1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA

O USO DA CARTOGRAFIA NA 2ª GUERRA MUNDIAL E SUAS
IMPLICAÇÕES NA FORMA DE SE FAZER MAPA

VITÓRIA, 2018

2

DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA

O USO DA CARTOGRAFIA NA 2ª GUERRA
MUNDIAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMA DE
SE FAZER MAPA

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao
Departamento de Geografia do Centro de Ciências Humanas
e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo –
UFES, como requisito parcial para a obtenção do grau de
Bacharel em Geografia.
Orientadora: Prof. Dr.ª Gisele Girardi.

VITÓRIA, 2018

3

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela vida e pela força que nos tem confiado todos esses anos. E acredito
que com a ajuda Dele, muito mais conquistaremos.
Aos meus pais, por me ajudarem a construir meu futuro.
Aos nossos amigos e colegas, pelo trabalho em equipe, companheirismo e
aprendizagens.
Aos nossos professores, que nos mostraram o caminho do conhecimento acadêmico.
Nosso muito obrigado, por nos mostrar que existem inúmeras possibilidades e
caminhos a seguir, quando nos dedicamos ao conhecimento com humildade para
aprender.
A querida orientadora Gisele Girardi, que com muita humildade e profissionalismo, me
conduziu na construção deste trabalho, tornando possível a realização de um sonho
que antes parecia utopia, agora realidade, muito obrigado a você Professora.
Enfim, obrigado a todos que de forma direta e indireta, nos ajudaram na realização
deste projeto.

4

RESUMO
Nesse trabalho acadêmico foi abordado como a forma de se cartografar mudou
durante o período da Segunda Guerra Mundial. Isto foi realizado com uma pesquisa
bibliográfica estudando os textos de geógrafos de agências governamentais de países
envolvidos no conflito, assim como também foi feita uma análise do conceito de
território de vários geógrafos. Apresentamos vários mapas feitos pelos cartógrafos da
OSS (Office of Strategic Services) e uma análise de como estes mapas foram feitos
numa necessidade de se fazer mapas não mais com um desejo de se mostrar uma
paisagem, mas como podiam ajudar com o esforço de guerra, (em particular na guerra
contra o Japão) com ou sem expor a análise fria em que se eram desprezadas vidas
humanas ocultadas nestes mapas. Conclui-se também como os mapas, então,
dependendo do propósito original e do público-alvo, permitiram um meio visual através
do qual circulam idéias sobre o espaço inimigo, a ética da guerra e as capacidades
recém-realizadas para a destruição.
Palavras chaves: Cartografia, Segunda Guerra Mundial, mapas temáticos.
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INTRODUÇÃO
Esta monografia trata sobre a forma como a forma de se fazer mapas mudou
com o passar do tempo, especificamente na Segunda Guerra Mundial. A cartografia de
antes deste período era bem diferente daquela desenvolvida durante a guerra, com
mapas mais voltados para aspectos descritivos. A Geografia, como usuária de mapas,
tem despertado sérios questionamentos em parte da comunidade acadêmica, pois
raramente as discussões teóricas acerca da espacialidade desenvolvidas por este
campo científico figuram como fundamentos para o fazer cartográfico (Girardi, G., 2014)
A distinção entre Cartografia “básica” e Cartografia “temática” surgiu como uma
divisão prática e institucional. Cartografia básica sendo chamada aqui como aquela em
que a produção ode mapas tem apenas um caráter descritivo de uma determinada
área, e a temática, quando é feita com um propósito além, de instruir o leitor sobre a
área, dando informações específicas sobre um determinado objetivo. No pós-Segunda
Guerra Mundial se intensificou a necessidade de levantamentos detalhados dos
territórios nacionais ao mesmo tempo em que era necessário o planejamento setorial,
âmbito no qual os mapas temáticos alçaram grande aplicabilidade. Desde então,
autores da Cartografia colocam o período pós-segunda guerra como o momento em
que disseminou aquilo que GIRARDI (2014) faz menção como Cartografia “temática”.
No que se refere à geração de mapas claros e de rápida leitura, Barnes (2006),
Cosgrove (2008) e Crampton (2011) afirmam que houve a necessidade de criar novas
formas de se fazer mapas para instruir tomadas de decisão em meio ao conflito bélico
mundial.
[...] O modo com que os geógrafos de então trabalhavam com a
Cartografia no âmbito da Geografia era aquela herdada dos estudos
regionais, acrescida dos aparatos e produtos que disponibilizados pelos
desenvolvimentos tecnológicos, como a fotografia aérea, por exemplo.
Não havia, portanto, expertise por parte dos geógrafos para este tipo de
mapa demandado pela Guerra (GIRARDI, G. 2014, p. 864).
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A subjetividade ou traços de autoria, que eram evidentes nas produções
cartográficas até meados do Século XX não cabiam neste novo modo, que objetivaria o
mapa ótimo do ponto de vista da transmissão da informação. A busca de solução para
estas questões não cessou com o fim do conflito, mas proliferou nos âmbitos em que os
cartógrafos (e geógrafos que atuavam com Cartografia) se engajaram posteriormente.
A

