, o “número de alunos 

por 1000 habitantes”. Mais uma vez, a freguesia da matriz apresentava um dado mais 

avantajado, de 64 alunos, enquanto na Ilha Grande, apenas seis alunos por mil habitantes.499 

 

497 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Camilo Maria Ferreira Armond, 8 de 

setembro de 1878, p. 48. 
498 Os cálculos exatos dão 8,85 km2 e 96,75 km2, mas deve ter havido arredondamentos. 
499 Relatório da Diretoria de Obras Públicas. In: BRASIL. Relatório do presidente Camilo Maria Ferreira 

Armond, 8 de setembro de 1878, mapa sem número. 
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Quem lê os relatórios presidenciais e os ministeriais sabe que a preocupação em 

tratar de instrução pública era recorrente nessas páginas, e muitos desses cálculos não são 

plenas novidades, exceto por alguns aspectos: primeiro, o esforço em medir a área de cada 

freguesia, de modo a perceber a eficiência da rede escolar em um nível mais local do que o do 

município ou comarca; em segundo lugar, a associação com um mapa que, embora não nos 

seja disponível, faz perceber uma nova forma de dar corpo à informação estatística. 

De qualquer forma, todo esse conhecimento proposto pelo presidente do Rio de 

Janeiro dependia do conhecimento geográfico e, retomando o início desse debate, o seu 

diretor de obras públicas enfrentou sérias dificuldades para determinar a base da província, 

levando todos os municípios e freguesias a serem estimados por análise de textos e 

legislações, bem como deduções sobre a carta da província do início da década anterior. 

A dependência da tradição e autoridade para se extrair conhecimento não derivavam 

apenas de uma “falta” de produções e tentativas, mas, como bem aponta Alexandre Camargo, 

em uma falta de reconhecimento social e político da estatística como valor de verdade: 

Na verdade, todas as contagens se inscreviam na tradição das estimativas, cuja 

autoridade como discurso de verdade seguiu indisputável até a realização do censo 

geral, em 1872, que, não por acaso, enfrentou críticas por seus resultados estarem 

aquém dos algarismos mais generosos encontrados em estimativas recentes, como a 

de Cândido Mendes (1868) e a do senador Tomás Pompeu de Sousa Brasil (1869), 

utilizadas em feiras e exposições internacionais. Dada a importância da autoridade 

pessoal do autor, a estimativa não caducava por sua antiguidade. Seus números eram 

atualizados a partir de projeções de crescimento populacional, sendo a nova cifra 

não raro preferível aos totais apurados pela cobertura exaustiva do censo de 1872.500 

Outras autoridades, outras formas de interpretar o espaço, outros meios de decidir as 

questões políticas e administrativas. O que pode ser lido nas obras e trechos de relatórios que 

tratam da ordenação do espaço e do território são listas: listas de leis e decretos, listas de 

decisões e alvarás, desde os tempos coloniais até os dias contemporâneos aos autores. É assim 

que Cândido Mendes explica parte de suas opções ao traçar limites no seu atlas, bem como é 

assim que a própria Diretoria Geral de Estatística procurava atualizar o “mapa” da divisão 

administrativa do país. 

Autorizada a sua criação pela lei nº 1829 de 1870 – a mesma lei do censo” –, a 

Diretoria Geral de Estatística foi regulamentada por decreto de janeiro do ano seguinte, 

iniciando as suas atividades em março. Cabia à repartição, antes de tudo “dirigir os trabalhos 

do censo em todo o Império, e proceder ao recenseamento da população do Município neutro, 

segundo as disposições deste Regulamento […]”, bem como organizar a estatística de 

 

500 CAMARGO, 2016, p. 180. 
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nascimentos, casamentos e óbitos, reunir dados coletados em outras repartições e “formular 

planos estatísticos que forem necessários para a exata apreciação de toda a ordem de fatos do 

domínio da estatística […]”.501 Apesar do objetivo primário de realizar o primeiro censo 

completo da população brasileira, a Diretoria foi concebida, na verdade, como um bureau 

centralizador e organizador de informações, podendo exigi-las de províncias, ministérios e 

outras repartições. As quatro grandes seções temáticas estavam dadas no mesmo regulamento: 

Art. 2º. Para a boa ordem dos trabalhos da estatística, serão estes divididos em 

quatro grandes classes compreendendo: 

A 1ª, todos os dados estatísticos que se referem à população; 

A 2ª, todos os dados que se referem ao território; 

A 3ª, todos os dados relativos ao estado político, intelectual e moral; 

A 4ª, todos os dados relativos ao estado agrícola, industrial e comercial.502 

Nessas quatro seções, se encontravam praticamente todos os objetos possíveis do 

interesse do poder público, organizados ainda como um grande inventário, com inúmeras 

subdivisões em cada uma das “quatro grandes classes” informadas no próprio regulamento. 

Como exemplo, vale recuperar o artigo 5º, parágrafo 2º, item 9 do documento, relativo ao 

“estado intelectual” do país, sobre o qual a Diretoria deveria pesquisar: 

9. O número e a sede de todos os museus, bibliotecas e arquivos públicos gerais, 

provinciais e municipais, e os das bibliotecas e museus particulares que são 

franqueados ao público com o número: – nos museus, dos indivíduos colecionados 

em cada um dos três reinos da natureza; – nos arquivos, dos documentos arquivados, 

segundo a classificação que tiverem; – e nas bibliotecas, das obras e volumes 

impressos e das obras e volumes manuscritos.503 

O regulamento que estou citando, associado ao decreto nº 4676 de janeiro de 1871, 

possui 24 artigos nos quais a palavra “número” se encontra 64 vezes. Para todos os setores da 

vida privada e pública, no mundo “natural” como no quadro humano; nas produções 

econômicas e nas instituições e associações, em tudo se estabelecia inicialmente determinar a 

quantidade. O regulamento da Diretoria Geral de Estatística deixava ainda vaga a noção de 

serialização e comparação para a produção de estimativas, linhas de tendência, enfim, 

projeções úteis à ação política e administrativa que se pudessem construir a partir dessas 

quantidades. Dessa forma, o termo “número” ainda é tomado mais por seu significado literal, 

de soma ou agregação de várias unidades, mas não ainda como metáfora para as operações 

matemáticas que a estatística internacional desenvolvia desde meados do século. Até porque, 

 

501 BRASIL. Decreto No 4676, de 14 de janeiro de 1871, art. 1º. 
502 Ibid., art. 2º. 
503 Ibid., art. 5º, §2º. 
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como será abordado adiante, muitos dos trabalhos da Diretoria consistiam em fazer e atualizar 

listas cujos valores eram por vezes textuais e não numéricos. 

É certo que, por se tratar de uma instituição nova, essa atribuição de coleta e 

centralização já cumpria um importante papel, uma coleta de inteligência – intelligence 

gathering –, que poderia organizar as forças do Estado que projetava ações de maior alcance 

territorial. Tão grande era o desafio da Diretoria Geral de Estatística que ela acabou 

executando apenas uma parte do seu programa regulamentar. Uma vez organizada, presidiu o 

recenseamento de 1872, em diálogo com as províncias, recolheu as listas de família e passou à 

tabulação dos dados, serviço que durou até o meio da década. Uma vez publicados os 

resultados – em volumes individuais por província em 1875 e uma síntese no relatório de 

dezembro de 1876 – percebe-se um esvaziamento da instituição até que, em 1879, por 

motivos orçamentários, a Diretoria foi desmantelada. Em seu período de atividade, publicou 

seis relatórios, que podem ser encontrados de forma avulsa ou apensados aos relatórios do 

Ministério dos Negócios do Império. Desse pequeno grupo, destaco os quatro primeiros (de 

1872 a 1875) em que, de forma relativamente consistente, se apresentaram dados das divisões 

administrativa, judiciária, eleitoral e eclesiástica do Brasil, refletindo um período de ascensão 

e organização de seus trabalhos em paralelo à apuração do censo.504 

A edição publicada em 20 de abril de 1872 foi assinada pelo diretor interino Joaquim 

José de Medeiros e Albuquerque, em lugar do titular, Manuel Francisco Correia. Na seção 

“Divisão Administrativa”, o autor do relatório explicava a necessidade dessa lista, bem como 

da busca de informações históricas que contivessem as datas de estabelecimento, 

desmembramento e extinção de municípios e paróquias. E, trazendo à discussão o relato do 

Congresso Internacional de Estatística de 1855, realizado em Paris justificou: “a estatística 

[…] nem sempre pode traduzir-se em números. Os números são, com efeito, o seu elemento 

principal, mas não são o único”.505 

É dessa forma que um importante “mapeamento” administrativo foi apresentado 

nesses anos, procurando atualizar, por meio de listagens, as esferas administrativas do país 

por meio da busca em relatórios, legislação e mesmo correspondência com as províncias. 

Nesse sentido, constituía-se a Diretoria, ao menos na primeira metade daquela década, como 

um espaço central de coleta e sistematização de conhecimentos sobre o território. Sem fazer 

 

504 BISSIGO, Diego Nones. A “eloquente e irrecusável linguagem dos algarismos”: a estatística no Brasil 

imperial e a produção do Recenseamento de 1872. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 
505 BRASIL. Ministério dos Negócios do Império (Diretoria Geral de Estatística). Relatorio da Directoria 

Geral de Estatistica. Rio de Janeiro, 1872, p. 6. 
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uso de mapas, como faziam, em seus relatórios, os seus funcionários na hora de classificar as 

localidades em zonas de litígio territorial? É possível observar, por exemplo, o que ocorria 

com a povoação da Amarração, localizada na foz do rio Parnaíba, em área disputada por 

Ceará e Piauí. O relatório da Diretoria, datado de 1873, apresenta a paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição da Amarração como pertencente ao município da Granja, este com 

estatuto de “cidade”, no Ceará. Também eram paróquias desse município a matriz São José, e 

Nossa Senhora da Piedade da Várzea Grande.506 O relatório de 1874 não apresentava uma 

tabela individualizada, apenas uma seção textual contendo as mudanças ocorridas no ano 

anterior. Nas páginas de 1875, entretanto, volta a tabela, atualizada com os municípios e 

paróquias de todo o país: aqui vê-se como Amarração se tornou um município com estatuto de 

“vila”, estabelecida por “lei provincial n. 1596 de 5 de Agosto de 1874” e sendo constituído 

apenas pela paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na sede.507 

Em nenhum momento se aponta para o litígio que envolvia a área de Amarração, 

sobre a qual o Piauí esperava edificar seu único porto marítimo, mas que estava sob controle – 

mais ou menos efetivo – do Ceará. Da mesma forma, assim são encontradas nas tabelas do 

Recenseamento de 1872: Amarração foi computada dentro do município cearense de Granja e 

as vilas de Príncipe Imperial e Independência foram consideradas piauienses. Semelhante 

situação é encontrada nas províncias litigantes de Santa Catarina e Paraná. A grande região 

entre os rios Iguaçu e Uruguai disputada por ambas possuía povoações sob o controle 

majoritário de cada uma delas, de modo que assim foram recenseadas e assim constaram nas 

tabelas dos relatórios da repartição central de Estatística. É o caso de Guarapuava, município 

que detinha o controle dos “campos de Palmas”, representado pela paróquia “Senhor Bom 

Jesus do Campo de Palmas” nos relatórios da Diretoria. Por outro lado, a mesma repartição 

registrou como catarinenses algumas localidades que o Paraná considerava área “invadida” 

com o município de Nossa Senhora da Conceição dos Curitibanos, instalado em 1869, ou a 

região de São João dos Campos Novos, a oeste dos campos de Lages.508 

As listas da Diretoria não vinham acompanhadas de mapas, nem da indicação da 

posição geográfica absoluta ou relativa das diferentes localidades. Da mesma forma, os 

 

506 BRASIL. Relatório e Trabalhos Estatísticos (1873), sem página. Informação encontrada em “Ceará” na 

seção de “Quadros da Divisão Administrativa das Províncias do Império”. 
507 BRASIL. Ministério dos Negócios do Império (Diretoria Geral de Estatística), Relatorio e Trabalhos 

Estatisticos apresentados ao Illm. E Excm. Sr. Conselheiro Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, Ministro 

e Secretario dos Negocios do Imperio pelo Director Geral Interino Dr. José Maria do Coutto em 30 de 

abril de 1875. Rio de Janeiro: Typographia de Pinto, Brandão & Comp., 1875, sem página. Quadro localizado 

como anexo da seção “Divisão administrativa do Império” iniciada na p. 8. 
508 Recenseamento do Brazil em 1872, Rio de Janeiro: Typ. G. Leuzinger, 1875?. Documento hospedado na 

Biblioteca Virtual do IBGE: https://biblioteca.ibge.gov.br/. Acesso em 10 fev. 2021. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/
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relatórios presidenciais de província tratam dos assuntos administrativos geralmente de forma 

textual, com amplas descrições, ou por meio de listas e tabelas que, de modo geral, exigem do 

leitor uma imaginação geográfica bastante ativa. O Atlas do Império de Cândido Mendes 

também recorreu a uma grande quantidade de materiais não cartográficos para a sua 

constituição. Não à toa, a seção introdutória ocupa grande parte do volume, justificando as 

escolhas de seu desenho por meio de mapas anteriores, mas também por meio de obras 

escritas – como ensaios e corografias – e grande variedade de legislações. Tecendo todos 

esses elementos, o autor justificou algumas escolhas por sua própria pena, por sua autoridade 

e interpretação. É assim que, por exemplo, no caso dos limites paranaense e catarinense, 

optou por representar o território em litígio nas folhas das duas províncias e, embora 

reconhecesse que houvesse a favor do Paraná um decreto de 1865, deu por sua conta o “ganho 

de causa” a Santa Catarina: 

Esta Província, além da razão legal tão clara e pronunciada conta ainda em seu favor 

a razão geográfica, pois os limites traçados pelo thalweg dos rios Saí-Guaçu, Negro 

e Iguaçu discriminam perfeitamente os dois territórios. 

[…] 

E que interesse poderá fruir o País em acumular territórios sobre uma Província 

larga e suficientemente dotada, com prejuízo de outra que, ainda reavendo-o não 

alcança a área de sua competidora? 

[…] 

Como o domínio deste território anda em litígio, nos nossos mapas desta Província e 

do Paraná o contemplamos em cada um, mas no mapa geral do Império forçoso nos 

foi pronunciarmo-nos por Santa Catarina e assim o discriminamos por cores.509 

O texto de Cândido Mendes é mais longo e repleto de citações de outras obras, 

inclusive relatórios de presidentes de província, mas a síntese de seu argumento, representada 

na citação anterior, prezava pelos limites “naturais”, bem como pela harmonia e equilíbrio nas 

dimensões das províncias vizinhas. Enquanto nas tabelas da Diretoria de Estatística os 

organizadores dispuseram as localidades de forma aparentemente neutra, o autor do Atlas do 

Império não poderia deixar de emitir a sua opinião especialmente porque, à diferença de 

muitos mapas da mesma época, ele optou por representar em cores as divisões internas, 

exigindo posicionamento em relação ao resultado que visualmente saltaria à vista dos leitores. 

Considero também que sua obra tinha abrangência de público escolar e de quaisquer outros 

interessados que pudessem comprar ou encontrar um de seus exemplares em uma biblioteca. 

 

509 ALMEIDA, 1868, p. 23. 
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Chamo a atenção para o fato de que, embora os mapas presentes no atlas de Cândido 

Mendes servissem futuramente para colocá-lo entre as autoridades da geografia brasileira, 

como indiquei no capítulo anterior, esses mapas foram antes legitimados por um calhamaço 

substancial de palavras, descrições, argumentações jurídicas, teóricas e às vezes a sua própria 

interpretação e convicção. 

As tabelas da Diretoria Geral de Estatística e o Atlas do Império foram experiências 

distintas, mas contaram com a participação das províncias na coleta de materiais e 

informações, e constituíram-se em tentativas de organizar a informação geográfica no nível 

nacional. No caso da Diretoria, por meio de tabelas e listas – até porque, algumas províncias 

como Santa Catarina informaram ser impossível fornecer material cartográfico. No caso do 

atlas de Cândido Mendes, a informação visual foi privilegiada e, unida à colorização, oferecia 

um outro tipo de leitura do território brasileiro. Entretanto, a empreitada de Cândido Mendes 

era indiretamente ligada ao Estado, considerando-se a sua projeção política e a adoção que 

conseguiu de seu material por outras escolas além do Colégio Pedro II; e a Diretoria Geral era 

um órgão estatal em pleno sentido, vinculado à estrutura ministerial, regulamentado por lei, 

dotado de orçamento e com prerrogativas para inquirir autoridades e organizar as informações 

do Império. 

O que traziam em comum, mesmo quando diferiam no produto – a tabela ou o mapa 

–, era a confiança na palavra escrita como autoridade para a elaboração de seus argumentos. 

Mesmo o Atlas do Império não deixa de ser uma consolidação visual do que diziam, além de 

centenas de outras cartas, os discursos, alvarás, decretos e estudos que se haviam produzido 

no Império, e grande parte deles sem que houvesse uma pesquisa topográfica extensiva. 

Considerando essa condição, analiso na próxima seção o papel que tiveram os mapas na 

argumentação sobre os limites do Piauí com o Ceará nos relatórios e em debates 

parlamentares. 

3.5 A “VOZ” DOS MAPAS EM UM DEBATE SOBRE OS LIMITES 

INTERPROVINCIAIS (CEARÁ-PIAUÍ) 

O Mapa 9, em página subsequente, foi desenvolvido para simplificar a explicação da 

questão de limites entre as províncias do Piauí e do Ceará. Nesse mapa, as linhas pretas 

indicam os rios Parnaíba e Poti, sendo o primeiro rio o marco de grande parte da borda entre 

Piauí e Maranhão, e o segundo, por sua nascente, objeto de uma troca que Piauí e Ceará 

acordaram em 1880. A linha pontilhada em cinza apresenta a diferença de interpretações 
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sobre os limites entre as duas províncias, derivados de duas formas de interpretar os limites 

“naturais”.  

Mapa 9: Visão simplificada dos principais pontos de litígio territorial entre Piauí e Ceará. 

 

Fonte: composição do autor 

 

De um lado, usando-se como referência a Serra da Ibiapaba, o Ceará ficaria com as 

nascentes do rio Poti. De outro lado, usando-se como referência os divisores de água, o Poti, 

sendo afluente do Parnaíba, teria sua bacia inteira sob o controle do Piauí, ignorando, naquele 

trecho, a serra da Ibiapaba. Isso ocorre porque, por um fenômeno natural, em bilhões de anos 

de erosão, o Poti talhou um “boqueirão” (ou um cânion, na linguagem mais corrente hoje) na 

referida serra. Na prática, durante o Segundo Reinado, o Piauí exercia controle sobre as 

povoações localizadas nas nascentes do rio, com destaque para duas delas. A primeira, 

Piranhas ou Crateús, que nomeava também a região – “o sertão de Piranhas” ou o “sertão dos 

Crateús” – foi elevada a vila em 1832 com o nome de Príncipe Imperial. A outra localidade, 

com o nome de “Pelo Sinal”, foi também elevada a vila, mas em 1857, sediando o município 

de nome Independência. A permanência dos antigos topônimos deve ter sido mais longa, 
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porque um mapa do Ceará de 1892 indica essas variações de nomenclatura (conferir Figura 

20). 

 

Figura 20: Excerto do mapa de João Gonçalves Dias Sobreira (1892) sobre a região de Crateús e Independência. 

 

Fonte: SOBREIRA, 1892 

 

O domínio piauiense sobre o sertão dos Crateús não seria tão polêmico não fosse ser 

uma moeda de troca apresentada pelo Piauí para obter um território que lhe faltava, mas que o 

Ceará tinha em abundância: um bom acesso marítimo. Os marcos geográficos eram menos 

acordes nesse caso, e o Ceará argumentava ter seu litoral estendido até a foz do Parnaíba, 

enquanto o Piauí almejava a existência de “algum litoral” em que pudesse desenvolver 

minimamente a atividade portuária. Dessa forma, o território piauiense estreitava-se até se 

tornar praticamente nulo na costa do Atlântico (conferir item “A” no Mapa 9). A elevação da 

povoação de Amarração, localizada em um dos braços da foz do Parnaíba, a vila (e 

município) em 1873 por parte do Ceará, certamente não facilitava um bom diálogo entre as 

partes. A seleção de mapas que apresento a seguir, dos mais conhecidos das duas províncias 

entre os séculos XVIII e XIX, mostra como os dois pontos de litígio foram abordados ao 

longo do período. Em seguida, analiso breves falas dos presidentes das duas províncias, não 

necessariamente simultâneas, na defesa de seus pretendidos torrões. Busco, por meio delas, 

também chamar a atenção para a frágil nacionalidade brasileira que transparece nesses 

discursos bastante “patrióticos”. 

Na montagem da Figura 21, os mapas foram ordenados por cronologia e, por algum 

acaso, os da esquerda foram produzidos para o Piauí e os da direita para o Ceará. Esse 

entendimento ajuda a ler essa comparação. O primeiro mapa foi produzido por “João Antônio 

Galluci”, um engenheiro militar nascido na península itálica e que se encontrava a serviço do 

reino português no litoral norte brasileiro e bacia amazônica após a ratificação do Tratado de 

Madri. Sua produção está inserida, segundo Nívia Assis, no contexto de construção de uma 
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“racionalidade territorial” pombalina, envolvendo o reconhecimento e apropriação de porções 

territoriais por parte do Estado português.510 

 

Figura 21: Comparação de mapas a respeito dos limites litorâneos entre Piauí e Ceará 

  
 

  

Fontes: Superior esquerdo: Galluzzi (1761); superior direito: Paulet (1818); inferior esquerdo: Martius (1828); 

inferior direito: Théberge (1861). 

 

Legenda: 

⚫ Vila de São Luís do Parnaíba ⚫ Vila Viçosa (do Ceará) 

⚫ Vila da Amarração ⚫ Foz do rio Timonha 

 

 

510 ASSIS, Nívia Paula Dias de. A Capitania de São José do Piauhy na racionalidade espacial pombalina 

(1750-1777). Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012, p. 

60. 
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O documento que utilizei é, segundo a mesma autora, cópia do mapa original, e eles 

apresentam diferenças: primeiro, o mapa original é de 1760, um ano antes, e o nome mais 

correto do autor é Enrico Antonio Galluzzi, ou, de forma aportuguesada, Henrique Antônio 

Galúcio.511 O mapa original é orientado com o norte acima, e a cópia com o norte à direita, 

observando-se o território piauiense na orientação de “paisagem”. Para o presente trabalho, o 

mapa foi girado para melhorar a comparação com os demais mapas. Notam-se em sua 

composição elementos ilustrativos da paisagem e topografia, como pequenas árvores e montes 

simbolizando bosques e cadeias de montanhas, respectivamente. O limite proposto ao Piauí é 

a própria Serra da Ibiapaba que o autor considerou chegar até a borda do oceano, feitio que 

não se repete nos demais mapas. 

O segundo mapa é o mapa de Silva Paulet, já tratado neste capítulo. É o primeiro 

mapa a indicar a presença da povoação denominada Amarração e a posiciona claramente em 

território cearense, sendo que a linha divisória passa da Serra da Ibiapaba para a foz do 

Parnaíba. Ou, como descreveu um presidente do Piauí em 1862: 

A linha divisória entre o Ceará e o Piauí, que acompanha a Serra Grande ou 

Ibiapaba, obliqua de repente, e corre caprichosa até a margem do Parnaíba para 

arrancar ao Piauí as duas últimas léguas da margem direita do rio, que sós lhe não 

pertencem em todo o seu curso maior de 300 léguas, – do rio, à cuja navegação está 

intimamente ligado todo o seu futuro de engrandecimento.512 

O terceiro mapa, oficialmente intitulado Geographische Karte der Provinz von São 

Iozé do Piauhý, é um dos exemplares que compõem o também mencionado atlas anexo à obra 

Reise in Brasilien, de Martius e Von Spix, datado do final dos anos 1820. Assim como a 

versão de Paulet, também publicada naquele mesmo atlas, esse mapa é monocromático e 

utiliza um sombreado para a topografia, o que também ajuda a delimitar o que parece ser o 

contorno do Piauí. É por isso que, na borda litorânea, entende-se que há uma proposição de 

limite no rio denominado Paranamirim, garantindo à província o controle da margem direita 

do Parnaíba em sua foz e mais algumas léguas de litoral. Os autores originais, conforme 

indicados no título, seriam José Pedro César de Menezes e Matias José da Silva Pereira cujas 

obras estariam manuscritas quando da apropriação por Martius e Von Spix. 

O quarto mapa da montagem, por fim, é a carta corográfica de Théberge que, à 

similaridade de Paulet, indicou a linha divisória das províncias na margem no Parnaíba 

mantendo a povoação de Amarração em território cearense. Nos quatro mapas, busquei dar 

 

511 Ibid., p. 118–119. 
512 BRASIL. Província do Piauí. Relatório do presidente Antônio de Brito Sousa Gaioso, 13 de junho de 

1862, p. 12. 
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destaque ao trio de povoações que nos servem de referência: Parnaíba, do lado do Piauí, 

Viçosa, do lado cearense, e Amarração, área em litígio. Também apontei para a foz do rio 

Timonha que, embora não seja marcada como limite em nenhum dos exemplares, será a 

referência nas discussões dos relatórios provinciais. Esse rio será mencionado, por exemplo, 

pelo mesmo presidente da citação anterior, Antônio de Brito Sousa Gaioso, ao apresentar 

alternativa à linha oblíqua e “caprichosa” do Ceará:  

Entretanto a mesma natureza indica os limites entre as duas Províncias, fazendo 

nascer onde finda a serra Grande [Ibiapaba] o rio Timonia, que poucas léguas 

adiante, entrega suas águas ao Oceano na enseada do mesmo nome.  

O terreno que perde o Ceará com essa retificação de fronteiras, pequeno, quase 

estéril por muita areia, e mal povoado, pouca falta lhe faz; e o Piauí, ao contrário, 

ganha a barra do imenso canal que a Providência outorgou-lhe.513 

O argumento dos homens que presidiram o Piauí residia especialmente na 

conveniência geográfica e na sobrevivência econômica da província, como deixou claro 

Franklin Américo Menezes Dória: 

O Piauí não poderia prescindir desse litoral, ainda quando a ele não tivesse jus. A 

barra da Amarração, que já conheço, se abre em face do oceano na foz do rio 

Iguaraçu, e dista 3 léguas da cidade da Parnaíba, na qual demorei-me alguns dias 

[…] Perdido o território Piauiense que o Ceará arroga a si, que litoral resta ao Piauí?  

Apenas o das 5 léguas da Ilha Grande, a qual não oferece ancoradouro ao N. em 

frente ao mar, nem embarque ou desembarque na sua extremidade oriental […] 

Acresce ainda que, em qualquer das duas referidas extremidades da Ilha Grande, o 

terreno, juncado de altos cômoros [outeiros, dunas] movediços de areia, que sempre 

o invadem, é o mais impróprio possível para a construção de edifícios que reclamam 

certos serviços da alfândega, da capitania do porto e da polícia sanitária. 

Imaginai, Srs., como sempre ficará apoquentado o comércio desta província, como 

dificilmente progredirão suas rendas de importação e exportação, não tendo ela uma 

única barra sua própria, não tendo um único ancoradouro marítimo seu, nem um só 

porto seu ao pé do mar.514 

A “Ilha Grande”, único trecho do delta do rio que ficaria sob controle do Piauí, 

também teve suas limitações levantadas por Sousa Gaioso que aproveitou para criticar a 

voracidade das províncias vizinhas: 

O Piauí, que possui todo o rio Parnaíba desde as cabeceiras, em uma extensão maior 

de 300 léguas, como que o perde na sua barra, apertado entre o Maranhão e o Ceará, 

que fizeram a partilha do leão e apenas deixaram à Província, mais interessada na 

navegação do rio, uma ilha de costas baixas, sem terreno próprio para a criação de 

povoado, sem ancoradouro.515 

 

513 Ibid., p. 12. 
514 BRASIL. Província do Piauí. Relatório do presidente Franklin Américo de Menezes Dória, 1o de julho de 

1864, pp. 22-23. 
515 BRASIL. Relatório do presidente Antônio de Brito Sousa Gaioso, 13 de junho de 1862, p. 12. 
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O resultado prático da situação é que o porto utilizado para escoar os produtos 

trazidos pelo rio Parnaíba era o de Amarração, que, como notaram os dois presidentes, 

estavam muito próximos um do outro, mas com a inconveniência de pertencerem a províncias 

diferentes. Tais circunstâncias envolveram uma série de consequências: a primeiro, 

econômica, a inexistência da “única barra sua própria”, levava a uma perda de oportunidade 

de arrecadação de tributos; em segundo lugar, havia um sentimento de injustiça entre as 

províncias irmãs: o que perdia o Ceará senão uma terra estéril e arenosa ao passo que o Piauí 

ganhava sua autonomia? Como permanecer na situação em que Maranhão e Ceará 

“apertavam” a foz do Parnaíba e, na “partilha do leão”, deixavam o Piauí com uma ilha 

arenosa e sem condições de ancoragem? E, em terceiro lugar, havia os inconvenientes 

administrativos cotidianos. A “Cidade da Parnaíba” contava com vários órgãos provinciais 

piauienses – “alfândega, capitania do porto, polícia administrativa e sanitária” – ao contrário 

do povoado de Amarração, que “sujeito à Vila da Granja, longe 30 léguas […] tem por toda 

autoridade um inspetor sem um só soldado”. 516 

Assim como Sousa Gaioso, Franklin Menezes Dória, em 1864, também apelou para 

o reconhecimento do rio Timonha como privilegiado divisor entre as províncias, uma 

continuidade “natural” da serra da Ibiapaba, mas o que chama a atenção são as autoridades 

que lhe confirmam tal posicionamento.  

Em falta de uma carta corográfica, sou instruído por tradição, transmitida por 

pessoas idosas e fidedignas, de que o Piauí outrora se dividia com o Ceará para Serra 

Grande ou Ibiapaba e pela margem esquerda do rio Timonia ou Timonha, que nasce 

na tromba da Serra e, serpeando para o N.O., vai desaguar no oceano, depois de um 

curso de poucas léguas.517 

Em continuação, Menezes Dória procurou reforçar o argumento: “Ora, esta tradição 

é confirmada por mais de uma circunstância apreciável”. Elencaria, na verdade, argumentos 

extraídos da Memória cronológica, histórica e geográfica do Piauí, de José Martins Pereira 

de Alencastro, considerando-a a “mais fiel e desenvolvida” e que, talvez por isso, havia sido 

publicada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1857. Dentro dos argumentos 

extraídos da Memória, elencou-se, por exemplo o mapa de “Gaduzi” [sic], encomendado pelo 

governo da capitania em 1759. Embora Dória parecesse não o ter visto pessoalmente, 

confiava na descrição dada por Alencastro de que tal carta sinalizava o rio Timonha como 

limite com o Ceará. A versão do mapa que utilizei, como visto, não utiliza esse marco, mas 

“estende” a própria serra até o Atlântico, embora outras versões corrigidas podem ter essa 

 

516 Ibid. 
517 BRASIL. Relatório do presidente Franklin Américo de Menezes Dória, 1o de julho de 1864, p. 21. 
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característica. Ademais, Dória indicou, de maneira vaga, que tanto Alencastro como “outros 

escritores” atribuíam ao Piauí, em suas descrições, “[…] um certo número de léguas de 

extensão que ele não poderia ter se não abrangesse o território aquém das vertentes da mesma 

serra e da margem esquerda do Timonha”.518 

Além da opinião dos “estudiosos”, o repertório de argumentos de Menezes Dória 

envolvia outros fenômenos mais prosaicos, que explicariam o porquê de o Ceará ter se 

apossado de Amarração se essa localidade era tão “evidentemente” piauiense. O relato 

começa com um apelativo de autoridade: “É ainda a tradição, com todos os visos de critério e 

veracidade, quem fala. Ouçamo-la:” 

O sítio da barra da Amarração fazia parte da freguesia da Peracuruca, da qual foi 

desmembrado juntamente com o demais território [sic] que hoje forma a freguesia 

da Parnaíba, elevada a essa categoria por provisão régia de 25 de setembro de 1801. 

Antes dessa época, os vigários da Peracuruca, por negligência ou preguiça, 

descuidavam-se completamente, se não esqueciam-se, da fração de seu rebanho 

perdido no sítio tantas vezes indicado; de sorte que os seus colegas da freguesia da 

Granja, transpondo os limites dela, de motu proprio, entraram a confessar os fiéis 

daquele sítio em épocas costumadas de desobriga. 

Quando, ao depois, um dos vigários de Peracuruca tentou opor-se ao esbulho que de 

suas atribuições fazia-lhe um vigário de Granja, suscitou-se entre ambos um conflito 

de jurisdição, que foi sujeito à decisão dos bispos de Pernambuco e de Maranhão e, 

por fim, à do governo português, no reinado de D. José 1º, nada porém ficando 

decidido. 

Eis como o Ceará, na pessoa de um de seus párocos, alargou o seu domínio na 

fronteira com o Piauí, na qual, aliás, aquela província pretendeu outrora assenhorear-

se de outros lugares desta, como, por exemplo, Marvão, seguindo o testemunho do 

autor da Memória citada. 519 

A fala de Menezes Dória é importante para se refletir sobre a autoridade do mapa nos 

litígios de terra entre províncias. O presidente citou um mapa, mas deu a entender que nunca o 

vira; citou uma memória, a quem atribuiu autoridade certamente vinculada à chancela do 

IHGB; citou questões de conveniência geográfica e administrativa, mas seu grande argumento 

era o da tradição. A tradição contava como padres negligentes deixaram Amarração ao 

alcance da jurisdição cearense. Da mesma forma, a tradição sustentava a tese de que o rio 

Timonha já era reconhecido como limite entre Piauí e Ceará. Por fim, a tradição, emanada de 

“pessoas idosas e fidedignas”, instruía o discurso do presidente, garantindo-lhe autoridade em 

seu discurso sobre a questão de limites diante da assembleia provincial. 

