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Resumo 

Este trabalho tem como preocupação fundamental avaliar o processo de comunicação 

cartográfica direcionada a um público em potencial: o turista, que em geral, não possui os 

conhecimentos necessários à leitura do mapa. Cabe então ao geógrafo/cartógrafo, oferecer e 

testar diferentes metodologias, sempre visando facilitar a decodificação do mapa pelo público 

usuário comum. 

A confecção dos mapas utilizou dois tipos diferentes de representação: os símbolos 

convencionais (geométricos), os símbolos pictóricos, além de um grande numero de ilustrações 

desenvolvidas a partir de imagens mentais. Portanto, tem-se a percepção como chave principal, 

ou seja, é questionado o poder de comunicação e de convencimento das representações 

desenvolvidas a partir da realidade. Contudo, não se deve esquecer que o desenvolvimento das 

representações gráficas (forma de confeccionar os símbolos) e a escolha das imagens a serem 

“transcritas” têm como função primordial à informação correta. 

A ênfase dada ao uso da figura pictórica deve-se aos bons resultados empíricos 

anteriores. Ficou evidente que este tipo de representação é mais atraente (esteticamente) ao 

público potencial, permitindo assim alcançar melhores resultados em relação aos usuários 

leigos em cartografia. Desta maneira, somada a capacidade intrínseca ao mapa de fornecer 

fatos dispostos no espaço (auxiliando em decisões), buscou-se também evocar conotações 

visuais, afetivas e emoções. 

Palavras-chave: Cartografia, Turismo, representação gráfica, pictografia, confecção de mapas 

e Símbolo de Informação Pública. 

Introdução 

Os mapas, e respectivamente, seus símbolos são elaborados a uma grande variedade 

de públicos, que estão nas escolas (desde o ensino fundamental até às universidades), 

trabalhando (como geógrafos, engenheiros, arquitetos), num momento de lazer (o turista, a 

pessoa que vê uma revista, um guia de ruas, a Internet ou um CD-ROM), entre outras 
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atividades. A percepção, e conseqüentemente, a familiaridade e aceitação das convenções 

gráficas e simbólicas é diferenciada em cada um destes grupos. Isto acontece devido as 

diferentes vivências da realidade, apreensões dos conhecimentos geográficos, limitações 

perceptivas e culturais, entre outros fatores. 

Gerber, Burgen & Stanton (1990, p.94) identificaram oito características intrínsecas as 

pessoas quanto à aquisição da informação cartográfica: a habilidade espacial, a percepção 

espacial, a habilidade de “leitura”, a idade, a habilidade para desenhar, a experiência prévia 

quanto ao uso dos mapas, o gosto pela “leitura” e a disponibilidade de mapas em casa ao 

decorrer da vida (o mapa não é visto como um objeto estranho). A apreensão destas 

características determinará um maior ou menor grau de abstração dos símbolos pelo usuário. 

Desta forma, a preocupação primordial do produtor de um mapa é pensá-lo a partir de 

uma situação previamente estabelecida, pois é através de um dado contexto (para quem e qual 

o propósito) que se determinam (codificação e confecção) às expectativas (interesse, 

motivação) e a capacidade (facilidade de decodificação) de assimilação da informação pelo 

público alvo. Os resultados apresentados em Fiori (1999 e 2003) deixam claro que diferentes 

públicos e situações merecem diferentes tipos de mapas. 

Soma-se a esta discussão Leung e Li (2002 p.12), ao ressaltarem que a qualidade do 

serviço no turismo é essencial para que ocorra o crescimento do setor, situando o mapa como 

um importante instrumento neste sentido. Por conseqüência, a eficácia do produto deve ser 

buscada incessantemente. 

Isto quer dizer que os usuários precisam ser capazes de interpretar os símbolos de 

maneira precisa e correta. Não obstante, o produtor deve buscar o estímulo e a manutenção do 

interesse na transmissão da informação, qualidades importantes e que devem ser levadas em 

conta em todas as formas de expressão, principalmente aquelas voltadas à comunicação. 

O interesse desafia todas as regras de memorização, logo, os melhores comunicadores 

serão aqueles que compreenderem o papel do interesse no sucesso da transmissão de 

mensagens (Wurman, 1991). 

Moraes (1996, p.24,25) expressa que a produção do espaço é muito complexa, pois 

além das determinações econômicas ligadas à tecnologia, aos materiais e às funções, soma-se 

também todo um rol de outros condicionantes manifestados na tradição, na simbologia, no 

estilo, etc. Para explicar estas junções torna-se necessário articular a rede de mediações no 

movimento histórico-concreto, pois é a partir da historicidade que são conectados os vários 

planos em uma trama una, na qual o próprio espaço é apenas uma dimensão. A paisagem é 

resultado dessa trama (histórica, resultado de múltiplos determinantes), sendo mais do que a 

materialização da produção imediata na superfície terrestre. Em um período histórico 
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caracterizado pelo mesmo conjunto de técnicas, por exemplo, a construção de uma casa – que 

é dotada das mesmas funções materiais e sociais em qualquer parte do mundo – apresenta 

uma grande diversidade arquitetônica, com estilos dos mais diversos. Isto pode ser resultado da 

consciência e da subjetividade que adentram os meandros do imaginário humano. 

Portanto, as relações políticas, sociais, econômicas e culturais estão sempre a permear 

e influenciar de forma direta a vida das pessoas. E isto não será diferente com relação à 

idealização e confecção do mapa, e por conseqüência, dos símbolos nele inseridos. 

Harley (1991,p.5-6) aponta que desde o século XIX os europeus baseados na história da 

cartografia com origens no Oriente Próximo, no Egito e na própria Europa (Grécia, Roma e a 

evolução natural em outros países), chegaram a uma conclusão e até subestimaram os mapas 

“primitivos”, comumente vistos como representantes da fase rudimentar dos conhecimentos 

cartográficos. Deu-se assim, uma atenção cada vez maior aos aspectos matemáticos do 

traçado dos mapas, sempre visando uma objetividade e uma perspectiva racionalista, que podia 

ser dividida em princípios: Metodológicos, considerando a cartografia como ramo científico; e de 

Inovações Técnicas, considerando todos os aspectos correspondentes ao modelo ocidental de 

excelência cartográfica. Alguns exemplos ao longo da história são: os planos quadriculados, as 

escalas regulares, os signos abstratos convencionais, as curvas de nível, e mais atualmente, a 

confecção dos mapas através das imagens de satélite e do Sistema de Informação Geográfica. 

Conseqüentemente, outros tipos de mapas não concebidos a partir de uma restrita 

convencionalidade (método e técnicas) européia, eram desconsiderados como material 

cartográfico, denominando-os como simples curiosidades cartográficas e meros objetos de 

coleções etnográficas. 

Entretanto, sendo o mapa também um produto cultural, é certo desconsiderar àqueles 

que fazem uso de tipos de representações “não convencionais”, ou seja, desenvolvidas a partir 

de uma outra cultura? 

Visto pelo ângulo da nova história da cartografia, Harley (1991,p.7) adota uma definição 

ampla com relação à concepção de mapa, possibilitando considerar a utilização deste material 

humano funcional em todas as culturas e em todos os tempos históricos, a saber: o mapa é 

uma “representação gráfica que facilita a compreensão espacial dos objetos, conceitos, 

condições, processos e fatos do mundo humano”. Com isso, ele introduz um fator mais 

importante ainda, trabalhando com a idéia de que os mapas são formas do saber em geral, não 

limitando esta forma de expressão humana apenas como um mero produto de uma evolução 

tecnológica européia. 