despeito

dos

desenvolvimentos

tecnológicos

e

também

teóricos

e

epistemológicos que impuseram uma renovação na própria Cartografia a partir dos
anos 1990, inaugurando um pensamento crítico no campo. É uma cultura (cultura do
mapa como mapa, sem uma teorização ou análise crítica sobre para quem e por qual
motivo ele é feito) que se naturaliza e que se justifica como necessidade daquilo que
ela mesma engendrou, reproduzindo-se com aportes tecnológicos, o que dá o tom de
sua “modernidade”. É isso o que mostra a sistematização das ementas de disciplinas de
Cartografia em cursos de Geografia de universidades brasileiras realizada por Sampaio
(2006).
Como Girardi (2014) afirma, as funções comunicativas e operativas são as mais
presentes nos conteúdos rotulados de Cartografia “temática”. A forte presença da
Semiologia Gráfica como embasamento deste tipo de Cartografia é suficiente para
sustentar essa afirmação. A função comunicativa prepondera em relação à operativa,
sendo esta última muitas vezes menos explorada de fato e mais posta no campo das
possibilidades.
Sampaio (2006) afirma que há um padrão hegemônico na formação em
Geografia de uma forte presença da função comunicativa dos mapas sob o rótulo de
Cartografia “temática” e da função operativa, na Cartografia “básica”, hoje atualizada
nas disciplinas cujo foco está nas geotecnologias, particularmente no que se refere aos
SIGs. Não é possível dizer que esta seja uma realidade única na Geografia brasileira.
Tal forma de se fazer cartografia influenciou as décadas posteriores, como
vemos na abundância de mapas temáticos que existem hoje:
É relevante que se ressalte que não se está aqui invalidando estas
formas e perspectivas do fazer cartográfico, apenas se está buscando
delinear origens da cultura cartográfica em Geografia que perdura na
atualidade que são lidas como naturais e não como possibilidades ou
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como escolhas historicamente situadas (GIRARDI, G. 2014, p. 866,
grifo nosso).

