
Noções Espaciais 
 
Introdução 
A capacidade de entendimento do espaço no entorno do 
Homem é uma função social. Depende, portanto de 
fatores como: 

• A extensão conhecida por uma sociedade e 
• As necessidades desta sociedade 

 
A sociedade Ocidental representou a realidade 
cartográfica de diferentes formas ao longo do tempo 
mediante diferentes recursos e técnicas. Vamos estudar 
alguns aspectos básicos de noções espaciais que 
permitam o entendimento da cartografia e sua evolução.  
 
Movimentos da Terra 
Entre vários outros, são movimentos descritos por nosso 
planeta: 

• Rotação: ao redor do eixo imaginário Norte-Sul 
definindo dias e noites e 

• Translação: órbita terrestre em torno do Sol com 
período de um ano.  

 
Translação 
A órbita terrestre ao redor do Sol não se configura em 
uma circunferência perfeita. Ela tem o formato 
aproximado de uma elipse, com o Sol posicionado em 
um dos seus focos (Leis de Kepler). Dessa forma, há um 
ponto de maior aproximação da Terra em relação ao Sol 
– periélio em janeiro – e outro de maior afastamento – 
afélio em julho. Entretanto, as estações do ano não são 
definidas por esse mecanismo.  
A variação de estações do ano é definida por: 

• Movimento de translação e 
• Inclinação do eixo de rotação em relação ao 

plano da órbita.  
 
As estações são evidenciadas por posições astronômicas 
relativas como: 

• Solstícios: momentos de maior exposição de um 
dos hemisférios terrestres à radiação solar; 
ocorrem nos dias 21 de junho e 21 de dezembro 
marcando a entrada no verão nos hemisférios 
Norte e Sul, respectivamente.  

• Equinócios: momentos de iluminação e 
aquecimento equivalentes nos dois hemisférios 
terrestres; ocorrem nos dias 21 de março e 23 de 
setembro.  

 
Devido aos mecanismos definidores das estações do ano, 
ocorre uma diferenciação de aquecimento e de iluminação 
ao longo do ano nos dois hemisférios (norte e sul). 
Enquanto no verão o aquecimento e maior e os dias são 
mais longos, no inverno ocorre o contrário.   
No Brasil (assim como em vários outros países) essa 
variação de iluminação permite a alteração do horário 
para melhor aproveitamento da iluminação natural ao 
longo do dia. Trata-se do horário de verão. Vale lembrar 
que apenas as regiões onde ocorre maior variação de 
períodos iluminados e escuros ao longo do ano é que 
utilizam o horário de verão. Assim, os estados 
setentrionais do Brasil não alteram o horário ao longo do 
ano.  
 
Coordenadas Geográficas 
Caracterizam-se como um recurso que possibilita a 
localização de qualquer ponto no mapa através da  
intersecção de um paralelo com um meridiano compondo, 
respectivamente, a latitude e a longitude da localidade.  

 
Os paralelos  são linhas paralelas ao Equador.  A latitude  
pode ser definida como uma distância angular entre a 
linha do Equador e um ponto qualquer medida sobre um 
meridiano.  
Os principais paralelos são definidores das Zonas 
Climáticas : 

• Círculos Polares: Ártico e Antártico (66,50) 
• Trópicos: Capricórnio e Câncer (23,50) 

Além de definirem as Zonas Climáticas, os principais 
paralelos ajudam a definir fenômenos astronômicos como: 

• Início do verão em um hemisfério: ocorre no dia 
em que, sobre um dos trópicos um poste vertical 
não projeta sobra ao meio-dia.  

• Regiões onde ocorrem os fenômenos da “noite 
polar” ou do “sol da meia-noite”: regiões limitadas 
entre os Pólos e Círculos polares.  

 
Os meridianos  são linhas que cortam o globo de pólo a 
pólo. Assim, a longitude  pode ser definida como uma 
distância angular, medida sobre um paralelo, de um ponto 
qualquer até o meridiano de Greenwich.  
Os meridianos e a distância em longitude permitem a 
distribuição dos fusos horários  na superfície terrestre. 
Os fusos horários caracterizam-se por: 

• Serem distribuído a da 150 de longitude 
• Variarem no sentido oeste-leste, aumentando as 

horas na direção leste 
• Apresentarem o meridiano de Greenwich como 

marco inicial para a contagem das horas.  
O Brasil tem quatro fusos horários atrasados em relação a 
Greenwich sendo a hora oficial do Brasil a hora de 
Brasília, -3h em relação ao meridiano principal.  
 
Cartografia 
Técnica de representação da realidade na forma de 
mapas e cartas. Mapas e cartas são dotados de 
elementos  com os quais é possível sua leitura. 
 
Elementos dos Mapas 
Orientação: com base nos pontos cardeais 
Escala: proporção de redução da realidade podendo se 
apresentar como: 

• Numérica: fração indicativa da redução de 
realidade com o numerador indicando a 
dimensão no mapa e o denominador indicando a 
dimensão na realidade.  

• Gráfica: apresentação de uma régua graduada 
no mapa indicativa da distância na realidade.  

• Explícita: igualdade entre uma unidade de 
distância no mapa em relação à realidade.  

As escalas podem ser classificadas como 
• Grandes: riqueza de detalhes em pequena área. 
• Pequena: pobre em detalhes para grandes 

extensões.  
Temas:  principal aspecto cartografado na realidade 
identificado pelo título do mapa.  
Legendas:  recurso explicativo da simbologia apresentada 
pelo mapa.  
 