O autor implicitamente reconheceu a importância do mapa, pois que recorreu às 

pessoas “idosas e fidedignas”, devido, segundo ele, à falta “de uma carta corográfica”. 

 

518 Ibid., p. 21. 
519 Ibid., p. 23. 
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Entretanto, fez pouco uso dos mapas existentes, mesmo que deles apenas tivesse ouvido falar. 

Depositou, isso sim, bastante confiança na força da descrição e da narração ancoradas em 

documentos escritos, mas também na solidez da tradição como autoridade. Uma tradição 

selecionada, é claro, que contava também com um público já interessado em acatar tais 

argumentos visto que tendiam a beneficiar imensamente os componentes da assembleia 

provincial em seus interesses políticos e econômicos, públicos e privados. 

Se o lado interessado na conveniência geográfica não fez uso de mapas, o lado 

opositor, menos ainda. Em 1875, há a oportunidade de ler os comentários do presidente do 

Ceará sobre a questão de limites com o Piauí. Em que pese o tempo que separa os relatos das 

duas províncias (pouco mais de uma década), a sua leitura soa como que uma resposta direta 

aos argumentos de Gaioso e Dória, o que não deixa de ser em partes verdade tendo em vista 

como essas questões territoriais costumam se arrastar por décadas, sendo os argumentos 

ressuscitados e ressignificados em novos contextos. 

Heráclito de Alencastro Pereira da Graça era o presidente do Ceará que, em relatório 

de março de 1875, respondia diante da assembleia provincial a um aviso do Ministério do 

Império, que sondava sobre a “conveniência de anexar-se à província do Piauí” o território 

entre o Timonha e o Parnaíba. Como era de se esperar, o público ouvinte de Pereira da Graça 

não estaria interessado em perdas territoriais, motivo pelo qual seu texto é mais inflamado na 

defesa daquele naco de terra que se estendia até o Parnaíba, e incluía o recentemente 

emancipado município da Amarração. Elencou o presidente o seu arsenal de documentos que, 

desde tempos coloniais, indicava como o rio Parnaíba era o “limite natural” com o Piauí e, de 

certa forma, com o Maranhão. Trazia, ao contrário de Dória, documentos do próprio arquivo 

da secretaria do governo, sugerindo uma posse maior de papéis a seu favor. Ainda assim, 

grande parte do seu argumento estava na voz das pessoas: “Ouvindo as autoridades locais 

inclusive o vigário e a câmara municipal foram todas de parecer sobre a inconveniência de 

semelhante anexação sob qualquer ponto de vista, político, civil, comercial, eclesiástico e 

topográfico”.520 O discurso começa a ficar mais intenso a partir daí: 

De feito, todas as relações políticas, civis, comerciais e eclesiásticas dos povos que 

habitam o aludido território acham-se estreitadas exclusivamente com as comarcas 

da Granja e Viçosa, e com a capital desta província que lhes fica mais próxima que a 

do Piauí. Os hábitos e costumes dos habitantes são inteiramente cearenses, e há viva 

repugnância da parte deles em mudarem de província, como já representaram, 

[quando] apenas souberam do projeto oferecido à consideração da câmara dos Srs. 

deputados, com o intuito de os violentar a pertencer à província do Piauí.521 

 

520 BRASIL. Relatório do presidente Heráclito de Alencastro Pereira da Graça, 1o de março de 1875, p. 16. 
521 Ibid., p. 16. 
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O termo “exclusivamente” dava a entender que Viçosa e Granja, municípios 

localizados a mais de 30 léguas de Amarração, tinham mais “estreitados” os laços com essa 

comunidade do que Parnaíba, distante quatro léguas. Em 1864, o presidente do Piauí, 

Menezes Dória, havia já fornecido um contraponto a esse argumento, ao tratar do complexo 

entrelaçamento entre Amarração e Parnaíba e suas decorrentes “anomalias”: 

Os habitantes do sítio da Amarração, ribeirinho da barra do mesmo nome, são 

pastorados pelo vigário da freguesia da Granja, da qual dista aquele sítio 30 léguas e 

é dependência, segundo as pretensões do Ceará; mas esses mesmos habitantes têm 

sido qualificados votantes da freguesia da Parnaíba e lá têm efetivamente votado!522 

 

É certo, portanto, que as conexões de Amarração com o Ceará não eram tão naturais 

como pareciam. Então, faz sentido que o presidente do Ceará recorresse à indignação dos 

receptores de sua mensagem, apelando ao socorro dos “povos” que lá viviam e que estariam 

em risco de serem “violentados” a pertencer a outra província. Soma-se à tradição o 

argumento de uma suposta identidade cearense, que fosse tão nitidamente perceptível e 

identificável que os habitantes de Amarração, sentiriam “viva repugnância” em serem de certa 

forma expatriados.523 O final do texto repete a mesma ideia de uma identidade cearense como 

visivelmente diferente das de outras províncias, agora sob o conceito de “família”: 

Estes preciosos documentos vêm confirmar o direito do Ceará reputar seu o 

território que se pretende anexar à província do Piauí, a pretexto de restituição; 

explicam e justificam pelo longo e diuturno tempo de vida conjunta a oposição e o 

desgosto que apresentam os povos à ideia de deixarem repentinamente de pertencer 

à família cearense, a esta província, para passarem à família e província estranha; e 

convencem quão injusta é a acusação que se faz ao Ceará de haver usurpado 

território do Piauí na linha da costa. 524 

É certo que interesses econômicos e políticos variados, além de questões de 

prestígio, envolvem o ganho ou perda de territórios, de modo que todo o fervor expresso 

nessas linhas não pode ser interpretado como um sentimento constantemente aflorado. Porém, 

não deixa de ser um indicativo emblemático de sentimentos latentes que poderiam ser vez ou 

outra acionados para essas finalidades. Outro cearense ilustre, o senador Pompeu, em seu 

Ensaio estatístico de 1863, também recorreu a comparações e uma certa hierarquia entre as 

províncias. Tendo conhecimento da Memória publicada por Alencastro acerca do Piauí anos 

antes, Sousa Brasil rejeitou a ideia daquele ensaísta de que o Ceará tivesse sido “uma 

província conquistadora do território do Piauí”. E assim se expressou: “Não há maior sem 

 

522 BRASIL. Relatório do presidente Franklin Américo de Menezes Dória, 1o de julho de 1864, p. 23. 
523 Entenda-se repugnância como sinônimo de “relutância” ou “resistência”. 
524 BRASIL. Relatório do presidente Heráclito de Alencastro Pereira da Graça, 1o de março de 1875, p. 16. 
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razão: se falasse quanto à conquista moral e civilizadora, bem; conquista de território nunca 

houve”.525 A partir daí, passa a rejeitar cada um dos documentos selecionados por Alencastro, 

procurando despi-los de sua validade ou buscando reinterpretá-los a favor do Ceará. Por seu 

curto juízo acima citado, entendo que Sousa Brasil reconhecia o entrelaçamento humano e 

econômico entre as províncias, considerando que poderia ter havido uma “conquista moral e 

civilizadora” do Ceará sobre o Piauí, mas nunca territorial. 

 Embora irmanadas dentro do Império do Brasil e “pacificadas” desde meados dos 

anos 1840, as províncias brasileiras volta e meia sinalizam para as “pátrias regionais” ainda 

não completamente dissolvidas pela força centralizadora da corte. Talvez porque todo esse 

esforço fosse ainda ineficaz, dada a falta de pessoal, de instituições, de estrutura burocrática; 

seja porque, em acordo com Miriam Dolhnikoff, a intenção nunca tenha sido sufocar os 

interesses e jogos de poder locais, mas readequá-los à construção do novo Estado nacional, 

limitando-os, mas permitindo que existissem dentro de uma margem de manobra controlável 

pela Corte. 

Piauí e Ceará evocaram uma história própria, um território “natural” e a existência de 

um “povo” ou “família” próprios de suas províncias. Tais sentimentos, análogos aos 

nacionais, ignoravam, por um momento, a condição de unidades administrativas do Brasil, 

limitadas em sua autonomia e cujo maior dirigente era indicado pelo próprio imperador. A 

questão-chave aqui é entender o público receptor das mensagens, os deputados provinciais, 

representantes de grupos de poder locais, para os quais as disputas próximas poderiam 

interessar consideravelmente mais do que os grandes projetos de nação. E, para esse público, 

tanto os presidentes do Piauí como do Ceará utilizaram de argumentos não-cartográficos na 

maior parte do tempo em que fizeram seus apelos. Foram a tradição e os sentimentos 

“pátrios” que falaram mais alto do que mapas, decretos e alvarás, sendo esses buscados para 

subsidiar apenas parte da argumentação. O presidente do Ceará sequer utilizou o Atlas do 

Império de Cândido Mendes, à época bem conhecido, que indicava em várias ocasiões os 

limites do Piauí com o Ceará pelo braço do rio Parnaíba chamado Igaraçu, dessa forma 

“concordando” com a posição defendida por essa última província. Na Figura 22, indico dois 

pontos na página específica do mapa do Piauí no atlas de Cândido Mendes. O primeiro deles 

foi extraído da planta geral da província e o segundo provém de um cartucho específico a 

respeito do “Delta do Rio Parnaíba” de autoria de Davi Moreira Caldas. No primeiro caso, 

apenas o Piauí está colorizado e seu estrito litoral fica evidente, sendo o rio Timonha 

 

525 BRASIL. 1863, p. 6-7. 
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totalmente externo à província. Na segunda imagem, do cartucho, Mendes colorizou as três 

províncias cujos limites se projetavam no entorno do delta: o Ceará, em amarelo, com o 

controle da Amarração; o Piauí, com Parnaíba e apenas a Ilha Grande (em azul); e, por fim, o 

Maranhão, em tom salmão, com a posse da maior parte das ilhas da foz do Parnaíba. 

 

Figura 22: Detalhes da página específica do Piauí no Atlas do Império de Cândido Mendes (1868) 

 
 

 

Fonte: MENDES, 1868, mapa VI. 

 

Lembro que Mendes não hesitou em posicionar-se no caso de Santa Catarina e 

Paraná. Logo, a colorização do atlas, embora não fosse precisa, não era também 

desinteressada e poderia servir para reforçar o argumento a favor de alguma pretensão 

territorial, mas não foi isso que ocorreu. Pereira da Graça, ele próprio cearense, também não 
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viu necessidade de utilizar em seu argumento o Ensaio estatístico de seu conterrâneo, o 

senador Pompeu. Tomás Pompeu de Sousa Brasil apresentava mesma intepretação de que o 

limite entre as duas províncias se iniciava no “delta do Parnaíba”, traçando-se daí uma linha 

“até a extensa cordilheira da Ybiapaba” e, a partir dela, essa formação montanhosa marcaria o 

limite entre as províncias rumo ao sul “até os Cariris Novos”.526 Em suas primeiras notas de 

rodapé, Sousa Brasil informou que a área do Ceará havia sido baseada na carta corográfica do 

dr. Théberge, que julgava ser uma boa atualização dos mapas de Paulet e Conrado, apesar dos 

notáveis erros. Para o argumento do presidente da província diante daquela assembleia, no 

entanto, parece ter bastado mencionar alguns documentos que ganhavam legitimidade por sua 

antiguidade, bem como apelar aos sentimentos de indignação em relação a uma possível perda 

de território. 

A ressurgência da questão de limites é comum em casos de litígio. Em 1857, por 

exemplo, José Martins Pereira de Alencastro publicou, na Revista do IHGB, a Memória 

cronológica, histórica e geográfica do Piauí. Anos depois, vários presidentes do Piauí se 

posicionaram diante da assembleia provincial para a resolução do caso. Na mesma época, 

meados dos anos 1860, Tomás Pompeu de Sousa Brasil publicou o primeiro volume do 

Ensaio Estatístico da Província do Ceará, com a versão cearense da interpretação dos limites 

e a refutação dos argumentos de Pereira de Alencastro. Em junho de 1871 a questão chegou à 

Assembleia Geral, por meio de dois projetos encaminhados à comissão de estatística daquela 

casa. O primeiro deles, acompanhado de uma breve defesa, pedia a “restituição” do sertão de 

Piranhas ou Crateús para o Ceará. O resumo do argumento era de que “o sertão de Crateús 

acha-se encravado no Ceará, e só ligado ao Piauí por angustíssimo nexo”, apelando-se, assim, 

a favor do Ceará, pela “naturalidade da divisão” e pela “comodidade dos povos”.527 O 

segundo projeto, por seu turno, do deputado do Piauí, Antônio Coelho Rodrigues, versava 

sobre os limites litorâneos e sintetizava, em um artigo: “Enquanto não forem definitivamente 

fixados os limites da província do Piauí com a do Ceará pela costa do Oceano Atlântico, 

servirá de linha divisória entre elas o rio Timonha”.528  

Tais projetos ficaram longo tempo na fila de análise e tornam a aparecer em 1875. O 

deputado pelo Piauí, Agesilau Pereira da Silva, falando na sessão da Assembleia Geral de 3 de 

setembro daquele ano, explicou como, eleito em 1872, teve de se ausentar das discussões da 

 

526 Ibid., p. 7. 
527 Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados. Terceiro anno da decima-quarta 

legislatura. Sessão de 1871. Tomo 3. Rio de Janeiro: Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & 

C., 1871, p. 91 (Sessão de 15 de junho de 1871). 
528 Ibid., p. 92. 
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casa por considerável tempo. Ao retornar, em 1874, dizia “[…] procurei promover o 

andamento do referido projeto que ainda dormia esquecido na pasta da comissão de 

estatística”.529 De fato, aquela reunião começava a se debruçar sobre o parecer da dita 

comissão, publicado em 20 de agosto daquele ano, e que dava um ganho de causa à pretensão 

piauiense no litoral com a incorporação da vila da Amarração. 

Nessa sessão parlamentar se percebe como a autoridade de Cândido Mendes foi 

acionada para as respectivas defesas de Piauí, personificadas no deputado Agesilau Pereira da 

Silva, e do Ceará, expressas em maior coro, mas especialmente pelos deputados Tristão de 

Alencar Araripe e Paulino Nogueira Borges da Fonseca. A fala do deputado Agesilau iniciou 

com uma justificativa de que teria pedido agilidade – mas não favor – à comissão de 

estatística para que a matéria fosse tramitada. Um dos membros da comissão, presente na 

sessão, o deputado liberal pelo Rio Grande do Sul, Florêncio de Abreu, testemunhou: “Pela 

minha parte declaro que o nobre deputado só me pediu que apressássemos esse parecer”. O 

deputado Alencar Araripe, da parte do Ceará, argumentou que os deputados de sua província 

não estiveram cientes de que tal documento voltara à análise, ao que o “Sr. Agesilau” 

respondeu que isso de nada teria adiantado, já que as províncias não teriam entrado em acordo 

de qualquer forma. 

De fato, uma parte do parecer da comissão assim acionava Cândido Mendes: 

O Sr. senador Cândido Mendes de Almeida, com o escrúpulo que presidiu sempre as 

suas pacientes e laboriosas investigações para a confecção do seu excelente Atlas do 

Império, exprime-se de modo que revela a sua muito competente e sincera convicção 

de que o rio Timonha era a divisa da província do Piauí com a do Ceará pela costa 

do oceano, afirmando em face dos documentos que “era este mesmo rio Timonha 

que extremava a parte do Ceará que dependia do Maranhão, da do Piauí antes da 

organização desta província em capitania”530 

A discussão que se seguiu não fugiu muito desse padrão: um elenco de autoridades 

que poderiam referendar a causa piauiense ou a cearense. É digno de nota que a citação do 

parecer da comissão de estatística menciona Cândido Mendes, o seu Atlas do Império e 

inclusive faz uma transcrição de um trecho da obra. Em nenhum momento, entretanto, alude 

aos mapas contidos na obra. É certo que o próprio autor do atlas havia declarado que a 

colorização daqueles mapas acabava tendo mais um fim didático e ilustrativo do que 

comprobatório dos limites internos e externos de cada unidade do Império. Ainda assim é 

sintomático como a sua autoridade em geografia residia no seu nome, na sua obra, nos 

 

529 Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados. Quarto anno da decima-quinta 

legislatura. Sessão de 1875. Tomo 5. Rio de Janeiro: Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & 

C., 1875. (Sessão de 3 de setembro de 1875). 
530 Annaes do Parlamento Brazileiro. 1875, p. 71. 
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documentos que havia consultado, mas não na própria cartografia, que era fruto desse 

trabalho. Afinal, pelo seu mapa, claramente se vê como ele representou o limite do Ceará, 

chegando até um dos braços do Parnaíba, ainda que, em sua introdução, tenha expressado 

“sincera convicção” acerca do limite no rio Timonha. No entanto, o argumento do Piauí fugiu 

ao mapa e nesse aspecto não parece ter tido réplica ou oposição, mesmo que ela pudesse 

favorecer o Ceará. 

A continuação do debate naquela sessão fez o deputado Agesilau Pereira da Silva 

invocar ainda mais autoridades e em todas elas o nome da pessoa parece pesar mais do que o 

argumento de suas obras. Veja-se, por exemplo, essa insinuação dirigida a Paulino Nogueira, 

deputado pelo Ceará: 

O Sr. Agesilau — […] O nobre deputado pela província do Ceará, apreciando vários 

destes escritores em termos que muito os desabonam, concluiu por averbá-los todos 

de suspeitos. Basílio Torreão, o padre José de Moraes, Aires do Casal, o 

comendador Alencastre, o Sr. senador Cândido Mendes são escritores que, na 

opinião do nobre deputado, nenhuma importância devem merecer […] Basílio 

Torreão, disse S. Exc., era um ignorante… 

O Sr. Paulino Nogueira: — Não disse isso.531 

A longa exposição do deputado do Piauí explorava os argumentos de ensaístas que 

evocavam cartas régias ou alguma antiquíssima ocupação. Entretanto, mesmo o autor do mais 

reconhecido atlas do Império não era chamado pelos seus mapas, porém pelas longas 

descrições e justificativas que abriam seu livro. As autoridades evocadas também não eram 

suscetíveis a serem desautorizadas, mas apenas reinterpretadas, como se depreende da curta 

reposta de Alencar Araripe aos argumentos do “sr. Agesilau”: 

O Sr. Agesilau […] Nós temos, pelo menos, em nosso favor, a opinião unânime de 

todos os escritores antigos e modernos: o padre José de Moraes, Galuzi, Aires do 

Casal, Basílio Torreão e Cândido Mendes, como já tive ocasião de mostrar e mui 

bem afirmou a nobre comissão, são desse parecer. 

Quais são as autoridades que o Ceará invoca em favor seu? Não ouvimos nenhuma, 

nem de casa, nem de fora! 

[…] 

O Sr. Alencar Araripe: — Os próprios autores que V. Ex. cita são todos contra o 

Piauí.532 

Não cabe aqui explorar todos os meandros dessa discussão porque envolveria 

adentrar na intricada rede de discussões que ocorriam nas assembleias provinciais, nas 

correspondências com a Corte, nos debates da Câmara e do Senado, bem como as obras 

 

531 Ibid., p. 40, grifos no original. 
532 Ibid., p. 43, grifos no original. 
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mencionadas para a composição da defesa do interesse de cada parte. Enfatizo aqui a 

precariedade do uso de mapas como instrumentos de autoridade na condução de debates que 

envolviam diretamente questões territoriais. Antes de adentrar conclusões desta seção, vale 

observar, ainda, a discussão dos limites entre Ceará e Piauí no “sertão de Crateús”. 

A Figura 23 é uma composição dos mesmos mapas da Figura 21 (Galluzzi, Paulet, 

Martius e Théberge), mas focados ao sul, nos limites interiores. Nesses mapas, se percebe 

como o limite entre as duas províncias fazia uma curva que permitia ao Piauí o controle da 

região dos Crateús e, em alguns casos, evidencia-se claramente o boqueirão escavado pelo rio 

Poti na serra da Ibiapaba.  

Figura 23: Comparação de mapas a respeito dos limites interiores entre Piauí e Ceará 

   
 

   

Superior esquerdo: Galluzzi (1761); superior direito: Paulet (1818); inferior esquerdo: Martius (1828); inferior 

direito: Théberge (1861). 
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O mapa de Galluzzi indicava com nitidez a curva na linha de limite interprovincial, 

mas fazia curvando igualmente a serra da Ibiapaba, coincidindo a serra com o divisor de 

águas. O mapa de Spix e Martius não consegue expressar nem os limites, nem a questão 

topográfica com clareza. Já nos mapas de Paulet e Théberge, é possível notar como a “Serra 

Grande” era interrompida pelo boqueirão do Poti e, especialmente no mapa desse último, é 

possível observar as paróquias de Príncipe Imperial (“Piranhas”) e Independência (“Pelo 

Sinal”) compondo a região dos Crateús (“Caratihús”). O mapa do Ceará dentro do Atlas do 

Império de Cândido Mendes também apresentava o Ceará com a reentrância territorial 

piauiense. 

Segundo o deputado Agesilau Pereira da Silva, naquela mesma sessão de 3 de 

setembro de 1875 na Assembleia Geral, a transferência mútua de áreas entre as províncias 

(litoral – interior) era uma possibilidade e já havia sido proposta no final dos anos 1820: 

Em 1827 a câmara dos Srs. deputados elegeu uma comissão composta 

exclusivamente de representantes do Ceará, para dar informações a respeito destas 

duas causas eternas de litígios entre as duas províncias. 

Neste parecer, que tenho aqui, entre diferentes documentos, a comissão cearense, 

que não ouviu, nem cedeu a pedidos de deputados do Piauí, reconheceu a 

conveniência indisputável que havia em passar para a província do Piauí o território 

que hoje reclamamos; acrescentando, porém, que, como uma espécie de 

compensação, fosse dado à província do Ceará o vale do Crateús, de que há pouco 

falei.533 

Não foi por acaso que o Piauí emancipou a vila do Príncipe Imperial, em 1832, para 

efetivar sua ocupação naquele território. Para o deputado Agesilau, na falta de uma troca 

territorial, a questão do lado de Crateús estaria resolvida há décadas até que, por iniciativa do 

deputado pelo Ceará, Alencar Araripe, foi apresentado projeto, em 1871, para a sua 

“devolução”. Em meio àquelas discussões de setembro de 1875, Araripe justificou a 

iniciativa: “— Foi a pedido dos habitantes da localidade”.534 O texto do argumento 

apresentado à Assembleia Geral em 1871 concluía: 

Restituindo [a região] ao Ceará, respeita-se a divisão natural firmada por notável 

baliza, qual é uma alta e notabilíssima cordilheira. 

Restituindo ao Ceará consegue-se uma vantagem política, incorporando-se ao povo 

cearense uma porção de brasileiros que no Ceará tem as suas mais ativas relações de 

comércio e de família.535 

Em 1880, enfim, o Decreto Imperial nº 3.012 efetivou a troca das áreas, garantindo 

ao Piauí seu litoral e “preenchendo” o mapa do Ceará com o sertão dos Crateús. Os 

 

533 Ibid., p. 40. 
534 Ibid. 
535 Annaes do Parlamento Brazileiro, (1871), p. 92. 
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desdobramentos dessa troca, cheia de lacunas, continuam provocando litígios que instigam a 

pensar sobre os limites do alcance da visão do Estado no século XXI.536 Para o XIX, no 

entanto, a questão estava ao menos amortecida e o mapa de Justa Araújo, analisado 

anteriormente neste capítulo, trouxe essa novidade de forma visual, com duas linhas se 

entrelaçando e indicando as perdas e ganhos cearenses (conferir Mapa 12). Curiosamente, o 

mapa ilustrava uma decisão política que havia sido tomada com pouquíssimo auxílio desse 

mesmo tipo de instrumento.  

O mapa acabava custando caro porque envolvia operações variadas in loco, ou ao 

menos, o salário de uma pessoa que copiasse e reformulasse cartas antigas. Faltava ao Ceará, 

e a muitas outras províncias, pessoal, equipamentos e recursos financeiros em quantidade 

suficiente, mas essa não é a equação completa. Havia um componente político que se 

calculava, pesando o custo e o benefício, como fizeram os deputados provinciais do Ceará em 

1864, chegando a um ponto em que a sabedoria política aconselhava a não investir em 

projetos de utilidade duvidosa. Havia também, nas entrelinhas, um possível componente de 

“ilegibilidade” intencional, em que a produção do mapa poderia comprometer os arranjos 

políticos internos. Produzir um mapa, afinal, talvez mostrasse o quanto “podia valer” o Ceará, 

e essa enunciação poderia não soar de forma positiva, como foi a intenção do seu autor. 

De qualquer forma, ainda que o mapa fosse produzido, a sua autoridade ainda era 

fraca na resolução de conflitos internos, à diferença de uma vasta mobilização de mapas que 

se fez em vários momentos do século para a demarcação das fronteiras do Brasil com outros 

Estados soberanos. No âmbito interno, tanto na discussão da assembleia provincial, em 1864, 

como na câmara dos deputados, em 1875, prevaleciam os apelos a nomes consagrados, cartas 

e tratados, e mesmo uma conveniente tradição, que encontrava eco e respaldo nas fileiras 

legislativas. Embora se conectassem ao país e ao mundo por meio do fluxo de pessoas, ideias 

e mercadorias, as províncias guardavam ainda aspectos de “pátrias” regionais argumentando 

 

536 Mais recentemente, em 2011 o governo piauiense recorreu ao Supremo Tribunal Federal para a incorporação 

de uma área em litígio que foi referida por alguns veículos de imprensa como a “faixa de Gaza” da região 

Nordeste. (Folha de S. Paulo, 15/10/2011)  A “terra sem lei, desprovida de serviços básicos aos seus cidadãos, 

não parece ser reivindicada apenas para suprir esse vácuo de Estado; a presença de recursos naturais entra em 

jogo e dificulta o acordo, levando a questão aos dias atuais, como sintetizado na chamada de uma reportagem de 

novembro de 2019: “Por energia e ouro, PI e CE escalam disputa por território a Exército e STF”. (UOL 

Cotidiano, 15/11/2019) Segundo a mesma reportagem, a argumentação do Piauí envolve a seu favor um dos 

mapas de Galluzzi e a carta manuscrita do “doutor Théberge”. Além dos argumentos baseados na cartografia 

histórica, os estados também apelam às pesquisas e bases territoriais do IBGE. O recurso ao Exército, anunciado 

na reportagem, é referência a uma determinação da ministra do STF, Carmen Lúcia, para que se proceda a uma 

perícia por parte dessa corporação. A discussão cartográfica agora envolve temas como o uso de aeronaves 

tripuladas, drones e satélites para a captura de imagem e medições. (G1 Ceará, 26/06/2019). Referências 

completas das reportagens ao final do texto. 
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em favor de um território que teria sido herdado das antigas capitanias ou apelando à 

existência de “hábitos” tão próprios que seriam facilmente distinguíveis dos existentes em 

suas vizinhas.  

Mesmo em assuntos internos às províncias, como a determinação de sua área total, o 

mapa perdia força diante das estimativas e cálculos não muito transparentes de autoridades, 

como Cândido Mendes ou Sousa Brasil. Ainda assim, o Rio de Janeiro obteve uma das 

melhores estimativas de sua área, por meio de um cálculo executado sobre o mapa 

desenvolvido pelos engenheiros Niemeyer e Bellegarde. Essa província, mais provida de 

recursos – como bem notaram os deputados do Ceará – e de proximidade com a Corte, é 

objeto do próximo capítulo deste estudo. 

 

 

 



241 

 

 

Mapa 10: PAULET, José da Silva, Carta da capitania do Ceará… (1818 / 1859) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart529227/cart529227.jpg. Acesso em 20 out. 

2019

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart529227/cart529227.jpg
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Mapa 11: THÉBERGE, Pedro, Carta chroographica da província do Ceará… (1861) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart249878/cart249878.jpg. Acesso em 20 out. 2019

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart249878/cart249878.jpg
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Mapa 12: ARAÚJO, Antônio Gonçalves da Justa, Carta Corographica da província do Ceará… (1881) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart526280/cart526280.jpg. Acesso em 20 out. 

2019 

 

 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart526280/cart526280.jpg
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4. RIO DE JANEIRO: OSCILAÇÕES ENTRE O NACIONAL E O PROVINCIAL 

A província do Rio de Janeiro encontrava-se em posição favorável ao mapeamento 

desde que o interesse pelas minas gerais, a taxação do ouro e outros projetos de expansão 

territorial, durante o período colonial, tornaram essa área propícia ao estabelecimento de 

povoações, policiamento e registros que controlassem a movimentação de pessoas e bens. A 

mudança da administração colonial para o Rio de Janeiro, em 1763, pode ser vista como um 

marco importante desse processo, de onde a sede do poder não sairia por quase dois séculos, 

ainda que as formas de concepção e exercício desse poder tenham se alterado muitas vezes ao 

longo desse período. No entanto, mesmo antes dessa decisão, o posicionamento das baías e 

ilhas do recortado litoral fluminense e seus caminhos para os interiores já eram de interesse 

estratégico, como atesta o estabelecimento, na década de 1730, dos “padres matemáticos” na 

cidade do Rio de Janeiro.537 

Chamados uma década antes pelo rei dom João V de Portugal, Domenico Capacci 

(também referido pela forma aportuguesada Domingos Capassi), jesuíta italiano, e Diogo 

Soares, jesuíta português, passaram quase uma década acumulando instrumentos e 

conhecimentos no reino antes do envio à América portuguesa. Segundo Heloísa Gesteira, os 

“instrumentos matemáticos” trazidos pelos religiosos eram não apenas os veículos utilizados 

para o desenvolvimento de seus trabalhos como também objetos que legitimavam os mapas 

produzidos, conferindo-lhes a necessária cientificidade que Portugal precisava para assegurar 

suas pretensões diante de seu vizinho ibérico.538 Para Paulo Menezes, o conhecimento trazido 

por Capacci e Soares, no âmbito das medições de longitude, representou um novo marco na 

produção cartográfica luso-brasileira, sendo que seus mapas foram peças-chave na 

composição do arsenal mobilizado por Portugal tanto na afirmação de interesses externos, 

como o “Mapa das Cortes”, como na administração interna de sua grande colônia, como é o 

caso da Carta… da Nova Lusitânia ou Estado do Brasil.539 

O dito “Mapa das Cortes” foi encomendado pela coroa portuguesa no fim dos anos 

1740 e intitulava-se, formalmente, de Mapa dos confins do Brasil com as terras da Coroa de 

Espanha na América Meridional. O título sugere o propósito do mapa: garantir os interesses 

 

537 ALMEIDA, André Ferrand. Os mapas do Brasil desenhados pelos padres matemáticos no século XVIII, 

Público, 06/06/2018. Artigo escrito por pesquisador do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da 

Tecnologia de Portugal em parceria com o jornal Público; Conferir MENEZES, 2007. 
538 GESTEIRA, 2012, pp. 207-224. 
539 MENEZES, Paulo Márcio Leal de. A Cartografia do Império do Brasil. IV Simpósio Luso Brasileiro de 

Cartografia Histórica, 2011, p. 3. 
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territoriais portugueses na mesa de negociações que levou ao Tratado de Madri, em 1750. 

Formado a partir de mapas de “sertanistas”, das explorações do francês La Condamine e das 

inúmeras anotações dos padres matemáticos, essa peça cartográfica foi uma das poucas que 

ambas as coroas ibéricas concordaram em utilizar como referência para as negociações. Como 

aponta Jorge Cintra, o mapa original, deliberadamente, não apresentava as longitudes, 

apagando, por conseguinte a linha de Tordesilhas, assim promovendo os interesses 

portugueses na ocupação e manutenção de territórios interioranos. Ao final de um estudo 

publicado em 2009, por meio de softwares de georreferenciamento, Cintra se une aos 

inúmeros estudiosos que indicaram a proposital distorção de algumas áreas de modo a “causar 

uma impressão diminuída das áreas pretendidas pelos portugueses”.540 

Quanto ao segundo mapa, foi encomendado por dom Rodrigo de Sousa Coutinho, 

ministro de marinha e dos territórios do ultramar português nos últimos anos do século XVIII. 

Segundo Iris Kantor, Coutinho era entusiasta de princípios liberais de fomento às atividades 

produtivas e à racionalidade administrativa. Ademais, tornou-se notória a sua política de 

integração de pessoas nativas das colônias na construção de aparatos administrativos 

portugueses.541 O mapa continha um título descritivo: Carta Geográfica de Projeção Esférica 

Ortogonal da Nova Lusitânia ou Estado do Brasil. Servia a dois propósitos: um deles, 

reforçar as pretensões portuguesas ainda não bem resolvidas, principalmente com a Espanha 

e, de outro lado, aprimorar o conhecimento do Estado português sobre o conjunto de terras 

bastante desconexas que compunham o seu domínio colonial sul-americano. É, de certa 

forma, uma das primeiras cartas “gerais” de um território que se assemelha muito ao atual, 

mas, reitero, os nexos internos desse território estavam longe de serem coesos. Organizado 

oficialmente por Antônio Pires da Silva Pontes Leme, o mapa apresenta uma nominata, uma 

“tábua de autoridades que abonam esta carta”. Em mais de trinta nomes, o segundo e o 

terceiro são justamente os padres Soares e Capacci.542 Um conjunto de letras se colocou após 

o nome de cada indivíduo, classificando-os em “O” para “observador astrônomo”, “C” para o 

termo “configurou” e “OC” para “observou e configurou”, referindo-se a pessoas cujo 

 

540 CINTRA, Jorge Pimentel. O Mapa das Cortes: perspectivas cartográficas. Anais do Museu Paulista: 

História e Cultura Material, v. 17, n. 2, 2009, p. 76. 
541 KANTOR, Iris. Mapas em trânsito: projeções cartográficas e processo de emancipação política do Brasil 

(1779-1822). Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, v. 12, n. 24, 2010, pp. 