Faz-se necessário então, para estudar este problema, entender qual o papel da
Segunda Guerra Mundial. Um conflito como esse não começa sem importantes causas,
vários fatores influenciaram o início deste conflito que, se iniciou na Europa e se
espalhou pela África e Ásia. Um dos principais motivos foi o surgimento de governos
totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Algumas observações são
necessárias sobre o conflito da 2ª Guerra Mundial sob um ponto de vista geográfico,
usando a lente da geopolítica e do conceito de território, usando como pano de fundo o
conhecimento histórico.
Apresentamos aqui mapas feitos pela OSS sobre ataques aéreos sobre o Japão.
Com os mapas exemplificados, pode-se perceber como a cartografia criou mapas com
um tema: ensinar o melhor lugar para bombardear áreas nipônicas! Além disso, manter
o leitor desses mapas, sem o conhecimento das vidas humanas, principalmente civis,
que habitavam ali.
Buscamos assim compreender o papel da cartografia na Segunda Guerra Mundial
no manuseio dos mapas temáticos e seus desdobramentos na cartografia mundial.
A metodologia utilizada foi predominantemente por uma revisão bibliográfica.
Usando textos sobre a Segunda Guerra Mundial, textos e artigos sobre cartógrafos do
período da guerra e também sobre o motivo de começarem a desenhar este tipo de
mapas como estratégias de guerra. A ideia é ver como foi a guerra sobre uma
perspectiva dos criadores de mapas, dos utilizadores desses mapas e dos executores
dos planos criados sobre eles.
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa
natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
(Gil, 2002). Segundo este autor, a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside
no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito
dispersos pelo espaço.
Já de acordo com Boote, D.N. & Beile, P. (2005), a revisão de literatura vai além
da busca por informações e inclui a identificação e articulação de relações entre a
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literatura e seu campo de pesquisa. Embora a forma da revisão da literatura possa
variar com diferentes tipos de estudos, os propósitos básicos permanecem constantes:
• Fornecer um contexto para a pesquisa
• Justifique a pesquisa
• Garantir que a pesquisa não tenha sido feita antes (ou que não seja apenas um
"estudo de replicação")
• Mostrar onde a pesquisa se encaixa no corpo de conhecimento existente
• Permitir que o pesquisador aprenda com a teoria anterior sobre o assunto
• Ilustre como o assunto foi estudado anteriormente
• Destaque falhas em pesquisas anteriores
Assim, a pesquisa depende de muitos fatores, tais como a complexidade do
assunto e o nível de conhecimento já conhecido a respeito. A experiência demonstrou
que é muito importante buscar esclarecer-se acerca dos principais conceitos que
envolvem o tema de pesquisa, procurar um contato com trabalhos de natureza teórica
capazes de proporcionar explicações a respeito, bem como com pesquisas recentes
que abordaram o assunto (Gil 2002).
De acordo com Fonseca (2002), A pesquisa bibliográfica é feita a partir do
levantamento de referências teóricas já analisadas, e procurando referências teóricas
publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o
problema a respeito do qual se procura a resposta.
A ideia é ver como foi a guerra sobre uma perspectiva dos criadores de mapas, dos
utilizadores desses mapas e dos executores dos planos criados sobre eles. A
comparação com os mapas mais antigos, que serviam a um propósito descritivo,
poderá propiciar uma visão aprofundada sobre como a forma de fazer mapas mudou.
No primeiro capítulo será abordado o contexto da guerra não só por um viés
histórico, mas principalmente espacial. No capítulo 2 será explicitado o referencial
teórico, mostrando como foi criada a OSS e como inúmeros geógrafos foram trabalhar
para o governo americano na produção é análise de mapas. No capítulo três serão
exibidos e analisados alguns mapas temáticos produzidos no período, para que se
possa entender como a cartografia poderia (e pode ainda) ser usada para mostrar e
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ocultar coisas. E por fim, será no 4º capítulo feitas as considerações finais sobre o
assunto.