Projeções Cartográficas 
Recurso para transformação da realidade terrestre 
(tridimensional) em uma representação plana 
(bidimensional). Porém, sempre há distorções nas 
projeções exigindo diferentes tipos de projeções para que 
o cartógrafo possa adequar o aspecto mais importante da 
realidade estudada ao seu mapa. São projeções 
cartográficas: 



Cilíndrica: 
• Conforme: preserva a forma dos continentes e 

oceanos com prejuízo do tamanho proporcional. 
• Equivalente: preserva o tamanho proporcional 

com prejuízo das formas.  
Cônica: preserva tamanho e forma apenas em uma 
determinada latitude. 
Plana:  possibilita calcular as distâncias desde o ponto 
central.  
 
Cartografia e Ideologia 
Ideologia 
Por ideologia entendemos um conjunto de idéias, de 
imagens, de representações produzidas por uma 
determinada sociedade e com o qual se dá o 
entendimento dos costumes, dos valores, das relações 
entre os homens. Porém, a ideologia é oposta à ciência 
na medida que não busca um entendimento final de um 
fenômeno. Na ideologia há uma tendência de acobertar 
as contradições sociais, as relações de dominação e o 
processo de exclusão.  
Com o recurso da ideologia são criadas representações 
que permitem ao grupo seu entendimento como 
totalidade, sem divisões como de classe, renda, cor de 
pele, gênero ou outras. São recursos utilizados 
freqüentemente como ideologia: grupo nacional, grupo 
idiomático, conceito de humanidade.  
Há dois desdobramentos políticos do exercício da 
ideologia. Na medida em que a pessoa não reconhece 
sua própria exclusão, não exerce pressão contra as 
estruturas de poder para alternar sua condição. Assim, o 
exercício do poder é facilitado e o grupo dominante pode 
canalizar o esforço da sociedade para seus interesses 
exclusivos.  
Um ato de guerra, por exemplo, é realizado com objetivos 
muito específicos na sociedade: benefícios políticos, 
econômicos para um determinado grupo. Porém, a 
ideologia apresenta a guerra como uma necessidade para 
toda a sociedade, uma necessidade da nação, da pátria. 
A Guerra do Iraque em 2003 evidencia esse processo.  
 
Cartografia: veículo potencial para ideologia 
A cartografia, caracterizada como uma forma de 
representação da realidade, pode se prestar a usos 
ideológicos. Assim, o mapa traz consigo mais do que 
informações como localização e relevo. O mapa torna-se 
veículo para a transmissão de ideais de poder e 
dominação.  
Uma fotografia, por exemplo, traz consigo uma série de 
informações. Na verdade podemos dizer que essas 
informações são transmitidas imediatamente , pois quem 
vê a foto não precisa de qualquer código (linguagem) para 
o seu entendimento.  
Entretanto, há dois conjuntos de informações anexados à 
foto. Há um grupo óbvio de informações enquanto outro é 
oculto e só está disponível mediante análise, 
decomposição da mensagem fotográfica. Veja o fato 
abaixo: 

Sabemos que na sociedade 
americana (como na nossa) há 
preconceito em diferentes 
situações: cor da pele, gênero. 
Um discurso escrito ou falado 
que defendesse que a 
sociedade americana é 
pautada pela igualdade seria 
passível de uma série de 
críticas elaboradas de modo 
racional e externalizadas na 

mesma forma discursiva. Com a foto, entretanto, a 
situação é diferente.  
Essa foto é de uma campanha publicitária das forças 
armadas dos EUA para aumento do recrutamento. As 
características da modelo não foram escolhidas ao acaso: 
mulher, jovem, bonita, negra, com orgulho da sua 
condição. Às características de democracia racial e de 
gênero foi acrescida uma aura de positividade. Mas nada 
disso pode ser lido “em separado”, em uma espécie de 
“legenda” da foto. Como se trata de uma representação 
em imagem toda a informação adentra o espectador 
imediatamente. Se esse observador não identificar os 
códigos ocultos na representação tende a naturalizar essa 
representação, isto é, tende a acreditar que a realidade 
funciona dessa forma. É nesse ponto que as 
representações de realidade (como fotos, quadros, filmes, 
documentários... cartografia) são perigosas na medida 
que elas deixam de apenas re-apresentar a realidade 
para levar o observador a entender a realidade de uma 
outra maneira. Assim, as representações de realidade 
podem funcionar como veículos para a ideologia 
 
Com as representações cartográficas ocorre da mesma 
forma.  
A projeção de Mercator , feita em meio às Grandes 
Navegações, apresenta: 

• Hemisfério Norte na parte superior do mapa. 
• Europa na porção central. 
• Países europeus (desenvolvidos no desenrolar 

do processo histórico) dilatados em relação aos 
países de latitudes baixas (antigas colônias ou 
países subdesenvolvidos na atualidade). 

Trata-se, portanto, de uma visão de mundo que privilegia 
a Europa (Grandes Navegações) e os países 
desenvolvidos em geral ao longo do século XX. Essa 
representação cartográfica tornou-se quase uma forma 
“oficial” de entender a realidade.  
 
Já a projeção de Peters , feita nos anos 1970, insere-se 
no contexto do Terceiromundismo: 

• Preserva tamanho proporcional dando destaque 
para os países pobres que ocupam uma área 
maior do globo.  

Em meio a crítica terceiromundista das relações de poder 
em escala mundial no pós-Guerra, Peters fez um “mapa 
para um mundo solidário”.  