112-113. 
542 LEME, Antônio Pires da Silva Pontes. Carta geographica de projecção espherica orthogonal da Nova 

Lusitania ou America Portugueza e Estado do Brazil, 1798. 
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trabalho serviu tanto à coleta de notações astronômicas quanto à formatação do desenho 

propriamente. Soares e Capacci foram enquadrados nesse último quesito.543 

A presença dos padres matemáticos no continente americano marcava o início de 

uma cartografia mais científica e mais interessada nos seus aspectos legitimadores das 

pretensões territoriais portuguesas como um todo. Para o presente estudo, no entanto, 

interessa notar que sua base era o pequeno observatório que instalaram no morro do Castelo, 

em São Sebastião do Rio de Janeiro, cuja longitude foi determinada por comparação com 

tábuas vindas do observatório de Paris.544 Essa primazia de “conhecimento” não está 

dissociada da primazia econômica e política que se veria crescente nas décadas seguintes, 

bem como a urgência de posicionar o centro do poder mais próximo da região platina. 

As localizações determinadas por Soares e Capacci se deram, em grande medida, 

com base na longitude do morro do Castelo, em muitos casos sendo obtidas em comparação 

com o meridiano de Paris.545 Para Menezes, essa estratégia poderia estar associada a uma 

cartografia ainda do “segredo”, em que a distorção proposital e o uso de uma longitude menos 

conhecida dificultariam a leitura por pessoas habituadas a referenciar outros meridianos mais 

“universais”, como Paris, Londres ou a Ilha do Ferro (no arquipélago das Canárias).546 

A quantidade de mapas que davam uma visão abrangente da área – suposta – da 

capitania/província não é desprezível, a despeito de haver, segundo alguns estudiosos, uma 

relativa “pobreza cartográfica” na virada do setecentos para o oitocentos.547 Trato de 

enumerar alguns desses mapas e tecer alguns comentários sobre esses laços de continuidade 

entre um mapa e outro, percebidos por análise própria e outras leituras. Assim como nos 

capítulos anteriores, essa é uma visão introdutória, que não requer a exploração minuciosa de 

cada peça. Para tanto o Quadro 5 servirá de referência aos leitores. Dois mapas terão mais 

atenção, a saber, o organizado por Pedro Taulois, publicado em 1839, e o conhecido mapa de 

Niemeyer e Bellegarde, produzido entre 1858 e 1861. 

 

 

 

 

543 Legenda presente no mapa. 
544 CINTRA, Jorge Pimentel; O Mapa das Cortes e as fronteiras do Brasil. Boletim de Ciências Geodésicas, v. 

18, n. 3, 2012, p. 431. 
545 Ibid. 
546 MENEZES, 2011, p. 4. 
547 MENEZES, Paulo Márcio Leal et al. Estudo Comparativo da Carta Geographica da Provincia do Rio de 

Janeiro de 1823 - Uma Abordagem para Datação, 3o Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica, n. Belo 

Horizonte, pp. 212–226, 2016. 
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Quadro 5: Lista de mapas da capitania/província do Rio de Janeiro que serão abordados neste capítulo 

Nome oficial 
Data de 

produção 
Autores informados Detalhes 

Mapa Corográfico da Capitania do Rio 

de Janeiro 
1730? Domenico Capacci 

Sem latitudes e 

longitudes 

Carta Corográfica da Capitania do Rio 

de Janeiro, capital dos Estados do Brasil 
1777 Francisco João Roscio 

Meridiano da Ilha do 

Ferro 

Carta Geográfica da Província do Rio de 

Janeiro 
1823 

Autor desconhecido.  

Cópia 

Meridiano da Ilha do 

Ferro 

Planta da Província do Rio de Janeiro 1830 
Lauriano José Martins 

Penha (desenhador) 

Meridiano da Ilha do 

Ferro 

Carta Corográfica da Província do Rio 

de Janeiro 
1839 

Pedro Taulois 

(organizador) 

Meridiano de Paris 

(provavelmente) 

Carta Corográfica da Província do Rio 

de Janeiro 
1861 

Conrado Jacob de 

Niemeyer e Pedro de 

Alcântara Bellegarde 

Meridiano do Pão de 

Açúcar / Rio de Janeiro 

Fonte: organização do autor 

 

A lista não expressa a totalidade, mas os mapas mais conhecidos e completos na 

trajetória do setecentos para o oitocentos. Também não há que se esperar por continuidade ou 

coerência, visto se tratar de uma série de diversas procedências e objetivos. O mapa de 

Capacci, por exemplo, não apresenta a grade de latitudes e longitudes, sendo que uma rosa-

dos-ventos informa o leitor sobre a orientação da imagem. As montanhas também são 

apresentadas de forma “desenhada”, contrastando com os sombreamentos mais esquemáticos 

que são vistos nos mapas posteriores. O mapa de Roscio, de 1777, também é ricamente 

ornado, possui uma rosa-dos-ventos, e refere os paralelos e meridianos com base na Ilha do 

Ferro. Os mapas de 1823 e 1830, por sua vez, exploram mais uma rede urbana e de caminhos 

que se abriam e consolidavam em várias direções. Dito isto, é óbvio que qualquer comparação 

superficial entre esses mapas seria anacrônica. Não só o nível de ocupação do território 

fluminense cresceu significativamente no período, como as intenções dos cartógrafos eram 

diferentes a cada instante. Vide o mapa de Capacci, explicitamente dedicado a dom João V, 

seu patrono, e os mapas do século XIX, preocupados em estabelecer uma “província” dentro 

de um novo Estado nacional. 

Ainda assim, algumas possibilidades surgem, como aquela seguida por Paulo Márcio 

Leal de Menezes e equipe, que extraíram topônimos destes e outros mapas para tecer 

considerações não apenas sobre a efetiva ocupação da capitania/província, mas, também sobre 

a própria produção desse território. Por meio desses olhares, os pesquisadores detectaram as 

regiões de expansão, novos caminhos que se abriam ou consolidavam, os “vazios” sendo 



248 

 

 

eliminados nos mapas, bem como as transformações administrativas (municípios, 

comarcas…) da província.548 

Tal pesquisa me inspira a indicar alguns elementos de continuidade e ruptura entre 

esses mapas, como forma de introduzir o capítulo. Embora a estética e a política por detrás de 

cada mapa sejam um universo à parte, em termos materiais, na maior parte das vezes, os 

limitados mapas existentes serviam de fonte para a realização dos próximos. Assim, não é 

raro, como foi abordado no capítulo 2, encontrar tendências e traços de continuidade entre 

eles. A Figura 24:  apresenta uma seleção de seis mapas, entre 1730 e 1861, com foco na 

região de Cantagalo. O mapa de Capacci, de 1832, indica uma “cordilheira de montes que 

continua até a capitania do Espírito Santo”.549  Delimitava, assim, as serras e baixadas do 

litoral, em contraposição ao vale do Paraíba e terrenos do “planalto”. Em 1777, o mapa de 

Roscio indica parte dessa região como um significativo vazio, um “sertão pouco conhecido, 

montuoso e emboscado e ocupado por várias Nações de Índios Selvagens”.550 O mapa de 

1823 indica a mesma região como “minas do Cantagalo” e aponta: “todo o terreno desta parte 

até as margens do Rio Paraíba e Paraibuna, seu confluente, e deste até a Ilha de Romão, é 

montuoso e habitado de Gentio”.551 Passando ao mapa datado de 1830, consta apenas a 

menção “Minas de Cantagalo”, com alguma hidrografia, mas nenhuma menção escrita ao 

“vazio”. Nota-se a instalação de Cantagalo e Nova Friburgo a leste da área em branco.552 A 

transformação maior ocorre nos mapas de 1839 e 1861. Não só desaparece o termo da 

“região” das minas de Cantagalo, como a área é incluída em um município específico, 

recortado de caminhos e pontilhado de engenhos.   

Esse “sertão desconhecido” não só passa por uma efetiva ocupação demográfica e 

econômica na primeira metade do século XIX, como também se pode pensar sobre as 

diferentes formas como essa região foi representada. Muitos são os autores que têm explorado 

os significados do “vazio” nos mapas. As versões de 1877 e 1823 preenchem o vazio com 

informações que o explicam: a topografia e, principalmente, a presença do “gentio”. O mapa 

de 1830 por qualquer motivo que seja, se resume ao vazio que passa, nos próximos mapas, a 

serem preenchidos com ocupações não-indígenas. Mais uma vez, não se trata de mapas de 

uma mesma “coleção”, é verdade, mas o vazio pode ter significados ainda assim. 

 

548 MENEZES, Paulo Márcio Leal et al. Dinâmica Cartográfica e Toponímica no Estado do Rio de Janeiro 

(século XVI - XX). Revista Brasileira de Cartografia, v. 67, n. 4, pp. 837–850, 2015. 
549 CAPACCI, Domenico. Mappa corographico da capitania do Rio de Janeiro, ca. 1730. 
550 ROSCIO, Francisco João. Carta corographica da capitania do Ryo de Janeyro, capital dos estados do 

Brasil, 1777. 
551 REAL ARQUIVO MILITAR DE LISBOA, Carta geographica da Provincia do Rio de Janeiro, 1823. 
552 PENHA, Lauriano José Martins. Planta da Provincia do Rio de Janeiro, 1830. 
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Figura 24: Representação dos “vazios” nos vários mapas do Rio de Janeiro 

   
1730 1777 1823 

   
1830 1839 1861 

Fonte: composição do autor; mapas citados no Quadro 5. 

 

Beier e Marhtin indicam, por exemplo, como a manutenção da expressão “terrenos 

desconhecidos” em mapas paulistas no XIX serviu aos anseios da elite de latifundiários que 

compunha a assembleia legislativa provincial. Mais do que uma continuidade com mapas 

antigos – no caso, de Eschwege – os autores sugerem uma opção política clara: “[…] 

construir a imagem de um território abundante de terras prontas para serem ocupadas”.553 

Júnia Furtado, tratando de escala mais ampla, indica que os mapas de inspiração iluminista 

abriram mão de fantasias e alegorias, deixando em branco as áreas de que não dispunham 

informações, movimento que ao mesmo tempo buscava racionalizar a representação 

territorial, mas, também, preparar terreno para o colonialismo. Foi assim que, segundo a 

autora, Portugal agiu em relação aos terrenos pretendidos na América portuguesa, bem como 

 

553 BEIER, José Rogério; MARHTIN, Daniel. Aspectos da representação do território paulista em sua cartografia 

impressa: uma análise cartobibliográfica (1833-1932). Confins. Revue franco-brésilienne de géographie / 

Revista franco-brasilera de geografia, n. 34, 2018. 
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em África. Furtado seguiu especificamente mapas produzidos na primeira metade do século 

XVIII e utilizados nos acordos multilaterais entre potências europeias.554 

Os mapas fluminenses analisados também sofrem mudanças na forma de expressar 

essas relações: os primeiros indicam terrenos desconhecidos, mas sabidamente povoados pelo 

“gentio”. Nas primeiras décadas do oitocentos, o vazio torna-se um espaço em branco, apto à 

ocupação. Nos dois últimos mapas, o espaço é tomado por elementos de “civilização”. É certo 

que em 1839 ainda permanece um grande vazio, mas ele é compensado pelo contorno do 

município de Cantagalo, dando a impressão de que há um controle efetivo sobre a área.  

Outros elementos a serem analisados são as conexões externas da 

capitania/província. Em 1730, Capacci representou o “caminho para as Minas Gerais”: dos 

fundos da baía da Guanabara, subia-se pelo rio Iguaçu, seguindo-se um caminho de terra 

(representado por uma linha pontilhada) que cruzava, ao norte, os rios Paraíba e Paraibuna, 

até adentrar o território mineiro (Conferir Figura 25). De forma totalmente isolada, no canto 

superior esquerdo do mapa, um outro pontilhado indica o “caminho de S. Paulo para as Minas 

Gerais”, sem, contudo, conectar-se efetivamente ao território fluminense. Entende-se que 

essas rotas se encontrariam em algum ponto em Minas Gerais, o que parece ser um foco 

importante do mapa de Capacci, qual seja, expressar a relação do litoral fluminense com o 

caminho das minas. 

O mapa de 1777 também apresenta esse caminho, com muito mais detalhes e mais 

povoado. A ligação com as Minas é importante, porque, após cruzar o Paraibuna, o mapa 

indica, de forma linear, talvez esquemática, uma série de pontos de referência no território 

mineiro: “Três Irmãos”, “Simão Pereira”, “Rezisto [sic] de Matias Barbosa”, “Medeiros”, 

“Machado”, “Juiz de Fora”. Essa informação continua a ser repetida nos mapas de 1823 e 

1830. Em ambos, a linha da estrada segue dando informações alheias ao território fluminense, 

apresentando os passos de ligação com Minas Gerais: “Três Irmãos”, “Simão Pereira”, 

“Registro de Matias Barbosa”, “Medeiros”, “Marmelo” (não Machado), “Juiz de Fora” e 

assim por diante. Os mapas aqui assumem uma função de guia, orientação ao viajante, mais 

uma vez conectando a rica região das minas ao Rio de Janeiro. Os mapas de 1823 e 1830 

podem muito bem ter apenas reaproveitado e atualizado o “roteiro” apresentado em 1777, 

entretanto, ainda assim unem a província à sua vizinha, reforçando ou consagrando a 

relevância dessa ligação. 

 

554 FURTADO, Júnia Ferreira. Rebellious Maps: José Joaquim da Rocha and the Proto-Independence Movement 

in Colonial Brazil. In: BRÜCKNER, Martin (org.), Early American Cartographies. Chapel Hill, NC: 

Omohundro Institute and University of North Carolina Press, 2011. 
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Por outro lado, observando os mapas de 1839 e 1861, nota-se que a linha divisória 

entre Rio de Janeiro e Minas Gerais marca também o término das informações. Pela figura a 

seguir, é possível notar como a informação extraterritorial é inexistente no início, depois passa 

a existir e ser repetida por várias décadas, até novamente ser suprimida. 

 

Figura 25: Representações dos caminhos do Rio de Janeiro a Minas Gerais 

   
1730 1823 1839 

Fonte: composição do autor 

 

Com a análise desses dois mapas, de Taulois (1839) e Niemeyer-Bellegarde (1861), 

observa-se que a ideia de província como um corpo territorial fechado, bem delimitado, é 

mais importante que nos mapas anteriores. Ainda assim, havia alguma informação 

extraterritorial, especialmente nos limites um tanto confusos com a província de São Paulo. 

Tratando de limites, os mapas analisados também diferem na forma de representá-

los, fruto não apenas da mudança e indefinição que permeia os mais de cem anos que os 

separam de ponta a ponta, como, também, resultado da intencionalidade de quem os produziu. 

Em 1730 quase não há marcações de limites: o litoral segue até onde acaba o papel 

sinalizando, ao sul, um limite pouco a oeste da Ilha Grande, provavelmente incluindo Parati 

(que não consta ou estava sob a parte rasurada). No litoral norte, encerra-se algumas léguas 

acima do rio Paraíba, sem esclarecer limites com o Espírito Santo. 

O mapa de 1777 parece demonstrar maior preocupação em delimitar os contornos da 

capitania. Ele indica, logo a sudoeste, a “Capitania de São Paulo”, com uma linha divisória 

que leva a uma pequena reentrância do território paulista sobre o fluminense. Também consta 

um “caminho para São Paulo”. A nordeste, encontra-se a inscrição “Capitania do Spirito Sto”, 

espremida entre a margem e o rio Camapuã. Segundo Menezes, até 1832, o limite formal 

entre as capitanias/províncias seria o próprio rio Paraíba, o que faria sentido pelo 
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enquadramento do mapa.555 A informação que dava mais território ao Rio de Janeiro parece 

ter sido mesmo uma opção deliberada, abocanhando a outra margem do baixo Paraíba que, 

futuramente, seria incorporada a terras fluminenses com grande parte desse terreno atribuído 

ao “florescente” município de Campos. 

A partir daí, todos os mapas buscam delinear os confins do Rio de Janeiro com as 

províncias vizinhas, mas apenas os mapas de 1823 e 1839 dão um passo a mais e traçam 

linhas que tratam das divisões internas: no primeiro, separando-se as “jurisdições de cada 

vila”556 ; no segundo, a divisão foi feita por municípios. O caso de 1839 será tratado logo 

adiante e, nesse ponto, o de 1823 requer algumas ponderações. Quando se depara com o mapa 

produzido nesse ano, surge a informação de que ele é uma cópia produzida pelo Real Arquivo 

Militar de Lisboa. Um estudo conduzido por Paulo Márcio Leal de Menezes juntamente com 

outros pesquisadores procurou averiguar, pelas informações expressas, qual seria a datação 

provável do mapa que teria originado a cópia. Os autores encontraram uma série de 

incongruências, que situam as informações entre 1814 e 1820.557 Ou seja, a cópia de 1823, ou 

o mapa que a originou, era uma reunião de elementos de outras peças cartográficas, estando 

atualizado no máximo até 1820, mas, como visto, contendo também informações até seis anos 

mais antigas. Um dos elementos que os autores apontam é o fato de que o esquema de cores 

dividiu a província em nove unidades (vilas e cidades), em vez das 18 que formalmente a 

compunham no início dos anos 1820.558 Também apontam para o erro – que deve ter sido 

intencional – em limitar a província com o Espírito Santo pelo rio Camapuã, garantindo a 

Campos e São João da Barra porções de terreno ao norte do rio Paraíba. 

Tal intencionalidade pode ser reforçada no próprio estudo dos autores, pois que, ao 

destacar a rede de caminhos e estradas na província, notaram três núcleos de expansão: a 

partir do Rio de Janeiro; a partir de Niterói e Região dos Lagos; e a partir de Campos. 

Ademais, o “vazio” das Minas de Cantagalo, que os autores fazem notar pela pobre 

hidrografia representada, poderia ser somado ao “vazio” dos terrenos ao norte do Paraíba, na 

área “usurpada” do Espírito Santo. Áreas essas que, sabe-se hoje, seriam os últimos redutos de 

expansão depois da ocupação do vale do Paraíba e dos arredores de Campos.559 

 

555 MENEZES, Paulo Márcio Leal et al. A evolução político-administrativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Acervo, v. 29, n. 1, 2016, p. 251. 
556 Legenda do mapa de 1823 
557 MENEZES et al, A evolução…, 2016, p. 216. 
558 Ibid., p. 224. 
559 GOUVÊA, 2008, p. 47. 
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Antes de prosseguir, é oportuno dar continuidade ao tema do “erro cartográfico”. 

Alguns deles podem se justificar por falhas na medição astronômica ou no ato do desenho, 

como a localização relativa entre Nova Friburgo e Cantagalo que, no mapa de 1830, aparecem 

na mesma longitude, com prejuízo de muitos quilômetros de distância. No entanto, alguns 

deles podem ser intencionais, como já foi mencionado, e trago aqui o caso do “caminho” para 

as Minas Gerais, apontado por Capacci, que também situa as travessias dos rios Paraíba e 

Paraibuna mais a leste do que ocorrem. Nesse caso, para além do desconhecimento das 

longitudes, pode ser um testemunho da cartografia estratégica, como a que foi utilizada pelos 

portugueses para “estender” a linha de Tordesilhas “puxando” terras do continente mais para 

leste. 

É difícil precisar um único momento em que a cartografia deixa de ser secreta e 

passa a ser pública. Estudando o contexto europeu, Michael Biggs atribuiu essa transformação 

ao crescimento de uma parcela de população leitora e à formação de uma opinião pública nos 

Estados em modernização. Para o autor, “a institucionalização da produção de conhecimento 

[cartográfico] não implicava em segredo burocrático”.560 O Estado ainda era o maior 

patrocinador das empreitadas cartográficas, mas os lucros das vendas dos mapas poderiam 

amenizar o seu alto custo. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, conclui Biggs, tornou-se cada 

vez mais importante atravessar os territórios com levantamentos e medições tendo por 

objetivo produzir “uma vista de comando de todo o reino” e chegar a um “estado de 

conhecimento”.561 

Os mapas do setecentos parecem jogar com ambas as perspectivas, pois a Coroa 

portuguesa decidiu produzir e divulgar mapas para defender seu projeto de colonização 

americana, mantendo, por outro lado, parte da informação ainda ocultada ou distorcida. Os 

mapas para uso administrativo das províncias e da corte, após a independência, em teoria se 

encaixariam na perspectiva de mapas públicos, para serem divulgados e vendidos, não mais 

escondidos. Ainda assim, carregariam erros cuja intencionalidade nem sempre é possível 

determinar, especialmente na questão de favorecer territorialmente a província produtora do 

mapa, reservando áreas para expansão de lavouras, colônias, possíveis minas, entre outros. 

 

 

 

560 BIGGS, 1999, p. 384, tradução nossa. 
561 Ibid., p. 385. 
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4.1 A CARTA COROGRÁFICA DE 1839 E SEUS SIGNIFICADOS 

Em 1839, manda-se litografar um mapa organizado pelo engenheiro Pedro Taulois e 

contando com contribuições dos seguintes mencionados: Conrado Jacob de Niemeyer, 

Henrique Luís de Niemeyer, Júlio Frederico Koeler e Carlos Rivièrre, “Diretores e Chefes das 

Seções da Diretoria das obras públicas”. Somavam-se trabalhos do “almirante Roussin”, do 

marechal “Miranda”, do brigadeiro “Xavier de Brito”, do tenente-general “Couto Reis” e os 

marechais “de Andrea e Cordeiro”.562  

Esses nomes não serão estranhos aos que estudam a cartografia do período. Tanto os 

engenheiros provinciais também podem ser vistos atuando em outras partes do Império a 

serviço do governo geral, como também os nomes citados como referenciais marcam outros 

mapas. Trata-se de uma época com quadro limitado de pessoas. Nos capítulos anteriores, foi 

mostrado como os mapas provinciais como do Rio Grande do Sul e Minas Gerais oscilavam o 

ritmo de produção de acordo com a possibilidade de seus engenheiros, alocados 

constantemente para obras em qualquer parte da província. Da mesma forma, como o 

presidente de Pernambuco queixou-se, já nos anos 1870, da falta de pessoas com formação 

prática diante das tentações do bacharelismo. Dessa forma, é comum ver a recorrência de 

nomes na produção e atualização de mapas. 

Carlos Rivierre, por exemplo, torna a aparecer, nos anos 1860, na produção de mapas 

encomendados pelo novo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, relativos às 

áreas coloniais das províncias mais promissoras à imigração. Soares de Andrea, o barão de 

Caçapava, como foi abordado, ocuparia a presidência de várias províncias, nelas propondo a 

institucionalização de arquivos de cartografia, além de realizar importantes mapeamentos no 

Rio Grande do Sul, que lhe renderam a nomeação para a comissão de demarcação na fronteira 

com o Uruguai, trabalho que executou até o fim da vida, em 1857. 

A família Niemeyer, por sua vez, também marcaria importantes obras na cartografia 

brasileira. Na lista do mapa de 1839, encontra-se a menção a Conrado Jacob (nascido em 

1787) e seu sobrinho, Henrique Luís (nascido em 1802), filho de sua irmã Maria Antônia com 

Cândido Norberto de Bellegarde. Quaisquer que fossem as contribuições de Henrique, haviam 

se dado até janeiro de 1839, quando este faleceu. Seu tio, Conrado Jacob de Niemeyer, 

continuaria em projeção ascendente, dedicando, em 1846, uma primeira “carta geral” do país 

ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Anos mais tarde, tornar-se-ia sócio de outro 

sobrinho, Pedro de Alcântara Bellegarde, irmão de Henrique, para a elaboração da carta 

 

562 TAULOIS, 1839. 
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provincial do Rio de Janeiro, contratada em 1857, objeto da última seção do presente capítulo. 

Tendo falecido Niemeyer em 1862, a carta foi impressa de forma póstuma e, àquela altura, era 

Pedro de Alcântara também um “cartógrafo de renome” pois que, desde a morte do barão de 

Caçapava, havia sido destinado a terminar a triangulação da fronteira meridional do Império, 

motivo pelo qual a carta da província também sofreu atrasos.  

Outros personagens, no entanto, nunca trabalharam para o Estado brasileiro, como é 

o caso do almirante Albin Roussin, cujos estudos foram citados tanto pela equipe que 

produziu o mapa fluminense de 1839, como por Von Martius, ao informar que corrigira carta 

de Paulet à luz desses estudos náuticos.563 A precisão com que a costa do Rio de Janeiro foi 

mapeada também ajudou na elaboração do mapa da província em 1839, conforme explicação 

do presidente Paulino Soares de Sousa no relatório de 1º de março:  

Entre aqueles numerosos materiais que serviram à confecção da sobredita carta, 

tomou esse hábil e inteligente engenheiro [Taulois] por base o trabalho que maior 

extensão compreendia, pois compreende toda a costa, isto é, o atlas do almirante 

Roussin. Começando, pois, pela ilha de Santa Catarina, cuja posição foi determinada 

por oitocentas observações astronômicas, foi esse trabalho continuado sobre uma 

não interrompida série de triângulos, cujos pontos intermediários também foram 

verificados por observações astronômicas.564 

Para o presidente Paulino Soares de Sousa, “segundo me asseveram pessoas que 

conhecem e podem julgar os [mapas] existentes”, era “o mais completo, exato e perfeito que 

nesse gênero possui o império”.565 De fato, o mapa de Taulois se apresenta de forma 

completa. Primeiramente, por apresentar um corpo bem delimitado, tanto pela centralização 

quanto pelas linhas divisórias. Nesse caso, linhas externas, com as províncias vizinhas e, 

preenchendo eventuais vazios, linhas internas, separando cada município um de outro. Em 

segundo lugar, a disposição dos elementos sobre a folha também cria uma harmonia visual, 

com a província ao centro e 32 quadros menores circundantes contendo plantas de cidades e 

vilas fluminenses, bem como um pequeno inserto contendo a planta da cidade do Rio de 

Janeiro, compondo a 33ª planta (Observar Mapa 17). Aqui, o mapa mostra sua faceta dupla: 

evidenciar as potências do território representado e ser ele próprio uma potência, um 

instrumento capaz de explicitar certas informações por meio de um relance, sem recorrer a 

muitas explicações textuais. 

Assim, apresenta-se uma província completa nos seus elementos mais básicos: o 

terreno não apresenta grandes “vazios”, caminhos correm em várias direções, há vários 

 

563 Rever capítulo 3. 
564 BRASIL. Relatório do presidente Paulino José Soares de Sousa, 1o de março de 1839, p. 9. 
565 Ibid. 
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centros urbanos promissores e as divisas municipais parecem estar em bem demarcadas. 

Cabe-nos explorar alguns pormenores desse material em busca das ranhuras que não 

transparecem à primeira vista.  

Como primeiro aspecto analisado, tem-se as plantas urbanas que “contornam” o 

mapa providencial. Em contraste como a homogeneidade do mapa principal, tais plantas 

apresentam bastante diversidade. A começar porque foram produzidas por pelo menos seis 

autores conhecidos e, ao que parece, não passaram por um processo de padronização. Das 33 

plantas, indica-se a autoria e data em 23 delas, que também falam sobre a localização 

geográfica dos engenheiros. “Conrado” (Niemeyer) e (Galdino) “Pimentel” produziram os 

mapas relativos à porção sul-oeste do território contendo os municípios de Resende, Barra 

Mansa, Piraí, Iguaçu, São João do Príncipe, Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí. 

Também constam duas plantas de (Frederico Carneiro de) “Campos”, relativos a Vassouras e 

Valença. De fato, segundo o relatório de março de 1839, assinado por Paulino, Niemeyer e 

Pimentel eram, respectivamente, chefe e ajudante da 1ª seção da repartição de obras 

públicas.566 Carneiro de Campos não foi mencionado naquele relatório, mas, em 1843, consta 

seu nome como novo chefe daquela mesma seção.567 

O mesmo se repete com as demais seções: (Henrique Luís Niemeyer) “Bellegarde” 

foi responsável por cinco plantas, que envolviam a região do litoral norte fluminense: 

Campos, São João da Barra, Macaé, Cabo Frio e Maricá. Com efeito, era chefe da 4ª seção, 

responsável por aquela área e já falecido à data do relatório.568 O trecho serrano, 

compreendido na região das “minas do Cantagalo”, composto pelos municípios de Santo 

Antônio de Sá, Nova Friburgo e Cantagalo, teve suas vilas mapeadas por Carlos Rivierre, 

chefe da 3ª seção.569 Por fim, Pedro Taulois, organizador do mapa, também foi autor de uma 

planta urbana, de Paraíba, como ajudante da 2ª seção, como o era, ao menos segundo o 

relatório de 1842.570 

As datas de produção, quando indicadas, oscilam entre 1830 e 1838. A planta de 

Taulois é a mais antiga, representando Paraíba em 1830. Seguem-se algumas de Campos, 

Pimentel e Niemeyer, de 1836, depois outras de Bellegarde e Pimentel, de 1837 e, por fim, as 

de Rivierre e outras de Niemeyer, datadas de 1838. As diferenças estéticas entre elas são 

 

566 Ibid., pp. 45-46 
567 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente João Caldas Viana, 5 de março de 1843, 

mapa 16. 
568 BRASIL. Relatório do presidente Paulino José Soares de Sousa, 1o de março de 1839, p. 71. 
569 Ibid., p. 64. 
570 BRASIL. Relatório do presidente João Caldas Viana, 5 de março de 1843, mapa 16. 
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marcantes, revelando-se inclusive graus diferentes de acabamento, como se percebe na 

Figura 26: 

Figura 26: Comparação de três plantas urbanas no mapa fluminense de 1839: 

   

Da esquerda para a direita: Resende, por Pimentel (1835); Angra dos Reis, por Niemeyer (1836) e São Sebastião 

e São Gonçalo, por autor desconhecido (e data desconhecida também). 

 

Na primeira planta, a de Resende, Pimentel indicou o arruamento por meio de linhas 

duplas e “preencheu” as quadras com formas escuras, que lembram o formato aproximado dos 

edifícios – sua ocupação no terreno em uma vista a partir de cima. O mapa de Angra dos Reis, 

de Niemeyer, apresenta quadras “cheias”, dando uma noção geral do arruamento central sem, 

no entanto, indicar o seu grau de ocupação efetiva. Por outro lado, indica alguns edifícios de 

interesse, como uma fortaleza e um convento no canto superior direito, bem como o nome da 

ilha defronte à cidade. Em ambos os casos, a topografia é relativamente elucidativa, 

reconhecendo-se corpos de água e montes. Em outro extremo, há várias plantas, aqui 

exemplificadas por “S. Gonçalo” e “S. Sebastião”, em que se nota não passarem de um início 

de desenho. Os edifícios seguem o mesmo estilo da planta de Pimentel, mas o arruamento não 

é completo e a topografia é inexistente. Não se indicam autor, nem data. Ademais, as duas 

povoações não eram municípios na época e, por sua localização na borda direita do mapa 

(mais a leste) e logo abaixo da planta do município de Campos, pode tratar se das duas 

freguesias daquele município que tinham esse nome. 

Considerando serem 23 municípios fluminenses na época, mais o município da corte, 

são oito as plantas que se referem a outras vilas e povoações. Quais os motivos dessas 

escolhas? Seria possível elencar alguns mais pragmáticos, outros mais políticos. De um lado, 

tais escolhas seriam explicadas pelo aproveitamento do material existente, de modo a 

preencher as margens do mapa com plantas de povoações, uma opção antes de tudo estética. 

Por outro lado, podem ser deliberadas, com intuito de apresentar certos núcleos urbanos 
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dentro de municípios emergentes para dar testemunho da potência daqueles municípios ou 

mesmo pleitear futuras emancipações a partir daqueles núcleos. 

Por exemplo, ao lado do quadro correspondente à planta de Santo Antônio de Sá 

(levantada por Rivierre) há um inserto com uma vila de “Arrozal”, levantada por “Conrado”. 

Pela autoria e por confrontação com o mapa geral, trata-se da freguesia de Arrozal, 

pertencente ao município de Piraí. O posicionamento no mapa parece ter se dado por questão 

de espaço disponível, mas sua presença em si pode ter sido uma forma de divulgar uma 

localidade em crescimento. No relatório de 1839, o presidente Paulino Soares de Sousa 

criticou a má divisão interna da província utilizando-se de vários exemplos. Em um deles, 

lamentou a existência de simples curatos “muito mais importantes, florescentes e populosos 

do que muitas freguesias”.571 Citou como exemplo, entre outros, “Arrozal”, informando que 

essas localidades “não têm vigários, mas apenas curas sem côngrua, não obstante obrigados 

pelo direito canônico a todos os encargos paroquiais”.572 O que a fala demonstra é que 

algumas localidades possuíam crescimento incompatível com a sua posição na hierarquia da 

província. Se Arrozal fosse ainda uma localidade crescente, o que provavelmente era, pela 

expansão do café na região, sua inserção no mapa de 1839 pode ter sido não só por 

aproveitamento de uma planta já realizada, mas como forma de projeção da localidade e de 

seus proprietários. 