1- CONTEXTO DA GUERRA E SÍNTESE DE AUTORES SOBRE
GEOPOLÍTICA
O campo de estudo da geopolítica, segundo Vesentini (2000), se expandiu devido ao
cenário mundial da primeira metade do século XX. O clima de pré-guerra que envolvia
as potências da Europa, suas disputas por colônias e mão-de-obra e a queda da
hegemonia da Inglaterra fizeram com que aumentasse as disputas pela supremacia na
Europa. Vários pensadores se debruçaram sobre o trabalho de entender como um
determinado Estado poderia se aproveitar melhor da situação para ascender como
maior potência da Europa e mundo. Na visão deles, o fundamental era a quantidade de
recursos disponíveis, daí a quantidade de estudos falando sobre territórios, controle de
espaços e necessidade de expansão territorial.
Já Mackinder é considerado o grande teórico da geopolítica clássica, teorizando
que o mais importante para a conquista é o poder terrestre. Para Mackinder (1904), a
geoestratégia é a chave para a hegemonia mundial. Sendo a geografia, o pivot (base)
da história (figura 1). Seus termos foram copiados por vários geopolíticos. Sua teoria
supõe que o Estado que quer controlar o mundo deve dominar a “ilha mundial” (Eurásia
e África) e no coração dessa área chamada pivot area (que fica entre a Europa e Ásia)
fica a “heartland” que seria hoje a Europa Oriental, uma área importante
geoestrategicamente, devido a presença de uma das maiores planícies do mundo
(facilidade de locomoção de tropas e uso de pastagens), a presença de grandes rios e
relevo que impede grandes ataques navais.
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Figura 1: mapa da teoria de "heartland": a área pivot. Fonte: ericcroossacademic.com.br

Essa ideia é o que se intitula de “esquematização geográfica”, ou seja, tentar
entender as guerras e conflitos a partir de características territoriais. Essa corrente de
pensamento teve relevância até o fim da Segunda Guerra Mundial, pois pela época tal
argumento era justificado, devido ao fato que as guerras eram desenvolvidas com base
no número de soldados, navios e armamentos.
Na Revista de Geopolítica (Zeitschrift für Geopolitik), Karl Haushofer também
escreveu muito sobre o tema, influenciando a guerra. Essa revista, que tinha a
colaboração de inúmeros profissionais, obteve um enorme sucesso na Alemanha e em
outras partes do mundo. Ela abordava temas como “Lebensraum” (espaço vital), a nova
ordem mundial, supremacia da raça ariana, etc.
Haushofer usou as ideias de Mackinder (1904), só que sob um ponto de vista
alemão. Aconselhava uma aproximação com a Rússia para a dominação da heartland,
e para se contrapor com os franceses (figura 2). A estratégia de Haushofer (1896)
apontava para uma aliança entre Alemanha, Rússia e Japão contra a Inglaterra, França
e China (deixando os EUA com a América). Nesta configuração, o mundo seria dividido
e à Alemanha caberia a Europa (exceto Rússia), África e Oriente Médio.
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Figura 2: Mapa de Haushopher apresentando as pan-regiões. Fonte: ericrossacademic.com.br

No contexto do conflito da 2ª Guerra Mundial, a obra de Ratzel (1896) está ligada de
forma muito próxima a ele, pois de lá o governo alemão retirou sua legitimidade para
ocupar territórios de outras nações. Ratzel usa o termo “Lebensraum”, que traduzido do
alemão significa “espaço vital”, que é o espaço necessário para a Alemanha viver com
seu povo e desenvolver seu solo e seu Estado. O Estado é formado pelos homens e
seu tamanho e forma são definidos pelos homens que o habitam.
[...] Cada posição, cada metro de território soviético devem ser
defendidos inflexivelmente até a última gota de sangue. Devemos
aferrar-nos a cada centímetro do solo soviético e defende-lo até o fim.
(Josef Stalin, 1942, apud WILLMOTT, 2008, p. 108).

