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Resumo: 

Este artigo tem como objetivo analisar a relação existente entre a produção imobiliária e a 
cartografia presente nas propagandas de empreendimentos nos municípios de Vitória e 
Serra, de 1950 a 1970, período que marca o surgimento e consolidação do setor da 
construção imobiliária. Além do aporte teórico de autores para este estudo, realizamos 
uma análise qualitativa de anúncios veiculados em jornal de grande circulação durante o 
período. Os resultados demonstram a importância da cartografia como um mecanismo 
que ajudou na valorização do produto imobiliário e na consolidação dos agentes 
imobiliários destas cidades. 
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Introdução 

Uma das características que envolve a produção da cidade é a dinâmica que alguns 
agentes vêm exercendo sobre o espaço urbano. Dentre eles, destacamos a atuação do 
setor imobiliário, composto atualmente por uma extensa cadeia produtiva que envolve 
atividades que vão desde a incorporação e construção, até a venda do imóvel (BOTELHO, 
2007). Este setor estabelece estratégias que visam alçar o imóvel a categoria de 
“mercadoria especial”.  

Dentro dessas estratégias, destacamos aqui o uso da propaganda como uma importante 
ferramenta associada aos padrões estabelecidos pela sociedade de consumo.  Através 
dela são difundidos novos conceitos referentes a habitação, lazer, alimentação, dentre 
outros aspectos, que revelam a maneira como nos relacionamos atualmente. No caso 
específico da propaganda imobiliária, a observação de aspectos sobre a representação 
espacial nos instiga a realização de uma análise aprofundada. 

O presente artigo é parte de uma dissertação de mestrado (SCHUNIG F., 2014) e tem 
como objetivo analisar a representação do espaço urbano através da cartografia existente 
nas propagandas imobiliárias, entre 1950 a 1970, nas cidades de Vitória e Serra. Este 
período é caracterizado pela consolidação e expansão de um setor da construção 
imobiliária voltado para habitação na cidade de Vitória, com influência no município de 
Serra, no qual a propaganda começou a ter um papel importante. 

Dentro dos procedimentos metodológicos, nos valemos da base teórica de autores como 
Baudrillard (1991; 2007), Barthes (1980), Bourdieu (2007) e Featherstone (1995) para 
analisar o poder da imagem e a relação com a sociedade de consumo. Utilizamos os 



trabalhos de Harley (1989), Kitchin, Perkins e Dodge (2009), Soja (2000) e Girardi (2000) 
para discutir a relação entre a cartografia e a construção de um discurso simbólico 
envolvendo o controle e apropriação do espaço urbano. Também nos valemos dos 
estudos de Campos Júnior (2002), Reis (2007) e Gonçalves (2010) para compreender as 
características envolvendo a atuação dos agentes imobiliários nas duas cidades no período 
analisado. 

Para este artigo, realizamos uma pesquisa qualitativa envolvendo jornal de grande 
circulação nas cidades durante o período estudado. Por se tratar de uma parte de uma 
dissertação de mestrado, optamos por selecionar os anúncios mais representativos dos 
municípios estudados. No que tange ao parâmetro de seleção das propagandas, a 
classificação teve como critério a escolha de anúncios a partir de ¼ da página, com uma 
metragem de 3X13 cm/col de uma página no formato tabloide.  

Ao final são feitas ponderações sobre a importância da cartografia na construção de um 
discurso simbólico presente nas propagandas imobiliárias, bem como a sua relação com as 
estratégias dos agentes imobiliários visando a produção do espaço urbano nos municípios 
estudados.  

 

O poder da imagem e a cartografia 

Dentro da perspectiva que envolve este estudo, percebemos a propaganda como um 
importante elemento que se coaduna com as estratégias de expansão elaboradas por 
agentes do setor da construção imobiliária nos municípios estudados. Porém, cabe aqui 
explicitar o que estamos chamando de propaganda.  

Ao utilizarmos aqui o termo “propaganda”, estamos nos baseando na definição do 
Conselho Executivo das Normas-Padrão (2003), que traz como conceito: “é, nos termos do 
art. 2º do Dec. nº 57.690/66, qualquer forma remunerada de difusão de ideias, 
mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante identificado”. Dessa 
forma, utilizaremos o referido termo para designar a forma de venda do imóvel com base 
na difusão de conceitos ideológicos que visam a criação de diferenciações ao produto. 