A figura 1 exemplifica as várias influências (perspectivas e dimensões) as quais todo o 

processo cartográfico está sujeito. “No centro do esquema, a Cartografia é apresentada como 
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um processo que parte da realidade, englobando as etapas da produção e utilização do mapa” 

(Vasconcellos, 1993, p.93). 

____________________________________________________________________ 

Figura 1 – Perspectivas e dimensões da Cartografia 

 

Monmonier (1996, p.1,2) em seu livro “How to lie with maps” expressa que não seria 

errado dizer que todos somos enganados, de uma forma ou de outra, através da utilização dos 

mapas. Até porque, quando o mapa é concebido, ele esconde intencionalmente “mentiras 

brancas” ou direciona a informação cartográfica ao usuário. 

Mesmo os mapas confeccionados segundo bases científicas e as mais atuais técnicas 

cartográficas não estão livres do subjetivismo, podendo ser concebidos de tal forma que nos 

leve a formular conclusões falsas ou imprecisas sobre um determinado tema. A má utilização ou 

intenção das escalas, das projeções e da linguagem gráfica, pode valorizar áreas e elementos 

em detrimento de outros. 

Abaixo há um exemplo prático (Figura 2) retirado de Muehrcke (1986,p.339), onde a 

National Car Agency evidentemente utilizou de forma eficaz o exagero dos tamanhos dos 

símbolos. Não há como negar que entre os dois mapas expostos, o segundo enfatizou muito 

mais a extensão de alcance das locadoras de veículos que o primeiro. 

Figura 2 – Enfatizando uma informação 
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Sendo assim, é inerente ao mapa e a sua simbologia sofrer influência direta das 

relações de poder e de subjetivismo. 

Bourdieu (2000,p.82-83) ao dissertar sobre o poder simbólico, discute o mapa como um 

produto cultural. Ele analisa as ações dos sujeitos naquilo que chama “o campo cultural”, 

levando em conta exclusivamente às probabilidades de conquista de poder e do prestígio, 

considerando os objetos simplesmente como meios estratégicos que os produtores empregam 

na luta de poder. Há sempre uma identificação tanto de âmbito individual quanto coletivo. Basta 

observar que toda a ação histórica reflete dois estados da história ou do social, primeiro em seu 

estado objetivado – história acumulada ao longo do tempo nos objetos, nas máquinas, edifícios, 

monumentos, livros, teorias, costumes, direito, etc. E segundo em seu estado incorporado – 

quando quase se torna um habitus. Por exemplo, quando um homem tira o chapéu para 

cumprimentar alguém, está reativando, sem saber, um sinal convencional herdado da Idade 

Média, pois este gesto remonta os homens de armas que costumavam tirar o seu elmo para 

manifestações pacíficas. Esta atualização da história é conseqüência do habitus, isto é, produto 

de uma aquisição histórica que permite a apropriação do adquirido histórico. 

A história compreende uma certa cumplicidade intrínseca entre habitus e o habitat, pois 

a história “sujeito” descobre-se ela mesma na história “objeto”, “é uma relação de pertença e de 

posse na qual o corpo apropriado pela história se apropria, de maneira absoluta e imediata, das 

coisas habitadas por essa história” (Bourdieu, 2000, p.83). 

Já em relação específica aos objetos pertencentes ao mundo social, estes são 

percebidos de diferentes maneiras, pois também como os objetos do mundo natural, 

comportam uma parte de indeterminação. Isto porque, como objetos – históricos – é intrínseca 

a sujeição às variações do tempo, estando a sua significação, na medida em que se acha ligada 

ao porvir, em suspenso ela própria, em tempo de dilação, expectante e, assim, relativamente 

indeterminada. A partir daí, pode-se fundamentar à pluralidade das visões do mundo. Posto 

que, a visão está ligada à pluralidade dos pontos de vista, por onde se dão as lutas simbólicas 

pela produção e imposição da visão do mundo legítima e, mais precisamente, a todas as 

estratégias cognitivas de preenchimento que produzem o sentido dos objetos do mundo social, 
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ao irem para além dos atributos diretamente visíveis pela referência ao futuro e do passado 

(Bourdieu, 2000, p.140). 

Será através da autoridade institucionalizada, à vista de todos e em nome de todos, 

publica e oficialmente, que se subtrai o arbitrário, sancionando, consagrando, fazendo existir, 

conforme a natureza das coisas “naturais” (Bourdieu, 2000, p.114). O efeito simbólico exercido 

pelos discursos destas entidades sociais possibilita firmar uma determinada ação simbólica de 

mobilização para produzir a unidade real ou crença na unidade (tanto no seio do próprio grupo 

como em outros grupos). Isto ocorre de maneira particular ou por intermédio de ações e 

imposições ao longo do tempo, buscando uma identidade legítima do grupo, procurando assim, 

gerar uma unidade real. 

O mapa então, pode ser visto em dois aspectos. Inicialmente, o reconhecendo como 

produto cultural, resultado de um tempo histórico e um espaço geográfico. Pode ser 

caracterizado por sua função, partilhando de uma tradição histórica a ele inerente. E em seu 

estado objetivado, os mapas confeccionados no berço da civilização ocidental foram 

acumulando e exteriorizando diferentes visões sociais ao longo dos tempos. 

Sendo assim, este artigo tem a preocupação em confeccionar um tipo de produto 

cartográfico correto e funcional, segundo as bases cartográficas, possibilitando ao turista 

planejar e preparar suas atividades em seu tempo de descanso. No entanto, o produto deve 

dispor de um maior apelo estético visual. Para isso, iniciou-se um estudo sobre a pictografia e 

de seu recurso lúdico, procurando motivar o turista a utilizar o mapa, pois este recurso 

proporciona evocar conotações visuais, afetivas e emoções. 

A formação do “schemata”: o uso da arte na geografia 

Em geral, o desenho também pode ser chamado de ilustração ou pictografia. Como 

característica fundamental deve possuir alguma(s) semelhança(s) física(s) com o fenômeno 

representado (formas que estão no mundo real - plano concreto, como por exemplo: um objeto, 

a natureza), devendo ainda apresentar um baixo nível de abstração2. Em todo o processo de 

idealização e confecção de um desenho, a arte e a cultura são itens preponderantes, pois o 

plano pictórico (uma folha de papel, por exemplo, faz uso de leis e princípios voltados ao plano 

da linguagem para que a ilustração possa ser confeccionada) é resultado do conjunto de 

contextos mentais de uma dada sociedade. Até porque, a cultura e a comunicação são 

dependentes de uma interação entre as expectativas, observações, hábitos e padronizações 

que fazem parte do nosso cotidiano. 

                                                 
2 Quando uma imagem é captada da realidade e representada em uma folha de papel, o produtor escolhe 
se a representação terá um maior ou menor aparência com a imagem retratada. Quanto mais próxima à 
representação estiver da realidade menor será o nível de abstração da figura e vice-versa. 
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A arte, disse Picasso, é a mentira a qual nos faz entender a verdade. 