No fim da 1ª Guerra Mundial, a Alemanha perdeu algumas regiões que
continham uma minoria alemã. Segundo Willmott (2008), a intenção de Hitler, que ele
confidenciou a seu Estado Maior, era criar uma Grande Alemanha, que consistia na
Áustria, nos Sudetos tchecos e na cidade de Danzig. O espaço vital seria ocupado
também com as terras a leste da Alemanha.
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Interessante notar que ele recuperou a princípio a Renânia, zona a leste da
França que havia sido desmilitarizada (Willmott, 2008). Como Ratzel sugere, o Estado
necessita saber quais são as partes mais importantes do seu território, para que possa
protegê-las de influências externas, e esta região era extremamente industrializada,
além de ser fronteira com um inimigo, a França, portanto indispensável sua guarda e
posse.
Hitler então, com o intuito de criar um Estado mais sólido, parecido com aquele
da Prússia de 30 anos atrás, dá o primeiro passo com o Anschluss (conexão, em
alemão), ou seja, a anexação da Áustria. Nos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia,
haviam 3 milhões de alemães étnicos e também foi ocupada. Logo após, por meio de
intimidação, foi ocupada o restante da Tchecoslováquia, criando o “protetorado” da
Boêmia e da Morávia.
Segundo Willmott (2008), tudo isso ocorreu antes que a guerra fosse
conflagrada, mas ao tentar novamente por meio de ameaças ocupar a cidade portuária
de Danzig, houve resposta imediata dos Aliados e assim a guerra começou na Europa.
Essa situação lembra bem Ratzel, que afirma que o Estado é um organismo, pois nesta
relação da fixidez do seu povo com o solo um não pode mais viver sem o outro.
Relação é explicitada quando os habitantes de Danzig, que eram 96% da população da
cidade, separados do resto do território da Alemanha pelo “corredor polonês”, um faixa
de terra de 150km.
Com poucas exceções, a geografia política do século XX foi uma geografia do
Estado. Geralmente uma geopolítica unidimensional que viu o político apenas como
uma extensão do Estado, ou seja, um lugar de relações de poder que, apesar de
dissimétricas, não deixam de ser presente e reais.
Como afirma Mahan (Costa, 1992), os mares e oceanos são concebidos como
um vasto espaço social e político com características próprias. Com as atividades
marinhas totalmente integradas, não somente mercantis como também militar, sem que
aquela esteja subjugada à esta. Segundo Mahan, apud Costa, as potências militares
agressivas são da política que a marinha mercantil tem que ser subjugada á militar.
A geografia do Estado, segundo Raffestin (1986), foi construída com uma
linguagem, que é o Estado-nação, definida sua existência quando uma população
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instalada num território exerce sua própria soberania. Estado esse caracterizado pela
sua população, território e autoridade. O território mostra os códigos sintéticos e os
semânticos. Os sintáticos constituídos como articulações, tais como dimensão, forma e
posição. Os semânticos já são do tipo “grande, marítimo e fragmentado”, como costuma
ser usado. São códigos que tem caráter estático que não devem ser negligenciados,
mas que dissimula a estratégia ou as estratégias que conduziram a esse resultado.
Também pertencem à linguagem da geografia política as core áreas, reveladoras
da problemática morfofuncional. A core área é a célula a partir da qual o Estado ter-seia se desenvolvido. As capitais e as fronteiras que também emergem, tal como foram
concebidas, de códigos semânticos constituem articulações da linguagem da geografia
do Estado. Capitais são pontos-chave e core áreas regiões-chave (Raffestin, 1986).
Já na análise da população a linguagem utilizada é composta por certos signos
específicos: números, distribuição, estrutura, composição. São característicos de um
ponto de vista coerente em relação àqueles do território, no sentido de que a população
é tomada como um recurso. A população é concebida, não vivenciada. Ela só tem
significado pela ação do Estado. Seu significado deriva da finalidade do estado. A
composição da população é com freqüência abordada por meio da categoria
homogeneidade versus heterogeneidade.
A linguagem da autoridade, da soberania, não deixa de ser menos reveladora.
Deve-se analisar a origem dessa autoridade a origem dessa autoridade, se ela é
centralizada, e o que resulta dela. Mesmo que algumas questões geográficas a ajudem
a explicar, é na evolução histórica que se encontram as explicações mais adequadas.
Quando Raffestin (1986) fala sobre poder, ele destaca a ambigüidade do termo.
Marcado por uma maiúscula, postula a soberania do Estado, a forma da lei ou da
unidade global de uma dominação; essas não são mais que formas terminais. Este
Poder se torna mais marcante e mais habitual quando investido de nome próprio. Já o
poder, nome comum, se esconde por trás do Poder, mas está presente em cada
relação, esse manifesta por ocasião da relação. É um processo de troca ou de
comunicação quando, na relação que se estabelece, os dois pólos fazem face um ao
outro ou se confrontam.
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Após a guerra, grande parte da Europa sofreu uma reestruturação política e
muitas de suas fronteiras foram alteradas (Willmott, 2008). Os países em que os
soviéticos passaram para chegar à Alemanha se tornaram satélites soviéticos no
mundo pós guerra. Inglaterra e EUA atacaram a Alemanha passando por sul e pelo
oeste, e portanto, trouxeram estes países à sua esfera de influência. A Alemanha foi
dividia em duas também.
Para alguns, o território é construído muito mais no sentido de uma área-abrigo e
fonte de recursos, a nível dominantemente local; para outros, ele interessa enquanto
articulador de conexões ou redes de caráter global.