Especificamente em relação a propaganda imobiliária, acreditamos ser pertinente uma 
análise sobre a representação cartográfica utilizada e que tipo de espaço é representado. 
Sendo assim, apresentamos de início uma questão: qual o papel da cartografia como 
elemento do discurso deste tipo de propaganda? Como provocação, evocamos aqui uma 
consideração de Baudrillard (1991, p.8) ao afirmar que o território já não precede o mapa, 
mas sim o mapa que precede o território. Tal afirmativa nos leva a pensar o mapa como 
um simulacro do espaço, bem como o modelo de realidade que é simulada através da sua 
representação e toda gama de interesses envolvidos através da sua utilização.  

Nesse sentido, acreditamos que o debate acerca da representação espacial através da 
cartografia envolve aspectos que vão além da linguagem técnica, abarcando elementos 



mais complexos que versam sobre a relação entre o signo e o real. Ao entramos nesta 
discussão, destacamos a contribuição dos estudos de Barthes (1980) envolvendo a ideia 
de signo a partir de significante (forma) e de um significado (conceito).  Segundo este 
autor, é através da relação entre significante/significado que se dá a construção do mito, 
processo que acreditamos ter relação direta com a cartografia, na medida em que esta se 
vale de signos para a representação do espaço.  

Ao discorrer sobre a organização da realidade através do mito, Barthes (1980) ressalta que 
o mesmo pode ser definido como um roubo de linguagem, cuja função é transformar o 
sentido em forma.  Segundo ele, o mito não nega as coisas, simplesmente as purifica e 
inocenta. Extingue a complexidade dos atos humanos, conferindo-lhes a simplicidade das 
essências, suprimindo toda e qualquer dialética e organizando um mundo sem 
contradições.  

Uma vez que o mito estabelece esse processo de organização, passa a realçar ou obliterar 
elementos que nos cercam, apresentando uma realidade. Observamos aqui uma relação 
próxima entre o mito e a cartografia diante da possibilidade de representação de um tipo 
de espaço baseado na seleção de elementos, criando uma realidade que exclui a 
complexidade que envolve as relações sociais.  

Nesse processo de construção do mito, a imagem detém um poder avassalador através da 
relação entre signo e mercadoria. Numa sociedade marcada pela velocidade intensa dos 
fluxos de informação, em que cultura e consumo estão estreitamente ligados, a imagem 
tem um apelo muito forte. Ela passa a ser um dos principais artífices da chamada 
sociedade de consumo, que inclui uma relação íntima entre consumo, estilo de vida, 
reprodução social e identidade (FEATHERSTONE, 1995). Envolve a produção de uma 
estética da realidade.  

O que dizer então da representação do imóvel destinado a habitação como um elemento 
na sociedade de consumo. Ou mesmo a sua localização através de um mapa numa 
propaganda. No caso específico do imóvel, este há muito deixou de ser um produto que 
representava apenas a necessidade de habitação para se constituir num elemento 
simbólico de diferenciação entre grupos sociais (BOURDIEU, 2007).  

Nesse aspecto a junção entre signo e mercadoria vem sendo utilizada em larga escala pelo 
setor imobiliário. Através do marketing e da propaganda, este segmento vem 
estabelecendo múltiplas associações a fim de transformar o espaço na cidade, visando 
atrair consumidores de um espaço transformado em produto.  

Essa transformação do espaço em mercadoria é um indicativo do patamar em que se 
encontra a sociedade atual, no qual o consumo invade a vida e faz aparecer novas 
raridades, como: o espaço e o tempo, a verdade, a água, o silêncio (BAUDRILLARD, 2007, 
p. 56). Esses bens, outrora gratuitos e disponíveis, foram transformados em mercadorias 
de luxo acessíveis apenas aos privilegiados. 



Percebemos que essa dinâmica tem influência direta na produção da habitação e no 
espaço urbano, a partir da criação de segregações geográficas como zonas residenciais 
destinadas a grupos sociais de baixo poder aquisitivo ou condomínios de alto padrão. 
Espaços fragmentados nos quais a cartografia tem se constituído num elemento 
importante para legitima-los através de uma representação que se caracteriza por uma 
linguagem parcial e eivada de interesses. 