Veja três exemplos (Figuras 3, 4 e 5) da utilização das técnicas de representação 

pictográfica ao longo dos séculos. 

Figura 3 - Antigüidade: Informações confeccionadas 

através da arte rupestre – a representação do meio ambiente 

 

Figura 4 - Século XVI - Representação de parte de um mapa asteca 

e seus glifos (desenhos) 
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Figura 5 - Século XIX - O artista viajante – reconhecimento e catalogação dos diversos 
elementos característicos da paisagem através da iconografia3. 

 

A partir destes três pequenos exemplos, pode-se perceber que a confecção e a 

decodificação de uma ilustração não pode ser vista de maneira simplória, pois à medida que a 

humanidade aprimora seu modo de vida, também vão sendo desenvolvidas novas técnicas. 

Inclusive, o mundo tal como o vemos, é uma construção criada lentamente por nós, em ano 

após ano de experimentação. É a mente que elabora as sensações em percepções – que são 

elementos da nossa visão consciente do mundo – fundamentada na experiência, no 

conhecimento. E é através da percepção e do pensamento que se aprende a particularizar, a 

articular e a fazer distinções (Gombrich, 1995). 

Gombrich (1995) aponta-nos a existência do “schemata”, que são os pontos de partida 

do vocabulário de um artista, um desenhista, ou uma pessoa comum que elabora uma 

ilustração. Mesmo as crianças quando desenham uma casa ou pintam um sol amarelo; seja por 

divertimento ou incentivo de outros a sua volta, estão sempre absorvendo e adaptando padrões 

e schematas do mundo dos adultos. A assimilação de qualquer nova forma é resultado da 

apreensão e manipulação de modelos esquemáticos. 

Somado a isso, é importante ressaltar que a construção de um schemata se dá a partir 

de uma dada cultura e/ou tempo, onde são desenvolvidas formas de representação da 

realidade. As pessoas no mundo inteiro (sejam elas crianças, homens, mulheres) adquirem a 

                                                 
3 Representa semelhança entre o significante (você vê, sente o cheiro, tateia um determinado objeto – 
ligado ao estímulo) e o significado (o nome que se dá ao objeto – a idéia) (Duarte, 1991). 
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schemata segundo aquilo que se chama de “arte conceitual”, pois tomam como referencial que 

todo o registro visual não é uma certeza, mas uma conjectura condicionada a um público e uma 

tradição. Assim, julgando a arte de maneira conceitual, não se pode afirmar que as pinturas ou 

os conceitos4 são verdadeiros ou falsos, pois podem ser apenas mais ou menos úteis à 

formação de descrições (Gombrich, 1995). 

A figura 6 apresenta schematas de duas épocas históricas distintas. 

Bourdieu (2000) complementa ao colocar que a cultura gera um horizonte de 

expectativas, um conjunto de contextos mentais, até porque, toda cultura e toda 

Figura 6 – “Schematas” 

 

comunicação são dependentes de uma interação entre as expectativas e observações que 

constituem a nossa vida diária, um “ver” condicionado por hábitos e expectativas. Entretanto, a 

autoridade institucionalizada, isto é, o Estado, o ensino formal, mídia; busca sempre subtrair o 

arbitrário visando gerar a unidade. 

Por fim, deve-se atentar que os schematas servem de apoio às imagens da nossa 

memória, pois é através deles que se retiram os traços característicos dos objetos/ elementos 

encontrados no plano concreto, ou seja, aqueles aspectos que revelam a forma mais típica, 

como demonstrado na figura 7. 

                                                 
4 Substantivos comuns, tais como “homem”, “carneiro”, cachorro” ou “leão”, denominam conceitos, isto é, 
“universais”. Referem-se a classes de coisas das quais os individuais são meros exemplos. Uma grande 
batalha travou-se nas escolas medievais em torno disso. Nessa terminologia, aquilo que Gombrich, (1995) 
chama de “esquema” reporta-se aos universais. Os artistas europeus, não menos que os chineses ou que 
os modernos cadernos de desenho, ensinam como desenhar “um homem” ou um cão”, entre outros 
elementos encontrados no plano concreto. 
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Figura 7 – Traços característicos dos elementos representados 

 

A figura 7 faz compreender o processo de simplificação que ocorre entre o plano 

concreto e o plano pictórico. Até porque, a quantidade de informações que nos chegam do 

mundo visível é incalculavelmente grande, além disso, os meios que o artista dispõe para a 

confecção de suas representações são comprovadamente restritos. Gombrich (1995) coloca 

que mesmo o realista (desenhista naturalista) mais atento, pode acomodar somente um número 

limitado de elementos sobre o plano bidimensional5; e embora tente disfarçar esta transmissão 

utilizando algumas técnicas, acabará sempre representando um número reduzido de todas as 

informações dispostas no espaço. O problema da arte ilusionista6 não é esquecer o que já se 

sabe sobre o mundo, mas inventar comparações que funcionem. Como qualquer bom serviço 

de comunicação, os sentidos também raramente se arriscam a utilizar somente de um sinal. 

Fazem uso daquilo que os engenheiros chamam de “redundâncias” (também usada na 

Cartografia), para que ocorra a confirmação correta das mensagens pela repetição e pela 

remissão recíproca (Gombrich, 1995). 

A forma e a expressão são outras duas características fundamentais à ilustração. 

Gombrich (1995), aborda que já foi experimentado, que uma forma familiar chega até a induzir 

automaticamente a cor. A interpretação e a classificação de uma forma afeta diretamente como 

vemos sua cor. O relevo ou uma pintura, por exemplo, são vistos respectivamente como forma 

e expressão. Apolônio (apud Gombrich, 1995) conclui que mesmo se desenhassem um desses 

indianos com giz branco ele pareceria escuro, porque teria o nariz achatado, os cabelos 

encarapinhados e o maxilar proeminente. Logo, quem soubesse usar os olhos “enxergaria” um 

retrato negro. Apolônio ainda faz uma ressalva importante: àquele que contempla obras 

(desenho e pintura) deve ter a faculdade imitativa, pois ninguém será capaz de entender um 

cavalo ou um touro pintado se nunca viu tais criaturas antes. 

                                                 
5 É impossível não haver perdas no processo de redução e simplificação do mundo tridimensional (que 
contém: largura, comprimento e altura – plano concreto) para uma superfície bidimensional (por exemplo, 
uma folha de papel que não apresenta a grandeza altura – plano pictórico). Com isso, para se obter a 
terceira dimensão visual (a altura) - formação da imagem - são utilizados elementos visuais, tais como: a 
perspectiva, a luz e sombra que gerarão uma suposta tridimensão sobre a base bidimensional. 
6 São as técnicas usadas pelo pintor/desenhista para conseguirem certos efeitos sobre a tela 
(bidimensional), por exemplo, pode-se apontar uma técnica que teve início com os pintores 
Renascentistas: a perspectiva, onde se conseguia uma ilusão eficaz para sugerir profundidade. As 
sombras, as manchas, entre outras técnicas, também podem ser geradoras de “ilusão” (Gombrich, 1995). 
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As duas propostas de mapas: pictóricos x convencionais 

A expectativa que se estabelece para este trabalho fundamentado na Cartografia 

Temática, procura vislumbrar formas diferentes de se elaborar produtos cartográficos de 

interesse relativo ao setor turístico. Kokkonen e Peltonen (1999, p.2) ratificam que o mapa é um 

eficiente meio de comunicação, pois nos auxilia em decisões. Esta capacidade vem da 

habilidade de fornecer “fatos”, transportando conotações visuais intencionais ou não 

intencionais, formadas de afeições e emoções persuasivas sobre o local de destino. Os autores 

frisam ainda uma preocupação quanto à questão do serviço/informação do mapa, apontando 

que novos materiais têm surgido na cartografia no contexto das novas práticas espaciais. Isto 

ocorreu por existir um conjunto de atividades, funções materiais e imateriais, que requerem uma 

nova forma de representação da informação espacial. 