2- REFERENCIAL TEÓRICO
Em 13 de junho de 1943 foi criada nos Estados Unidos a OSS, “Agência de
Serviços Estratégicos”; que contou com mais de 23 mil pessoas trabalhando nela,
incluindo algumas centenas de geógrafos. Muitos deles estavam na Divisão de Mapas,
na Divisão de Geografia ou em algum escritório no exterior dos Estados Unidos. Criada
por ordem do Presidente Roosevelt, pois o país não tinha ainda uma agência central
com a capacidade de coordenar esforços. (Crampton J., 2001)
A Divisão de Mapas (MD) fazia parte da R&A, um ramo da OSS que foi descrito
como o coração da operação, mas com poucos agentes de campo, a maioria com o
trabalho de peneirar e sumarizar as informações coletadas. A MD possuía quatro
subseções: Cartografia, MAPIS, Models Topográficos e Fotografia Especial.
[...] Serviram à Joint Chiefs of Staff (JCS) com mapas e inteligência
geográfica e como tal a Divisão de Mapas produziu muitos mapas
especializados e temáticos, realizando pesquisas assim como produção
de mapas. [...] (Crampton J, 2001, p. 1, grifo nosso, tradução nossa).

Segundo Crampton J. (2001), o chefe da MD, Arthur Robinson, estimou que até
o fim da guerra a MD fez mais de 8000 mapas, e tinham acumulado a maior coleção de
mapas de inteligência do mundo, em torno de 2 milhões de itens.
Com o ataque sofrido a Pearl Harbor e a entrada oficial dos Estados Unidos na
guerra, o MD viu a necessidade de obter informações sobre as outras frentes da guerra,
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estabeleceu então numerosos postos avançados além mar. Conforme aponta
Roosevelt (1976), com a necessidade de se produzir tantos mapas; novas tecnologias
foram desenvolvidas, como a que acelerou o entalhamento de modelos de mapas
físicos ao lançar uma imagem de um esboço,
[...] considerando que cada modelo nesse ponto levava 2200 horas
trabalhadas para construir, este foi um avanço considerável. (Crampton
J, 2001, p. 2, tradução nossa).

Interessante notar que no trabalho do OSS havia uma alegação por uma escrita
não-política e não-retórica, onde o trabalho deveria ser feito com observações
científicas apenas e com posições distantes de influências de qualquer posição teórica
particular. Mas apesar de Robinson e seus colegas terem levado adiante este ideal de
objetividade para a cartografia, ele foi influenciado pela propaganda da guerra
(Crampton, J., 2001).
Isto o levou a ter a capacidade de criar métodos para desenhar mapas mais
objetivos, como ele expressou em seu livro “The Look of Maps”:
[...] nossa experiência da Seção de Cartografia da Divisão (de Mapas da
OSS) claramente mostrou que a criação de um mapa com um propósito
especial foi frequentemente tanto um problema de design quanto de
compilação substantiva. [...] (Robinson, 1952, p. 8, tradução nossa).