 

A cartografia como instância de poder 

Para analisar a atuação da cartografia dentro da propaganda imobiliária, tomamos como 
aporte teórico a proposta de Harley (1989) de enxergar os mapas como textos culturais, o 
que segundo o mesmo nos habilita a admitir diferentes possibilidades interpretativas, 
além de identificar a retórica contida na representação. 

Ao aceitar a ideia da textualidade dos mapas, Harley (1989) acredita que é possível 
analisar além das regras da cartografia, presa aos ditames da precisão do instrumento e 
técnicas que reforçam a imagem e a criação do mito.  Segundo ele, a cartografia 
concebida pelos ditames da técnica cria uma perspectiva seletiva do mundo e se configura 
como uma instância de controle e de poder. Aceita-la como representação fiel do espaço 
significa concordar com um discurso produzido de maneira intencional. 

Dessa forma, acreditamos que o discurso produzido através da linguagem cartográfica 
pode revelar situações que reforçam estereótipos, segregações ou simplesmente tornar 
invisível aquilo que não deve ser visto ou percebido. Como exemplo citamos a 
contribuição teórica de Soja (2000), ao revelar um espaço urbano fractal em cidades como 
Los Angeles, dotado de áreas segregadas e zonas de exclusão devidamente mapeadas 
para serem utilizadas nas políticas da segurança através da criação de zonas de controle 
social.  

Para Harley (1989), o motivo pelo qual a cartografia ocupa status privilegiado nesse 
contexto diz respeito ao fato de que os mapas podem ser tão convincentes a este respeito 
devido ao pensamento de que as regras da sociedade e as regras da mensuração são 
mutuamente reforçadas na mesma imagem. Segundo ele, o processo de mapeamento 
nunca foi uma busca neutra e objetiva, mas sim carregado de poder e que consiste na 
criação de conhecimento.  

Neste processo de criação, muitas decisões subjetivas são feitas sobre o que incluir no 
mapa e qual enfoque será dado. Dessa forma, autores como Harley (1989) percebem os 
mapas como instrumentos imbuídos de valores e julgamentos dos indivíduos que os 
constroem e são inegavelmente um reflexo da cultura em que vivem.  

Não é por acaso que autores como Kitchin, Perkins e Dodge (2009) atentam para o fato de 
que as novas tecnologias de mapeamento têm ganhado a atenção da indústria, governo e 



o público geral, com o intuito de capitalizar poder, riqueza, ferramentas organizacionais, 
modos de análise e, acima de tudo, imagens visuais com poder retórico. 

De acordo com Kitchin, Perkins e Dodge (2009), os mapas são tipicamente os produtos 
para privilegiar e formalizar conhecimentos e eles também tendem a produzir certos tipos 
de conhecimentos sobre o mundo. Dessa forma, a retórica fica praticamente 
inquestionável, já que os textos cartográficos são produtos de regras. Contudo, é 
importante ressaltar que o problema não é o fato dos mapas possuírem uma retórica, mas 
sim identifica-la e compreender como vem sendo empregada (HARLEY, 1989; GIRARDI, 
2000).  

A compreensão dessa retórica envolve as diversas ações promovidas por diferentes 
agentes sociais que organizam e estruturam o espaço. Nessa perspectiva, o 
desenvolvimento do setor imobiliário nos municípios de Vitória e Serra mostra aspectos 
importantes que estão presentes na cartografia das propagandas analisadas. Todavia, 
acreditamos ser necessário entender alguns aspectos desse setor que ocorreram nos 
municípios que são objeto deste estudo.  

 

A dinâmica da produção imobiliária em Vitória e Serra 

Ao falarmos aqui das condições que deram origem a um setor da construção imobiliária 
voltado para habitação, ressaltamos a diferença entre Vitória e Serra (Figura 1).  A partir 
do aporte teórico de autores e do levantamento de propagandas identificamos algumas 
diferenças em relação a produção imobiliária nos dois municípios, entre 1950 a 1970.  

Em relação a Vitória, observamos que os anúncios de maior destaque estão relacionados a 
comercialização de apartamentos, devido a condições que iremos expor. Já o município de 
Serra caracterizou-se nesse período pela comercialização de terras, situação que se 
modificou em décadas posteriores e que será objeto de outro artigo. 