De outro lado, deve-se pensar em um material que possa ser “lido” e traga motivação e 

interesse ao usuário, procurando maneiras corretas, mas alternativas de representações 

voltadas a um público composto por pessoas muito heterogêneas, seja pela idade, profissão, 

facilidade ou dificuldade na apreensão das informações e/ou abstrações, entre outros fatores. 

A partir destas preocupações, desenvolveu-se uma pesquisa teórico-aplicada que 

detalha a seguir as principais diferenças encontradas no processo de elaboração dos mapas 

turísticos convencionais e pictóricos. 

Mapa Pictórico 

Os mapas pictóricos são compostos por uma grande quantidade de ilustrações, que 

sempre devem possuir alguma(s) semelhança(s) física(s) com o fenômeno representado, 

portanto, apresentando um baixo nível de abstração. 

A representação cartográfica pictórica é caracterizada como não “formal ou neutra”, por 

fazer uso de símbolos que valorizam os significantes dos signos (trazendo uma certa analogia 

com os objetos referentes – signos iconográficos). Por outro lado, a vantagem de seu uso é a 

possibilidade de gerar uma imagem mais próxima da realidade, proporcionando ao usuário um 

entendimento mais rápido e agradável da informação (memória afetiva). Neste item a questão 

da arte e da cultura recebe uma importância preponderante, pois os desenhos idealizados, 

selecionados e codificados resultam e devem respeitar o contexto ao qual está inserido. 

O contexto apóia-se em expectativas prévias baseadas na tradição cultural, até porque, 

quando estes vínculos são rompidos a comunicação acaba falhando. Por exemplo, a confecção 

de imagens informativas para aeroportos ou hotéis. O contexto por si só - pessoas dos lugares 

mais remotos do mundo, falando diferentes idiomas - impulsiona a concepção de uma 

mensagem visual não ambígua, mesmo não dispondo das palavras. Assim, a imagem a ser 

concebida deve ter no contexto sua principal preocupação. Outro exemplo é uma Olimpíada 
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(Figura 8), pois o contexto dita uma simplificação do código, concentrando-se em um pequeno 

número de características distintas. 

Um último exemplo da variável contexto é abordado em um dos trabalhos realizados por Regina 

Araujo de Almeida, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, com povos 

indígenas do estado do Acre (coordenação da Comissão Pró-Índio deste estado). A partir 

reuniões com os professores indígenas, procurou-se encontrar formas mais eficazes de 

confecção dos símbolos para as legendas do Atlas Geográfico Indígena do Acre (Comissão 

Pró-Índio do Acre, 1996). Em um dos temas, ficou estabelecido que a cor amarela seria adotada 

para representar a hidrografia. 

Figura 8 - Signos criados para os jogos Olímpicos de 1968 no México 

 

Fonte: Gombrich, E.H. – 1991, p.134. 

Pode-se afirmar então, que o “olhar” é condicionado por hábitos e expectativas, tanto 

que, quando este vínculo é rompido, a comunicação tem uma grande possibilidade de falhar. 

 Taylor (1994, p.340) também sustenta que os cartógrafos não deveriam ignorar o contexto 

no qual é usada a informação cartográfica. As implicações culturais e sociais têm tido sempre 

uma forte ligação entre o poder e a coletividade. Até porque, os novos trabalhos da cartografia 

moderna trazem conseqüências sócio-econômicas significantes. 

Ainda havia a preocupação quanto à confecção pictórica da topografia (morfologia do 

terreno) e detalhes da hidrografia e vegetação. 

Segundo Pires (1996) as qualidades visuais do território são compostas de elementos 

naturais e artificiais, sendo que, é através da visão, que percebemos e discriminamos quatro 

grandes componentes paisagísticos no território: o relevo, a água, a vegetação e as atuações 

humanas7. 

                                                 
7 Os componentes da paisagem mais detalhados são: 1) Forma da terra: é o aspecto exterior da superfície 
terrestre representado pelo relevo, pelas formas do terreno, por sua disposição e por sua natureza. 2) 
Água: caracteriza-se pelas formas em superfície (mares, rios, lagos, neve e gelo), sua disposição, 
monotonia e movimento. 3) Vegetação: apresentam distintas formas de vida vegetal (árvores, arbustos e 
vegetação herbácea) com suas características específicas, sua distribuição, densidade, etc. 4) Estruturas e 
elementos artificiais: são criadas por diferentes tipos de usos do solo ou concentrações diversas de 
caráter pontual, linear ou superficial (Pires, 1996). 
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Cada um destes componentes é portador de propriedades visuais particulares, a saber: 

a forma, a cor, a linha, a textura, o espaço e a escala; ou seja, são expressões plásticas básicas 

da paisagem quando observada. Isto faz com que o indivíduo conceba 

a diferenciação dos componentes paisagísticos. 

Com isso, utilizando-se das mais variadas técnicas (representações artísticas do tipo 

gravuras ou quadros, documentos históricos, fotografias e filmagens) são geradas formas 

substitutas da paisagem. A figura 9 apresenta dois exemplos do trabalho de Pires (1996), que 

utilizou as imagens turísticas de cartões postais da região litorânea de Santa Catarina. 

Figura 9 - As formas substitutas da paisagem 

 

Portanto, ao se dissecar os elementos visuais8 dos quatro grandes componentes 

paisagísticos no território, são encontrados os cinco itens básicos para a idealização e 

confecção das representações concebidas através do desenho: a linha (construção de formas 

em 2D), o volume (suposto 3D, perspectiva, escala), a luz (sombreamento), a cor (reforço 

visual) e a escala. 

Mapa Convencional 

Os mapas convencionais são geralmente compostos por símbolos geométricos ou 

abstratos, não possuindo semelhança com o fenômeno representado, possuindo um alto grau 

de abstração. Em geral, aí está incluída a maior parte dos mapas, sendo que é imprescindível 

ao usuário recorrer à legenda para decodificar a informação representada. 

A preocupação em desenvolver o mapa convencional esteve pautada primeiramente no 

discurso da neutralidade, das convenções, e no cuidado quanto à poluição visual. 

                                                 
8 São os tipos diferentes de formas as quais o desenhista dispõe para se fazer uma ilustração. É 
importante frisar, que apenas um único elemento visual, ou a composição com outros configuram o plano 
pictórico. 
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Para isso, fizemos uso de técnicas cartográficas convencionais, como por exemplo: 

escala regular, signos abstratos e geométricos, curvas de nível, etc. 

A maior parte das representações confeccionadas não levou em conta o significante dos 

signos (por não buscar a analogia entre símbolo e o objeto referente), fazendo o uso 

preponderante da visão vertical. 