Assim, Robinson começou uma nova era de estudos no desenho de mapas e
comunicação, preenchendo setores inteiros da cartografia por várias gerações de
estudantes que ele mesmo orientou, além dos textos altamente influentes que escreveu
sobre cartografia no pós-guerra, como visto em Robinson (1947).
De acordo com Barnes & Cramptom (2011), no fim da guerra Robinson resumiu
algumas conquistas da MD. Eles tinham distribuído mais de 5 milhões de cópias de
mapas, sendo que eles mesmos já tinham desenhado 8 mil e duzentos mapas. A R&A
como um todo tinham produzido mais de sete mil relatórios, legendado 300 mil
fotografias e possuíam outros 300 mil documentos militares. Esses mapas de são de
tópicos bem diferentes, como plantas de cidades da Coréia onde haviam missões
militares, a partição da Polônia, estação de energia elétrica em Java, mapas de relevo
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sombreado de Okinawa, fontes minerais de Sacalina, grupos linguísticos da Indochina,
etc...
Outra inovação foi um índice que Robinson introduziu que era um tipo de
controle de qualidade para mapas que informava que cada camada de dados tinha um
tipo de confiabilidade. Isso foi pensado para permitir que até não experts possam
avaliar adequadamente o valor de cada mapa que estavam usando, já que pessoas
com pouca instrução (ou nenhuma) passavam a usar os mapas. Começou então a se
colocar uma informação padronizante como ocorre hoje em quase todos os mapas de
SIG (Shannon, 1948).
Vale ressaltar também a produção de mapas do posto avançado da OSS em
Londres. Seu chefe, Leonard Wilson, a MD em duas: cartografia e “inteligência de
mapas”; de Londres eles pegavam emprestado, copiavam e catalogavam mapas do
mundo todo e mandavam para Washington, chegando a enviar até 200 mil por mês. A
OSS pilhou as livrarias em busca de mapas e Donovan até fez um apelo por rádio à
nação para que mandasse mapas que a população pudesse ter. (Wilson, 1949, p. 302).
No fim da guerra a OSS anunciou ter o maior acervo bibliotecário de mapas no
mundo. Em torno de 750 milhões foram feitos pelo governo durante o conflito
(Robinson, 1947).
Outra questão maior levantada por Crampton J. (2001) é sobre a carreira pós
guerra dos empregados do OSS. Muitos eram acadêmicos que tiveram um grande
efeito no desenvolvimento da cartografia. E eles mantiveram a política de conhecimento
de valor livre para formar uma disciplina que rejeitava um entendimento político dos
mapas, que ainda opera e retarda a disciplina hoje.
A Segunda Guerra foi diferente das outras, não só nos métodos e armas
utilizadas, mas também na geografia. Nos Estados Unidos, a venda de mapas e globos
terrestres dispararam (S. Schulten, 2001) e o povo consumiu notícias e o
desenvolvimento da guerra repetidamente olhando para mapas desenhados nos jornais
e pendurados por todos os lugares.
Logo no início da entrada dos Estados Unidos na Guerra; na falta de material
sobre informação espacial sobre os países do Eixo, Bill Donovan, chefe da OSS, fez um
apelo para o público por qualquer material cartográfico pertinente para o esforço de
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guerra. O que fez com que os EUA acumulassem um grande número de mapas
naquele período.
Podemos mostrar, em particular, como mapas, juntamente com os homens que
os fizeram e os usaram, tiveram um papel central no incêndio que a força área
americana (USAAF) promoveu das cidades japonesas. Segundo FEDMAN & KARACAS
(2012):
[...] a destruição intencional de 65 cidades japonesas permanece uma
das mais notórias diferenças na - senão na literatura – consciência do
público dos Estados Unidos a respeito dos eventos da Segunda Guerra
Mundial. Obscurecidos pela narrativa da “Boa Guerra”, a atenção dada
pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e uma falta de vontade
de enfrentar inquietantes questões morais sobre o intencional ataque em
larga escala de civis, as bombas incendiárias americanas, as quais
mataram pelo menos 187 mil pessoas, tem sido apropriadamente
rotuladas como “um holocausto esquecido). Fedman & Karacas , 2012
p.307, tradução nossa).