O surgimento de um setor da construção imobiliária voltado para habitação na cidade de 
Vitória teve sua origem ligada a condições socioeconômicas específicas que influenciaram 
o Espírito Santo no início da segunda metade do século XX. Com base nos estudos 
desenvolvidos por Campos Júnior (2002), observamos que a formação de um setor da 
construção imobiliária para habitação nesta cidade ocorre de fato no período que envolve 
as décadas analisadas, com a existência de um mercado imobiliário composto por 
construtoras e incorporadoras voltadas para atender a demandas de segmentos da 
população. 

O surgimento deste setor está ligado a mudanças importantes em que podemos destacar 
o deslocamento da produção cafeeira do sul para o norte capixaba, bem como o seu 
escoamento pelo porto de Vitória, e   a instalação de empreendimentos, como a 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi). Tais 



elementos contribuíram para a formação de um segmento da população com poder 
aquisitivo suficiente para comprar imóveis num mercado que estava se iniciando. 

Outro aspecto importante diz respeito ao crescimento populacional na cidade de Vitória, 
influenciado em grande parte pela migração. A maioria desses migrantes foram atraídos 
pelas funções de comércio, serviço e da indústria existente na capital capixaba, o que 
elevou a importância de Vitória na composição setorial da renda estadual (CAMPOS 
JUNIOR, 2002, p.85). 

Porém, foi a atuação do Estado, através da criação de áreas diferenciadas no Centro de 
Vitória, que teve uma influência direta no surgimento do setor da construção imobiliária. 
A administração pública realizou ainda na primeira metade do século XX uma série de 
ações que provocaram mudanças significativas no Centro de Vitória, voltadas para a 
solução de problemas urbanos de infraestrutura. Tais ações envolveram a construção de 
aterros, remodelamento de vias, construção de prédios, oferta de serviços e instituição de 
padrões construtivos que transformaram as características urbanas do Centro da capital 
capixaba. 

 

 

Figura 1: Localização e limites atuais dos municípios de Vitória e Serra 

 



Essas medidas proporcionaram a criação de espaços dotados de uma infraestrutura 
urbana que os destacava das demais áreas do Centro de Vitória. Esses locais se 
destacaram pela sua distinção e pelas  vantagens envolvendo a sua localização, cuja 
importância não passou despercebida pelos agentes do setor da construção imobiliária na 
segunda metade do século XX. 

A possibilidade de habitar áreas diferenciadas no Centro de Vitória criou novas 
oportunidades para agentes, que perceberam uma nova possibilidade de obter 
rendimentos a partir de construção e incorporação imobiliária no início da segunda 
metade do século XX. Nesse aspecto, Campos Junior (2002, p. 111) chama atenção para o 
surgimento de formas de construção, como as modalidades de preço fixo, de custo e 
principalmente a construção por incorporação. Esta última modalidade possibilitou aos 
agentes imobiliários projetar rendimentos que até então não eram possíveis em virtude 
de vários fatores, dentre os quais citamos as condições de financiamento.   

Dentro das estratégias elaboradas pelo setor da construção imobiliária, o edifício 
residencial era um novo produto a ser oferecido. Porém, a habitação em apartamentos 
também era um conceito que necessitava de aceitação junto a população de Vitória, o que 
levou o referido setor a buscar instrumentos para sua difusão.  

Também merece ser ressaltado que, entre as décadas estudadas, tem início um processo 
de adensamento no Centro de Vitória. Fator que acarretou em perda de amenidades e 
concentração excessiva de serviços (REIS, 2007). Dessa forma, o setor imobiliário 
identificou novas áreas de expansão tanto na parte norte do município de Vitória, com 
destaque para o bairro Praia do Canto e para orla do balneário de Camburi, além de locais 
em municípios vizinhos como Vila Velha e Serra (CAMPOS JUNIOR, 2002; REIS, 2007)  

No tocante ao município de Serra, a realidade da comercialização de terras também 
impunha desafios a esses agentes, na medida em que se tratava de uma área distante do 
Centro da capital capixaba e que não dispunha da mesma infraestrutura. A produção do 
espaço urbano do município foi estruturada ao mesmo tempo como suporte físico para a 
atividade industrial e local de habitação de população, com baixo poder aquisitivo, sendo 
muitos trabalhadores de indústrias que foram instaladas no município, principalmente na 
década de 1970. Nesse período, extensas glebas do território foram parceladas a partir da 
aprovação de dezenas de loteamentos pela Prefeitura Municipal de Serra (GONÇALVES, 
2011).  