Outras localidades que não eram municípios também se espalham pelo mapa, mas a 

maior parte delas está representada naquelas plantas sem autoria nem data. Em alguns casos, a 

repetição de nomes torna difícil localizá-los, a exemplo de São Gonçalo e São Sebastião, que, 

por sua posição no mapa, deduzi serem freguesias de Campos, também tinham homônimos 

em Niterói. Pesa a favor de Campos, além do posicionamento das plantas no mapa, o fato de 

este ter outras duas localidades, São Fidélis e Aldeia da Pedra, também representadas. Além 

de sua grande extensão territorial, Campos era, certamente, um dos municípios mais 

“florescentes” da província, fazendo, com a cana-de-açúcar, ao longo do século XIX, 

contraponto político à região cafeeira do vale do Paraíba.573 

Se todos os municípios foram representados, o mesmo não pode ser dito de todas as 

paróquias. Apenas algumas delas foram inseridas no mapa, como foi apresentado. Se essa 

inclusão não obedeceu a critérios de hierarquia urbana, é provável que tenha sido resultante de 

opções estéticas de “preenchimento” do mapa, mas privilegiando locais de crescimento 

 

571 BRASIL. Relatório do presidente Paulino José Soares de Sousa, 1o de março de 1839, p. 8. 
572 Ibid. 
573 GOUVÊA, 2008, p. 33. 
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expressivo. O efeito visual e simbólico dessa inserção fica mais patente quando se percebe 

que pouca informação pode ser obtida de tais plantas: praticamente sem legenda alguma, 

davam apenas a dimensão visual (por comparação) do tamanho das áreas urbanas, sem 

esclarecer sobre seus equipamentos urbanos e repartições governamentais. A informação mais 

explícita acaba sendo o nome dos próprios engenheiros, como testemunho dos trabalhos da 

repartição de obras públicas. Ao final das contas, tais plantas, além de divulgarem o trabalho 

dos engenheiros, criaram um aspecto visual atraente e projetaram uma imagem de poder da 

província. 

Concluído esse primeiro aspecto do mapa de 1839, outro merece relevo: o da 

aparente harmonia nas divisões internas. Não serão, como ainda será demonstrado, muitos 

mapas que arriscaram a dividir províncias por comarcas, ou municípios e muito menos por 

cores. O Esboço pernambucano de 1875 apresentava uma hierarquia de linhas divisórias que 

poderia instruir nesse sentido, mas não se revelava facilmente em um lançar de olhos. O mapa 

de Taulois para o Rio de Janeiro, por sua vez, foi colorizado para indicar os contornos dos 

municípios. O primeiro efeito causado foi o de completude, pois que todo o território parece 

abarcado por alguma jurisdição, dando a impressão de ocupação efetiva e domínio do Estado 

sobre aquelas áreas. Também, ao escancarar onde começaria e terminaria cada município, o 

mapa parece transmitir a ideia de que tais conflitos estariam resolvidos. Essa opção, como se 

verá também mais adiante, parece ser meramente ilustrativa ou didática, sendo a realidade 

bem diferente: 

Em 1835, a assembleia provincial autorizou a produção de “uma resenha estatística” 

em “um ou mais Municípios” do Rio de Janeiro. O presidente Joaquim José Rodrigues Torres, 

no ano seguinte, comentou algumas das dificuldades operacionais do processo: designar uma 

pessoa livre de obrigações para coordenar a pesquisa, elaborar materiais de coleta que 

garantissem “unidade de sistema” e a “uniformidade de vistas e ideias” e, por fim, mobilizar 

as autoridades locais para a coleta efetiva dos dados.574 Essa parte, eminentemente 

“estatística”, seria complicada por um outro fator, que o presidente buscou lembrar: não havia 

condições, naquele contexto, de “determinar as confrontações de cada uma das Freguesias e 

de todas as propriedades particulares contidas em cada Município onde se houver de ensaiar a 

resenha estatística […]”.575 Em setembro do mesmo ano, era Paulino Soares de Sousa quem 

 

574 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Joaquim José Rodrigues Torres, 1o de 

março de 1836, p. 14. 
575 Ibid., p. 15. 
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reverberava tal situação: a lei provincial que determinava o ensaio estatístico esbarrava na 

“incerta e irregular demarcação de limites de alguns Municípios”.576 

Em outubro de 1837, o relatório de José Inácio Vaz Vieira traz comentários sobre 

uma nova lei, que determinou “mandar levantar à agulha magnética o contorno dos 

Municípios e Freguesias entre as quais houverem [sic] contestações sobre os terrenos”.577 Para 

aquele presidente, eram “duvidosas e controvertidas as divisas entre Municípios desta 

Província”, ao mesmo tempo em que havia muitas dúvidas sobre as limitações com províncias 

vizinhas, especialmente São Paulo. Para Vaz Vieira, faltava clareza nas definições da 

“extensíssima língua de terra” paulista que invadia a parte sul da província. Tais questões 

haviam sido remetidas à assembleia geral e senado, prática corrente durante o período 

imperial. Quanto aos limites com Minas Gerais, ele considerava nada ter a se queixar: 

representados por serras e rios “entendi que não careciam de alteração […] por serem tais 

divisas naturais e, como tais, preferíveis por invariáveis”.578 

Enfim, em 1839, novamente Paulino Soares de Sousa esteve na presidência e 

discorreu sobre as questões de limites internos. Lembrou que a ocupação pioneira se deu no 

litoral e nas margens estreitas de alguns caminhos estratégicos, com grandes “desertos” aos 

arredores, fazendo com que a área de freguesias, municípios e comarcas herdadas no contexto 

colonial não mais representavam as novas povoações que surgiam em todo o território. 

Afirmou também que mesmo as novas divisões permitiam “subsistir todos os vícios das 

divisões antigas”, pois que careciam de bases sólidas, confiando em “informações de uma ou 

outra autoridade e sem precedência das necessárias averiguações”.579 

A grande variedade de jurisdições tornava difícil dividir a província mantendo a 

“harmonia” entre elas: 

As freguesias, que são uma subdivisão de município, constituem ao mesmo tempo 

uma divisão civil e eclesiástica. É, portanto, indispensável que a subdivisão esteja 

em harmonia com a divisão de que procede, muito principalmente quando pela 

nossa legislação têm os juízes de paz e os vigários ingerência na revisão das listas 

dos jurados, nas mesas paroquiais, &c., negócios estes a que não são estranhas as 

câmaras municipais. 

Essa harmonia, porém, não existe em muitos pontos.580 

 

576 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Paulino José Soares de Sousa, 18 de 

outubro de 1836, p. 9. 
577 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente José Inácio Vaz Vieira, outubro de 1837, 

p. 28. 
578 Ibid., p. 29. 
579 BRASIL. Relatório do presidente Paulino José Soares de Sousa, 1o de março de 1839, p. 6. 
580 Ibid. 
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E continuava o texto exemplificando como, em muitos casos, paróquias invadiam o 

terreno de municípios vizinhos, o que causava problemas com as atribuições civis dessas 

unidades. Por exemplo, o juiz de paz vinculado a uma freguesia poderia agir sobre o território 

dessa mesma freguesia que adentrasse município distinto, talvez pertencente a outra comarca? 

Todos esses textos foram produzidos pelos presidentes nos anos em que o mapa da repartição 

de obras públicas coordenado por Taulois foi produzido. Portanto, se havia dúvidas quanto ao 

contorno de municípios, limites de paróquias e mesmo as divisas da província, é certo que as 

cores do mapa de 1839 não podem ser entendidas senão como uma alegoria. Não representam 

a transposição gráfica de coordenadas definidas por estudos e legislações, mas noções muito 

amplas de limites presumidos entre unidades que compunham a província, sem, no entanto, 

poder-se extrair qualquer verdade jurídica desses contornos.  

4.2 A VISÃO DE PAULINO SOARES DE SOUSA SOBRE A CARTOGRAFIA 

PROVINCIAL 

Paulino Soares de Sousa era deputado provincial quando foi chamado à presidência 

da província do Rio de Janeiro, em 1839. Ainda não havia ocupado os cargos de maior 

prestígio, mas expunha uma visão sobre o gerenciamento territorial e a cartografia que deixou 

registrada no relatório de março daquele ano: propunha que um mapa da província fosse 

construído a partir de trabalhos de triangulação. Paulino voltaria a falar do assunto no 

relatório de março de 1840 e, ainda, teria suas palavras ecoadas e amplificadas por seu 

sucessor, João Caldas Viana, em 1844. 

Como relacionar a visão “provincial” de Paulino sobre o assunto da cartografia com 

os seus escritos e posicionamentos posteriores, que o tornariam reconhecidamente um dos 

maiores estadistas do Império? Naquele ano, cumpre salientar, foi lançado o mapa organizado 

por Pedro Taulois, surgindo, então, um espaço propício para tratar do assunto do “mapa 

provincial”. A começar pela visão técnica, Paulino reconhecia que os trabalhos de 

triangulação eram a forma “segura, fixa e imutável” para qualquer mapa que se quisesse 

produzir, pois a rede de triângulos estava presa às coordenadas geográficas e poderia ser 

transposta para qualquer trabalho, desde que a sua cobertura e escala fossem adequados. A 

Carta corográfica de 1839 se serviu desse método apenas ao incorporar os estudos de 

Roussin, cujos triângulos cobriam somente a porção litorânea da província. Lembrou também 

que havia uma triangulação do Município Neutro, mas que seus triângulos eram muito 

pequenos e cobriam apenas “1/50 da província”. E seguia: “[…] seriam necessários, atenta a 
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sua escala, mais de cinco mil pontos trigonométricos e, portanto, um tempo e uma despesa 

enorme”.581 Em uma situação ideal, Paulino propunha empreender uma “triangulação 

completa em toda a província, cobrindo a sua superfície com uma rede de triângulos de 1ª, 2ª 

e 3ª ordem cujos vértices, sendo fixados por marcos, seriam tomados por base naqueles 

trabalhos”.582 Sabia que seria uma tarefa difícil, mas solicitava à repartição de obras públicas 

“que me informasse em quanto tempo e com que despesa se poderia conseguir a triangulação 

da província”.583  

Caldas Viana, em 1844, ao remeter-se à fala de seu “ilustrado antecessor”, dizia-se 

“profundamente convencido da importância ou necessidade de triangulação em nossa 

província”, elencando, resumidamente, os seguintes benefícios para: “[a] divisão civil, 

judiciária e eclesiástica da Província, para sua Estatística, cadastro da população, 

assentamento de estradas e escolha de suas mais convenientes direções”.584 Assim como havia 

feito Paulino Soares de Sousa, Caldas Viana dedicou várias páginas do relatório ao tema, 

explicando como seria formulada a rede de triângulos, divididos em primeira, segunda e 

terceira ordem, bem como as margens de erro toleráveis para cada tipo de triângulo. 

Argumentava que mapas provinciais justapostos jamais permitiram a elaboração de uma carta 

geral para o país, citando um exemplo francês: 

Em França, Mr. Tassin organizou o mapa desse Reino com mapas Provinciais feitos 

separadamente pouco mais ou menos como a nossa Carta Corográfica […] Cassini, 

quarenta anos depois, tendo feito a triangulação, e querendo aproveitar-se dos 

detalhes do mapa de Tassin, achou erros enormes e foi preciso fazer inteiramente de 

novo os trabalhos parciais de Tassin.585 

Assim, reconhecia que o mapa fluminense de Taulois, embora fosse bom para as 

necessidades imediatas, não fornecia base para qualquer continuidade. Era necessário 

produzir algo que servisse de “base ao mapa geral do Império” e, para tanto, apenas a fixação 

de pontos espaciais em uma rede de triângulos contínua seria eficiente. De fato, as falas de 

Paulino e Caldas Viana se assemelham: ambos dedicam seções volumosas à proposta da 

triangulação, explicando em linhas gerais as operações necessárias para a colocação de 

marcos e medições necessárias; ambos falam em continuidade da produção cartográfica, ao 

estabelecimento de bases que seriam “imutáveis” tanto para mapas provinciais como também 

a um futuro mapa geral. 

 

581 Ibid., p. 10. 
582 Ibid., p. 9. 
583 Ibid.. 
584 BRASIL. Relatório do presidente João Caldas Viana, 1o de março de 1844, p. 27. 
585 Ibid., p. 28. Referia-se ao cartógrafo francês Christophe Nicolas Tassin (falecido em 1660). 



263 

 

 

Ambos reconheceram que se tratava de uma empreitada de grande custo, mas, 

enquanto Paulino Soares de Sousa disse ter pedido um prospecto da repartição de obras 

públicas, é só com Caldas Viana que os resultados se tornam efetivos. Como abordei no 

capítulo anterior, tratava-se da proposta que custaria, segundo orçamento, em torno de 110 

contos de réis, incluindo instrumentos e ordenado do pessoal envolvido. Por fim, Paulino e 

Caldas Viana indicaram os mesmos benefícios relacionados ao mapa, especialmente a correta 

divisão de jurisdições internas da província e a possível hierarquização de estradas, mas o 

último é ainda mais detalhista nos benefícios: 

[…] indicar com precisão os limites à Província e estabelecê-los com presteza e 

incontroversos. 

[…] fazer as divisões territoriais, civis, judiciárias e eclesiásticas ora tão eriçadas de 

dificuldades insuperáveis 

[…] saber-se-á que braças de terras cultivadas existem, quantas ainda cobertas de 

matas, e que braças quadradas há de terrenos devolutos. 

Poderá verificar-se exatamente quais os limites atuais dos Municípios e marcar 

mesmo sobre o mapa divisas mais adequadas e melhores […] 

[…] Ficará, pois, perfeitamente traçada e conhecida a direção e comprimento das 

estradas e suas respectivas distâncias, o que facilitará a escolha das que devem ser 

preferidas, conservadas e entretidas, das que cumpre desprezar […] e a maneira mais 

conveniente de distribuir pela superfície da Província […] o que também é aplicável 

à abertura e construção de canais. 

Pela inspeção e exames sobre o mapa este trabalho facilitará muito a escolha dos 

melhores locais para a colocação das Barreiras e para determinar as distâncias em 

que devem ficar umas das outras. 

Conhecer-se-á a superfície ocupada pelas águas, quer correntes, quer estagnadas, e 

esse conhecimento facilitará quaisquer planos de tornar navegáveis, ou mais 

navegáveis, as primeiras, e de dessecar as segundas.586 

Os relatórios de Paulino, em 1839 e 1840, não foram tão abrangentes em 

perspectivas de uso do mapa, mas tocavam no assunto dos limites internos da província com 

mais detalhamento. Preocupava-o, como foi abordado anteriormente, os “inconvenientes que 

nascem da incerteza das jurisdições”, levando a “contestações e conflitos entre as autoridades, 

tropeços nas diligências da justiça, no alistamento da guarda nacional, na revisão da lista dos 

jurados, nas eleições, na cobrança dos impostos municipais, &c”.587 

A visão exposta por ambos é de um mapa que não apenas “revela” o que existe, mas 

permite a ação transformadora do poder: divisas internas, além da colocação de registros e 

barreiras, poderiam ser reajustados sob critérios matemáticos; estradas prioritárias poderiam 

 

586 Ibid., p. 29 
587 BRASIL. Relatório do presidente Paulino José Soares de Sousa, 1o de março de 1839, p. 39. 
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ser determinadas, sendo essas mantidas pelo Estado, e as demais relegadas a outras 

autoridades ou mesmo a particulares; o espaço poderia ser transformado pela dessecação de 

pântanos e abertura de canais, orientando a ocupação produtiva da província. Empolgados 

pelas possibilidades apresentadas por Caldas Viana, fácil é esquecer quão espinhosos esses 

temas seriam na prática: não era só a falta de um mapa que impedia a boa divisão de 

paróquias e comarcas, assim como a melhor orientação de estradas e caminhos, muito menos 

a racional utilização das terras. Tratavam-se, em todos os casos, de intensos jogos de poder, 

de grupos específicos que disputavam, nos municípios, o direito de uma elevação à vila ou 

cidade, ou a passagem de um caminho de primeira ordem por seu território – especialmente 

décadas mais tarde, com as ferrovias. Os riscos dessas decisões foram expressos na fala do 

vice-presidente, Antônio Nicolau Tolentino, em 1856: 

A isto talvez em grande parte se deva o estarmos continuamente abrindo novas 

estradas, sem toda a atenção aos resultados que elas podem produzir em prejuízo de 

outras anteriormente feitas, matando às vezes povoações nascentes, a que estas 

últimas deram vida e incremento, e destruindo assim capitais de que tanto 

necessitamos para fecundar as fontes de nossas riquezas naturais.588 

Quanto às terras, a quem interessava vê-las em toda a sua dimensão e realidade? 

Estudos como os de Márcia Motta lembram como o desconhecimento acerca da real dimensão 

das terras e de sua ocupação poderia servir aos propósitos expansionistas de grandes 

proprietários, criando reservas de terras nos “fundos” de terrenos, a despeito de população 

indígena, agregada ou de pequenos posseiros.589 

A triangulação não sairia do papel na forma ensejada pelos dois presidentes. 

Chamam a atenção, entretanto, alguns elementos dessa proposta, porque destacam a província 

do Rio de Janeiro diante das demais: nenhuma outra província possuiu uma proposta oficial 

tão concreta e argumentada a favor de uma triangulação territorial dessa forma. Seria possível 

dizer que, a partir de 1886, em São Paulo, a Comissão Geográfica e Geológica deu início a 

semelhante operação para aquela província, quase meio século depois da fala de Paulino, e 

sob uma atmosfera política e econômica muito distinta. A fala dos presidentes do Rio de 

Janeiro também é otimista, carregada de uma visão de estadismo moderno, apto a agir em 

gabinete e, à luz de um mapa, executar não apenas as controversas divisões internas, como 

também uma vasta gama de obras públicas, levando a um outro patamar de gerenciamento 

 

588 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Antônio Nicolau Tolentino, 1o de agosto de 

1856, p. 35. 
589 MOTTA, Márcia Maria Menendes. Posseiros no oitocentos e a construção do mito invasor no Brasil (1822-

1850). In: MOTTA, Márcia Maria Menendes; ZARTH, Paulo Afonso (orgs.). Formas de resistência 

camponesa e diversidade de conflitos ao longo da história: concepções de justiça e resistência nos Brasis. São 

Paulo: Nead/Unesp, 2009, pp. 85–101.  
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territorial. O otimismo se reflete também no fato de terem levantado um projeto acompanhado 

de orçamento, ainda que tenha ficado no papel, mas nos faz supor que acreditavam ser 

possível, naquela província, lançar as bases para tal trabalho. Em nenhum momento se 

referem a apoio do governo imperial, apenas indicam que um bom mapa e uma triangulação 

contínua serviriam de base para um mapa geral. Ou seja, compreendiam que as províncias 

seriam protagonistas na produção de mapas e estabelecimento de infraestrutura, enfim, no 

gerenciamento de seus territórios com base em suas capacidades e instrumentos. 

Qual seria a conexão dessa proposta com o pensamento político de Paulino Soares de 

Sousa, especialmente naquele momento em que o futuro visconde do Uruguai se destacava 

como um dos artífices do Regresso, defensor da centralização política e grande crítico de 

alguns pontos do Ato Adicional? Este é um espaço importante para abordar um pouco da 

questão de autonomia e centralização que permeou o período imperial, e foi especialmente 

candente no período regencial. Em 1839, Paulino Soares de Sousa já havia sido juiz e ouvidor 

em São Paulo, intendente da polícia na Corte, deputado provincial pelo Rio de Janeiro e, 

ainda na mesma década, deputado geral pela mesma província. Acumulou, no mesmo 

período, a função de presidente da província, até o ano de 1840. Na década seguinte, 

continuaria em ascensão, sendo ministro de Estado da Justiça, nos primeiros anos, e dos 

Estrangeiros, nos anos finais. Eleito senador, em 1849, também seria nomeado conselheiro de 

Estado e, no início dos anos 1850, agraciado com o título de visconde, após sua atuação nas 

questões externas no Prata.590 

O Ato Adicional de 1834 havia provido as províncias de muitos poderes e 

responsabilidades, aos quais em muitos casos Paulino se opunha. Ao longo de sua trajetória 

política, se tornaria um grande defensor da centralização e do Poder Moderador, criticando, 

por exemplo, a forma como as províncias conduziam o processo de definição de suas 

circunscrições administrativas, sujeitas às paixões e à anarquia dos mandatários locais. Em 

seu Ensaio sobre o Direito Administrativo, publicado em 1862, queixou-se sobre a falta de 

harmonia nas divisões internas das províncias: “Todos sabem como, pelas Assembleias 

Provinciais, são feitas entre nós essas divisões. São completamente arbitrárias porque não têm 

padrão e condições que lhes sirvam da base […]”.591 A questão eleitoral seria o princípio da 

desordem: “As influências eleitorais fazem, desfazem divisões, segundo as alianças que 

 

590 SÁ, Maria Elisa Noronha de. Civilização e Barbárie: a construção da ideia de nação: Brasil e Argentina. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2012, pp. 23-24. 
591 SOUSA, Paulino José Soares de (visconde do Uruguai). Ensaio sobre o Direito Administrativo. Rio de 

Janeiro: Typographia Nacional, 1862, Tomo I, p. 58. 
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contraem e defecções que sofrem; dividem, subdividem, tornam a dividir a seu talante, e 

conforme lhes vai melhor nos seus cálculos eleitorais”.592 E, enfim, queixava-se de ser esse 

um direito privativo das províncias: “E as leis pelas quais as Assembleias Provinciais fazem 

essas divisões não podem ser revogadas pela Assembleia Geral, porquanto ainda que tais 

divisões sejam péssimas […]”.593 

Esse livro foi escrito por um Paulino “maduro”, tendo já vivenciado cargos de maior 

importância, e sido influenciado por sua viagem à Europa em que, afirma ainda no prólogo, 

lhe impressionou mais a benéfica relação do Estado com seus cidadãos do que os 

“monumentos” de França e Inglaterra, por exemplo. Ainda assim, muitos de seus 

pensamentos já eram expressos na época em que foi presidente no Rio de Janeiro, a exemplo 

das numerosas vezes em que evoca o termo “harmonia” para descrever a correta divisão de 

jurisdições civis, judiciárias, eclesiásticas, eleitorais, entre outras. 

De acordo com Maria Elisa Noronha de Sá, Paulino fazia, em seu pensamento 

político, uma distinção entre o poder político e o poder administrativo: o primeiro seria a 

“cabeça” e o segundo, o “braço”. Desse modo, enquanto o primeiro estaria sujeito às 

transformações, o segundo deveria se pautar em instituições consolidadas e manter-se estável 

diante das agitações do poder político.594 Ademais, segundo o próprio Paulino, o poder 

administrativo seria uma das faces do poder executivo, não do legislativo, nem do judiciário: 

“O Poder Executivo, como será visto, obra como Poder executivo puro, político ou 

governamental, ou como Poder administrativo, e daí a distinção entre Governo e 

Administração”595 Ademais, como Paulino preconizaria em seu Ensaio, “o poder político 

reparte-se […] entre o Poder Executivo e as Câmaras Legislativas. O Poder administrativo 

não. As Câmaras Legislativas não administram”.596 Destarte, uma vez entendido que ações 

como a criação e organização de paróquias e comarcas, bem como o planejamento viário e o 

uso da terra fossem ações eminentemente administrativas, ficava claro que deveriam ser 

atribuídas apenas ao poder executivo. Transplantado o princípio para a realidade da província, 

caberia apenas ao presidente, não à assembleia legislativa, determinar tais coisas. O fato é que 

o Ato Adicional atribuía às Assembleias legislar “sobre a divisão civil, judiciária e 

eclesiástica da respectiva Província”.597 Assim sendo, como poderia se posicionar? 

 

592 Ibid., pp. 58-59. 
593 Ibid., p. 59. 
594 SÁ, 2012, pp. 77-78. 
595 SOUSA, 1862, tomo I, p. 17. 
596 Ibid., p. 18 
597 BRASIL. Lei no 16 de 12 de agosto de 1834, art. 10. 
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Em 1836, alegando “míngua do tempo” e a “afluência de negócios de mor 

importância”, propôs que, semelhantemente ao que havia ocorrido em São Paulo, a 

assembleia fluminense autorizasse “[…] o Governo [provincial] a decidir tais questões e a 

estabelecer divisas entre as Vilas e Freguesias que as não têm claramente designadas por Lei 

ou reconhecidas pelo uso”.598 

Mas essa transferência de poderes seria extraordinária e não poderia se constituir 

como regra. Esse “esvaziamento” do poder legislativo, embora desejável ao seu pensamento, 

seria em longo termo ilegal. Em uma longa nota de rodapé em seu Ensaio, Soares de Sousa 

reflete sobre a questão: 

Estariam as Assembleias Provinciais no seu direito criando as novas Comarcas, 

Termos ou Freguesias? Sem dúvida; que o ato adicional é claro. Arrogar-se-ia, 

portanto, a Assembleia Geral o direito de inutilizar aquele direito. Não há direito 

contra direito. […]  Dar-se-ia um conflito criado, autorizado pela lei, cuja única 

solução seria a não execução legal de outra lei à qual constitucionalmente nada 

faltaria, para por ela se fazer obra! Teríamos uma lei autorizando a não executar 

outra lei! Que exemplo! O qual não poderia senão contribuir para tirar ainda mais 

força moral às Assembleias Provinciais. 

Eu adotaria outro remédio que me parece mais simples, mais completo e regular. 

[…] Pois bem, faça o Poder Legislativo Geral, com a possível largueza, uma lei 

fixando uma escala de condições de extensão, de população, de renda municipal 

necessária e outras circunstâncias que forem essenciais para a existência de cada 

uma daquelas incorporações territoriais. 

As Assembleias Provinciais, verificada a existência dessas circunstâncias, formarão 

aquelas divisões na forma do ato adicional. 

Se por suas leis violarem aquela geral, estará o Poder Legislativo Geral no seu 

direito, revogando-as.599 

Diante do impasse causado pelo Ato Adicional, Paulino propunha obedecer à lei, 

mas restringi-la por meio de critérios técnicos que deveriam ser obedecidos pelas assembleias 

legislativas. Por meio desse artifício, se aquelas casas legislativas desobedecessem às 

orientações acerca de tamanhos, dimensões e proporções antes de criarem jurisdições, uma 

intervenção do governo geral não seria inconstitucional, antes o contrário, necessária. Na 

mesma nota, a seguir, faz uma comparação entre o que julga administrar com critérios ou por 

“arbítrio”: “Note-se que nos Estados Unidos há recenseamento. Entre nós não há senão o 

arbítrio, e daí é que vem o mal”.600 O recenseamento, assim como o mapa, seria o balizador 

para tornar as decisões mais administrativas e menos “políticas”, segundo a sua divisão. 

 

598 BRASIL. Relatório do presidente Paulino José Soares de Sousa, 18 de outubro de 1836, p. 9. 
599 SOUSA, 1862, pp. 60-61. 
600 Ibid., p. 61. 
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Ao propor um mapa melhorado à assembleia provincial do Rio de Janeiro, Paulino 

parece estar endossando a ideia de prover autonomia e poder de decisão aos mandatários 

locais, o que seria contraditório com sua própria visão. A contradição, no entanto, é apenas 

aparente, porque a proposta de triangulação e perenidade da base cartográfica coaduna com a 

ideia de cercar as decisões políticas com instrumentos de visão. Como uma unidade do 

império a província deveria gerenciar seus recursos, mas sob uma limitação imposta pela 

própria cientificidade do mapa, assim como a do recenseamento, segundo a sua comparação. 

A razão seria imposta pelo mapa de modo a esvaziar o poder de decisão dos mandantes locais 

e remover-lhes argumentos arbitrários baseados em interesses eleitorais. Dessa forma, o 

executivo, representado pelo presidente, de indicação do imperador, teria formas de 

contrabalancear a pressão dos deputados provinciais. 

Como mencionei antes, nem Paulino Soares de Sousa nem Caldas Viana eram 

ingênuos a ponto de acreditar que os benefícios do mapa eram inócuos e não feririam as 

autonomias locais quanto às divisões territoriais e a direção e hierarquia de estradas, por 

exemplo. Assim sendo, parece-me que a proposta cartográfica de Paulino (e endossada por 

Caldas Viana) soa mais limitadora do que facilitadora do exercício da autonomia provincial. 

Por meio de sua cientificidade – atestada pela triangulação – o mapa poderia restringir os 

anseios locais sem ferir o Ato Adicional, mantendo a província como uma instância de 

administração e gerenciamento sem, no entanto, exercer efetivamente muito poder político. 

O mapa, portanto, mesmo quando produzido pela província, poderia ser utilizado 

como um reforço da centralização do Estado, ao menos se sua qualidade científica fosse tal 

que se tornasse difícil rechaçá-la. Talvez por isso mesmo, esse mapa “ideal”, baseado em uma 

triangulação, não tenha saído do papel, porque trabalharia de forma contrária ao interesse de 

grande parte da assembleia provincial de onde sairiam os fundos para a sua execução. Quem 

sabe, por esse mesmo motivo, muitas províncias podem ter se beneficiado de, ironicamente, 

possuir mapas inexatos ou incompletos, porque serviam ao exercício da autonomia local em 

detrimento da interferência do governo geral – sendo esta vinda de algum ministério, juiz ou 

mesmo dos presidentes de província, grande parte deles vindos de outra parte do Império. 

Como bem sintetizou James Scott, ilegibilidade e autonomia caminhavam juntas. 

A tensão entre mostrar e ocultar é um dos motivos pelos quais os mapas sempre 

foram negociações e escolhas deliberadas. Em dado momento, seria importante às autoridades 

provinciais fornecer informações mais ou menos públicas, por meio de um mapa, a respeito 

de suas terras, cidades, estradas de ferro, portos e outros elementos que poderiam incrementar 

a produção econômica. A produção açucareira e cafeeira no Rio de Janeiro são exemplos 
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dessa necessidade. No entanto, a cada mapa mais “correto” havia novas informações, antes de 

conhecimento de autoridades e moradores locais, que se “revelavam” aos olhos de qualquer 

leitor com acesso a esse objeto. As “cartas da província” poderiam, ao mesmo tempo, 

fomentar a economia e aumentar as rendas locais, como também aumentar a possibilidade de 

o governo geral atuar à distância, constituindo-se ao instrumento para autonomia e para a 

centralização. Retomando a discussão da assembleia cearense, em 1864, lembro que João 

Brígido instava pelo mapa para mostrar o valor de uma “província do norte” aos “homens do 

sul”, os quais provavelmente ignoravam o quanto ela “pode[ria] valer”. Ao que “um Sr. 

deputado” retrucou: “— Sabem demais.”601 

4.3 A CARTA COROGRÁFICA DE 1861 E SEUS SIGNIFICADOS 

É recorrente nos relatórios analisados como, mesmo após a divulgação de um mapa, 

logo se afirmava a necessidade de outro. O presidente Paulino, em 1839, embora 

reconhecesse o mapa de Taulois como o melhor do gênero no império, ponderava: “está, 

contudo, ainda longe da perfeição que é mister levá-lo”.602 Detectei, nos relatórios 

provinciais, 43 situações em que explicitamente se criticou algum mapa existente ou antigo, 

sendo três os principais grupos de problemas associados. Em menor número, com quatro 

menções, estavam os mapas que não se podiam mais consultar por estarem muito danificados 

ou mesmo perdidos, o que leva à discussão sobre a guarda, manutenção, cópia e circulação 

dos mapas. O segundo grupo de queixas era acerca dos mapas que se considerariam 

incompletos e/ou desatualizados, com 17 menções. Trata-se de mapas como o de Paulet, no 

Ceará, quando observado dos anos 1860: representação ultrapassada da jurisdição, novas vilas 

haviam sido criadas, outras estradas haviam sido abertas. Por fim, o grupo mais numeroso de 

críticas, com 22 citações, é o dos mapas incorretos. Ou seja, mapas cujo pior defeito era 

enganar o leitor com posições equivocadas de povoações, traçados errôneos de rios, limites 

reconhecidamente incorretos ou uma combinação desses fatores. Aqui incluo, por exemplo, o 

mapa de Eleutério de Camargo, criticado em 1888 por “tornar desconhecida a topografia do 

Rio Grande do Sul”.603 

Para fins metodológicos, não considerei as “desatualizações” como “erros” visto que 

se enquadraram em categoria à parte. Não obstante, alguns mapas poderiam figurar em mais 

 

601 Continuação da sessão de 15 de outubro de 1864. O Cearense, 01/11/1864, p. 1. 
602 BRASIL. Relatório do presidente Paulino José Soares de Sousa, 1o de março de 1839, p. 9. 
603 MENEZES et al, 2015. Conferir, também o capítulo 2 desta tese.  
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de uma categoria, podendo ser, por exemplo, desatualizados e errados ao mesmo tempo, de 

acordo com os critérios utilizados pelos presidentes para enumerar seus defeitos. Reitero, 

portanto, que essa classificação foi feita com base nos textos dos relatórios e não em análises 

minhas sobre os mapas. Trata-se de encontrar o que, na opinião dos dirigentes provinciais da 

época, faltava aos seus mapas. 

O vice-presidente do Rio de Janeiro em 1857, João Manuel Pereira da Silva, dava 

indicativos de vários desses elementos. Inicialmente, ao tratar do conjunto de plantas e mapas 

arquivados:  

Todos os desenhos incluídos nesta relação não formam, porém, uma coleção 

completa para o conhecimento da província a respeito da sua topografia, hidrografia 

e orografia. 

Na classe das comunicações, existem muitas plantas de estradas, porém são 

repetições e faltam algumas de bastante consideração como a da Sapucaia a Magé, 

de Cantagalo a S. Fidélis, etc., e de alguns canais como o denominado – do 

Nogueira –; e os Valões do Onça e das Cacimbas. 

Nenhuma planta topográfica discrimina os limites das comarcas dos municípios e 

freguesias. 

Na hidrografia quase tudo é de pouco interesse. 