Para isso nos baseamos na Semiologia Gráfica de Bertin (1967) e nos estudos 

subseqüentes sobre as variáveis visuais, onde nos apoiamos principalmente em Muehrcke 

(1986) e MacEachren (1994). 

Bertin (1967) elaborou um conjunto de imagens que necessitam somente de um 

momento de percepção, portanto, são imagens para “ver” (entendidos a primeira vista, é 

fisiológico) e não para “ler” (condicionados pela cultura - contextos mentais, hábitos, 

expectativas, etc.). Desta forma, a representação gráfica se caracterizaria por um sistema de 

signos que o homem construiu para reter, compreender e comunicar às informações que lhe 

são necessárias. Elaborou-se uma linguagem destinada ao olho, beneficiada pela percepção 

visual. 

Bertin (apud Vasconcellos, 1993) afirma que não existe liberdade na cartografia. E é 

exatamente por isso, que ela é uma linguagem universal, finita e rigorosa, apresentando 

somente uma ordem visual. Portanto, qualquer convenção que não imposta pela fisiologia9 
seria o mesmo que afirmar que 2 é igual a 5! Vasconcellos (1993, p.35) continua expondo que 

“o autor só aceita a normalização de signos convencionais, visando uma economia de tempo e 

lugar, primeiramente obedecendo à lei fundamental da representação gráfica (graphique) ”. 

Seguindo esta lógica, Bertin (1967) elaborou um quadro apresentando as variáveis 

visuais organizadas a partir do tratamento gráfico da informação (Figura 10). Este quadro é 

caracterizado por propriedades de percepções visuais distintas, seguindo um esquema de 

comunicação monossêmico, procurando transmitir a informação cartográfica de forma 

padronizada, confeccionando expressões próprias segundo uma sintaxe da imagem gráfica. 

Figura 10 – As variáveis visuais segundo Bertin 

                                                 
9  O sistema  de  percepção  visual  é  universal,  repousa  sobre as leis fisiológicas e independe da idade, 
nível de instrução, nacionalidade e língua. Enquanto que a percepção sonora é linear (duas variáveis: som 
e tempo),  a percepção  visual é um sistema  espacial com três variáveis:  as  duas  dimensões  do  plano 
(x, y) e uma outra dimensão z - mancha (Bonin, apud Vasconcellos, 1993). 
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O tratamento gráfico não é somente à imagem que estamos acostumados a ver 

imobilizada sobre uma folha de papel e que traz informação. Primeiramente, a imagem é uma 

memória artificial poderosa, sendo suscetível de classificações, de categorizações, de 

manuseios diversos, permitindo ao usuário descobrir o que ela tem a “dizer”. Por isso, há uma 

procura da simplificação das representações gráficas até que sejam suprimidas e tornadas 

enfadonhas restrições técnicas, com o objetivo de tornar o manuseio acessível a todas as 

pessoas (Bertin, 1988). 

Julga-se importante expor, que a confecção dos símbolos utilizados na confecção dos 

mapas (convencionais, mas principalmente dos pictóricos) passa longe da criação de 

esteriótipos, pelo contrário, busca-se confeccionar produtos cartográficos que tragam um 

grande apelo ilustrativo o que possibilitaria estimular/ dinamizar o turismo, por ser uma 

importante atividade econômica. Entretanto, é sabido que além do mapa ser um instrumento de 

conhecimento espacial, antes de tudo, é um produto cultural. E foi exatamente por isso, que se 

teve como princípio a valorização da diversidade humana, histórica, cultural e paisagística do 

espaço geográfico cartografado, possibilitando ao turista conhecer e alargar suas informações 

sobre o lugar visitado ou a ser visitado. 

O desenvolvimento das ilustrações procura ainda, uma possível tridimensiona-lidade 

(volume). Isto porque, acredita-se que este tipo de representação, além de possibilitar um apelo 

visual mais atrativo ao usuário leigo, pode também proporcionar uma imagem mais próxima do 

real (mundo concreto), trazendo uma facilitação na decodificação e aquisição da informação. 

Para isso, foram utilizadas técnicas como: a visão oblíqua, a perspectiva e o uso de cores 

(técnicas de luz e sombra), sempre visando uma “suposta” tridimensão. 

As ilustrações foram divididas em dois grupos, relativos a: 
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1°. Formas físicas - relacionadas à morfologia do terreno e aos elementos construídos pela 

ação humana, tais como: arquitetura, vias de acesso e pontos turísticos. 

2°. Formas históricas e culturais - relacionadas a elementos que podem nos “contar” mais sobre 

o lugar, vislumbrando outros aspectos somados àqueles passíveis de se cartografar. Como por 

exemplo, hábitos, atividades, lendas que remetam a uma certa identidade local. 

A partir disso, foi formado um grande banco de dados, que pôde através de trabalhos de 

campo, registrar (máquina fotográfica e entrevistas) vários elementos da paisagem das duas 

cidades escolhidas para a pesquisa: São Vicente e Ilhabela, situadas no litoral do estado de 

São Paulo. Posteriormente, foram realizadas várias pesquisas em gabinete (teses, revistas, 

“mapas”, internet, folhetos, etc.). 

A confecção dos mapas 

O exemplo utilizado foi retirado de Fiori (2003), onde foram mapeadas as cidades de 

São Vicente e Ilhabela. O primeiro passo para representá-las foi encontrar os mapas 

topográficos (base) necessários em escala 1:10.000 da EMPLASA e 1:50.000 do IBGE. 

Em seguida, realizou-se um processo de atualização e ampliação da base em uma folha 

A1 (584 X 841mm), tamanho este, suficiente para a elaboração das ilustrações e outras 

informações. Inicia-se a confecção dos mapas turísticos. 

Figura 11 – Recorte dos mapas topográficos utilizados 

 

Confecção dos mapas convencionais (Figura 12) 

Digitalizada a base, foi transportada ao programa “CorelDRAW”, que proporcionou 

confeccionar as linhas e a colorização (chapada, sem “volume”) ordenada em layers (camadas), 

como por exemplo, as curvas de nível (visão vertical), a hidrografia, os símbolos, os textos. 

Neste mesmo programa também foi desenvolvido todo o processo de diagramação, visando à 

confecção final do mapa turístico. 

 Levando em consideração o público alvo, optou-se por reduzir a quantidade do número 

de curvas de nível. Aliás, entre cada curva foi utilizada uma seqüência monocromática de uma 

mesma cor (verde), possibilitando a impressão visual de altitude. 
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A partir de ferramentas do próprio “CorelDRAW”, gerou-se ainda símbolos 

convencionais/ abstratos como círculos (que expressam facilidade/dificuldade das trilhas), 

quadrados (indicação de praias) e triângulos (pontos mais altos - picos). Já a confecção da rede 

hidrográfica, estradas, ruas, pontes, ferrovias, trilhas, utilizou-se os símbolos associativos10. 

Textos curtos e objetivos foram inseridos em retângulos coloridos (laranja) que traziam 

informações adicionais. E finalmente foi elaborada uma legenda a partir dos estudos sobre os 

SIP (Símbolos de Informação Pública). 