Tais condições levaram o setor imobiliário a elaborar estratégias de expansão e projeção 
de rendimentos, no qual a propaganda foi utilizada como ferramenta de destaque para 
viabilização do seu produto, tanto o apartamento residencial como um novo produto, 
como também pela possibilidade de comercialização de terras no município de Serra. 

 

O discurso cartográfico aliado a produção imobiliária de 1950 a 1970 



Ao analisarmos as propagandas imobiliárias dos municípios de Vitória e Serra, destacamos 
a forma como o espaço urbano é visibilizado. Num primeiro momento, identificamos um 
discurso de um espaço idealizado pelas estratégicas dos agentes imobiliários a partir a 
disposição dos signos presentes nas propagandas analisadas. Sendo assim, ao analisar os 
anúncios, levamos em consideração os elementos da representação cartográfica e sua 
associação com outros elementos imagéticos e textuais (BARTHES, 1980). 

De forma geral os mapas presentes nas propagandas imobiliárias são apresentados sem 
elementos como escala e norte magnético, assemelhando-se mais a um croqui de 
localização. Um exemplo desse aspecto pode ser observado na propaganda do edifício 
Santa Rosa (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Propaganda do edifício Santa Rosa veiculada no jornal A Gazeta, em 1961 

 

A partir do levantamento realizado, percebemos que a necessidade dos agentes 
imobiliários em enfatizar a localização como um dos principais elementos do seu discurso. 
No caso das propagandas de Vitória, a representação cartográfica de apartamentos indica 
o Centro de Vitória como principal área. Os anúncios destacam a localização dos 
empreendimentos nos aterros realizados pela administração pública, como a Esplanada 
Capixaba, ou em outros locais, como ruas e avenidas de forte apelo comercial neste 
período (Graciano Neves, Florentino Avidos, Gama Rosa, Jerônimo Monteiro). Estratégia 
que visava estabelecer uma associação entre comodidade e a segurança de um 
investimento rentável.  



Esse aspecto pode ser observado na propaganda do edifício Belvedere (Figura 3). Trata-se 
de um anúncio que ocupa uma página inteira em formato tabloide, o qual percebemos o 
destaque dado ao acabamento, itens do imóvel (garagem, play ground, banheiro social, 
quarto de empregada, sala, três quartos, área social), associado a sua localização na rua 
São Bento, no centro de Vitória. Porém, o mapa ressalta a proximidade do 
empreendimento a Faculdade de Odontologia e a rua Graciano Neves. Esta última, uma 
via detentora de forte apelo comercial neste período devido a concentração de lojas e 
escritórios.  

Ao ressaltar esses elementos envolvendo a localização, o mapa indica a comodidade de 
estar próximo a esses locais, enfatizando a ideia de moradia em apartamentos. Um 
conceito novo para a população da cidade de Vitória na década de 1950.  Outro aspecto 
que é possível depreender desse anúncio está relacionado a valorização que este tipo de 
habitação poderia acarretar. Frases como “Fino Acabamento” e “Na melhor área 
residencial do Centro”, reforçada pela localização apresentada no mapa, transmite a ideia 
de se tratar de um investimento seguro e de grande rentabilidade.  Algo que neste 
período, caracterizado pela organização de um setor da construção imobiliária para 
habitação, era fundamental para a consolidação desses agentes.  

 

 

Figura 3: Propaganda do edifício Belvedere veiculada no jornal A Gazeta, em 1957 

 

Além de ruas e avenidas importantes no Centro de Vitória, alguns mapas realçam outros 
elementos como: equipamentos públicos (parques e praças), equipamentos privados 
(supermercados, colégios, clubes, teatro, cinema) e elementos naturais (praias, baía de 
Vitória). Acreditamos que a ênfase dada a esses elementos se coaduna com as estratégias 



dos agentes imobiliários, na medida em que os mapas transmitem a ideia de ser possível a 
apropriação de recursos que outros habitantes não dispunham. Elementos que 
ressaltavam um estilo de vida moderna que era apresentado a população da capital 
capixaba, que ainda via com restrições a substituição da casa pelo apartamento como 
forma de habitação. 