Não se possuem ainda cartas geológicas.604 

Em poucas linhas o presidente sintetiza: coleções incompletas, mapas repetidos, ou 

com informações insuficientes, e temas em ausência total, como a geologia. A retórica da 

“insuficiência” é constante para os textos desses relatórios quando referentes aos elementos 

do estadismo: censos, mapas, pessoal habilitado, recursos financeiros, dentre outros. Havia 

sempre um descompasso sentido pelos presidentes entre as demandas e as capacidades de 

oferta por parte do Estado. E, não raramente, qualquer tentativa era vista como a “primeira” 

tentativa verdadeira ou válida. O mapa fluminense de 1839, certamente válido para o seu 

tempo, também não escapou de ser duramente criticado em 1857 pelo vice-presidente Pereira 

da Silva:  

O processo seguido para a formar foi de levantamentos parciais como refere o 

relatório da presidência de 1844. 

Este modo de levantamento acarretou muitos erros e, por isso, a atual carta é 

imperfeita e não se presta a qualquer correção que se lhe queira fazer. 

Está demonstrada a grande necessidade de uma carta exata para se derivar a divisão 

civil, judiciária e eclesiástica da província, bem como para a sua estatística, cadastro 

 

604 BRASIL. Relatório do vice-presidente João Manuel Pereira da Silva, 1o de agosto de 1857, p. 8. 
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da população, assentamento de estradas e escolha das suas mais convenientes 

direções.605 

Assim, segundo esse ponto de vista, a província, mais uma vez, tinha de recomeçar o 

trabalho, não se podendo aproveitar ou corrigir aquilo que existia. Mais uma vez surgem as 

demandas, a “grande necessidade de uma carta exata” para responder aos mesmos desafios 

que as cartas anteriores também buscaram enfrentar: divisão das jurisdições da província, 

estatística populacional, planejamento e direção de estradas. 

A crítica do vice-presidente se referia, especificamente, a uma lei de 1854, que havia 

autorizado o gasto de até 20 contos de réis com a reforma e atualização do mapa de 1839. 

Tendo já exposto sua opinião de que era inútil reformá-la, propunha uma atualização de 

pontos astronômicos escrupulosamente medidos, embora não ligados por triangulação, que 

satisfizesse as necessidades de um novo mapa em tempo hábil.606  

A questão dividia opiniões (e ações) há mais tempo. Em 1844, como foi abordado, 

Caldas Viana reverberou a opinião de Paulino Soares de Sousa sobre a necessidade da 

triangulação e uma nova carta, sem êxito. Em 1845, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, 

embora reconhecesse a necessidade de “uma boa carta corográfica que tenha por base a 

triangulação da província” tomou medidas mais práticas, aceitando a oferta do engenheiro 

Júlio Frederico Koeler para “corrigir a atual carta da província”.607 O que deu dessa correção 

é desconhecido, mas, em 1846, o presidente Aureliano de Sousa Coutinho propôs que cada 

trabalho dos engenheiros servissem “para o levantamento de uma exata carta corográfica; 

falta que é a todos bem sensível”, subentendendo-se um novo mapa.608 Já em 1849, o 

presidente Couto Ferraz informou que estava providenciando o “aperfeiçoamento da carta 

topográfica que possuímos” por meio de observações astronômicas a cargo do capitão 

Francisco Vieira Leitão.609 

O assunto voltou à tona em 1855, quando, depois da dita lei provincial de 1854, o 

presidente Luís Antônio Barbosa emitiu a seguinte opinião: “[…] não vale a pena mandar 

copiar a presente carta em escala diferente, reconhecida a sua inexatidão”.610 E pedia 

prudência à assembleia: “[…] talvez conviesse antes seguir um termo médio, nem continuar 

 

605 Ibid., p. 33. 
606 Ibid., p. 34. 
607 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Caetano Pinto de Miranda Montenegro, 1o 

de março de 1845, p. 20. 
608 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, 

1o de março de 1846, p. 27. 
609 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Pedreira do Couto Ferraz, 1o de 

março de 1849, p. 59. 
610 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Antônio Barbosa, sem data em 1855, 

p. 58. 
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com a atual carta, nem procurar já a mais perfeita que se poderia confeccionar”.611 Contudo, 

em agosto de 1856, o vice-presidente Antônio Nicolau Tolentino se mostrou favorável à 

reforma do mapa de 1839: 

E já que toquei na questão da carta da província, seja-me lícito dizer que, enquanto 

nos não é possível conseguir uma carta corográfica fiel, muito convém ir desde já 

reunindo todos os dados existentes […] e, com esses elementos […] proceder-se ao 

que que acertadamente dispôs o art. 3º da lei nº 692 de 2 de outubro de 1854 que, 

medindo bem as dificuldades práticas para a obtenção desse importante trabalho, 

limitou-se a mandar copiar a carta coordenada e desenhada em 1839 com todas as 

correções desde já possíveis, que a tanto equivale o melhoramento gradual que por 

ora nos é dado pretender em matéria semelhante.612 

Finalmente, destaco a opinião já mencionada de Pereira da Silva, para quem a carta 

de 1839 era também incorrigível. De Paulino, em 1839, a Pereira da Silva, em 1857, são 

encontradas sete oscilações de opinião entre produzir uma nova carta do início (mesmo que 

fosse mais caro e demorado) ou reformar o mapa de Taulois (por questões práticas, mesmo 

que tecnicamente não fosse o ideal). Praticamente, cada presidente e vice-presidente 

expressou opiniões conflitantes, de modo a chamar a atenção para o constante balanço entre 

os recursos financeiros e prioridades da província, de um lado, e as expectativas e 

entendimentos de uso e potencial dos mapas, de outro. 

Ao final, a solução encontrada foi totalmente diversa do que se propôs ao longo 

desse período: um contrato, assinado entre a presidência da província e dois conhecidos 

engenheiros na categoria de “empresários”: Conrado Jacob de Niemeyer e Pedro de Alcântara 

Bellegarde. Tratava-se, portanto, de uma aquisição feita por meio da iniciativa privada. O 

relatório provincial de 1859 traz a íntegra do documento, que pode ser resumido em alguns 

pontos: os primeiros oito artigos tratavam de características técnicas, tais como a escala 

(1/200.000), o meridiano (Pão de Açúcar) e os elementos que deveriam constar na carta: 

1º As paróquias, as vias de comunicação principais, quer terrestres ou fluviais, e os 

estabelecimentos mais importantes. 

2º As alturas acima do nível do mar, das passagens das serras e dos pontos mais 

altos dela. 

3º As linhas de igual variação magnética. 

4º As grandes massas de culturas, as matas consideráveis e a natureza dos terrenos613 

Os artigos finais tratavam de prazos, pagamentos e outras condições. A província se 

comprometia a fornecer quaisquer materiais à sua disposição, bem como acionar “a todas as 

 

611 Ibid. 
612 BRASIL. Relatório do presidente Antônio Nicolau Tolentino, 1o de agosto de 1856, p. 36. 
613 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Tomás Gomes dos Santos, 29 de julho de 

1859, Anexo J2, art. 6º do contrato. 
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autoridades” que pudessem prestar informações. Os “empresários”, por sua vez, se 

comprometiam a enviar relatórios trimestrais e anuais, obedecendo ao prazo de janeiro de 

1858 a dezembro de 1860 para a execução do serviço, tendo por pagamento: 12 contos de 

entrada, 3 contos mensais pela duração prevista e 30 contos no ato da entrega da carta à 

província. Totalizavam-se, assim, os 150 contos de réis.614 Estipulavam-se ainda condições 

para a entrega adiantada, multas (1 conto mensal) para atrasos e uma cláusula para a rescisão 

do contrato. Os últimos artigos do contrato tratavam da impressão do material, para a qual a 

província desembolsaria mais 10 contos. Também acordavam as partes que cada um dos 

engenheiros se responsabilizava pela totalidade da obra, ficando responsável por toda ela no 

caso da ausência de outro.  

A assinatura do contrato foi feita por Antônio Nicolau Tolentino, mesmo vice-

presidente que, em ocasião anterior, defendeu modéstia nos gastos públicos e optou pela 

correção do mapa existente. A mudança de pensamento pode ter vindo da pressão dos 

próprios deputados provinciais, que editaram outra lei, de “nº 1036”, no ano anterior. 

Aspectos econômicos também impactavam com mais força, como Tolentino justificou em 

relatório de agosto de 1858: 

Em uma época em que a maior questão industrial é facilitar as comunicações, 

quando as vias férreas prometem, rasgando em todos os sentidos o território da 

província, desferir dela linhas tributárias que aproximem as pequenas localidades 

dos grandes centros e pontos comerciais, quando a divisão territorial da província, o 

sistema de suas contribuições, o censo e a estatística em geral, carecem socorrer-se 

das indicações topográficas de uma carta fiel ou, ao menos, pouco inexata, era sem 

dúvida, senhores, incontestável urgência o conhecimento seguro da descrição topo-

hidrográfica do solo da província.615 

Antigos e novos dilemas se uniam: a necessidade de dividir bem a província 

continuava; apareciam, também, maior demanda por dados, expressos em “censo” e 

“estatística em geral”, bem como conhecimentos de solo para a expansão da lavoura. No 

entanto, o que “rasgava” a terra eram as ferrovias, segundo Tolentino, “em todos os sentidos” 

do território da província, não apenas em troncos, como também em galhos, prometendo 

atingir a todos os rincões em pouco tempo. A aceleração produzida pelo trem de ferro é 

acentuada na fala do presidente, de modo que o território se torna “menor”, devendo ser 

aproveitado de forma intensiva. 

O contrato de Niemeyer e Bellegarde foi assinado em novembro de 1857. Pouco 

menos de um ano depois, no extremo sul do império, falecia Soares de Andrea, o barão de 

 

614 Ibid., artigos 9 a 16 do contrato. 
615 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Antônio Nicolau Tolentino, 1o de agosto de 

1858, pp. 142-143. 
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Caçapava, que estava na missão de demarcação de limites com o Estado Oriental do Uruguai. 

Pedro de Alcântara Bellegarde assumiu o comando dos trabalhos a pedido do governo geral, 

de modo que “deixaram de ter o mesmo impulso” os trabalhos da carta fluminense. Em abril 

de 1859, o presidente João de Almeida Pereira Filho informou ter recebido um pedido de 

adiamento do prazo, que findar-se-ia em dezembro daquele ano.616 

O fato de ter sido chamado para comissão pelo governo imperial remete à falta de 

engenheiros habilitados, mas, também, ao prestígio de que alguns gozavam de modo a serem 

disputados pelas instâncias do Estado brasileiro. Em junho de 1860, já em atraso, os 

engenheiros mais uma vez alegaram que “[…] embaraços, provindos de comissões do 

governo geral fora desta província têm sido a causa do retardamento desta parte essencial para 

confecção da carta da província”.617 O presidente, Silveira da Mota, informava à assembleia, 

entretanto, que os “empresários” haviam se comprometido a finalizar a obra até o fim daquele 

ano. 

Em abril do ano seguinte, 1862, uma nota na fala do mesmo presidente indica que a 

carta já estaria pronta, “mas até agora não me foi ela ainda presente”. Mais importante, 

Bellegarde e Niemeyer esperavam ser anistiados da multa contratual por atraso, visto que 

outras incumbências haviam surgido no seu processo.618 Em maio de 1862, ao tratar da 

necessidade de uma “carta itinerária” para a província, o presidente Luís Alves de Oliveira 

Belo informou que esta poderia ter por base “a magnífica carta corográfica que a província 

hoje possui”.619 O processo parecia encerrado, mas não. Faltavam ainda as cópias, essenciais 

para a divulgação do trabalho e cumprimento do contrato.  

O falecimento de Niemeyer, em março de 1862, certamente embaraçou essa fase. 

Bellegarde, mais uma vez, pediu uma prorrogação de prazo, apresentada pelo vice-presidente 

José Norberto dos Santos: “[…] prorroguei o prazo para a apresentação desses exemplares 

[…]”, para o fim de agosto, depois, de setembro. À época do relato, dizia o vice-presidente 

estar na expectativa do recebimento dos 1500 exemplares litografados.620 É em maio de 1864 

que um vice-presidente em exercício, José Tavares Bastos, põe à mesa o problema: os 

cartógrafos “[…] faltaram à entrega, no prazo estipulado e prorrogado […]” dos exemplares, 

 

616 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente João de Almeida Pereira Filho, 25 de abril 

de 1859, pp. 22-23. 
617 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Inácio Francisco Silveira da Mota, 1o de 

junho de 1860, p. 27. 
618 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Inácio Francisco Silveira da Mota, 16 de 

abril de 1861, p. 11. 
619 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Alves Leite de Oliveira Belo, 4 de 

maio de 1862, p. 69. 
620 BRASIL. Relatório do vice-presidente José Norberto dos Santos, 8 de setembro de 1862, p. 7. 
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gerando “grande desvantagem” para a província. Não fica claro, contudo, se o atraso havia já 

sido superado, ao menos parcialmente, ou não. Fato é que Bellegarde também havia falecido, 

em janeiro daquele ano, e o vice-presidente se correspondia com a viúva deste.621 

O assunto não torna aos relatórios e poderia ser rastreado, quiçá, pela 

correspondência, mas cabe aqui notar que entre a assinatura do contrato e essa última menção 

haviam passado mais de seis anos. A carta de Niemeyer e Bellegarde, que indica como data 

“1858 a 1861” tornou-se bastante conhecida, e serviu de base para outros mapas da província 

do Rio de Janeiro, como será demonstrado adiante. Utilizarei a data 1861 como referência, 

sendo a mais próxima da conclusão do mapa. Curiosamente, o aspecto visual é semelhante ao 

do mapa de 1839: a província se apresenta ao centro e é margeada por plantas de áreas 

urbanas. Pode ser que o modelo estabelecido naquele mapa tenha sido interessante como 

apelo visual e, quem sabe, Niemeyer e Bellegarde estariam intencionalmente estabelecendo 

uma forma de comparação entre os dois mapas. 

No entanto, as diferenças começam logo após a análise inicial. As plantas, que eram 

32 no mapa de 1839, são reduzidas a 18. Dessas, 16 eram de locais já mapeados em 1839, tais 

como Angra, Parati, Resende, Valença, Paraíba, Niterói, Macaé, Campos, entre outros. Uma 

tabela, constante em relatório de 1859, indicava que os municípios da província eram 30, 

então, nota-se que para o mapa houve uma seleção, ficando 12 deles de fora.622 Percebe-se 

facilmente que os municípios de maior calibre econômico e político permaneceram 

representados. Outro motivo para essa seleção, além da hierarquização urbana, pode ter sido 

mais prático, como o aproveitamento de plantas existentes e aptas à cópia. Esse elemento é 

perceptível porque, no mapa de 1839, havia um aspecto inacabado em algumas plantas, o que 

não ocorreu no mapa de 1861. 

Ademais, a qualidade das plantas foi muito melhorada, tornando-as úteis à leitura e 

interpretação, de forma que não era possível no mapa de Taulois. A partir do exemplo da 

planta de Barra Mansa (Figura 27), em 1839, é possível identificar o rio – não nomeado – 

uma mancha de edificações, algumas ruas traçadas e traços da elevação do terreno. Na planta 

apresentada em 1861, por outro lado, a quantidade de informações é muito maior: uma 

legenda indica alguns edifícios de interesse público: igreja matriz (A), penitenciária (B), 

câmara municipal (C), corpo policial (F), juiz municipal (J). Também indicam o local das 

 

621 BRASIL. Província do Rio de Janeiro, Relatório do presidente José Tavares Bastos, 3 de maio de 1864, 

p.9. 
622 BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Inácio Francisco Silveira da Mota, 1o de 

agosto de 1859, “Municípios, Paróquias e Seus Respectivos Vigários da Província do Rio de Janeiro”. 
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“aulas” de meninos e de meninas, bem como o traçado de uma ferrovia em projeto (letra E, 

cortando o centro da área urbana). Alguns logradouros e edifícios são indicados sobre o 

próprio mapa: o Largo Municipal, o cemitério, duas vendas e uma ponte sobre o rio Paraíba 

que ainda não existia no mapa de 1839. 

 

Figura 27: Comparação das cartas de 1839 e 1861 – recorte da cidade de Barra Mansa 

  

Fonte: TAULOIS (1839) e NIEMEYER e BELLEGARDE (1861) 

 

Estranhamente a “mancha urbana” no mapa mais recente não parece ter aumentado, 

dando a impressão de que o mapa não foi muito atualizado nesse aspecto. Constam, 

entretanto, várias novas ruas a oeste, motivo pelo qual a planta do mapa de 1861 teve ligeira 

mudança de enquadramento. Certamente muitos comércios e aparelhos públicos não existiam 

nos anos 1830, quando as plantas do mapa de Taulois foram tomadas, mas não deve ser o 

único motivo pelo qual, na época, não se legendaram os mapas. Afinal, muitos dos edifícios já 

existiam, como a matriz, claramente indicada nos dois mapas.  

É válido notar que são objetivos diferentes que motivam cada peça cartográfica e, 

enquanto a Carta Corográfica de 1839 apresentava uma profusão de vilas e cidades, a Carta 

Corográfica de 1861 parece ter sido mais criteriosa, elencando cidades de prestígio político e 

econômico, e apresentando as suas “comodidades” ao público leitor. Nas plantas de outros 

municípios, são encontradas menções a tabeliões, coletorias, canais, chafarizes, hotéis, 

tipografia, entre outros. Apesar da aparente uniformidade – especialmente visual – não há 

uma definição de quais edifícios e logradouros seriam incorporados: cada planta urbana tem 

uma seleção própria de elementos. Outro fator, uma “perda” em comparação a 1839, é o 

apagamento da topografia. As plantas urbanas se apresentam planas, com raras indicações de 
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morros e serras que poderiam influenciar no seu crescimento. Como consequência, e à 

exceção de rios e córregos, são os aspectos urbanos, a área construída que recebe destaque. 

O mapa de Niemeyer e Bellegarde traz como característica a representação do Rio de 

Janeiro como uma província do império e dissociada do município da corte. Enquanto o mapa 

de 1839 apresentava uma planta da cidade do Rio de Janeiro, ela é ausente no mapa de 1861. 

Em seu lugar, dois municípios têm destaque central, com plantas que ocupam maior espaço: 

Niterói e Campos. Tal escolha tem profundas conexões com o processo de diferenciação entre 

província e Corte, explorado por Maria de Fátima Gouvêa.  

Esse processo não foi exatamente linear, mas ocorreu uma gradual separação entre os 

interesses da província fluminense e os do governo geral instalado no município do Rio de 

Janeiro. Gouvêa lembra que, até o início da década de 1850, os orçamentos das duas unidades 

eram conjuntos a despeito de que o “Município Neutro” existisse desde que o Ato Adicional 

assim o dispôs.623 A autora parece preocupada em demonstrar uma província com vida 

própria, cada vez mais ligada aos interesses de seus grupos locais de poder, especialmente 

após o fechamento do tráfico e a demanda por grandes obras de infraestrutura. Argumenta que 

o fato de que Rodrigues Torres (Itaboraí) e Paulino Soares de Sousa (Uruguai) terem sido os 

primeiros presidentes da província levou a uma primeira conexão entre interesses nacionais e 

locais, expressos no projeto saquarema que teria seu auge no início dos anos 1850. Entretanto, 

a partir daí, a província passaria a ter cada vez mais agendas próprias, marcadas pela 

separação orçamentária, pelas reformas administrativas na presidência da província, pelo 

amadurecimento dos trabalhos na assembleia legislativa, entre outros.624 

Dentro do círculo de interesses provinciais, a autora destaca a vinculação do sul e do 

café à praça de comércio do Rio de Janeiro, em oposição à praça de Campos que, de forma 

relativamente independente, negociava café, mas principalmente o açúcar produzido na região 

norte, além de minérios, madeiras e outros gêneros alimentícios. Além disso, segundo 

Gouvêa, o município tinha a maior arrecadação municipal de impostos, superando os 

municípios cafeeiros.625 As tensões norte-sul poderiam ser “lidas”, por um lado, pela 

representação da capital provincial, Niterói, defronte à Corte, e próxima dos interesses do vale 

do Paraíba; por outro, a cidade de Campos, polarizando os interesses do litoral e áreas de 

expansão setentrional da província. A representação da província Rio de Janeiro sem incluir 

 

623 GOUVÊA, 2008, p. 46. O 1º artigo do Ato Adicional informa que o município onde estivesse a corte não 

estaria sujeito à assembleia provincial daquela província. 
624 GOUVÊA, 2008, p. 42. 
625 Ibid., p. 39. 
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uma planta do Município Neutro, e com destaque para Niterói e Campos, é bastante indicativa 

desse momento. 

Passando ao corpo do mapa, a quantidade de informações apresentadas é muito 

grande. Uma pesquisa de Paulo Márcio Leal de Menezes e outros estudiosos analisou vários 

mapas da capitania/província do Rio de Janeiro e, por meio da extração de toponímia, 

procurou identificar processos de ocupação e formação territorial. A carta de Niemeyer e 

Bellegarde rendeu impressionantes 2787 topônimos à equipe, volume maior que qualquer 

carta anterior ou mesmo posterior, muitas das quais não chegavam ao primeiro milhar.626 Em 

comparação com outros mapas analisados, os autores destacaram o adensamento de estradas 

no caminho de Minas Gerais e, também, na porção norte da província, próximas ao limite 

com o Espírito Santo. O que os autores do estudo também identificaram, sem dar o mesmo 

destaque, é o intenso adensamento na região das “minas de Cantagalo”, preenchendo com 

grande densidade o que em mapas anteriores parecia ainda muito vazio. 

O grande número de topônimos pode ser explicado pelo tipo de informação constante 

no mapa: além da hierarquia urbana e viária, Niemeyer e Bellegarde indicaram locais de 

produção econômica. A legenda do mapa indica quatro tipos de estabelecimentos: “engenho 

de açúcar”, “fazenda de café”, “dª [dita] de mantimentos” e “fazenda de gado”. Não constam 

atividades de mineração, pesca, extração de madeiras, entre outras. Os principais símbolos 

utilizados foram os dois primeiros, relativos à produção de açúcar e café, convencionados da 

forma abaixo: 

 

Figura 28: Indicadores da produção de açúcar e café na Carta Corográfica de 1861 

 

Fonte: NIEMEYER e BELLEGARDE, 1861 

 

Vale a pena observar as seleções da Figura 29, que ilustram esse ponto e dão uma 

noção do aspecto visual do mapa da província. São recortes, respectivamente, da cidade (e 

município) de Vassouras, e da freguesia das Dores, pertencente ao município de Campos.627 

Nos dois casos, é possível notar a topografia e hidrografia básicas: Vassouras, nas 

proximidades do rio Paraíba, com indicação da “ponte do Desengano”; a freguesia de Dores 

 

626 MENEZES et al, 2015, p. 843.  
627 Atual distrito de Dores do Macabu, pertencente ao município de Campos dos Goytacazes, RJ. 
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quase às margens da Lagoa Feia, com formações montanhosas a oeste e o Canal Campos-

Macaé a leste. Em ambos os casos, as linhas relativas a caminhos e estradas podem se 

confundir com as linhas da hidrografia, sendo esta última um pouco mais espessa, mas não a 

ponto de gerar um contraste tão evidente.  

Figura 29: Dois enquadramentos do mapa de 1861: Vassouras e Dores 

  

Fonte: NIEMEYER e BELLEGARDE, 1861 

 

É notória a diferenciação econômica dos dois recortes, sendo predominantes os 

asteriscos na região de Vassouras, relacionados às fazendas de café e, na freguesia de Dores, 

as caixas semi-preenchidas relativas ao cultivo do açúcar. Niemeyer e Bellegarde certamente 

conseguiram agregar um valor informacional importante em seu mapa ao permitir a 

espacialização econômica da província, ao menos em uma primeira análise. Entretanto, 

algumas questões que surgem são: quais foram os estabelecimentos indicados no mapa? 

Foram extraídos de qual fonte? Qual a sua representatividade em cada região ou na província 

inteira? Qual é a motivação dessa representação? A quem ela servia? 

Responder a essas questões poderia demandar um estudo à parte, mas tecerei 

algumas considerações gerais. Inicialmente, há que se notar como a nomenclatura dos 

estabelecimentos é variada. Em Vassouras há a menção a proprietários – “marquesa de 

Baependi”, “Manuel Pereira” – bem como a nomes de fazendas – “S. Maria”, “Paraíso”. E, 

em alguns casos, as duas informações como a fazenda “Pocinho” de “Camilo Faro” (canto 

inferior esquerdo do recorte). Na freguesia de Dores, também há nomes de proprietários – “A. 

Peçanha”, “Pedro Nolasco” – bem como de estabelecimentos – “Monte de Cedro”, 

“Machadinha”. O recorte selecionado não permitiu visualizar completamente, mas onde se 

inscreve o nome do conselheiro “João d’Almeida Per.ra”, também há uma indicação do nome 
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da fazenda – “Batalha”. Por fim, nas duas regiões selecionadas para estudo há alguns 

estabelecimentos sem nome, em que o símbolo da respectiva atividade econômica aparece 

sem qualquer identificação escrita. É possível ver, ainda, algumas fazendas de café na borda 

sul do recorte referente a Vassouras, bem como dois engenhos de açúcar sem identificação a 

oeste de Dores. 

Esse perfil se repete em todo o mapa: estabelecimentos com o nome do proprietário, 

estabelecimentos com o nome da fazenda/engenho e estabelecimentos sem qualquer 

identificação escrita. E é preciso considerar, também, que nem todos os sítios e fazendas estão 

demarcados. Caso contrário, o mapa teria muito mais densidade do que aquela apresentada. 

Também é possível questionar por que há tantos símbolos de fazendas de café e engenhos de 

açúcar, mas poucos de fazendas de gado e menos ainda fazendas “de mantimentos”? Quais 

foram os critérios adotados por Niemeyer e Bellegarde na seleção de tais locais? 

Uma das hipóteses que pareceu plausível inicialmente é a de que os autores do mapa 

pudessem ter usado o registro paroquial de terras para indicar as propriedades. Caso 

verdadeira, indicaria que a escolha de estabelecimentos produtores não teria se dado de forma 

arbitrária e que os cartógrafos teriam feito uso de um documento oficial para transcrevê-los de 

forma visual no mapa da província. Tal recurso indicaria, portanto, um certo nível de 

articulação de Niemeyer e Bellegarde com outros registros de Estado para a produção de sua 

Carta topográfica. 

O controle estatal sobre a posse, uso e transmissão da terra sempre foi frágil na 

colônia e tardou a ter suas primeiras regulamentações no império. Embora a conhecida Lei de 

Terras tenha sido promulgada em 1850, foi o seu regulamento, em 1854, que estabeleceu 

diretrizes para as operações de compra e venda, medição, validação e, nos últimos capítulos, o 

“registro das terras possuídas”. Segundo a lei, toda pessoa que ocupasse qualquer terra deveria 

dirigir-se à paróquia e declará-las, bem como suas dimensões e confrontantes, sem que isso 

lhes garantisse título algum. Essa exigência buscava estabelecer bases para um cadastro geral, 

bem como diferenciar terras devolutas e ocupadas com vistas ao estabelecimento de 

imigrantes e expansão agrícola de modo geral. Os párocos deveriam ter livros especiais e, no 

período determinado de dois anos, recolher as declarações.628 

De acordo com muitos estudiosos, é conhecido que o “registro do vigário” ou 

“registro paroquial” não levou a maioria dos posseiros e proprietários às paróquias. Márcia 

Motta aponta como pequenos e grandes “possuidores” tomaram decisões diferentes acerca de 

 

628 BRASIL. Decreto no 1318 de 30 de janeiro de 1854, capítulo IX (artigos de 91 a 108). 
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registrar ou não suas terras. O interesse em garantir o quinhão ocupado poderia ser justamente 

o limitador de futuras expansões se a descrição fosse muito precisa; além disso, a autora 

aponta a necessidade de uma rede de relações pessoais capaz de fazer com que os ditos 

confrontantes também registrassem suas terras e reconhecessem as pretensões de seus 

vizinhos. Nesse jogo, pequenos e grandes ocupantes de terras optaram por registrar ou não 

suas terras. De qualquer forma, para muitos dos maiores plantadores, os antigos recursos a 

vínculos políticos, familiares e de clientelismo operaram com mais força do que o registro ou 

qualquer outro dispositivo legal do período.629 

Grande parte dos registros foi efetuada entre 1856 e 1858. Uma vez fechados os 

livros, uma cópia deveria ser remetida aos delegados do Diretor Geral de Terras Públicas da 

província.630 Desde os primeiros relatórios, vê-se que os presidentes tinham ciência de que um 

bom mapa seria base para um cadastro de terras, de tal sorte que, chegando livros das 

paróquias fluminenses à capital da província, teriam Niemeyer e Bellegarde tido acesso a 

eles? E se tiveram, fizeram uso deles para localizar as propriedades rurais em seu mapa? 

Tomei uma pequena paróquia como ponto de observação. Santa Teresa, pertencente à época 

ao município de Valença produziu um livro de registros bastante enxuto, com 31 entradas, 

quase todas de fevereiro de 1857.631 Supondo que o livro de Valença tenha sido recolhido à 

capital em tempo e que tenha sido acessível aos “cartógrafos” – tanto em termos legais quanto 

em termos materiais – teriam feito uso dele? O mapa de Niemeyer e Bellegarde não apresenta 

linhas de divisão de paróquias e municípios. Para decidir qual a área de abrangência da 

paróquia de Santa Teresa dentro de seu mapa, baseei-me aproximadamente nos limites do 

atual município de Rio das Flores.632 Entretanto, não os tomei como limites rígidos, apenas 

como balizas para analisar o território aproximado da antiga freguesia (conferir a Figura 30). 

Dos 31 nomes registrados no livro do vigário, nem um sequer consta no mapa de 

Niemeyer e Bellegarde naquelas redondezas. É certo o que se comentou nos parágrafos 

anteriores, de que apenas uma parcela da população registrou suas terras, então essa ausência 

traz duas conclusões: a primeira, e óbvia, é que os registros paroquiais não foram acessados 

ou, ao menos, não foram considerados na elaboração desse mapa do Rio de Janeiro. A 

segunda, pelo menos para essa paróquia, diz um pouco sobre a segmentação social plasmada 

 

629 Conferir especialmente o capítulo 5 de MOTTA, Márcia Maria Menendes. Nas Fronteiras do Poder: 

conflito de terra e direito à terra no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Vício de Leitura / APERJ, 1998. 
630 BRASIL, 1854, art. 107. 
631 Livro 89: Freguesia de Santa Teresa. In: APERJ, Registros Paroquiais de Terras do Século XIX. 

Disponível em: http://www.docvirt.com/docreader.net/REG_TERRA3/8602. Acesso em 22 nov. 2020. 
632 Baseado em IBGE, Mapa Político dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 2015. 

http://www.docvirt.com/docreader.net/REG_TERRA3/8602
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em dois documentos: os que se registraram na paróquia não foram nomeados no mapa; os que 

estão nomeados no mapa não procederam à paróquia. 

 

Figura 30: Mapa aproximado da freguesia de Santa Teresa de Valença 

 

…… Limite aproximado da paróquia de Santa Teresa com base nos contornos do atual município de Rio 

das Flores. 

Fonte: NIEMEYER e BELLEGARDE, 1861 

 

Na análise dos fragmentos de Santa Teresa, Vassouras e Dores, cruzando-os com 

informações biográficas e mesmo de inventários turísticos municipais, são detectados alguns 

dos proprietários e fazendas mencionadas no mapa, que ajudam a encaminhar a conclusão 

sobre a intenção por trás dessa informação no mapa de Niemeyer e Bellegarde. Muitos desses 

topônimos são “autoexplicativos” ou, ao menos, seriam, para os leitores do mapa na época de 

sua publicação. Refiro-me às propriedades que vinham associadas ao nome dos seus 

proprietários, mas, também, a propriedades cujo nome já levaria a uma associação com uma 

pessoa ou família por parte dos leitores do mapa. Constam, por exemplo, no nordeste do 

território de Santa Teresa, as fazendas “Independência” e “S. Rosa” associadas, 

respectivamente a “Nogueira da Gama” e “Visconde de Baependi” (acompanhar pela Figura 

30). Nesse caso, ambos indicam títulos de nobreza associados à mesma família: O barão e 

visconde Nogueira da Gama era Nicolau Antônio Nogueira da Gama (1802-1897), primo de 

Brás Carneiro Nogueira da Costa e Gama (1812-1887), o segundo visconde de Baependi, 
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proprietário de Santa Rosa.633 Na mesma paróquia, um pouco a oeste das citadas fazendas, 

encontra-se “Paraíso”, de propriedade do “Barão do Rio Preto”. Segundo dados do Inventário 

das Fazendas do Vale do Paraíba Fluminense, a fazenda do Paraíso apresenta hoje 58 

cômodos e mais de 2 mil metros quadrados de área construída. A planta indica benfeitorias 

para processamento de café e de cana-de-açúcar.634 O primeiro barão do Rio Preto foi 

Domingos Custódio Guimarães (falecido em 1868) e sua fazenda se caracterizava “pela 

adoção de uma série de inovações técnicas, como iluminação a gás, terreiros asfaltados e um 

avançado maquinário de beneficiamento cafeeiro implantado no início da década de 1860”.635 

No recorte de Vassouras, a mencionada fazenda “Pocinho”, associada a “Camillo 

Faro”, referia-se ao Camilo José Pereira do Faro (1809-1861), filho do barão do Rio Bonito, 

Joaquim José Pereira de Faro (falecido em 1843), de quem herdou a propriedade. Camilo era 

irmão de José Darrigue Faro, presidente da província em 1854 e do Banco do Brasil em 1855. 

