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O ano de 1492 marca a primeira vez em que a história virou História Mundial, a partir de uma 
geo-grafia (PORTO-GONÇALVES) criada para dominação de povos, e afirmação da natureza 
como recurso a ser explorado por homens brancos e europeus. Portugal e Espanha, que à 
época eram os únicos estados territoriais, procuravam por novas rotas de comércio com as 
Índias, uma vez que todas as rotas que eram até então conhecidas estavam controladas pelo 
Império Otomano. Em outras palavras, buscavam estabelecer uma nova Cartografia do Poder 
sob sua hegemonia. Esta Cartografia do Poder era legitimada pela igreja católica, que definia um 
meridiano delimitado da área de domínio português e espanhol. O meridiano de Tordesilhas em 
1494 definiu as áreas que seriam conquistadas como vazios demográficos, isto é, antes mesmo 
da descoberta empírica, povos já estavam sendo invisibilizados por uma Cartografia do Poder. 
Nesse contexto, o Oceano Atlântico passa a ser inventado como espaço histórico (TOMICH) 
tornando-se o novo ‘palco’ de circuitos comerciais de longa distância em favor da Europa, e a 
América o espaço/tempo de um encontro irreversível e irreparável que pôs em cheque à base do 
imaginário europeu. A invenção da “América” expressa a criação de uma Cartografia do Poder 
colonial, inventado pelo europeu para destituir as representações espaciais e as identidades 
criadas com os lugares dos povos que aqui viviam antes da chegada do colonizador. Os povos 
que aqui habitavam tinham nominações próprias de seus territórios. PORTO-GONÇALVES 
(2009) lembra que “Abya Yala” era como os Kuna chamavam a América; “Terras Guarani” 
(envolvendo parte da Argentina, do Paraguai, sul do Brasil e Bolívia), Tawantinsuyu (a região do 
atual Peru, Equador e Bolívia), Anahuac (região do atual México e Guatemala), Pindorama 
(nome com que os Tupi designavam o Brasil), entre outras cartografias. Em outras palavras, a 
cartografia colonial está marcada por uma colonialidade do poder. Dessa forma, temos por 
objetivo apresentar a colonialidade constitutiva das representações espaciais, mais 
especificamente da cartografia oficializada e convencionada no Brasil. Para isso apontamos um 
desenho do processo geo-histórico que parte da opressão de outras formas de ver e entender o 
mundo para a colonização do pensamento cartográfico, com o que chamamos hoje de 
alfabetização cartográfica. Para aprofundarmos a discussão sobre Alfabetização Cartográfica 
iremos apresentar primeiramente as convenções instituídas para a formulação dessa Cartografia 
do Poder, e aí sim, conceder maior atenção à Alfabetização cartográfica, que sem as 
convenções e o projeto colonialista não há razão de existir. Por fim avaliamos como a criação da 
cartografia também significa a criação do que ela representa, ou seja, a leitura de mundo que 
concebemos e nossos pré-conceitos precedem a representação e a definem. Além disso, essa 
cartografia que nasceu para servir o estado colonial foi formatada e transformou-se em oficial. 
Este fato permite que imagens de representações idênticas sejam tidas como padrão de 
normalidade, de uma única verdade, e defendida pela ciência moderna eurocêntrica que, em 
geral, silencia mais do que revela, oculta mais do que mostra, isto é, retira o estatuto de 
existência de outras representações do espaço.  
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