Um exemplo desse aspecto pode ser observado na propaganda do edifício Dionysio 
Abaurre (Figura 4), na qual o mapa ressalta a sua localização na Esplanada Capixaba, uma 
das áreas aterradas pela administração estadual, dotada de um traçado moderno e 
planejado e detentora de equipamentos como: cinema, clube, teatro, colégio e 
supermercados.  Entendemos que ao destacar esses elementos, a propaganda transmite 
um novo conceito de morar na cidade de Vitória, agora dotado de uma infraestrutura que 
estava em consonância com o estilo de vida preconizado pela habitação em 
apartamentos.  

 

 

Figura 4: Propaganda do edifício Dionysio Abaurre veiculada no jornal A Gazeta, em 1974 

 

A frase “A apenas um passo...” indicando quais elementos o comprador do imóvel estaria 
próximo, enfatiza a possibilidade de acesso a um espaço dotado de estrutura moderna e 
que poderia ser apropriado. A ideia de apropriação também se faz presente no texto e 
imagens do anúncio, ao destacar que todos os apartamentos estão de frente para a praça, 



mar e sol da manhã, além da exclusividade da vista da baía de Vitória, um dos principais 
elementos cênicos da paisagem do Centro da capital capixaba.   

Outro aspecto presente na representação cartográfica das propagandas analisadas está 
relacionado a comercialização de novos locais. Como já exposto, a perda de amenidades 
no Centro de Vitória levou os agentes imobiliários a identificarem novas áreas de 
expansão, o que revela outra vertente de suas estratégias. Se por um lado o apartamento 
foi apresentando como um novo conceito de moradia, por outro as dificuldades de 
aquisição de terras e a perda de amenidades tornaram o Centro da capital capixaba uma 
área saturada.  

Esse aspecto levou o setor da construção imobiliária a elaborar novas estratégias para 
superar tais obstáculos e continuar projetando rendimentos crescentes. Dessa forma, 
locais na parte norte do município como o bairro Praia do Canto e a orla de Camburi 
foram transformados num novo produto a ser oferecido a população de Vitória.  Essa 
estratégia visava atrair segmentos de alto e médio poder aquisitivo oferecendo 
amenidades – transformadas em raridades - que foram perdidas no Centro de Vitória.  

Além disso, os programas de financiamento oriundos do governo federal facilitaram a 
aquisição de imóveis para segmentos da população, o que proporcionou um aumento de 
rendimentos que até então o setor imobiliário ainda não havia experimentado. 
Destacamos também nesse aspecto a utilização de novos conceitos relativos a 
racionalização e flexibilização referente ao tamanho dos apartamentos e a disposição de 
seus itens. 

Um exemplo dessa nova estratégia presente na cartografia dos anúncios analisados pode 
ser observado na propaganda do edifício Centaurus (Figura 5). Nela é possível observar 
que o mapa ressalta o traçado projetado das ruas junto a localização do edifício, o que 
indica uma nova área, moderna e arrojada, que não guarda semelhança com as ruas 
estreitas e tortuosas da maior parte do Centro de Vitória. Também é dado destaque a 
proximidade com a praia de Camburi, enfatizando a ideia de exclusividade a esse recurso a 
poucos metros de sua residência.  

 



 

Figura 5: Propaganda do edifício Centaurus veiculada no jornal A Gazeta, em 1974 

O conceito de espaço “moderno” e de negócio rentável fica mais evidente ao 
relacionarmos a linguagem cartográfica ao texto publicitário presente na propaganda. 
Frases como “Saiba morar e lucrar”, “O futuro já chegou em Camburi”, “Imóvel sempre foi 
um bom negócio. Em Camburi muito mais”, remetem a ideia de se tratar não apenas de 
uma moradia, mas uma habitação que está em localizada numa parte moderna da cidade 
e que se coaduna com as transformações e o estilo de vida presente na capital capixaba. 
Elementos que reforçam a estratégia de lançamento dessa região como um novo produto 
oferecido pelo mercado imobiliário. 