Segundo o Inventário…, embora fosse uma das primeiras propriedades tombadas pelo Estado 

do Rio de Janeiro (1978), está em completa ruína. A sua planta reconstrói, entretanto, uma 

estrutura em “U” com mais de 70 cômodos.636 

Ao norte de Vassouras, é encontrada a menção à “marquesa de Baependi”, à época 

do mapeamento, viúva. Era mãe do “visconde de Baependi” mencionado na paróquia de Santa 

Teresa de Valença. A propriedade da “marquesa”, próxima ao rio Paraíba e à ponte do 

Desengano,637 era a fazenda Santa Mônica, que tornar-se-ia conhecida por ser a casa do duque 

de Caxias em seus últimos anos de vida.638 

Por fim, na localidade de Dores, pertencente a Campos, além da fazenda “Batalha”, 

do conselheiro João de Almeida Pereira Filho (1826-1883), também é representada “Monte de 

Cedro” e “Machadinha”. A primeira unidade pertencia a João José Carneiro da Silva (1815-

 

633 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Fazenda Santa Rosa (Inventário das Fazendas do Vale do Paraíba 

Fluminense), Rio de Janeiro: Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, 2008. 
634 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Fazenda Paraizo (Inventário das Fazendas do Vale do Paraíba 

Fluminense), Rio de Janeiro: Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, 2008. 
635 MARQUESE, Rafael de Bivar. Revisitando casas-grandes e senzalas: a arquitetura das plantations escravistas 

americanas no século XIX. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, v. 14, n. 1, 2006, pp. 44-

45. 
636 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Fazenda Pocinho. Rio de Janeiro: Instituto Estadual do Patrimônio 

Cultural, 2008. 
637 Apesar de a ponte do Desengano existente até hoje ter sua estrutura datada dos anos 1860 e ter um caráter 

original ferroviário, relatórios anteriores da província já atestam a existência de pontes com esse nome em 

tempos anteriores. O relatório de 1o de fevereiro de 1835 do presidente Rodrigues Torres menciona uma 

“reconstrução da ponte do Desengano” indicando a constância daquele ponto de passagem entre Vassouras e 

Valença. Aparece, também, no mapa de 1839. 
638 Caxias era sobrinho da marquesa, bem como sogro de um de seus filhos. Comprada pelo Estado brasileiro no 

século XX, a fazenda é ocupada hoje por uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

Embrapa. Informações em: https://www.embrapa.br/busca-de-imagens/-/midia/1207001/campo-experimental-

santa-monica. Acesso em 20 jan. 2020. 

https://www.embrapa.br/busca-de-imagens/-/midia/1207001/campo-experimental-santa-monica
https://www.embrapa.br/busca-de-imagens/-/midia/1207001/campo-experimental-santa-monica
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1889), que dela levou o título de nobreza – barão do Monte de Cedro. Machadinha, por sua 

vez, tem uma trajetória ainda mais interessante. Foi construída para o visconde de Ururaí, 

Manuel Carneiro da Silva (1833-1917), sobrinho do barão de Monte de Cedro. No século XX, 

também passou ao controle do Estado do Rio de Janeiro, sendo tombada e trazendo 

preservadas senzalas, capela e outras benfeitorias, à exceção da casa-grande. Pertencente já ao 

município de Quissamã, a fazenda abriga uma comunidade quilombola reconhecida em 2006 

pela Fundação Palmares.639 

Os últimos parágrafos buscaram situar especialmente leitores que não estão 

familiarizados com as dimensões materiais e sociais dessas propriedades que foram 

mapeadas. É possível que no tempo do mapeamento não fossem ainda tão grandes e luxuosas 

como constam nos inventários. Entretanto, esses dados dão pistas sobre a riqueza material de 

muitos proprietários. Em alguns exemplos, foi possível detectar importantes laços de 

parentesco e titulações nobilitárias que indicavam a presença dessas pessoas na condução das 

políticas locais, provinciais e nacionais, bem como a opulência material que caracterizava 

essas “fazendas” e “engenhos”. Embora seja certo que haja exceções à descrição feita, grande 

parte dos “mapeados” por Niemeyer e Bellegarde estavam entre os maiores proprietários de 

terras e escravos da província. Não produziram, portanto, um mapa do uso e ocupação da terra 

que servisse às rotinas do Estado. As propriedades ilustradas parecem ser honoríficas e 

sutilmente hierarquizadas: as que são nomeadas, as que são apenas representadas pelo 

símbolo, e as muitas que simplesmente não figuram.  

Norman Thrower indica em sua obra que os primeiros mapas de condados (counties) 

nos Estados Unidos foram possibilitados porque muitos dos proprietários faziam assinaturas 

desses materiais, que compunham atlas constantemente renovados, e incluíam também fotos 

dos patrocinadores, de suas famílias e de suas terras. Dessa forma, a produção da legibilidade 

estatal era parcialmente financiada pela vaidade de proprietários locais.640 É fato que no caso 

brasileiro igualmente houve a produção de materiais que elencavam pessoas de poder 

aquisitivo ou autoridades, tais como almanaques, mas não comumente por meio de mapas. A 

Carta Corográfica produzida por Niemeyer e Bellegarde traz esses traços característicos, com 

a notória diferença de que foi toda ela paga pelos cofres públicos, com grande custo para a 

província ao longo de vários anos. 

 

639 Informação disponível em: http://www.palmares.gov.br/sites/mapa/crqs-estados/crqs-rj-02082019.pdf. 

Acesso em 20 jan. 2020. 
640 THROWER, 2008, p. 138. 

http://www.palmares.gov.br/sites/mapa/crqs-estados/crqs-rj-02082019.pdf
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Antes de conclusões definitivas, é preciso lembrar que a presença de propriedades 

privadas em mapas para o Estado poderia estar associada a outra questão: a necessidade. É 

muito comum em várias províncias, e em outros mapas do Rio de Janeiro também, a presença 

de engenhos, fazendas, minas e outros empreendimentos como pontos de referência para o 

mapa. De modo geral, a topografia e a hidrografia eram os elementos vitais para a exploração 

e conhecimento do território, especialmente nos movimentos rumo aos “sertões”. A expansão 

do Estado também se deu, de certa forma, na mesma direção, sendo maiores e mais dispersas 

as paróquias, comarcas e municípios nessas áreas “desertas”. Na falta de jurisdições estatais 

(bem como sua presença efetiva traduzida em militares, juízes, párocos, professores, casas de 

câmara…), o preenchimento de espaços com indicação de propriedades particulares era uma 

forma de aprimorar o uso do mapa, favorecendo o agente público ou viajante que dele fizesse 

uso. Entretanto, pondero que a definição de “necessidade” se torna tênue diante da 

intencionalidade de quem produziu cada mapa. A quantidade de informação complementar 

necessária para garantir a legibilidade de um mapa é certamente assunto aberto à discussão. 

Em resposta às perguntas lançadas anteriormente, portanto, não fica claro de que 

fonte Niemeyer e Bellegarde extraíram a lista de fazendas e engenhos que representaram, 

podendo ser resultado de várias procedências: almanaques, mapas regionais, informações 

orais, conhecimentos prévios dos próprios autores, dentre outros. O que se sabe é que essas 

pessoas tinham prestígio suficiente para que suas propriedades fossem mapeadas, a título de 

projeção social ou vaidade, talvez, mas também pelo fato de que suas propriedades eram 

reconhecidamente marcos geográficos daquelas paróquias e municípios, e sua inscrição no 

mapa poderia torná-lo legível tanto na capital quanto nas próprias regiões em que fossem 

consultados. 

Seus contemporâneos poderiam encontrar nesse mapa provavelmente todas as vilas, 

povoados e fazendas de maior referência e projeção política do período, nos quase três mil 

topônimos informados por Niemeyer e Bellegarde. Além da orientação geográfica promovida 

pelo mapa, ele pode orientar quanto às mensagens a serem transmitidas pela forma como ele 

foi elaborado e diagramado. Uma das características que permeia esse mapa é a sua profunda 

conexão com o mundo privado na província fluminense. A eliminação da Corte, os destaques 

para Niterói e Campos, a seleção de quais cidades figurariam nas bordas do mapa, a 

quantidade e variedade das informações dessas plantas urbanas, a inserção das primeiras 

linhas de trem e o preenchimento do território com propriedades “produtivas” reforçam 

imagens de uma província rica no meio rural e no urbano e quase destacada da Corte. No 

primeiro meio, a ênfase em açúcar e café faz desaparecer qualquer diversidade: mesmo as 
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fazendas de gado e mantimentos são raras diante dos dois produtos cuja importância 

econômica também refletia o jogo de poder regional na província. Quanto ao aspecto urbano, 

a seleção de cidades e a indicação de aparatos como comércios, teatros, chafarizes ao lado de 

ofícios públicos, também simbolizava um poder que era ao mesmo tempo a expansão do 

Estado, mas também do comércio e dos serviços. 

Comparando os mapas de 1839 e 1861, percebe-se como o primeiro deu ênfase às 

divisões políticas e administrativas, bem como a hierarquia entre as vilas e cidades. Em 1861, 

essa informação é inexistente e se torna impossível, pelo mapa, associar cada paróquia ao seu 

município-sede, bem como extremar uma divisão de outra. Em comparação, também, com 

outros mapas anteriores, a carta de Niemeyer e Bellegarde traz poucos espaços em branco, 

além de poucas descrições de terrenos. Sobrevivem alguns como “terrenos pantanosos” ao 

norte, e uma menção a um afluente do Paraíba – “navegável até aqui”. Porém, parecem 

residuais essas informações, assim como parecem ter sido extintos os indígenas e seus 

aldeamentos, e não há mais menções ao “sertão”.  

Trata-se, sim, de um mapa produzido com recursos públicos e pelo governo 

provincial. Acumulam-se nele qualidades técnicas indiscutíveis à época e, mesmo hoje, é 

pequena a margem de erro na localização das povoações. Por outro lado, igualmente se trata 

de um mapa de interesses particulares, coletivos, mas ainda assim de um grupo 

proporcionalmente pequeno e que detinha cadeiras na assembleia legislativa, bem como nas 

câmaras dos municípios e mesmo em cargos do governo geral. Uma província que ao mesmo 

tempo se representava sólida e separada da Corte encravada em seu território, mas, 

inegavelmente, dotada de uma riqueza material e política que advinha não apenas, mas 

grandemente, dessa relação. Representa, ainda assim, a força autônoma de uma província do 

império em produzir seu próprio instrumento de legibilidade para os fins daqueles que 

detinham o poder. Poderia não ser um mapa operacional para decisões em gabinete, e isso o 

atestam algumas características, como a falta de divisas internas, os nomes de propriedades e 

proprietários sujeitos à mudança e à desatualização, a confusão entre as linhas de estradas e 

rios.  

Antes de passar à seção que traz à discussão as “cartas gerais” do Império, importa 

tecer algumas considerações sobre as experiências cartográficas na província do Rio de 

Janeiro. À diferença das anteriores, o Rio de Janeiro tinha uma conexão estreita com o centro 

do poder nacional, embora suas autoridades procurassem demonstrar, a partir da metade do 

século, que a província possuía uma vida política própria, dotada de projetos e prioridades 

internas, marcadas quase sempre por tensões e debates. Os mapas de 1839 e 1861 são 
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sintomáticos de como essa autonomia ganhou contornos cartográficos, especialmente pelo 

fato de que a planta do município do Rio de Janeiro, presente naquele primeiro mapa, foi 

excluída da segunda versão. E, também, de como as plantas urbanas, que no primeiro projeto, 

incluíam todos os municípios, passaram por maior seleção no mapa de Niemeyer e 

Bellegarde. 

Com capacidade técnica e circulação de pessoal habilitado em maior número que a 

maioria de suas “irmãs”, a província fluminense produziu mapas desde os anos 1820, traçando 

inclusive continuidade com as explorações do período colonial, especialmente dos “padres 

matemáticos”. Ainda nos anos 1830 e 1840 seus presidentes apontaram a possibilidade de 

efetuar uma triangulação de seu território, que seria facilitada pela sua área relativamente 

pequena, a existência de estudos prévios e, mais uma vez, sua localização privilegiada em 

relação à Corte. Por outro lado, esse mapa poderia trazer prejuízos aos interesses locais que 

tinham no desconhecimento topográfico a margem de manobra para fazer divisões territoriais, 

alocar recursos e priorizar investimentos segundo outros critérios; e, no sentido proposto por 

Paulino Soares de Sousa, todo mapa provincial seria também útil ao governo geral e, portanto, 

o Estado nacional poderia “ver” através dos olhos de suas províncias. 

A realidade, no entanto, seria muito mais complexa, porque nem as províncias e nem 

o próprio Estado em construção no Rio de Janeiro teriam uma organização ou regularidade na 

produção desse tipo de serviço. Assim, eram guardados “nem métodos” e “nem tradições”, 

sendo os mapas existentes do período, em sua quase totalidade, peças avulsas que refletiam os 

limites da atuação estatal na produção de legibilidade. 

4.4 AS “CARTAS GERAIS” DE 1846 E 1875 E A VISÃO DO IMPÉRIO 

Nesta seção procuro utilizar duas “cartas gerais” com o intuito de comparar a 

experiência provincial vista até aqui com a produção de mapas para o Império. Esses dois 

mapas são a Carta corográfica de Conrado Jacob de Niemeyer, apresentada ao Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro em 1846, e a Carta do Império do Brasil, produzida pela 

Comissão da Carta Geral, sob a orientação do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas, com apoio da pasta dos Estrangeiros e finalizada em 1875. Observo, nas próximas 

páginas, se os caminhos encontrados por esses “cartógrafos” se assemelhavam às experiências 

de produção dos mapas provinciais. Além disso, verifico se esses mapas provinciais foram de 

alguma forma aproveitados para a confecção dessas cartas gerais. Por fim, analiso brevemente 
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alguns aspectos da Carta do Império de 1875 contrastando-os com a discussão realizada nos 

capítulos relativos às províncias. 

Segundo Renato Peixoto, nas primeiras décadas do século XIX o Brasil se 

encontrava representado em mapas e atlas de publicações estrangeiras, tanto estatais quanto 

de grandes casas editoriais europeias e norte-americanas. Por esse motivo, o surgimento de 

uma cartografia nacional brasileira consistiu em um processo de “produção concorrencial” em 

que os “estilos de representação” conhecidos e consagrados foram apropriados pelos 

produtores de mapas para defender ou negociar as pretensões territoriais brasileiras diante dos 

Estados vizinhos. Esses mapas também deveriam ser passíveis de “reprodução em escala” 

para obter a circulação e reconhecimento ensejados, e para que se prestassem a concorrer com 

as representações estrangeiras na arena diplomática.641  

Ao passar da escala provincial à nacional, o mapa também acumulava uma carga 

simbólica proporcionalmente maior, porque a fronteira, da forma como é concebida pelos 

Estados modernos, só pode ser relacional. Logo, qualquer imagem de um território soberano é 

também a exclusão de todos os demais, ou seja, é a negação de todos os demais projetos e 

ambições que pudessem existir sobre uma mesma porção do globo terrestre. A projeção de um 

território brasileiro também implicava na premissa de que, se externamente às linhas de 

fronteira o poder do Estado cessava, dentro delas deveria ser homogeneamente distribuído, 

capilarizando-se em todas as direções e exercendo controle sobre todos os seus espaços. Parte 

dessa efetividade de controle transparecia na própria densidade do mapa, quanto maior fosse o 

número de topônimos, indicando o grau de apropriação e conhecimento sobre o meio físico ao 

se dar nome a rios, cadeias de montanhas, baías e enseadas, bem como vilas, fazendas, 

caminhos, fortes, entre outros.  

Em capítulo anterior, citei Iris Kantor, que enfatizou o papel da toponímia como 

forma de transmitir nos mapas uma mensagem específica sobre o grau e a natureza da 

ocupação sobre o espaço. Tais aspectos eram refletidos, no período colonial, por uma fase de 

grande utilização de topônimos indígenas e, no século XVIII, por uma “lusitanização” desses 

nomes como maneira de propor uma presença mais efetiva de Portugal no interior do 

continente.642 Júnia Furtado também reafirmou a importância da toponímia em língua 

portuguesa como forma de indicar a presença lusa no continente, ao analisar, por exemplo, o 

mapa da capitania de Minas Gerais por Joaquim Rocha. Ademais, segundo Furtado, a adesão 

a símbolos convencionais para representar os “marcos” do território, em vez de preencher os 

 

641 PEIXOTO, 2005, p. 237. 
642 KANTOR, 2009. 
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“vazios” do mapa com alegorias, também dava força ao argumento que propunha, afinal, 

autorizar as pretensões portuguesas a oeste.643 

Essas transformações de ordem técnica e política, perceptíveis nos territórios 

portugueses no século XVIII, continuariam no seguinte, mas o processo de independência e 

consolidação de um Estado brasileiro não incluiu, de imediato, a produção de um mapa da 

nova entidade política. A fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, 

foi certamente um marco para vários aspectos da formação da nação e a consolidação do 

Estado no contexto do Regresso. Instituição privada, mas de estreitos vínculos com o Estado, 

procurava, em linhas gerais, “dar conta de uma gênese de Nação brasileira, inserindo-a, 

contudo, numa tradição de civilização e progresso, ideias tão caras ao iluminismo”.644 O 

Instituto tinha como atividades o incentivo à coleta de materiais e fontes históricas, a 

promoção de debates e palestras, a valorização de produções escritas de seus sócios, sempre 

que auxiliassem na elaboração de narrativas sobre o território e a história do Brasil. Além do 

mais, o Instituto correspondia-se com outros semelhantes, principalmente na Europa, de onde 

saíam parte de suas inspirações. Segundo Marcelo Basile, o Regresso marcou uma “guinada” 

conservadora, que encerrou grande parte dos projetos políticos e ideias alternativas de nação 

que haviam feito dos anos 1830 um “laboratório”, um período de ricas experiências políticas, 

apesar da “anarquia” com que seria lembrado o período regencial pela memória política 

construída logo depois. O IHGB, o Arquivo Público e o Colégio Pedro II, lembra o 

historiador, foram estabelecidos nesse mesmo contexto, visando “promover o ensino 

secundário, a memória nacional e a história pátria”.645 Vinculavam-se, portanto, ao projeto 

que via na monarquia centralizada na Corte do Rio de Janeiro o caminho da consolidação do 

Estado nacional, de tal forma que, no seio do IHGB, passaram a ser produzidas e legitimadas 

visões acerca de um Brasil unificado, indiviso e leal à monarquia. Emblemática é a 

“dissertação” oferecida por Karl von Martius, que era sócio-correspondente do Instituto, e 

incisivamente intitulada Como se deve escrever a História do Brasil. Nesse texto, além da 

clássica proposição das três raças constituintes da população, alegorizadas por três rios 

confluentes, Martius tratou da questão da unidade nacional, reconhecendo a precária unidade 

que havia marcado a década anterior: “só agora principia o Brasil a sentir-se como um Todo 

 

643 FURTADO, 2011, pp. 119-121. 
644 GUIMARÃES, 1988, p. 8. 
645 BASILE, Marcello. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). In: GRINBERG, Keila; SALLES, 

Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, v. 2, p. 94. 
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Unido”.646 Na escrita da História, propunha cautela em relação às histórias provinciais, pois 

estavam cheias de “fatos e circunstâncias insignificantes que com monotonia se repetem”, não 

sendo próprias de uma “verdadeira historiografia”. Para Martius, o importante era não 

confundir o leitor, distraindo-o de apreender o “essencial” de uma verdadeira história 

pátria.647 A dissertação foi premiada pelo Instituto e não é surpreendente, pois continha 

elementos característicos do espírito que presidia aquela agremiação, como, por exemplo, 

determinar as formas autorizadas de narrar a história, de descrever o território, de contribuir 

para um projeto específico de nação, ainda que a visão de Martius sobre os indígenas e 

africanos não fosse unânime entre os membros daquela casa. 

A Carta Corográfica de Niemeyer (ver Mapa 19) foi elaborada nesse mesmo 

contexto, pois ele informou, em 1846, ao apresentá-la ao Instituto, que havia trabalhado nela 

por quatro anos. A ata da sessão do dia 19 de novembro transcreve a apresentação do 

engenheiro sobre o seu material. Niemeyer apresentou um pouco das escolhas técnicas que 

presidiram a confecção do mapa, como a escolha da escala e quais foram as suas bases para o 

“contorno” do país. Essas operações se encaixam no que Peixoto apontou como “construção 

concorrencial”: de um lado, Niemeyer utilizou mapas estrangeiros – e internacionalmente 

reconhecidos – para formatar o território nacional, e, por outro lado, o completou com 

informações de diversos outros mapas, estudos e ensaios nacionais, muitos dos quais eram 

debatidos e referendados pelo próprio IHGB. Ademais, por fazer uma escolha que se 

adequava ao princípio da “reprodução em escala do material”, na hora de delimitar a escala, 

afirmou ter reduzido todos os trabalhos que serviram de base ao mapa “à escala de 1/3000000, 

por ser a maior a que, em quatro folhas, a litografia aqui mais bem montada podia 

satisfazer”.648 

Continuando a descrição de como a Carta foi construída, Niemeyer informou ter 

utilizado vários mapas provinciais, alguns dos quais mencionei em capítulos anteriores como, 

por exemplo, o do “coronel José Pedro César” para o Rio Grande do Sul ou os materiais 

cartográficos congregados por Martius em seu atlas e que serviram para as províncias de 

Minas Gerais e Piauí. O engenheiro também citou o mapa fluminense de 1839: “A província 

do Rio de Janeiro é extraída da [carta] que em 1837 eu e outros oficiais engenheiros, 

Bellegarde, Koeler, Rivière, empregados na província, organizamos”.649 Na esteira de suas 

 

646 MARTIUS, Carl Friedrich Phillip von. Como se deve escrever a História do Brasil, Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 6, 1844, p. 402. 
647 Ibid., p. 339. 
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próprias contribuições, indicou também que as províncias de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte e Ceará foram desenhadas conforme “uma redução da carta que em 

1843 organizei e publiquei”.650 Referia-se ao mapa que Homem de Melo, quando presidente 

do Ceará, chamou de carta “do bispado de Pernambuco” para simplificar sua identificação. 

Para outras províncias, Niemeyer fez uso de materiais levantados por engenheiros 

contratados por elas, ou que nelas se encontravam a serviço do Império. Nessa categoria 

entravam Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Bahia e Espírito Santo, por exemplo. Também se 

encontrava nessa situação a província de Santa Catarina, cujo material de base foi a Carta 

Corográfica da Província de Santa Catarina, de José Joaquim Machado de Oliveira, 

publicada em 1842, “feita e oferecida ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro por seu 

sócio efetivo e membro da comissão de geografia”.651 Ou seja, Niemeyer utilizou também 

materiais de seus colegas do Instituto, valorizando a suas produções e consagrando-as em sua 

própria. Ao longo da descrição de sua elaboração da carta geral do Brasil, encontram-se traços 

de modéstia que eram igualmente comuns nas províncias, quando uma autoridade lançava 

uma obra estatística, por exemplo: “estou longe de persuadir-me que tenha ele o cunho da 

perfeição, ao contrário, deve estar recheado de defeitos, e ter grandes lacunas a preencher”. 

Por outro lado, Niemeyer se reafirmava em algumas certezas:  

Eu sou contente por ter dado o primeiro passo, e abrir caminho em matéria tão 

espinhosa, apresentando uma primeira carta corográfica do Império, arranjada e 

litografada nesta corte, mostrando a divisão das províncias e os limites do Império, 

de maneira a formar uma ideia menos escura do nosso rico e importantíssimo 

território.652 

Parte importante dessa certeza e assertividade sobre a “primeira carta corográfica do 

Império” não residia nas características positivas do próprio mapa, mas de condições externas 

a ele, a saber, Niemeyer e o IHGB. Ele já era reconhecido enquanto engenheiro, havia 

percorrido boa parte do país, especialmente as províncias “do norte”, as quais mapeou. Além 

disso, possuía acesso a outros materiais cartográficos e certamente sabia que poderia 

apresentar ao Instituto um mapa que, mesmo “recheado de defeitos”, seria bem recebido.  

Como foi abordado acerca do mapa de Machado de Oliveira, sobre Santa Catarina, 

outros membros também dedicavam seus materiais ao Instituto, reconhecendo nele o espaço 

capaz de fazer deles materiais autorizados. Niemeyer era sócio desde a fundação e iniciou seu 

trabalho no mapa em 1842, trabalhando em seu mapa por quatro anos, como afirmou. Tal 
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trabalho foi recompensado naquela mesma sessão de apresentação: “O Instituto recebe com 

grande apreço a oferta da sobredita Carta Corográfica e vota ao autor os mais sinceros 

agradecimentos, elevando-o à classe de membro honorário em sinal do seu justo 

reconhecimento”.653 O mapa de Niemeyer, portanto, não foi o primeiro apenas por uma 

absoluta falta de mapas anteriores, mas também porque foi apresentado a uma instituição 

capaz de determinar essa condição, ignorando outras possíveis tentativas e consagrando uma 

obra produzida em seu próprio meio. Para Renato Peixoto, portanto, essa Carta corográfica 

transmitia uma mensagem política sobre o território, mas também outra mensagem por sua 

própria monumentalização: 

Portanto, o padrão estético inaugurado por Niemeyer buscava não apenas formatar e 

inserir o Estado brasileiro no espaço, mas ainda construir sua presença, centralidade 

e monumentalidade através da imposição de sua representação, produzindo-se assim 

um mediador que buscava interagir nas relações do indivíduo com o meio social e 

que seria imposto por um ordenamento das próprias relações do Estado com o 

indivíduo.654 

De fato, esse “mediador” seria elaborado a partir de uma série de outros materiais 

que foram publicados nos anos anteriores, criando condições favoráveis para a empreitada de 

Niemeyer. O Atlas de Martius e Von Spix, contendo várias províncias e regiões, foi publicado 

em 1834; em 1837, foi litografado o mapa de São Paulo por Daniel Müller; e, em 1839, saiu a 

primeira edição dos Anais da Província de São Pedro, que apresentava como anexo o mapa 

de autoria de Pedro César. O ano de 1839 também foi o da publicação do Ensaio Corográfico 

sobre a província do Pará, de Antônio Ladislau Monteiro Baena, um sócio-correspondente do 

Instituto e cuja obra, consultada por Niemeyer, foi julgada “excelente”. As Memórias de 

Raimundo José da Cunha Matos, outro prestigioso sócio e fundador do Instituto, 

importantíssimas pela descrição de Goiás e Mato Grosso, também ganharam publicidade em 

algum momento no final dos anos 1820. Do mesmo autor, a Carta Corográfica Plana da 

Província de Goiás…, por sua vez, é datada de 1836. Dessa forma, Niemeyer teve acesso a 

vários materiais, especialmente os que entraram no circuito de maior circulação ao serem 

tipografados ou litografados. 

Também foram úteis a ele os seus próprios materiais, a começar pelo mapa de 1839 

do Rio de Janeiro, do qual era autor de várias plantas urbanas, além de, provavelmente, 

porções do território da província. Tinha, igualmente, à sua disposição, o seu mapa de 1843, 

de Alagoas ao Ceará, que havia sido construído, segundo legenda do próprio documento, 
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sobre “trabalhos existentes, reconhecimentos e mais exames feitos desde 1819”. Como foi 

lançado um ano depois da data em que afirmava ter começado a trabalhar na Carta 

corográfica, é possível que tenha desdobrado um projeto a partir de outro, o que se nota em 

elementos técnicos, como o uso do meridiano do Rio de Janeiro, elementos visuais, como a 

divisão das províncias por meio de linhas colorizadas, e o fato de terem sido ambos os mapas 

impressos na litografia de Heaton & Rensburg, na Corte. 

No entanto, cada um dos mapas se destinava a uma autoridade diferente. A nota do 

mapa regional de 1843 trazia dedicatória “a S.M.I. o senhor D. Pedro 2º”, ao passo que, anos 

depois, sua carta geral era dedicada ao IHGB. Dessa forma, os dois mapas ligam o seu 

produtor, um indivíduo – Niemeyer – a uma instituição privada, mas de patrocínio público, 

capaz de validar e promover o seu trabalho – o IHGB – e à própria fonte de poder, prestígio e 

financiamento – o imperador. 

É possível também perceber ligações da Carta corográfica de Niemeyer com o mapa 

fluminense de 1839, especialmente na diagramação dos elementos sobre o plano. Naquela 

carta de 1839, a província do Rio de Janeiro, aparecia centralizada no mapa, sendo 

completamente envolvida pelas plantas de várias povoações urbanas. No mapa principal, os 

municípios foram delimitados com linhas evidentes e posteriormente colorizadas. Peixoto 

notou características parecidas na “carta geral” de 1846 e as atribuiu à “sobrevivência da 

questão regional ainda na década de 1840”. Isso explicaria, segundo ele, a ênfase na divisão 

do Império em províncias e também o fato de “as plantas das capitais das províncias […] 

verdadeiramente emoldura[re]m o Mapa do Brasil”.655 Niemeyer, na sessão do IHGB em que 

dedicou o mapa, deu uma explicação mais “desinteressada” sobre essas plantas: “Não me 

pareceu também fora de propósito orlar o mapa com as seguintes plantas das capitais que 

pude obter […]”.656 É possível, certamente, que o ato de aproveitar material existente 

significasse para Niemeyer a integração dessas vilas e cidades ao Império, mas poderia ser, 

também, uma forma de promover a sua própria capacidade de coletar material, pois cada 

planta provinha de um autor distinto. É certo que nenhuma ação humana é desinteressada, 

mas não fica tão claro, neste caso, qual seria o interesse de Niemeyer com as plantas urbanas. 

No que se refere à “moldura” de plantas urbanas no entorno de um território principal, parece 

adequado que o mapa do Rio de Janeiro de 1839 teve sua parcela de influência. Naquele 

mapa, verdadeiramente as áreas urbanizadas “orlam” a província, uma técnica que seria 

repetida pelo mesmo Niemeyer junto a Bellegarde na empreitada do final dos anos 1850. 

 

655 Ibid., p. 234. 
656 Revista Trimestral de História e Geografia, 1846, p. 555. 
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Até a elaboração da Carta Geral do Império do Brasil por parte de uma comissão 

nomeada pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, no final dos anos 1860, 

foi a Carta corográfica de Niemeyer que serviu de base para ser corrigida e adaptada em 

novos projetos. Uma de suas versões, publicada em 1857, foi demandada pelo então marquês 

de Caxias em 1855, quando assumiu o Ministério da Guerra. Contratando o próprio 

Niemeyer, Caxias desejava indicar, especialmente na porção meridional do Brasil, os novos 

limites com o Uruguai, as pretensões brasileiras sobre a bacia do Prata e inclusive enquadrar o 

território paraguaio, mantendo uma certa vigilância sobre a região.657 

É nesse sentido que, apesar de não ser um funcionário do Estado, Niemeyer não só 

elaborou um mapa fazendo uso de várias produções recentes e outras consagradas, procurando 

dar sentido ao território brasileiro, como também o ofereceu a uma instituição que tinha poder 

de consagrá-lo. Embora o IHGB fosse uma instituição privada, desde o seu início estava 

“debaixo da imediata proteção de S.M.I. o Senhor D. Pedro II”, informação que consta em 

seus materiais impressos. O quão estatal teria sido a Carta corográfica de Niemeyer? Sob um 

primeiro olhar, ela não foi. Afinal, foi produzida por um cidadão particular, acionando a sua 

rede pessoal de relações, contando com o intermédio, apoio e reconhecimento de uma 

instituição privada e que não tinha funções administrativas e nem se enquadrava na estrutura 

ministerial do governo brasileiro. Sob uma análise um pouco mais detida, no entanto, a 

presença do Estado se encontra difusa em todas as etapas do processo, desde o salário dos 

engenheiros que levantaram plantas e mapas, até o patrocínio generoso de “Sua Majestade 

Imperial” ao Instituto, permitindo a sua atuação na coleta, organização e difusão de 

conhecimentos geográficos. O Estado também se encontra de forma difusa em termos de 

autoridades, podendo ser “personificado” em presidentes de província, ministros ou oficiais 

militares que demandaram em primeiro lugar os mapas e trabalhos que foram depois usados 

para a confecção da “carta geral”. Ademais, muitos dos engenheiros e desenhistas haviam 

sido pagos com recursos públicos em algum momento de sua carreira.  

O IHGB utilizava uma rede de pessoas paralela ao Estado – mas nunca desconectada 

dele – para organizar estudos, materiais, expedições, cumprindo de forma “privada” uma 

função que modernamente seria estatal. Por meio de patrocínio público, atuava como uma 

“agência” que executava de forma terceirizada atribuições que os Estados, à época, buscavam 

trazer para dentro de sua estrutura direta de administração – sendo o levantamento territorial 

uma delas. Nesse arranjo, não havia uma produção verdadeiramente estatal de cartografia 

 

657 PEIXOTO, 2005, pp. 262-263. 
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nacional, e ainda que o mapa de Niemeyer recebesse sua dose de prestígio, não tornava o 

território legível. Tal fato foi confirmado por Pedro de Alcântara Bellegarde, quando ministro 

da agricultura, comércio e obras públicas em 1863, ao tratar da “falta de uma carta geral do 

Império com o suficiente grau de aproximação e em escala apropriada”. Referia-se ele aos 

trabalhos de competência do ministério, que incluíam o traçado de estradas, o serviço postal e 

a medição e demarcação de terras.658 

Nesse ponto percebo que há discussões diferentes sendo feitas acerca do mapa pela 

historiografia, especialmente quando diz respeito aos mapas “gerais” do território brasileiro. É 

impossível, de fato, analisar um mapa “nacional” sem que se questione os seus significados e 

impactos diante dos demais Estados soberanos. Por lado, é preciso ter em mente as “imagens” 

que se buscava projetar “para fora”, tanto em espaços de congraçamento, como as exposições 

internacionais, quanto em espaços de disputa diplomática e até bélica, como nos assuntos de 

definição de fronteiras. Por outro, menos atenção tem sido dada aos efeitos do mapa “para 

dentro”, não só na projeção de uma “imagem” de centralização e consolidação do Estado, mas 

nos possíveis efeitos do mapa para a legibilidade estatal, a “manipulação” de espaços, o 

gerenciamento efetivo do território, da população e dos múltiplos recursos produzidos do 

encontro desses dois elementos. Procuro me concentrar, nesta última seção, nos momentos em 

que o Estado brasileiro se apropriou das ferramentas cartográficas para a finalidade de 

intervenção interna e não apenas de caráter “extrativo”, mas também “redistributivo”. 