Confecção dos mapas pictóricos (Figura 13) 

Partindo das mesmas bases cartográficas, utilizou-se o papel vegetal para copiar as 

informações necessárias (contorno/limites do território, algumas vias de acesso para referência, 

hidrografia, etc.) para a confecção do outro tipo de mapa turístico. Em seguida, as informações 

foram transportadas a uma folha de papel. Apoiando-se nas 

                                                 
10 Possuem uma conexão imediata para com o objeto/referência (Gerber, Burgen & Stanton, 1990). 
Está em um nível intermediário de abstração (Oliveira, 1977). 
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curvas de nível e fazendo uso de técnicas de desenho como: a perspectiva, a luz e sombra 

foram construídas as formas do terreno a partir da visão oblíqua, o que possibilitou uma suposta 

 5207



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

visão 3D. O intuito era confeccionar uma suposta “foto aérea ilustrada”, tendo as pinturas 

panorâmicas do século XVIII como referência estética. 

O “mapa-desenho” foi então, digitalizado e transportado ao software “Adobe Photoshop”. 

Neste programa foi realizado todo o processo de colorização, aproveitando os recursos de 

ferramentas, como: o aerógrafo e o estilo. É importante ressaltar, que mesmo utilizando a visão 

oblíqua, os símbolos pictóricos e as ilustrações foram concebidos sobre a base cartográfica em 

escala, o que possibilitou a inserção do sistema de referências geográficas (latitude, longitude e 

pontos cardeais). 

No final do processo de confecção, transportou-se o mapa ao programa “CorelDRAW” 

para se acrescentar os textos e a legenda (SIP). 

Justificando o uso da pictografia para o Símbolo de Informação Pública (SIP) 

Deve-se estabelecer inicialmente, que o Símbolo de Informação Pública é definido 

sempre pensando no público em geral, pois em regra o SIP é voltado ao público leigo, isto é, 

àquele usuário que não é um especialista em Cartografia. 

Geralmente, o SIP usado em mapas turísticos e de recreação resulta de formas 

pontuais, pois foca apenas uma localização, a qual representa lugares e instalações de 

interesse específico aos turistas e às pessoas em determinadas atividades de lazer. No 

design11 deste tipo de símbolo, é essencial considerar a estrutura lógica das informações 

geográficas, para que os usuários possam então, entender a primeira vista, o elo que há entre 

os símbolos e as suas referências (Gerber, Burgen & Stanton, 1990, p.92-93). Estes autores 

deixam claro, que é necessário haver uma padronização dos símbolos já existentes, 

proporcionando um direcionamento e ordenação, tanto com relação ao design quanto aos 

Símbolos de Informação Pública. Como qualquer outra linguagem, os símbolos devem ser 

aprendidos, procurando sempre uma maior coerência e solidez. 

Isto certamente simplificaria o processo de compreensão e assimilação das simbologias 

disponíveis. 

Pesquisadores em vários países estão preocupados em levantar, propor e avaliar a 

eficiência de símbolos usados em atividades relacionadas ao turismo e a recreação. 

Forrest e Castner (1985) e Forrest (1998), por exemplo, preocuparam-se com o design 

dos símbolos relacionados a informações turísticas. Eles obtiveram algumas respostas com 

relação à percepção de dois tipos diferentes de símbolos usados em mapas turísticos. O 

                                                 
11 Estabelece a Cartografia como técnica, isto é, busca uma aplicação imediata a atividade profissional. É 
através do design que ocorre o processo da reunião, processamento e generalizações de diversos dados, 
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resultado evidenciou que os símbolos abstratos foram encontrados mais rapidamente, seguidos 

pelos símbolos pictóricos com moldura e depois pelos pictóricos sem moldura. Isto comprova, 

segundo os autores, que os símbolos mais simples (abstratos) são mais fáceis de serem 

encontrados. Por outro lado, houve uma maior porcentagem de respostas erradas conferidas 

aos símbolos abstratos do que aos símbolos pictóricos. Sobre este mesmo ponto, os autores 

ressaltam ainda, que o desempenho do objeto representado será melhor quanto mais atributos 

do elemento “real” forem conhecidos pelo público. 

Já Clarke (1989, p.105) analisou a eficácia dos símbolos encontrados nas legendas de 

dois mapas turísticos publicados pela “Ordnance Survey 12” e a “Estate Publications 13”. A 

eficiência foi medida através das respostas corretas atribuídas a cada símbolo pela amostragem 

dos sujeitos. A seguir, algumas impressões importantes são destacadas: 

► Os símbolos que apresentaram uma generalização já convencionalmente estabelecida/ 

“absorvida” pela sociedade, eram descobertos com mais facilidade devido a familiaridade. 

► Os usuários se queixaram dos símbolos de tamanho pequeno por apresentarem perda de 

legibilidade. 

► As duas legendas avaliadas dispunham de símbolos ineficientes, que geralmente eram os 

símbolos abstratos ou aqueles pictóricos que representaram uma pobre semelhança com o 

objeto ao qual se referia. Quanto aos símbolos pictóricos, a ineficiência vinha muitas vezes, 

devido ao fato de uma determinada atração ser rara ou por existir somente em certas partes do 

país e/ou mundo. 

► Os símbolos emoldurados (uma figura qualquer dentro de um quadrado ou círculo) e em 

fundo colorido tornaram-se visualmente mais claros e eficazes. 

Gerber, Burgen & Stanton (1990, p.95-97,99) ainda expõem uma preocupação 

relacionada à padronização dos SIPs usados no turismo. Os autores afirmam que estes 

símbolos são utilizados cada vez mais como um elemento de comunicação no setor. O grande 

problema é que, muitas vezes, um mesmo objeto/elemento pode ser representado por 

diferentes tipos de símbolos. Como resultado, muitos SIPs não são usados e/ou não lembrados 

e pior, são mal interpretados, comprometendo o processo da comunicação cartográfica. Desta 

forma, os autores propõem dezesseis estágios que devem ser atentados ao se utilizar ou propor 

algum tipo de Símbolo de Informação Pública. Os autores apontam que o critério considerado 

crítico com relação ao design dos novos símbolos apresentam os seguintes itens: o gráfico 

                                                                                                                                                         
objetivando assim, uma apresentação simbólica significativa e uma representação funcional do espaço. 
Todo teste processo é altamente criativo (Guelke, 1977). 
12 “Ordnance Survey” é um estabelecimento na Grã-Bretanha reconhecido internacionalmente por oferecer 
uma grande variedade de produtos cartográficos. 
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deve ser claro; possuir alguma semelhança com a referência representada; deve ser 

representado com as cores reais da referência; deve estar ligado aos padrões correntes; e deve 

apresentar um maior grau de entendimento pelos usuários de outros países e simplicidade. 

E finalmente Leung e Li (2002, p.17-20) preocuparam-se em averiguar a eficácia de um 

conjunto de símbolos usados em mapas turísticos produzidos por três instituições de Hong 

Kong. Os autores procuraram levantar questões relacionadas à familiaridade, ao tamanho e ao 

tipo do símbolo. Nesta pesquisa, também ficou comprovado que os símbolos pictóricos são, em 

geral, mais eficazes do que os símbolos abstratos/geométricos. 

As pesquisas acima, ao considerarem os diferentes tipos de simbologias adotadas em 

legendas de mapas turísticos, comprovaram empiricamente que há uma maior aceitação e 

eficácia dos símbolos pictóricos em comparação com os símbolos abstratos, tendo como foco o 

público não especializado quanto à decodificação de mapas. 