Em relação ao município de Serra, observamos que o padrão das propagandas de 
loteamentos traz a ideia de apropriação de elementos naturais através do contato com o 
mar ou remetendo a ideia de convívio com a natureza através da aquisição de um paraíso 
particular, seja próximo a um balneário ou através da aquisição de chácaras. Nelas fica 
clara a ideia de simulacro a partir da criação de um lugar que ainda não existe.  

 



 

Figura 6: Propaganda do loteamento Vila Nova de Collares veiculada no jornal A Gazeta, em 1957 

 

A ideia de apropriação da natureza presente nos anúncios é direcionada aos balneários de 
Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida. Todavia, as representações cartográficas 
ressaltam outros elementos como a proximidade ao Centro de Vitória e a possibilidade de 
valorização futura. Tais características podem ser observadas na propaganda do 
loteamento Vila Nova de Collares (Figura 6). Nela, o referido loteamento e a Praça Oito, 
no Centro de Vitória, estão próximos – o que difere bastante da realidade, considerando o 
trânsito atual – bem como o acesso ao aeroporto.   

O texto publicitário destaca aspectos criados pelo anunciante e que são alçados a 
qualidades inerentes do lugar como “clima agradável”, “água puríssima”, “terreno firme” 
e a possibilidade de transporte direto através de ônibus. Outro aspecto presente no texto 
é a menção de estar junto ao balneário de Manguinhos, algo que também difere da 
realidade considerando a existência de uma distância superior a 3 km entre os dois locais, 
dependendo do trajeto.  

Percebemos que tanto nesta propaganda, quanto em outras do município de Serra, a 
utilização da toponímia de balneários funcionava como um atrativo para criação de um 
espaço vendido como um produto no qual o cliente poderia ter um recurso natural a sua 
disposição e estar próximo a capital capixaba, centro das decisões políticas, econômicas e 
culturais.  



 

Conclusão 

A partir da perspectiva de leitura da linguagem cartográfica sob a perspectiva de 
desconstrução proposta por Harley e análise da formação do mito através da linguagem, 
percebemos que os mapas utilizados na propaganda imobiliária remetem a ideia de 
criação de um espaço urbano seletivo, cuja retórica transmitida reforça elementos que 
incluem a apropriação de elementos que hoje são considerados raridades. 

Para a construção dessa retórica, a representação cartográfica utiliza-se de artifícios 
visando à negação do entorno e criação de um espaço idealizado pelos agentes 
imobiliários. Ao mesmo tempo, esta representação exclui agentes históricos importantes 
na produção do espaço urbano. A partir da leitura dos mapas acreditamos ser possível 
identificar as estratégias empregadas pelo setor da construção imobiliária através das 
décadas estudadas, bem como a forma como o espaço urbano vem sendo produzido. 

Tanto em Vitória quanto Serra os mapas reforçam ideias relacionadas à acessibilidade e 
exclusividade, através da seleção de elementos. Essa estratégia que envolve o destaque a 
proximidade a esses elementos citados constitui-se num atributo fundamental dentro da 
lógica de reprodução do capital imobiliário, uma vez que permitem a extração de 
rendimentos de localização. Dessa forma, os mapas de propaganda imobiliária contribuem 
para esse processo a partir da difusão de um discurso que reforça e legitima tais atributos. 

A proposta deste artigo tem o intuito de chamar a atenção para importância da linguagem 
cartográfica e a percepção dos discursos contidos nela. Mais do que percebemos a sua 
importância na construção do mito e na criação de simulacros para a venda da 
“mercadoria especial” que se tornou o espaço urbano, entender a retórica existente nos 
mapas abre a possibilidade de ruptura com a visão meramente tecnicista que persiste até 
hoje e que ajuda a consolidar o status quo vigente. 

As possibilidades oferecidas através da leitura cartográfica são ainda objeto de estudos, 
que se tornam mais complexos à medida que ocorre o avanço das técnicas. Para percorrer 
os caminhos dessa investigação é vital que a técnica seja vista como uma aliada   na 
produção de outras formas de investigação e que certamente irá proporcionar novos 
caminhos para compreensão do mundo em que vivemos.  
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