Segundo Peixoto, ao longo da década de 1840 ocorreu um “deslocamento do debate 

e da operação da narrativa [sobre o espaço e território brasileiro] para um outro local de 

enunciação, a SNE [Secretaria de Negócios Estrangeiros]”659 Um dos pontos de divergência 

foi a defesa do uti possidetis como princípio-chave da diplomacia brasileira, defendido pelo 

ministro de Estrangeiros (entre 1843 e 1844; e entre 1849 e 1853), Paulino Soares de Sousa, 

bem como do diplomata, ensaísta e “cartógrafo” Duarte da Ponte Ribeiro. Em oposição, 

encontravam-se membros do IHGB e, também, vozes no parlamento, que entendiam que o uti 

possidetis envolvia, necessariamente, a cessão de territórios.660 Sendo isso verdadeiro para as 

pretensões do Estado brasileiro na política externa, entendo que, para a política interna, de 

ação e intervenção sobre o território, é importante entender a criação e consolidação de uma 

 

658 Relatorio que devia ser presente à Assembléa Geral Legislativa na terceira sessão da decima-primeira 

legislatura pelo ministro e secretario de estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas, 

Pedro de Alcantara Bellegarde. Rio de Janeiro: Typographia Perseverança, 1863, p. 20. 
659 PEIXOTO, 2005, p. 214. 
660 Ibid. 
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nova pasta ministerial, a Secretaria de Estado dos negócios da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas. 

Criado pelo decreto nº 1.067, de 28 de julho de 1860, e regulamentado por dois 

outros decretos, de 16 de fevereiro do ano seguinte, o novo ministério tinha em sua primeira 

organização interna uma divisão em quatro diretorias: uma central – dos Negócios da 

Agricultura, Comércio e Indústria – e outras três – de Obras Públicas e Navegação; de Terras 

Públicas e Colonização; e de Correios. O Ministério da Agricultura (utilizarei essa 

nomenclatura simplificada) atendia, segundo Dilma Cabral, a “uma diversificada gama de 

atribuições, boa parte delas relacionadas aos desafios impostos pela expansão da economia e 

da vida urbana”, tornando-se parte “do processo de modernização que ocorreu na 

administração imperial a partir da segunda metade do século XIX, quando novas temáticas 

foram incorporadas à pauta do governo, como industrialização, mão de obra, imigração, 

urbanização, comunicação, iluminação e transportes”.661 

Essas atribuições, como fica perceptível, se enquadram em categorias que hoje 

poderiam ser chamadas de “economia” e “infraestrutura”. Tratava-se de um ministério focado 

nos problemas da produção agrícola em suas várias dimensões – terra, mão de obra e 

tecnologia –, além de outras atividades econômicas, como o comércio e a indústria, e o 

estabelecimento de redes de transportes e comunicações, serviços urbanos, correios, entre 

outros. Quando são consideradas as pastas ministeriais existentes até a época – Guerra, 

Marinha, Estrangeiros, Fazenda, Justiça e Império –, são sintetizadas as atribuições básicas de 

taxação, defesa e ministração da justiça. Todos os ministérios participavam da construção do 

Estado nacional, mas nenhum especificamente abordava as condições materiais e econômicas 

para o êxito do desenvolvimento interno. Pode-se dizer que, até o fim dos anos 1850, a pasta 

dos Negócios do Império é a que detinha a maior parte dessas atribuições, mas de forma 

menos especializada, o que levou à ideia de uma divisão, expressa, por exemplo, na Fala do 

Trono de 11 de maio de 1860: “A divisão do Ministério do Império, à vista da variedade de 

negócios importantes que por ele correm, deve ser objeto de vossa solicitude”.662 

Essa recomendação se espremia entre outros tópicos de maior impacto dentro da Fala 

do Trono daquele ano, como a permuta de territórios com o Uruguai, a “carestia de gêneros 

alimentícios”, e várias outras recomendações de reformas e revisões de regulamentos 

 

661 CABRAL, Dilma, Prefácio. In: GABLER, Louise. A Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas e a modernização do Império (1860-1891). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 

2013. 
662 BRASIL, 2019, p. 429. 
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administrativos, ainda assim, não passou sem a sua cota de discussões. O senado abordou a 

matéria em duas rodadas sem discussão até que, em 20 de junho, a 3ª votação apresentou falas 

favoráveis e contrárias ao projeto, que vinha tramitando da câmara dos deputados. O senador 

por Minas Gerais, José Pedro Dias de Carvalho, tomando a palavra, apelou para os recursos 

financeiros como causa de sua oposição, embora reconhecesse que era voz minoritária: 

“Senhores, na presença de um déficit de 6,183:000$ que nos anuncia o relatório do nobre 

ministro da fazenda […] pode ou não o serviço público prescindir da despesa que há de 

acarretar a divisão da secretaria dos negócios do império”?663 Criticava a divisão da pasta dos 

Negócios do Império porque haveria a necessidade de pagar mais um salário equivalente a 

ministro, bem como pagar o ordenado de outros oficiais, alocar espaço físico adequado. 

Ironizava a necessidade dessa divisão também nas seguintes palavras:  

Senhores, não há ainda dois anos que a repartição dos negócios do império esteve a 

cargo de um dos nossos veneráveis colegas, que de certo não está na flor dos anos, 

para poder resistir sem fadiga aos trabalhos desta repartição; entretanto eu não vi que 

nessa ocasião se ponderasse a necessidade da divisão da secretaria dos negócios do 

império.664 

Outros senadores também se posicionaram de forma contrária. Souza Franco, do 

Pará, sumarizou sua opinião: “Assim, pois, não reconheço nem a urgência, nem a 

oportunidade da divisão”.665 O senador Antônio Francisco Cavalcanti de Albuquerque, 

visconde de Albuquerque, representando Pernambuco, posicionou-se da seguinte forma: 

“Não, senhores, não é a divisão das secretarias que há de trazer o progresso da nossa 

administração: é o método, o sistema, o amor ao trabalho que hão de trazer isso. Ora, eu, que 

estou convencido desta opinião, como hei de votar pelo projeto? Estou convencido de que o 

número de ministros já é grande”.666 

Paulino Soares de Sousa tomava a palavra e defendia a “divisão do ministério do 

império” pelo seguinte motivo: “entendo que está muito sobrecarregado com as muitas e 

heterogêneas matérias que lhe pertencem”. Considerou que 12 contos de réis como “ordenado 

do novo ministro”, embora não fosse valor desprezível em si, o era diante da utilidade da nova 

pasta. Apelou para a agricultura como “única fonte de nossa produção e riqueza” e indagou se 

era possível desenvolvê-la com a estrutura vigente à época: “Quais têm sido os auxiliares do 

ministro do império nesse importantíssimo ramo? A Sociedade Auxiliadora da Indústria 

 

663 BRASIL. Anais do Senado - Anno 1860 - Livro 2 (transcrição). Brasília: Senado Federal, [s.d.]., p. 102.  
664 Ibid. 
665 Ibid., p. 107. 
666 Ibid., p. 137. 
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Nacional, sociedade de particulares, cujo zelo contrasta com seus minguados recursos?”667 

Comentou que na França estavam distribuídas as atribuições semelhantes às do ministério do 

império em cinco pastas diferentes – estado, interior, agricultura e comércio, trabalhos 

públicos e instrução pública. Dessa forma, mesmo reconhecendo a grande diferença entre os 

dois países, considerava útil a criação ao menos de um novo ministério.668 

A fala talvez mais emblemática, nesse caso, foi a do senador por Alagoas, Cansanção 

de Sinimbu, que também ocupava a pasta de “estrangeiros” no gabinete conservador de Silva 

Ferraz: 

Tomarei eu a liberdade de perguntar: Estará o Brasil já tão desenvolvido, tão 

civilizado, tão cheio de conhecimentos que o governo se possa abster de ingerir-se, 

de tomar mesmo a iniciativa, nas importantes matérias a que me tenho referido? […] 

Sr. presidente, o princípio do laissez faire, princípio a que o nobre senador parece 

dar preferência, eu já disse que podia ser aplicado e aceito em países mais 

adiantados. […] 

Sr. presidente, não concebo que se deva deixar tudo à ação do tempo, como parece 

que quer o nobre senador. O tempo é sem dúvida um elemento poderoso; concedo 

que sem a sua ação nada se possa conseguir; mas hoje o triunfo da civilização 

consiste em vencer, por assim dizer, a ação do tempo; as descobertas modernas da 

telegrafia, do vapor, de todo o maquinismo, não se teriam talvez ainda realizado se 

quiséssemos esperar a ação do tempo […] e este esforço consiste em acelerar, em 

adiantar o que viria com o tempo.669 

Em certo sentido, a citação fala por si só: a defesa da intervenção estatal, intervenção 

positiva capaz de acelerar a ação do tempo, não deixar desamparados os setores produtivos 

dos auxílios que se poderiam fornecer. Sinimbu citou o princípio do laissez-faire e se opôs a 

ele nessa matéria, entendendo que, naquela situação específica, a ação estatal seria promotora 

do “desenvolvimento”, “progresso” e “conhecimentos” dos quais o Brasil ainda não estava 

pleno, apesar de sua insinuação irônica. Descontando nas falas de Sinimbu e Paulino a 

vontade “partidária” de aprovar o projeto, não se pode deixar de reconhecer que havia em 

seus argumentos um outro projeto maior, em construção desde a entronização do novo 

imperador e a “pacificação” obtida nas décadas anteriores: um projeto de construção de 

Estado, de extensão de seu alcance, de intervenção e, claro, de legibilidade. Não seriam os 

“particulares” da Sociedade Auxiliadora que engendrariam a civilização na lavoura, seria essa 

tarefa de Estado. Certamente que o projeto tinha os seus críticos, que informavam 

preocupações acerca do recurso financeiro escasso para manter mais um ministério, mas 

também, como insinuou o senador Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, as “sérias 
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dificuldades” da produção econômica não seriam resolvidas com mais uma pasta ministerial 

ou agência burocrática:  

Assim, Sr. presidente, se nos diz agora: “Criada esta secretaria as sérias dificuldades 

com que lutamos na agricultura, na colonização, nas obras públicas, tudo desaparece 

como o fumo; e aí vem um ministro que vai dar ao Brasil braços para rasgar as 

nossas terras com estradas, que vem povoá-las de colonos, que vem, em uma 

palavra, desenvolver a riqueza do nosso país”. Pois, senhores, não se vê que nosso 

atraso não depende de haver um ou dois ministros na repartição do Império? Não se 

reconhece que a causa do mal se explica pela falta dos nossos recursos?670 

Como tratei no primeiro capítulo, nos anos 1850 e 1860 ocorrem importantes 

transformações políticas no Império, tais como a estabilização dos ânimos das diferentes 

regiões, o gabinete da “conciliação” a partir de 1853, a maior intervenção de Pedro II sobre o 

jogo político, a realocação de capitais anteriormente voltados ao tráfico para outras áreas e, 

notadamente, a expansão da infraestrutura de transportes e comunicações. A discussão sobre a 

nova secretaria de Estado encontrava solo propício e foi passada adiante, sendo discutida na 

Câmara, depois no Senado entre maio e junho de 1860. Os decretos regulamentadores viriam, 

entretanto, no início de 1861, explicitando quais as tarefas de cada seção e de quais 

ministérios anteriores provinham tais atribuições. 

Fazer mapas não era especificamente uma das atribuições mencionadas. No entanto, 

o conhecimento territorial e a gestão sobre ele eram centrais à nova pasta, de modo que os 

mapas seriam importantes para a identificação de terras devolutas, para o assentamento de 

colônias, espaços para aldeamento e catequese dos indígenas, além da expansão da lavoura 

sobre os “sertões”, acompanhadas do telégrafo e das ferrovias em alguns casos. Também era 

da atribuição do ministério a coleta de materiais das várias partes do império, as operações de 

mineração, a manutenção de jardins botânicos e a organização de exposições, de modo que se 

ensejava por essa pasta ampliar ou qualificar o conhecimento sobre o território brasileiro.671 

Não tardou para que se organizasse dentro do Ministério da Agricultura uma 

comissão dedicada à elaboração de uma “carta geral” para o Império. Moema de Rezende 

Vergara e Bruno Capilé informam, em artigo, que a data de início dessa operação foi 

informada como 1864 por Jaime Cortesão, mas atualizada para 1862, segundo a pesquisa de 

autores mais recentes como Paulo Menezes e Manoel de Sousa Neto.672 Sobre isso, o então 

ministro Bellegarde, em sua fala de 1863, informou ter ordenado “sob minha imediata 
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672 CAPILÉ, Bruno; VERGARA, Moema de Rezende. Circunstâncias da Cartografia no Brasil oitocentista e a 
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inspeção, a organização de um esboço geral”. Porém, não fica claro se já se tratava dessa 

comissão. Sua proposta era a de um mapa de uso administrativo dentro do ministério, para 

auxiliar “[n]a discussão das vias de comunicação, o serviço postal e outros a cargo deste 

Ministério”.673 

De forma sucinta, de acordo com Vergara e Capilé, a Comissão da Carta Geral do 

Império passou por três fases, que se distinguem a partir de 1864. A primeira foi sob a direção 

de Ernesto Vallée, marcada pelas dificuldades típicas de um serviço incipiente, tais como a 

falta de desenhistas, a diversidade de fontes cartográficas e a demora de resposta das 

autoridades provinciais quando solicitadas. Tudo isso levava a uma “baixa produtividade” e à 

dificuldade em dar “andamento regular” a esses trabalhos.674 Ao final desse período já se 

havia entendido que as grandes operações geodésicas e de triangulação não ocorreriam em 

horizonte próximo, e que o mapa final ensejado deveria ter uma redução de tamanho para que 

sua consecução fosse possível. Nessa segunda fase foi vital a colaboração do barão da Ponte 

Ribeiro, aposentado desde 1853, mas ativo na busca e produção de mapas, tanto no Brasil 

como no exterior. Ribeiro havia sido um dos diplomatas mais requisitados desde o período da 

independência, atuando, nos anos 1820 e 1830, como cônsul-geral na Espanha e no Peru, 

além de encarregado de negócios no México e na Confederação Peru-Boliviana. Anos depois, 

atuaria no Ministério das Relações Exteriores, sendo encarregado de várias missões para os 

países andinos, o que o tornou, nos anos 1850, uma referência para o tema das fronteiras do 

Brasil.675 A participação de Ponte Ribeiro na Comissão da Carta Geral do Império não se deu 

apenas pelo seu notório saber, ou pelo seu apreço pessoal pela questão cartográfica, mas 

também, segundo Peixoto, porque Ribeiro era homem de confiança do Estado e porque a 

produção de conhecimentos geográficos na Secretaria de Negócios Estrangeiros havia sido 

marcada pela “setorização” e pelo “sigilo”, de tal forma que poucos teriam o acesso aos 

materiais que eram necessários para a elaboração de um mapa brasileiro.676 

Ernesto Vallée saiu da direção dos trabalhos em 1872 e foi substituído por João 

Nunes de Campos. Nesse curto período, o espaço físico da Comissão foi alterado e o seu 

pessoal passou a ocupar o mesmo edifício onde trabalhavam outras comissões do Ministério, 

a saber, aquela encarregada de supervisionar a transição para o sistema métrico decimal, e 

outra, a comissão do Registro Geral e Estatística das Terras Públicas e Possuídas. Por algum 
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tempo conviveram em mesmo espaço três “operações” de legibilidade do Império, cujas 

interações parecem ser ainda pouco exploradas. A terceira fase, por fim, se deu com o 

falecimento de Nunes de Campos em 1874, levando à direção da Comissão o general 

Henrique de Beaurepaire Rohan, com 62 anos, que havia passado por várias presidências de 

províncias e pelo Ministério da Guerra na década anterior. Foi nessa etapa que se concluiu, de 

forma mais rápida e em escala reduzida, a Carta do Império do Brasil organizada pela 

Comissão da Carta Geral, o emblemático mapa da totalidade do território brasileiro, enfim 

composto pela seleção dos melhores documentos existentes à época (ver Mapa 20). 

Exposto em Filadélfia durante a Exposição universal que comemorava o centenário 

da independência dos Estados Unidos, a Carta Geral do Império cumpria aí um de seus mais 

importantes papéis, motivo pelo qual seu término foi tão acelerado. Nesse evento de 

celebração da indústria, da ciência e das potências das nações, o Brasil apresentou sua carta, a 

mais moderna e científica que se havia produzido, afirmação também do poder do Estado 

nacional e da pacificação e prosperidade que se buscava exibir no cenário internacional. 

Segundo Vergara e Capilé, “os mapas aqui não eram vistos somente como uma imagem 

objetiva de um pedaço do globo terrestre. Ele é considerado uma apropriação simbólica do 

território, e seu poder opera através de um discurso cartográfico”.677 Tal afirmação, verdadeira 

para qualquer mapa, era potencializada pelo contexto em que a Carta do Império foi exibida. 

Sua composição contou com alguns trabalhos de campo, mas principalmente uma 

seleção dos melhores materiais que se julgaram à época, tanto pelo barão da Ponte Ribeiro, 

quanto pelos diretores da Comissão. A informação sobre quais seriam esses materiais foi 

publicada no livreto Exposição dos trabalhos históricos, geográficos e hidrográficos que 

serviram de base à Carta Geral do Império, que apresentou 330 mapas e estudos que se 

encontravam principalmente na Secretaria de Estrangeiros e no Arquivo Militar. Grande parte 

desses materiais datava do século anterior ou do período joanino, provenientes principalmente 

de explorações e comissões demarcadoras de limites. Incluem-se aqui três cartas do Ceará, 

atribuídas a Paulet. No Rio Grande do Sul, o mapa de Pedro César / São Leopoldo foi 

utilizado, bem como a Carta topográfica de Antônio Eleutério de Camargo, entre outras mais. 

Também são mencionados três mapas de Niemeyer, incluindo a carta “regional” de Alagoas a 

Ceará, e a sua Carta corográfica do Império de 1846; de Bellegarde a carta da “fronteira 

meridional”. E, desses dois juntos, a carta de 1861 do Rio de Janeiro. Da província do Mato 

 

677 VERGARA, Moema de Rezende; CAPILÉ, Bruno. A circulação do conhecimento em Exposição Universal: o 

mapa do Brasil na Filadélfia em 1876. Anais do XV Encontro Regional de História da ANPUH-Rio, 2012, p. 

6. 
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Grosso e bacia do Paraguai, cerca de dez mapas de Augusto Leverger, militar que foi várias 

vezes presidente da província entre 1851 e 1870. Da Paraíba, uma carta dos engenheiros Bless 

e Polemann mandada levantar por Beaurepaire Rohan quando presidente daquela província, e 

três de autoria ou organização do próprio Duarte da Ponte Ribeiro, tratando das fronteiras do 

Prata.678 De modo geral, pode-se dizer que parte considerável do material aproveitado datava 

do final do século anterior, reconhecendo nas comissões demarcadoras de limites para os 

tratados entre as coroas ibéricas a qualidade e a legitimidade para compor o mapa do Brasil. E 

outra parte do material foi produzida por uma gama limitada de pessoas, algumas dezenas de 

“nomes” com as habilitações básicas da cartografia e que, geralmente a serviço do Império ou 

das províncias, produziram mapas. Outro ponto a ser ressaltado é que foram utilizados 

materiais litografados, cujas cópias se encontravam disponíveis nos arquivos e, portanto, 

beneficiou-se a Carta do Império do Brasil de materiais que possuíam a característica da 

reprodução em quantidade e, portanto, circulavam de forma mais livre.  

Quanto ao seu aspecto visual, a “tela” de leitura e visualização que a Carta do 

Império oferece é a de um mapa homogêneo, com a quadrícula de latitudes e longitudes bem 

definida dentro de uma projeção. Segundo Enali De Biaggi, o mapa tinha como desafio 

“equilibrar uma informação necessariamente heterogênea, segundo as regiões do país, 

testemunho de diferentes graus de ocupação e controle do território”. Tratava-se, afinal, de 

um trabalho de “adequação e síntese”, faltando-lhe a “cobertura de levantamentos geodésicos 

sistemáticos”.679 O mapa apresentava, ainda por meio de signos convencionais e de um 

letramento em tamanho decrescente, as províncias, as capitais, as cidades, as vilas e os 

povoados. Também indicava, em várias províncias, as ferrovias em construção ou em projeto. 

Outros aspectos do mapa, todavia, chamam a atenção pelo fato de parecerem ir “na 

contramão” das discussões da cartografia dos Estados modernos no século XIX. Um aspecto é 

a aparência sutil da marcação das fronteiras internacionais, por meio de uma sequência de 

sinais intermitentes, facilmente confundidos ou “perdidos” quando passam por cima de 

cadeias de montanhas ou rios. Na Figura 31, por exemplo, a marcação de fronteira que vem 

pelos rios Paraná e Iguaçu (canto superior esquerdo) acaba “desaparecendo” nos detalhes 

topográficos rumo sul, onde correm os rios Santo Antônio e Peperi-Guaçu, limitantes do 

Império com a Argentina. A “confusão” poderia ser proposital, com a finalidade de não 

provocar um incidente diplomático. No entanto, essa decisão política ofuscou o potencial do 

 

678 RIBEIRO, 1876. 
679 DE BIAGGI, Enali, Tradições cartográficas e fixação de fronteiras na independência brasileira. Terra 

Brasilis (Nova Série), v. 4, 2015, p. 13. 
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mapa em apresentar um corpo territorial mais definido, um “geocorpo” que reivindicasse 

soberania sobre uma porção fechada do espaço, compondo o que Biggs comparou a um jogo 

de quebra-cabeças. 

 

Figura 31: Detalhe da Carta do Império do Brasil (1875) – sul 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Agricultura (Comissão da Carta Geral), 1875 

 

Além do mais, a Carta do Império não dividiu as províncias, de tal forma que, sob 

esse aspecto, o território do Brasil poderia se mostrar unido e estabilizado. Isso não significa, 

contudo, que os seus autores não se posicionassem, implicitamente, sobre algumas questões. 

Na mesma Figura 31, é perceptível como o sertão entre o Uruguai e o Iguaçu, abrangendo os 

“Campos de Palmas”, foram incluídos na província do Paraná, que se insinua por meio da 

posição das letras que compõem o seu nome. Ainda assim, para um expectador estrangeiro, 

essa questão não faria diferença, de modo que a essa “carta geral” acaba confirmando a sua 

função externa em detrimento dos seus potenciais usos internos. A questão debatida no 

capítulo 3, por exemplo, sobre a divisa entre as províncias, poderia ter nesse mapa alguma 

referência para eventuais discussões, mas a questão foi totalmente contornada pelos membros 

da Comissão. 

Um outro aspecto curioso e que sinaliza como a Carta do Império acabaria, de 

alguma forma, perdendo a sua função administrativa interna, em detrimento de ser um objeto 

de exposição em sentido pleno, é a questão dos nomes dos grupos indígenas distribuídos pelo 

território. Conforme as palavras de Iris Kantor, os “etnônimos” – nomes de etnias – sofreram 
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drástica supressão nos mapas do oitocentos como forma de mostrar as terras “livres” para a 

expansão da cultura agrícola, da mineração, entre outras atividades: “Nas cartas do Império do 

Brasil a indicação da localização dos povos indígenas é substituída por designações genéricas 

(índios bravos; sertão do gentio) ou por espaços em branco”.680 Também mencionei 

anteriormente, como, de acordo com o estudo de Beier e Marhtin, as expressões “sertão 

desconhecido” ou “terrenos desconhecidos” passaram a ser ressignificadas para indicar terras 

aptas à ocupação, em um processo de apagamento da presença indígena. 

 

Figura 32: Detalhe da Carta do Império do Brasil (1875) – norte 

Fonte: BRASIL, Ministério da Agricultura (Comissão da Carta Geral), 1875 

 

A “carta geral” de 1875 de fato indica inúmeros grupos indígenas (ver Figura 32) 

em seu território, na aparente contramão do processo de apagamento testemunhado e 

documentado em vários mapas produzidos no século XIX no Brasil. No entanto, mais uma 

vez, é importante lembrar dos “leitores” do mapa na Exposição de Filadélfia, de como 

poderiam contrastar a precária linha pontilhada da fronteira do país – talvez assim disposta, 

como eu disse, para evitar tocar em pontos críticos e ainda mal resolvidos – com uma “linha 

de defesa” de povos indígenas, nações alheias à nação brasileira, dispersas convenientemente 

por aquelas paragens. De Biaggi atentou para esse fenômeno em um mapa do início do 

período republicano, no qual “os únicos nomes que atravessam as fronteiras são os nomes dos 

 

680 KANTOR, 2009, p. 55. 
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grupos indígenas, que se alongam de maneira a cobrir espaços não compartimentados entre 

quaisquer barreiras”.681 

Esses grupos eram ao mesmo tempo nomeados – o que transmitiria a ideia de que sua 

existência era conhecida –, mas aparentavam estar dispostos sobre os grandes vazios do oeste 

e norte do Brasil como elementos de defesa. Corrobora com essa ideia o fato de que, nas áreas 

mais próximas ao Atlântico, esses nomes praticamente desaparecem, de tal forma que as áreas 

que recebiam imigrantes ou investimentos de capital estrangeiro poderiam ser consideradas 

“civilizadas”.  

Etnias de índios “errantes” ou mesmo aldeados não constam em determinadas partes 

no mapa, de tal forma que alguns espaços aparecem “vagos”, como os sertões do rio Uruguai 

onde se encontrava Nonoai como ponto estratégico de sedentarização desses povos. 

Aparecem, no entanto, a menção a colônias, pelo uso da partícula “Col.” diante de alguns 

topônimos como Monte Alverne (Rio Grande do Sul), Blumenau e Príncipe Dom Pedro 

(Santa Catarina), Assungui (Paraná), Santa Isabel (Espírito Santo). Nesse sentido, as etnias 

dispostas no mapa parecem cumprir várias funções, como demonstrar o conhecimento do 

Estado sobre os grupos que o habitavam, além de povoar a vastidão de algumas áreas 

fronteiriças, revertendo estrategicamente a política do “vazio” territorial. Segundo Moema 

Vergara, ainda se pode perceber como a ênfase na topografia contribuía para a noção de um 

país “fechado”, ao menos na sua porção oriental: “Ao observar o mapa de relance, temos a 

ideia de obstáculos. As cadeias de montanhas são desenhadas como muralhas, e as vias de 

transporte estabelecem-se visualmente em um segundo plano”.682 

A Carta do Império parece dar sinais confusos em suas mensagens sobre um país 

“aberto” a imigrantes, mas “fechado” aos possíveis interesses expansionistas de outros 

Estados. Entendendo-a como uma aceleração produzida para uma finalidade específica, a 

Exposição de 1876, em Filadélfia, compreendo que seu potencial de utilização por gestores 

públicos seria bastante limitado. Com o fim dessa aplicação original, a Comissão da Carta 

Geral do Império teve uma curta sobrevida, sendo encerrada em 1878. Naquela década, pela 

análise dos relatórios do Ministério da Agricultura, foi possível notar que, além dos trabalhos 

dessa “carta geral”, ainda se produziram, naquela mesma seção, atividades de triangulação do 

Município Neutro e, a partir de 1874, criaram-se trabalhos cartográficos derivados, como a 

Comissão da Carta Itinerária e a Comissão da Carta Geológica. Para simplificar a 

 

681 DE BIAGGI, Enali. As fronteiras nas cartas gerais do Brasil no século XIX: um Império no jogo das nações. 

Anais do I Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica, 2011, p. 16. 
682 CAPILÉ; VERGARA, 2012, p. 45. 
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visualização, o Quadro 6 mostra em quais relatórios esses trabalhos foram alvos de seções 

específicas (“X”) ou ao menos mencionados (m) em outra seção do texto. 

 

Quadro 6: Trabalhos de comissões geográficas indicados nos relatórios do Ministério da Agricultura (1863-

1882). 

Data do relatório Carta Geral 
Triangulação 

da Corte 

Mapa 

cadastral da 

Corte 

Carta 

Itinerária 

Carta 

Geológica 

1863, 12 de maio X     

1864, 10 de janeiro X     

1866, 15 de maio X     

1867, 22 de maio X     

1867, 22 de maio – Anexos X X    

1870, 14 de maio X     

1871, 12 de maio X X    

1872, 28 de abril X X    

1872, 26 de dezembro X     

1873, 13 de maio X X    

1874, 14 de maio X (m) X X  

1875, 2 de maio X (m) (m) X X 

1875, 2 de maio – Anexos X X    

1877, 15 de janeiro X (m)  X X 

1877, 1º de junho X (m) (m) X X 

1878, 27 de dezembro X (m)  X X 

1880, 11 de maio      

1882, 19 de janeiro X     

Fontes: Relatórios apresentados pelos ministros da Agricultura, Comércio e Obras Públicas entre 1863 e 1882. 

Elaboração do autor. 

 

É perceptível como os projetos de mapeamento territorial – sem contar os que 

estavam sendo realizados por outros grupos, como a comissão do registro de terras públicas e 

possuídas – se expandiram dentro da estrutura do Estado. Tal expansão se deu por meio do 

Ministério da Agricultura, ensaiando uma apropriação do tema e uma consequente 

especialização, refletida nas propostas de “carta itinerária” e “carta geológica”.  Entendo que 

estiveram ligados também ao período de relativa estabilidade política dos gabinetes 

conservadores indicados desde a virada de 1868, sendo presididos por nomes fortes como 

Rodrigues Torres (Itaboraí), Pimenta Bueno (São Vicente), Silva Paranhos (Rio Branco) e 

Lima e Silva (Caxias). O mais longo deles, e inclusive mais longo que qualquer outro dentro 

do parlamentarismo iniciado em 1847, foi o do visconde do Rio Branco, com pouco mais de 

quatro anos e cem dias. Essa localização política de intentos de legibilidade me parece 
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condizente com algumas características que historicamente traduziam o partido conservador, 

como a defesa da centralização política e a expansão da burocracia.683 

Nos anos 1850, como propus no primeiro capítulo, o Estado imperial ensaiou um 

“salto” de legibilidade, ao propor o recenseamento e o registro civil, além do que o 

Regulamento da lei de terras, em 1854, sugeria, por meio do registro das terras possuídas – o 

“registro paroquial” ou “registro do vigário” – a construção de um cadastro de terras, que 

poderia ser ou não acompanhado de mapas. Nenhum desses intentos teve êxito, sendo os dois 

primeiros cancelados antes do início, e o último restrito aos registros paroquiais propriamente. 

Da mesma forma, a década de 1870 parece testemunhar outra tentativa de dar um “salto” de 

legibilidade, envolvendo as áreas de recenseamento, registro civil, sistema métrico decimal, e 

produção de mapas, esta última se dividindo em várias frentes, muitas das quais no Ministério 

da Agricultura. A lei nº 1.829, de setembro de 1870, dispunha sobre a realização do 

recenseamento e a criação da Diretoria Geral de Estatística, no que ficou mais conhecida, 

mas, também, em seu artigo 2º, tratava mais uma vez da organização do registro civil de 

nascimentos, casamentos e óbitos. A Diretoria iniciou suas atividades em março de 1871, 

porém a regulamentação do registro saiu apenas em 1874 com o decreto nº 5.604 e permitia o 

início dessa atividade a partir de janeiro de 1875. Nessa mesma época, findava o prazo de dez 

anos estabelecido pela lei 1.157 de junho de 1862, que tratava da adoção do sistema de pesos 

e medidas francês, ou o sistema métrico decimal. Ademais, o país participou das efusivas 

exposições internacionais de 1862 em Londres, 1867 em Paris, 1873 em Viena e 1876 em 

Filadélfia. Em 1872, pela primeira e única vez, enviou um delegado ao Congresso 

Internacional de Estatística em São Petersburgo. 

Todas essas operações eram caras e traziam riscos políticos que deveriam ser 

ponderados. Não é de se estranhar que, infelizmente, mais uma vez, todas elas tiveram uma 

aplicação limitada. O recenseamento foi realizado, mas a Diretoria Geral de Estatística foi 

suprimida até o fim da década, pouco depois de apresentar os seus resultados; em 1878, como 

foi visto, as várias comissões de cartografia do Ministério da Agricultura também foram 

desativadas. O sistema métrico decimal acabou de fato implantado, com o custo político da 

revolta do Quebra-Quilos, mas ainda se pode dizer um dos programas de maior duração. O 

registro civil, por sua vez, carecia de regulamentações relativas a multas e sanções, que 

ocorreria apenas nos anos 1880, sendo a sua aplicação universal marcada para 1º de janeiro de 

1889. 