Produção e avaliação dos SIPs 

Tendo como referência as questões levantadas anteriormente, foram adotados os 

seguintes critérios com relação à pesquisa e a elaboração dos Símbolos de Informação Pública: 

1º.) Utilizar aqueles signos que já aparecem usualmente em mapas nacionais e internacionais e 

guias turísticos como o guia Brasil Quatro Rodas (2000), por apresentarem uma generalização 

pictográfica conhecida pelo público em geral, o que facilitaria a leitura e análise do mapa, 

trazendo uma maior familiaridade para o turista. Podemos citar, por exemplo, os SIPs do 

correio, abastecimento, restaurante, pronto-socorro, praia, surfe. 

2º.) Tomar como referência e utilizar alguns dos símbolos propostos em uma pesquisa realizada 

em 1987 e 1989 por Stanton (apud Gerber, Burgen & Stanton,1990), que selecionou mapas 

turísticos da Austrália, Inglaterra, Suíça, Dinamarca, Nova Zelândia e Espanha. Esta pesquisa 

objetivou desenvolver uma série de SIPs, tendo como base o modelo australiano para 

confecção de SIP (AS 2342), que é equivalente ao modelo britânico (BS 6034) e o da 

Organização Internacional (ISO 7001). Ainda foi tomado como referência o trabalho de Clarke 

(1989), que selecionou duas séries de símbolos comumente usados e disponíveis em mapas 

turísticos pertencentes às instituições da Grã-Bretanha (“Ordnance Survey” e “Estate 

Publications”) e Forrest (1998). 

3º.) Havendo a necessidade de criar um símbolo, procurou-se gerar simbologias não ambíguas, 

tendendo a concentrar em um número pequeno de características da referência, simplificando 

ao máximo o código. A intenção é que o usuário recorra poucas vezes à legenda, somente para 

assimilar o novo “ícone”, tornando-o tão natural quanto àqueles já utilizados pela mídia em 

                                                                                                                                                         
13 A maioria dos símbolos empregados no artigo faz parte dos mapas publicados por um órgão estatal 
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geral. Neste caso, elaboramos os seguintes símbolos: biblioteca, bar/choperia/sorveteria, 

camping, aluguel de casa/paisagismo, artesanato, navios submersos, danceteria/ Música ao 

vivo e asa delta/“paraglider”. 

A técnica utilizada para a confecção de todos os SIPs seguiu basicamente duas etapas: 

a escanerização e a digitalização dos símbolos já existentes, finalizados por meio do “software 

CorelDRAW” (Figura 14). Procurou-se proporcionar um sinal adicional à identificação, isto é, os 

símbolos foram emoldurados em um fundo chapado na cor branca. Isto fez com que houvesse 

um destaque dos símbolos em relação ao fundo do mapa, tornando-os visualmente mais claros. 

Além disso, a moldura necessitaria ter um tamanho em que as figuras pudessem ser facilmente 

identificadas. 

Figura 14 – Escanerização e tratamento de imagem 

 

Resultados: uma análise da comunicação cartográfica 

Os resultados apresentados foram definidos a partir da aplicação de cento e sessenta 

questionários durante os meses de dezembro de 2002 a abril de 2003. Os usuários estavam 

divididos entre homens e mulheres, com diferentes graus de escolaridade, e com idades que 

variavam entre 13 e 61 anos. 

Os usuários também foram divididos em dois grandes grupos: 

► O morador local - aquele que supostamente conhece a cidade representada pela vivência 

cotidiana. 

► O turista - aquele já visitou a cidade representada, ou só conhece a cidade por outros meios 

de divulgação (amigos que visitaram, a mídia em geral, etc.), 

A única restrição para o preenchimento do questionário estava relacionada à idade do indivíduo, 

pois foi estabelecida a idade mínima de 13 anos - nascidos até o ano de 1989. 

A aplicação se deu da seguinte maneira: o sujeito munido do questionário e dos dois 

mapas: número 1 (convencional) e número 2 (pictórico) respondiam algumas perguntas 

alternativas e dissertativas. 

A tabulação das respostas colhidas buscou averiguar qual o tipo de mapa (convencional 

ou pictórico) foi mais eficaz ao turista e ao morador local; seja tanto pelo nível de apreensão da 

                                                                                                                                                         
britânico (“Estate Publication”). 
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representação e a respectiva compreensão dos símbolos e ilustrações, quanto pela atração 

visual (estética) e afetiva. 

No geral, as respostas alternativas revelaram uma grande preferência tanto dos 

moradores locais quanto dos turistas pelos mapas pictóricos. Isto porque, o valor dado aos 

mapas convencionais foi de apenas 13 % e aos mapas pictóricos 87 %. 

Quanto à preferência do tipo de representação para a morfologia do terreno, os usuários 

também optaram pelo mapa pictórico - visão oblíqua (73%). 

Veja somente algumas respostas dadas pelos usuários que enfatizam o lado positivo 

dos dois tipos de mapas: 

 “O mapa 1 é melhor para identificar as ruas, o mapa 2 melhor para identificar os pontos 

turísticos” (usuários 27,39,43,45). “No mapa 2 há uma melhor apresentação para o turista que 

realmente queira explorar a cidade. Já no mapa 1 seria para o turista que está de passagem 

pela cidade” (usuário 133). “Depende da situação, se eu estiver dirigindo, o convencional é mais 

rápido de localizar, se estiver em casa escolhendo o programa do dia é mais interessante o 

ilustrado” (usuário 147). “Para orientação e viagens rápidas o mapa 1, pois é menos poluído. 

Para permanência na cidade levaria o mapa 2” (usuário 75). 

Já em relação aos textos que complementavam as ilustrações dispostas nos mapas, 

tanto o morador local das cidades de Ilhabela e São Vicente quanto o turista vêem como 

necessárias à disponibilidade de informações escritas sobre o mapa turístico. O resultado de 

99,5 % ratifica sem nenhuma dúvida esta opção. 

Por fim, foi desenvolvido um questionário procurando averiguar a eficácia dos quarenta e 

oito Símbolos de Informação Pública (SIPs). Para isso, criou-se uma grade numérica que ia de 

1 a 5 (“nota”: 1 = Péssimo; 2 = Ruim; 3 = Regular; 4 = Bom e 5 = Ótimo), disposta na frente de 

cada símbolo (Figura 4). 

Figura 5 – Recorte da grade numérica atrelada aos 48 símbolos 
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Após responder a questão, o entrevistado poderia (opcionalmente) dar alguma sugestão 

com relação à representação dos símbolos. A sugestão era livre, podendo escrever ou 

desenhar sobre uma determinada representação. 

A seguir apresenta-se somente a tabela 1, que discrimina em ordem decrescente as 

notas - total geral - dada a cada um dos 48 SIP. 

No geral, a aceitação dos quarenta e oito Símbolos de Informação Pública utilizados nas 

legendas de Ilhabela e São Vicente com média igual e superior a 4 pontos (bom) alcançou a 

aprovação de 62,5 % (30 símbolos). Já considerando os símbolos com média superior a 3,7 

pontos (regular alta) atingiu-se 81,3 % (39 símbolos). 