 

683 CARVALHO, 1996, p. 191. 
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Quanto ao destino das comissões da “carta geral”, e das cartas “itinerária” e 

“geológica”, além da curta Comissão Astronômica, interrompido abruptamente em 1878, 

explicou-se em relatório de dezembro daquele ano o ministro da agricultura – e presidente do 

conselho – Cansanção de Sinimbu: a comissão da carta geral havia custado 87 contos de réis 

ao longo de 1877 e, embora seus trabalhos fossem importantes, poderiam essas tarefas “ser 

adiadas sem inconveniente”.684 Por sua parte, a comissão da carta geológica havia consumido 

54 contos de réis no ano anterior, sendo também dissolvida. Semelhante destino se deu à 

comissão responsável pela elaboração de uma carta itinerária para o Império. Curiosamente, 

era o mesmo Sinimbu que, no início dos anos 1860, havia advogado pela criação do 

Ministério da Agricultura e da aplicação de fundos públicos para o fomento da atividade 

econômica que agora desmontava parte dessa estrutura. Em 1860, Sinimbu era, além de 

senador pelo partido liberal, ministro dentro do gabinete conservador de Silva Ferraz, o que 

pode explicar à época parte do entusiasmo e adesão pela nova pasta ministerial. Quase vinte 

anos depois, era ele o presidente do gabinete de ministros, o primeiro liberal após quase uma 

década de relativa tranquilidade vivida com o fim da Guerra do Paraguai.  

O país, que havia tido superávits em 1872 e 1873, passava, nos anos seguintes, por 

uma grave crise financeira, que seria ainda agravada na década posterior.685 Em termos 

políticos, os saquaremas históricos estavam morrendo (Itaboraí foi o último da “trindade”, em 

1872) e outros se afastando pela idade, como Caxias. Ao “ocaso saquarema”, descrito por 

Ricardo Salles686, representado pela lei do Ventre Livre e a finalização de um projeto de 

manutenção da escravidão, seria possível somar um ocaso do projeto burocrático e 

administrativo, enfraquecido no final dos anos 1870 pelas várias crises que abalariam a 

sustentação do Brasil enquanto monarquia. 

 

684 Relatorio apresentado á Assembléa Geral Legislativa na primeira sessão da decima setima legislatura 

pelo Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas João Lins 

Vieira Cansanção de Sinimbu. Rio de Janeiro: Imprensa Industrial, 1879, pp. 234-235. 
685 Capítulo 3 – “Fartura e Crise” do Livro Terceiro de HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da 

Civilização Brasileira. Vol. 7. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
686 SALLES, Ricardo. As águas do Niágara. 1871: crise da escravidão e o ocaso saquarema. In: GRINBERG, 

Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial - volume III. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 



309 

 

 

Mapa 13: CAPACCI, Domenico, Mappa corographico da capitania do Rio de Janeiro (ca. 1730) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart542711/cart542711.jpg. Acesso em 10 dez. 2019 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart542711/cart542711.jpg
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Mapa 14: ROSCIO, Francisco João, Carta corographica da capitania do Ryo de Janeyro, capital dos estados do Brasil (1777) 

 
 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart534317/cart534317.jpg Acesso em 10 dez. 2019 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart534317/cart534317.jpg
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Mapa 15: Carta geographica da Provincia do Rio de Janeiro (cópia do Real Arquivo Militar de Lisboa, 1823) 

 
 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart171000/cart171000.jpg Acesso em 10 dez. 2019 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart171000/cart171000.jpg
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Mapa 16: PENHA, Lauriano José Martins. Planta da Provincia do Rio de Janeiro (1830) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart533099/cart533099.jpg Acesso em 10 dez. 2019 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart533099/cart533099.jpg
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Mapa 17: TAULOIS, Pedro. Carta corographica da provincia do Rio de Janeiro (1839) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart164664/cart164664.jpg. Acesso em10 dez. 2019 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart164664/cart164664.jpg.%20Acesso%20em10%20dez.%202019
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Mapa 18: NIEMEYER, Conrado Jacob; BELLEGARDE, Pedro de Alcântara. Carta chorographica da provincia do Rio de Janeiro… (1861) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart173951/cart173951.jpg Acesso em 10 dez. 2019

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart173951/cart173951.jpg
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Mapa 19: NIEMEYER, Conrado. Carta corographica do Império do Brazil… (1846) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart170429/cart170429.jpg   

Acesso em 22 nov. 2020 

 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart170429/cart170429.jpg
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Mapa 20: BRASIL. Ministério da Agricultura. Comércio e Obras Públicas (Comissão da Carta Geral), Carta do 

Império do Brasil… (1875) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart163398/cart163398.jpg. Acesso em 22 nov. 

2020. 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart163398/cart163398.jpg


317 

 

 

CONCLUSÃO 

A produção de mapas no Império do Brasil foi irregular e diversificada, existindo 

múltiplas formas de produção, cópia e atualização desses materiais. A origem da demanda, os 

executores do mapa, a metodologia empregada, a localização dos materiais que serviam de 

base, os propósitos e intenções, eram todos muito diferentes e disseminados ao longo das 

várias décadas entre o período da independência, a consolidação de um Estado mais 

centralizado e a derrocada do sistema monárquico. As províncias, como unidades 

administrativas, mas também políticas, participaram dessa produção de legibilidade dentro de 

suas limitações e das intenções dos seus principais agentes, especialmente o presidente e os 

deputados provinciais. Por motivos de demarcação de limites, estabelecimento de colônias e 

aldeamentos, ou projetos de infraestrutura, as províncias produziram vários materiais 

cartográficos que serviam à legibilidade estatal, e que, de alguma forma, poderiam ser 

apropriados pelo Estado nacional, como o foram alguns deles, por exemplo, na confecção da 

“Carta Geral” de 1875. 

Nem seria necessário dizer que um estudo desse tipo abre inúmeras outras questões, 

que para serem respondidas requerem estudos futuros, com a aproximação de alguns temas 

por meio de outras documentações, bem como a análise de mais províncias, as quais 

certamente permitirão conhecer experiências diversas de desejo, produção e utilização de 

mapas. Por ora, procuro indicar algumas das contribuições que o presente estudo ofereceu, no 

sentido de ampliar os conhecimentos sobre a consolidação e modernização do Estado nacional 

no Brasil do século XIX, tendo por objeto privilegiado de estudo o “mapa” e por viés de 

análise a “legibilidade”. 

Ao analisar o mapa pelo viés da “legibilidade”, procurei contribuir para uma outra 

perspectiva em um tema que tem sido trabalhado, de modo geral, pelo viés da diplomacia e 

política externa, da história das ciências e das técnicas, da história da arte ou da crítica textual. 

Em meio a esses diferentes caminhos, e conversando com essas áreas, procurei focar no mapa 

como um objeto a serviço do estabelecimento de condições de “manipulação” para o exercício 

do poder no Brasil imperial.   

A varredura sistemática nos relatórios dos presidentes de província foi um passo 

importante para conseguir estruturar uma visão do que teriam sido as questões relacionadas 

aos mapas dentro do debate mais formal e dos registros oficiais cuja circulação os tornava 

elementos de compartilhamento de experiências e saberes administrativos. Com isso, o 
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próprio jogo de escalas que privilegiou a análise do tema por meio das províncias, e não o do 

governo geral, teve por objetivo permitir ampliar o leque de mapas à disposição da pesquisa, 

bem como valorizar o papel das produções provinciais para a construção de saberes na esfera 

nacional, compreendendo as apropriações mútuas que cada esfera de poder fazia dos recursos 

produzidos pela outra. A relação do Império com suas unidades constituintes não era tão 

demarcada ou linear que não permitisse pensar que um mapa produzido na província não 

pudesse ser aproveitado pelas autoridades gerais. 

Os mapas, como instrumentos de poder e objetos dotados de sentido e objetivo, são 

sujeitos a negociações para que a sua produção e utilização ocorram. Os relatórios provinciais 

indicaram, desde logo, um desejo pelos mapas, além do reconhecimento da “falta” e da 

“necessidade”. Essa noção de necessidade foi constantemente repetida nas falas dos 

presidentes, especialmente nas províncias, em que a gestão do território se mostrava mais 

urgente, fosse pela expansão da lavoura, pela necessidade de traçar vias de comunicação ou 

pelas repetidas queixas de populações locais sobre a má divisão das jurisdições 

administrativas. Ter consciência da falta não era, entretanto, o mesmo que partir para a ação, 

de tal forma que muitas províncias não articularam nenhum processo próprio de produção – 

ou oficialização – de mapas durante o período imperial. Em outras, entretanto, foi possível 

perceber a movimentação e tratar dos mecanismos utilizados. 

O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi de alguma forma favorecido pela sua própria 

trajetória conturbada de adesão ou rejeição política ao Estado em formação que irradiava a 

partir do Rio de Janeiro. Após a efetiva reintegração, em 1845, os presidentes buscaram dar-

lhe recursos para que a sua administração fosse possível, o que também pode ser traduzido 

como uma forma de intervenção do governo geral, tendo em vista que a nomeação desse 

cargo provinha diretamente do imperador. O mapa de Eleutério de Camargo era ao mesmo 

tempo provincial e nacional, porque servia aos interesses das duas jurisdições e buscava 

garantir a estabilidade naquela província. 

Em outros casos, como no Ceará, o governo imperial pareceu não exercer a mesma 

pressão, e os presidentes mencionaram a produção de mapas com muito menos frequência. No 

entanto, cidadãos e autoridades da província mostraram um interesse ativo na discussão, 

produção e crítica aos materiais cartográficos, embora, ao chegar nos anos 1880, nenhum 

mapa houvesse sido formalmente produzido, comprado ou “adotado” como “carta da 

província”, frustrando, por exemplo, os esforços do médico Pedro Théberge e, 

principalmente, do seu filho Henrique Théberge. Outro mapa, o de Justa Araújo, por sua vez, 

encontrou o caminho da litografia por meio de um patrocínio particular, não sem antes se 
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envolver em uma polêmica sobre plágio com outro “cartógrafo”, José Pacheco, revelando, 

nessa rusga, traços da política partidária da província. 

O debate legislativo de 1864 naquela província nos dá outras pistas sobre os embates 

que envolviam a produção de materiais de leitura do território. Na transcrição da fala dos 

deputados, foi perceptível a preocupação em estabelecer se a utilidade presumida do mapa 

compensaria o seu elevado custo, levando aos apelos a respeito de matérias mais “urgentes” e 

de um uso mais racional do erário público. Os deputados contrários, inclusive, insinuaram que 

essa proposta poderia ser uma estratégia para beneficiar amigos e aliados dos propositores. Os 

argumentos a favor do mapa, por sua vez, raramente se ancoravam em situações reais, mas 

“pairavam” sobre as situações ideias em que o mapa poderia auxiliar a administração pública. 

No embate daquela sessão, o mapa como instrumento de legibilidade não venceu o argumento 

do mapa como objeto caro e de aplicação duvidosa. 

Nas entrelinhas das falas dos deputados da assembleia cearense, é possível detectar 

alguns casos em que a oposição ao mapa se dava, justamente, por aquilo que seria a sua 

melhor característica: a legibilidade. Seria mesmo necessário mostrar aos “homens do sul” o 

quanto o norte “pode valer”? Em que medida um mapa provincial poderia depor contra o 

interesse dos seus próprios mandatários e “revelar” ao governo geral elementos que 

prejudicassem os acordos locais vigentes? Quando Paulino Soares de Sousa tratou do tema na 

província do Rio de Janeiro, defendeu não só a produção de um mapa, como também a 

triangulação de todo o território para que a base do estudo fosse “fixa” e “imutável”. 

Advogado aguerrido da centralização política, não estaria ele certamente propondo um 

instrumento que facilitasse a excessiva autonomia dessas unidades. O seu interesse, de acordo 

com a comparação com outras de suas obras, pareceu residir no estabelecimento de 

ferramentas que coibissem abusos locais, como as divisões de municípios e comarcas sem o 

menor critério de razoabilidade em termos técnicos, jurídicos ou financeiros. Sob essa 

perspectiva, os mapas seriam instrumentos de limitação, e não de autonomia das províncias e 

grupos locais de poder. 

Dessa forma, os mapas provinciais foram produzidos sempre dentro de negociações 

que se adequavam a cada lugar e contexto, havendo vozes que o defendiam ou rechaçavam 

com semelhante intensidade, e tendo em consideração os riscos políticos associados a 

produzir esse instrumento de leitura. De um lado, o mapa poderia promover a distribuição dos 

recursos, o traçado de ferrovias, o estudo sobre canais, a mais conveniente divisão das 

jurisdições administrativas. Por outro, e justamente por isso, poderia ser um objeto 

indesejado. Algum grau de ilegibilidade era desejado pelas autoridades locais, que lhes 
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permitisse usufruir da relativa autonomia conquistada pelas províncias nos conturbados anos 

1830, de forma não muito transparente às autoridades do Estado nacional. Todavia, à medida 

que os negócios prosperavam, a lavoura avançava territórios e os conflitos aumentavam, 

muitas províncias não fugiram ao mapeamento, antes o procuraram, como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. Em outros casos, como no Rio Grande do Sul, as questões de 

interesse nacional parecem ter influenciado a urgência do mapa. 

As tensões partidárias também não podem ser desprezadas, visto que, como todo 

projeto de governo é um projeto de poder, a proposição, elaboração e utilização de mapas 

passava pelos debates que revelavam as diferentes percepções e prioridades de cada grupo em 

dado momento. Se os adjetivos “liberal” e “conservador” não eram suficientes para delinear 

programas políticos ou afiliações ideológicas claramente demarcadas, não deixam de ser 

formas de localizar, por meio desses partidos, os antagonismos e oposições entre grupos de 

poder que poderiam promover ou barrar a produção de mapas, como se percebe nos debates 

das casas legislativas, ou também na existência dos projetos cartográficos concomitantes na 

província do Rio Grande do Sul. O mapa, no Brasil imperial, é ainda um objeto em 

construção, e nenhum de seus detratores negava seus benefícios ideais, assim como poucos de 

seus defensores conseguia embasar, claramente, quais as suas aplicações concretas e, ainda 

que as vendessem como promissoras, seus argumentos pairavam em torno de ideias de 

“civilização” e “modernidade” que ainda não estavam bem delineados para nenhum desses 

homens. 

Conectados a esses embates políticos, encontro também uma série de fatores 

condicionantes da produção de mapas, não apenas nas províncias, mas também por parte do 

Império. O território pretendido pelo Estado brasileiro era imenso e, para os padrões do século 

XIX, pareceria ainda maior, dadas as distâncias gigantescas, os obstáculos topográficos, a 

dispersão dos núcleos populacionais, a falta de vias navegáveis para o interior e a demora dos 

transportes e comunicações, especialmente antes do vapor e do telégrafo, respectivamente. 

Talvez um dos recursos mais escassos para uma cartografia brasileira fosse o humano. Ao 

contrário das corografias, ensaios e crônicas, que poderiam ser produzidos pelos muitos 

bacharéis em Direito com destreza de pena e muitas horas de gabinete, os mapas requeriam 

um outro conjunto especializado de habilidades, tais como cálculo trigonométrico, noções de 

geodésia, habilidade em desenho, entre outros. Ademais, requeriam folhas de papel 

específicas, réguas e compassos para os trabalhos em gabinete, além de bússolas, teodolitos, 

lunetas e relógios para os trabalhos de campo. Por fim, nesse último caso, raramente poderia 

um só engenheiro trabalhar sozinho, necessitando de ajudantes igualmente habilitados e 
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pessoal de apoio. Em um país cuja elite era uma “ilha de letrados”, utilizando a expressão de 

José Murilo de Carvalho, a fração dessa população com “alfabetização” em alguma habilidade 

cartográfica era muito menor. 

Por esse motivo, a história da cartografia brasileira no XIX é uma história de 

pessoas, muito mais que de instituições. São alguns “nomes” que, circulando pelo Império, 

lançaram ideias e projetos, colhendo alguns frutos quando as condições favoreceram. Nomes 

como Soares de Andrea, Pedro Bellegarde, Conrado Niemeyer, Beaurepaire Rohan, Homem 

de Melo, Paulino Soares de Sousa, e seus traços biográficos, são de modo geral inescapáveis 

em um estudo como este. Caberia ainda aprofundar como as suas formações, geralmente no 

meio militar, os imbuíram de certas ideias de espaço, conceitos de território, e uma possível 

missão patriótica, que os unia nos diversos (e dispersos) trabalhos que executaram em todo o 

Brasil. Por ora, cabe enfatizar essa circulação pelas províncias, fosse em cargos de autoridade 

ou em missões e comissões oficiais, ocasiões em que produziram conhecimento territorial que 

se refletiu em mapas provinciais, bem como em cartas gerais. Dessa circulação e 

interconexão, é que eu entendo que não se pode falar em políticas ou ideias cartográficas 

exclusivamente provinciais, porque nenhuma delas estava isolada do contexto maior de 

circulação de homens e ideias no Império. 

Outros condicionantes da produção de mapas seriam ainda mais intricados de 

desvendar, como o do grau de apropriação do Estado sobre os mapas produzidos. Um mesmo 

engenheiro poderia ser pago pelo governo geral, produzir mapas em missão oficial, guardá-los 

em seu arquivo pessoal e depois usá-los para a produção de uma “carta” para uma 

determinada província, escapando de um fluxo processual e possibilitando um sem-número de 

arranjos. Afinal, mapas poderiam ser encomendados pela assembleia a particulares, como no 

caso do Rio de Janeiro nos anos 1850; coordenada de perto pela presidência, como no Rio 

Grande do Sul nos anos 1860; ou, ainda, produzida por um engenheiro pago pelo Estado e 

dedicada ao IGHB, como a carta de 1842 de Santa Catarina. Nem o governo geral, nem a 

província, nem o mercado privado detinham o controle sobre a produção, circulação e 

utilização dos mapas. A fraca institucionalização é perceptível na forma como oscilaram os 

“arquivos de obras públicas”, mesmo nas províncias em que foram estabelecidos com grande 

entusiasmo pelos presidentes. Da mesma forma, a autoria do mapa era entendida de maneira 

diversa, mencionando-se em uma mesma carta o “arquivo”, o presidente da província, o 

organizador do mapa, o desenhista, os engenheiros de campo, entre outros. A maior parte dos 

mapas que circularam no oitocentos poderia ser associada a uma pessoa – Halfeld, Gerber, 

São Leopoldo, Martius, Niemeyer, Taulois –, mascarando partes importantes do processo de 
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elaboração, outros a colaboradores “anônimos”, reforçando a ideia de prestígio e autoridade 

acima das qualidades técnicas do mapa. 

Se bem que eu tenha mencionado “autoridade”, no que diz respeito ao conhecimento 

do espaço, dos meios de apropriação e gestão do território, os mapas ainda perdiam espaço 

diante de outras formas de saber. No senso prático, os antigos alvarás do tempo da colônia, os 

ensaios e corografias de alguma figura ilustre, e mesmo a “tradição” dos antigos poderiam 

testemunhar mais que um mapa. Isso pôde ser visto não apenas no começo do século, como 

ainda em 1860 e 1880, quando da questão de limites entre o Ceará e o Piauí. Mesmo no 

âmbito “científico”, o conhecimento espacial se distribuía entre as funções da Estatística e da 

Geografia, mas também compunha argumentos em Direito, em História, e em outras 

disciplinas que ainda não tinham as precisas delimitações e reconhecimentos acadêmicos. 

Predominavam as listas, as descrições, as formas de entendimento que se baseavam mais na 

acumulação de dados do que na sua transformação em séries, em agregados comparáveis. A 

cartografia, como parte da geografia, tinha ainda pouco debate nesse meio, nem sequer era 

mencionada por esse termo. O Atlas do Império, de Cândido Mendes, foi talvez um dos 

primeiros espaços em que essa proposta de leitura do território foi colocada de forma 

sistemática, mas, ainda assim, as autoridades do Império utilizavam mais as suas tabelas, as 

suas listas de documentos e sua autoridade pessoal do que os seus mapas. Faltava, certamente, 

uma “escolarização” para o uso desses instrumentos, que ocorria no meio diplomático, mas 

não ainda na administração interna. O atlas de Mendes era, na verdade, justamente, a proposta 

para dar início a esse processo, tendo em vista ser destinada aos alunos do colégio Pedro II, 

futuros dirigentes do país. 

Apesar de ser uma iniciativa privada, o Atlas do Império recebeu a adoção por parte 

das autoridades provinciais e nacionais, como a documentação indica. Essa forma de 

apropriação não era nova, como atesta a Carta corográfica que Niemeyer ofereceu em 1846 

ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esse mapa, que seria base para correções e 

aperfeiçoamentos futuros, foi baseado em vários “fragmentos” coletados pelo engenheiro e 

tornados acessíveis a ele por meio da rede de sócios efetivos e correspondentes do próprio 

Instituto em todo o Brasil e mesmo no exterior. Nesse caso, mapas provinciais serviram de 

base à sua elaboração que seria também aproveitada por autoridades do governo geral, 

indicando um trânsito entre província e Corte, mas mediado pelo IHGB. 

Em todas essas experiências, o Estado brasileiro ainda não havia produzido um mapa 

dentro da sua estrutura direta de administração. A criação do Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, e as transformações econômicas e sociais posteriores a 1850, 
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favoreceram uma empreitada diferente, materializada pela Comissão da Carta Geral do 

Império na Carta do Império do Brasil de 1875. 

Mais uma vez, a cuidadosa seleção de materiais, muitos dos quais fornecidos pelo 

barão da Ponte Ribeiro, ajudou a formar uma “carta geral”, mas, dessa vez, por parte do 

Estado nacional. Apesar de reduzida e um tanto apressada, para que pudesse figurar na 

exposição de Filadélfia, esse feito não deve ser menosprezado, porque se localiza 

precisamente em um dos “saltos” de legibilidade que se intentaram durante o Segundo 

Reinado. Nesse momento, nos anos 1870, a retomada do governo geral pelos conservadores, a 

certa tranquilidade do pós-guerra e alguns anos de finanças equilibradas criaram condições 

para a aplicação de vários instrumentos de legibilidade estatal, como o recenseamento, o 

registro civil e a carta geral. Apesar do malogro relativo em cada uma dessas experiências – 

no sentido da descontinuidade das repartições que as produziram – ficam como testemunhos 

de um último esforço de centralização, expansão burocrática e modernização antes da 

derrocada da monarquia. 

Por fim, analisados os processos de negociação, produção e circulação de mapas, 

procurei entender, por exemplo, como as pessoas de alguma forma apareciam mapeadas. A 

expansão da toponímia indicava, por exemplo, não só o crescimento da população, como 

também a expansão de fronteiras internas, o adensamento e movimento de atividades 

econômicas dentro de um mesmo território. Ao preencher toda a província do Rio de Janeiro 

com nomes de fazendas e engenhos, Niemeyer e Bellegarde davam testemunho da pujança 

econômica – e que se traduzia em política – daquela província, ao mesmo tempo tão 

conectada à Corte e tão repleta de demandas “locais”. Ao “ler” os mapas do Rio Grande do 

Sul, por outro lado, procurei tratar das “nações” que se encontravam ainda alheias ao projeto 

de Estado brasileiro, fosse por sua recente chegada – no caso dos imigrantes –, fosse por seu 

estado “errante” e “selvagem” – no caso dos indígenas. Os aldeamentos daquela província 

apareciam sem qualquer demarcação, por vezes nem a identificação enquanto tais, o que 

levava ao reforço do discurso do indígena como um indivíduo em processo de adaptação, mas 

desterritorializado, sendo suas áreas tradicionais “abertas” à expansão do mundo “civilizado”. 

Grande contraste se dava às colônias de imigrantes, não só porque sobre elas recaíam ações 

mais contundentes de medição e demarcação que lhes permitiam identificar e desenhar os 

contornos, como também porque, por opções políticas, sua “presença” no mapa poderia 

ostentar o sucesso de um modelo específico de desenvolvimento adotado pelos “estadistas” 

brasileiros, especialmente da segunda metade do século em diante.  
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Da produção de mapas durante o Império não se poderia em absoluto dizer apenas 

“geral” ou “provincial”, dada a diversidade de circunstâncias com que essas cartas foram 

produzidas. Corte e províncias se alimentavam mutuamente nessa produção, ainda que não se 

tratasse de processos formalizados. A princípio, por exemplo, era do governo geral que 

provinha o salário de grande parte dos engenheiros em serviço em determinada província. 

Também era do governo geral que saíam as nomeações dos presidentes que, com sua 

bagagem política e conhecimento geográfico empírico, faziam circular ideias e projetos em 

toda parte do Império. Em contrapartida, eram as províncias que tinham acesso e relativo 

controle do território mais imediato, procurando atuar sobre ele de forma a garantir os 

interesses econômicos dos seus grupos de poder e aumentar as suas rendas. Dessa forma, 

criavam-se condições, em algumas delas, de produzir mapas, revelando uma capacidade ainda 

não atingida pelo governo geral. Por meio desses caminhos tortuosos e característicos do 

próprio arranjo político-administrativo do Império, o centro e as partes tinham suas 

contribuições na produção de mapas, embora nem sempre os seus agentes estivessem cientes 

da dimensão desse processo, que hoje é possível analisar em retrospecto. 

Nesse sentido, muitos mapas foram produzidos local ou regionalmente, mas não 

eram necessariamente “provinciais”, ainda que utilizassem da estrutura das províncias e uma 

dose de apoio mais ou menos indireto do governo imperial. Em que pese a fraca autoridade do 

mapa como árbitro de disputas, a descontinuidade e a heterogeneidade da produção, os mapas 

provinciais são fontes de imensa riqueza para o debate da construção e consolidação do 

Estado nacional brasileiro. Eles apontam para a busca da legibilidade, a definição daquilo que 

poderia ser governado, e que antes precisaria ficar visível aos olhos dos agentes do Estado. 

Indicam, também, para o constante desejo de criar um território e apropriar-se dele, torná-lo 

nação, “civilizar” o espaço sem, contudo, iluminar demais algumas áreas onde a ilegibilidade 

poderia ser desejável para a manutenção do exercício da autonomia local e, portanto, da 

própria estrutura e estabilidade do Estado imperial. 
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B) RELATÓRIOS DE PRESIDENTES DE PROVÍNCIA 
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http://ddsnext.crl.edu/titles?f%5B0%5D=collection%3ABrazilian%20Government%20Docu
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BRASIL. Província da Bahia. Relatório do presidente Francisco José Soares de Andrea, 2 

de fevereiro de 1845.  

BRASIL. Província da Bahia. Relatório do presidente Luís Antônio Barbosa de Almeida, 

1o de março de 1865. 

BRASIL. Província de Alagoas. Relatório do presidente José Bento da Cunha Figueiredo 

Júnior, 3 de maio de 1871. 

BRASIL. Província de Alagoas. Relatório do presidente Manuel Felizardo de Sousa e 
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BRASIL. Província de Santa Catarina. Relatório do presidente Antero José Ferreira de 

Brito, 1o de março de 1842. 
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Théberge (8 de agosto de 1870). 

BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Antônio Marcelino Nunes 

Gonçalves, 1o de julho de 1860. 

BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Francisco Inácio Marcondes 

Homem de Melo, 1o de julho de 1866. 

BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Heráclito de Alencastro Pereira da 

Graça, 1o de março de 1875. 
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BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente João Silveira de Sousa, 1o de julho 

de 1859. 

BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Joaquim Mendes da Cruz 

Guimarães, 1o de julho de 1857. 

BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente José Bento da Cunha Figueiredo, 1o 

de outubro de 1862. 

BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente José Maria da Silva Bittencourt, 1o 

de julho de 1844. 

BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Júlio de Albuquerque Barros, 1o de 

julho de 1880. 

BRASIL. Província do Ceará. Relatório do presidente Pedro Leão Veloso, 1o de julho de 

1881. 

BRASIL. Província do Maranhão. Relatório do presidente Eduardo Olímpio Machado, 3 

de maio de 1855. 

BRASIL. Província do Pará. Relatório do presidente João José Pedrosa, 23 de abril de 

1882. 

BRASIL. Província do Pará. Relatório do presidente Pedro Vicente de Azevedo, 17 de 

janeiro de 1875. 

BRASIL. Província do Pará. Relatório do secretário da província Domingos Soares 

Ferreira Pena, 29 de fevereiro de 1864. 

BRASIL. Província do Paraná. Relatório do presidente Francisco Liberato de Matos, 7 de 

janeiro de 1858. 

BRASIL. Província do Paraná. Relatório do vice-presidente Henrique de Beaurepaire 

Rohan, 1o de março de 1856. 

BRASIL. Província do Piauí. Relatório do presidente Antônio de Brito Sousa Gaioso, 13 

de junho de 1862. 

BRASIL. Província do Piauí. Relatório do presidente Franklin Américo de Menezes 

Dória, 1o de julho de 1864. 

BRASIL. Província do Piauí. Relatório do presidente Gervásio Cícero de Albuquerque 

Melo, 27 de abril de 1874. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Anexo ao relatório de 8 de setembro de 1878, por 

José Antônio Rodrigues (8 de agosto de 1878). 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Antônio Nicolau Tolentino, 

1o de agosto de 1856. 
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BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Antônio Nicolau Tolentino, 

1o de agosto de 1858. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Aureliano de Sousa e 

Oliveira Coutinho, 1o de março de 1846. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Caetano Pinto de Miranda 

Montenegro, 1o de março de 1845. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Camilo Maria Ferreira 

Armond, 8 de setembro de 1878. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Inácio Francisco Silveira 

da Mota, 1o de agosto de 1859. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Inácio Francisco Silveira 

da Mota, 1o de junho de 1860. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Inácio Francisco Silveira 

da Mota, 16 de abril de 1861. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente João Caldas Viana, 1o de 

março de 1844. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente João Caldas Viana, 5 de 

março de 1843. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente João de Almeida Pereira 

Filho, 25 de abril de 1859. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Joaquim José Rodrigues 

Torres, 1o de fevereiro de 1835. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Joaquim José Rodrigues 

Torres, 1o de março de 1836. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente José Inácio Vaz Vieira, 

outubro de 1837. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente José Tavares Bastos, 3 de 

maio de 1864. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Alves Leite de 

Oliveira Belo, 4 de maio de 1862. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Antônio Barbosa, sem 

data em 1855. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Pedreira do Couto 

Ferraz, 1o de março de 1849. 
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BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Pedreira do Couto 

Ferraz, 3 de maio de 1852. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Pedreira do Couto 

Ferraz, 3 de maio de 1853. 

BRASIL. Província do Rio de Janeiro. Relatório do presidente Luís Pedreira do Couto 

Ferraz, 5 de maio de 1851. 
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Sousa, 1o de março de 1839. 
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29 de julho de 1859. 
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Bandeira de Melo Filho, 10 de maio de 1875. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Norte. Relatório do presidente Manuel de Assis 

Mascarenhas, 7 de setembro de 1839. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Anexo ao relatório de 2 de março de 1883, por 

Álvaro Nunes Pereira (19 de fevereiro de 1883). 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Anexo ao relatório de 8 de dezembro de 1888, 

por José Francisco dos Santos Queima (7 de novembro de 1888). 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Anexo ao relatório de 10 de março de 1879, por 

Álvaro Nunes Pereira (em 15 de fevereiro de 1879). 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Anexo ao relatório de 27 de outubro de 1887, 

por José Francisco dos Santos Queima (outubro de 1887). 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório da repartição das obras públicas 

provinciais, por Inocêncio Veloso Pederneiras. In: Relatório do presidente Antônio da 

Costa Pinto Silva, 20 de maio de 1869. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Ângelo Muniz da Silva 

Ferraz, 5 de novembro de 1858. 
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BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Ângelo Muniz da Silva 

Ferraz, 22 de abril de 1859. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Francisco Inácio 

Marcondes Homem de Melo, 13 de abril de 1868. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Francisco Inácio 

Marcondes Homem de Melo, 16 de setembro de 1867. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Francisco José de 

Sousa Soares de Andrea, 1o de junho de 1849. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Francisco José de 

Sousa Soares de Andrea, 6 de março de 1850. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Israel Rodrigues 

Barcelos, 16 de setembro de 1868. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Jerônimo Francisco 

Coelho, 15 de dezembro de 1856. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente João Capistrano de 

Miranda Castro, 4 de março de 1848. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente João Lins Vieira 

Cansansão de Sinimbu, 2 de outubro de 1854. BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. 

Relatório do presidente João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, 30 de junho de 1855. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente João Marcelino de 

Sousa Gonzaga, 4 de agosto de 1865. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Joaquim Antão 

Fernandes Leão, 5 de novembro de 1859. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Joaquim Antão 

Fernandes Leão, 5 de novembro de 1860. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Joaquim Antão 

Fernandes Leão, 17 de outubro de 1861. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Joaquim da Silva 

Tavares, 27 de novembro de 1888. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente José Antônio Pimenta 

Bueno, 1o de outubro de 1850. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Luís Alves de Lima e 

Silva, 1o de março de 1846. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Manuel Antônio 

Galvão, 5 de outubro de 1847. 
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BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Manuel Vieira Tosta, 

28 de abril de 1856. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Patrício Correia da 

Câmara, 2 de outubro de 1851. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do presidente Patrício Correia da 

Câmara, 11 de outubro de 1857. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do vice-presidente Luís Alves Leite de 

Oliveira Belo, 1o de outubro de 1852. 

BRASIL. Província do Rio Grande do Sul. Relatório do vice-presidente Luís Alves Leite de 

Oliveira Belo, 26 de setembro de 1855. 

Documentos annexos ao relatorio do presidente da provincia de S. Pedro do Rio Grande 

do Sul, Angelo Moniz da Silva Ferraz, apresentado a Assembléa Legislativa Provincial 

na 1a sessão da 8a legislatura. Porto Alegre: Typographia do Correio do Sul, 1858. 
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Interino Dr. José Maria do Coutto em 30 de abril de 1875. Rio de Janeiro: Typographia de 

Pinto, Brandão & Comp., 1875. 
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