Tabela 1 – Discriminação das notas dadas pelos moradores locais e turistas 

aos símbolos utilizados nas legendas dos mapas de Ilhabela e São Vicente 

 

Considerações finais 

Este artigo apresenta e confronta a importância e o potencial do símbolo pictórico 

quando comparado ao símbolo convencional, voltado especialmente ao usuário comum, leigo 

em Cartografia: o turista. 
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Neste caso, a representação gráfica com apelo pictórico normalmente possibilita uma 

maior apreensão da informação, devido ao seu poder afetivo, resultado das inúmeras 

ilustrações e textos que reforçam as expectativas - interesses, motivações - do usuário. Além 

disso, no contexto das novas práticas espaciais, a pictografia é muito útil para representar um 

conjunto de atividades, funções materiais e imateriais que estão requerendo novas formas de 

apresentação da informação espacial. 

Em Fiori (1999) iniciou-se um trabalho com o uso da pictografia e da visão oblíqua 

para usuários leigos em Cartografia. Este primeiro grupo tratava-se de cento e vinte crianças 

do Ensino Fundamental. A pesquisa começou a se tornar mais instigante e desafiadora a 

partir da afirmação feita pela professora que aplicou o teste empírico: “as crianças 

demoravam um tempo maior para responder o questionário referente aos mapas pictóricos 

por despenderem um tempo maior - de forma interessada - observando-os”. 

Em relação à quantidade de respostas satisfatórias, no geral os mapas 

convencionais receberam uma porcentagem menor (73,13%) do que os mapas pictóricos 

(78,5%). Portanto, pode-se supor, que foi elaborado um tipo de representação capaz de 

motivar a criança à leitura do mapa. E o mais importante, a decodificação das 

representações conseguiu ser mais eficaz ao público potencial. Isto se deve a preocupação 

que se teve em desenvolver um tipo de representação mais próxima da realidade deste 

público, resultando em um bom número de respostas satisfatórias. 

Sendo assim, em Fiori (2003) havia um grande interesse em aprofundar o estudo 

sobre as diferentes formas de representações dos símbolos empregados em mapas para 

usuários comuns. Em particular, continuou-se a evidenciar o uso das figuras pictóricas, mas 

por razões de interesses acadêmicos, metodológicos e pessoais; nesta etapa da pesquisa, 

opta-se por trabalhar com a metodologia e elaboração de mapas turísticos. 

Nesta etapa, somada a preocupação da busca de um melhor uso das imagens 

mentais e seus respectivos símbolos e ilustrações, também seria averiguada qual as 

técnicas mais eficazes na confecção dos mapas para este tipo de público. 

Ao fazer uso da pictografia, a questão da arte e da cultura recebe uma importância 

preponderante, pois os desenhos idealizados, selecionados e confeccionados são resultado 

de um conjunto de contextos mentais de um determinado grupo. Até porque, a cultura e a 

comunicação são dependentes de uma interação entre as expectativas, observações, 

hábitos e padronizações que fazem parte do nosso cotidiano. 

A pesquisa então, cumpriu três etapas seqüenciais: 

1) Elaboração de um embasamento teórico-metodológico visando à discussão, 

desenvolvimento e análise de duas maneiras distintas de se conceber as representações 
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cartográficas dispostas em mapas turísticos. A primeira maneira seguiu as normas 

cartográficas convencionais, ou seja, foram construídas representações gráficas a partir de 

um conjunto de signos que “anularam” o significante dos signos (por não buscar a analogia 

entre o signo e o objeto referente), fazendo o uso preponderante dos símbolos abstratos e 

da visão vertical. Os símbolos teriam um alto grau de abstração. Esta linha da pesquisa 

baseou-se na Semiologia Gráfica de Bertin (1967) - imagens para ver e não para ler - e nos 

estudos subseqüentes sobre as variáveis visuais, apoiados principalmente em Muehrcke 

(1986) e MacEachren (1994). 

Já a segunda linha de pesquisa buscou conceber representações não convencionais, 

fazendo uso de símbolos que valorizassem os significantes dos signos (trazendo uma certa 

analogia com os objetos referentes - signos iconográficos) e conseqüentemente, da visão 

oblíqua. A variável visual forma foi largamente utilizada. Ao se desconsiderar em parte o 

“rigor” cartográfico (dado o tipo de ilustração proposta), sugere-se que o uso efetivo da 

pictografia pode ser perfeitamente capaz de transmitir as informações espaciais necessárias 

aos turistas. Nesta outra abordagem a base está em Bourdieu (2000), que ao dissertar 

sobre o poder simbólico nos permite discutir o mapa como um produto cultural; e em 

Gombrich (1991 e 1995) apoiados em seu conceito da “schemata”. 

2) Discussão e confecção dos mapas - resultou da base teórico-metodológica, 

proporcionando a estruturação e elaboração de técnicas que foram utilizadas para a 

confecção dos mapas turísticos convencionais e pictóricos das cidades litorâneas do estado 

de São Paulo: ILhabela e São Vicente. 

3) Avaliação do processo cartográfico dos mapas confeccionados - resultou da 

elaboração e aplicação de cento e sessenta testes empíricos a partir dos mapas já 

confeccionados e de um questionário. A aplicação esteve voltada a tipos de públicos 

distintos: o morador local (das cidades de Ilhabela e São Vicente) e o turista. Seguiu-se 

então, a tabulação das respostas colhidas, permitindo uma análise crítica quanto à eficácia 

dos símbolos confeccionados e a preferência quanto ao tipo de mapa confeccionado. 

Em termos gerais as respostas foram as seguintes: 

- Os Símbolos de Informação Pública obtiveram um desempenho de regular alto a bom dos 

48 símbolos pictóricos dispostos nas legendas dos mapas turísticos de Ilhabela e São 

Vicente. 

- Quanto à preferência de um tipo de produto cartográfico para o turismo, houve uma 

aceitação muito maior dos mapas pictóricos aos convencionais. 

- Quanto à preferência da representação da morfologia do terreno, houve uma aceitação 

maior da visão oblíqua em comparação com a visão vertical. 
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- Há um grande interesse do uso de textos complementares em mapas turísticos. 

Este estudo ofereceu mais uma discussão do uso e recursos da pictografia, e 

conseqüentemente, da arte em produtos cartográficos. Demonstra uma grande preocupação 

quanto ao desenvolvimento de mapas específicos ao público comum, leigo em cartografia: o 

turista. Além disso, preocupa-se em elaborar, convergir e verificar os Símbolos de 

Informação Pública (SIP) comumente usados em mapas para o público em geral. 

É importante ressaltar que o tema desta pesquisa continua a ser estudado. 
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	Este trabalho tem como preocupação fundamental avaliar o processo de comunicação cartográfica direcionada a um público em potencial: o turista, que em geral, não possui os conhecimentos necessários à leitura do mapa. Cabe então ao geógrafo/cartógrafo, oferecer e testar diferentes metodologias, sempre visando facilitar a decodificação do mapa pelo público usuário comum. 
	A confecção dos mapas utilizou dois tipos diferentes de representação: os símbolos convencionais (geométricos), os símbolos pictóricos, além de um grande numero de ilustrações desenvolvidas a partir de imagens mentais. Portanto, tem-se a percepção como chave principal, ou seja, é questionado o poder de comunicação e de convencimento das representações desenvolvidas a partir da realidade. Contudo, não se deve esquecer que o desenvolvimento das representações gráficas (forma de confeccionar os símbolos) e a escolha das imagens a serem “transcritas” têm como função primordial à informação correta. 