A cartografia produzida pelo XXI Comando Bombadeiro da USAAF dirigiu a
campanha de bombas incendiárias contra as cidades japonesas, esses mapas
produzidos não só para ajudar nos esforços de guerra, mas também como J.B. Harley
(2001) comenta, eles ajudam a aliviar o senso de culpa que decorre de sua conduta: as
linhas silenciosas da paisagem de papel promovem a noção de espaço socialmente
vazio.
A cartografia dos ataques aéreos contra o Japão produziu mapas temáticos de
cidades despojadas de sua corporealidade. Tais abstrações espaciais informam sobre
uma cadeia de eventos: o ajuntamento de inteligência, pesquisa estratégica,
planejamento logístico e implementação tática que antecede cada ataque. Os mapas
topográficos, tabelas de alvos, relatórios de avaliação de danos e outros materiais
cartográficos produzidos fazem com que eles possam abraçar a destruição
indiscriminada de áreas urbanas:
[...] Mapas, no fim das contas, são retóricos: eles transmitem os
pressupostos, visões de mundo, e valores de seus criadores. È
imperativo que ampliemos o olhar do leitor de mapas além dos confins
do próprio mapa para incluir os vários grupos de homens que
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coletivamente fizeram e usaram aqueles mapas para destruir cidades
japonesas [...] Fedman & Karacas , 2012 p.307, tradução nossa).

A Divisão de Geografia da OSS conseguiu uma mixórdia de fontes cartográficas.
Usaram inclusive mapas que agrimensores japoneses fizeram, inclusive mapas que o
governo imperial fez de dúzias de cidades. O mapa da figura 3 foi feito porque
cartógrafos americanos tinham numerosos mapas da capital à sua disposição. Mapas
temáticos, segundo Fedman & Karacas (2012), focaram em áreas do Japão como
pistas de pouso, e indústrias de petróleo, alumínio e borracha. Os mapas focaram, além
das cidades, nas estradas, na malha urbana, etc.

Figura 3. Plano da Cidade de Tóquio, Outubro de 1944 e OSS Map nº 5279. Fonte: U.S. National Archives,
Cartographic and Architectural Section, Record Group 226: 330/20/8.

Os mapas feitos então pela OSS, passam a representar uma realidade para um leitor
específico, surgindo assim a cartografia temática, muito difundida hoje em dia.
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3- ANÁLISE DE MAPAS TEMÁTICOS
A produção de mapas temáticos teve sua expansão neste período históricos, como
já visto, numa necessidade de se fazer mapas não mais com um desejo de se mostrar
uma paisagem, ou delimitar e classificar uma região, mas com o propósito de mostrar
algumas coisas enquanto se esconde outras. Neste capítulo, analisaremos alguns
mapas desenhados, com o objetivo de entender melhor como foi esse processo e seu
uso.

Figura 4: AAF Target Japan No. 18 e Osaka, July 1942. Fonte: Branner Library, Stanford University.

Não se admitia, por parte dos Estados Unidos, o alvo de civis. A Força Aérea
oficialmente estava comprometida com uma estratégia de alta atitude e bombas
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miradas precisamente sobre alvos militares. O uso de bombas incendiárias contra
cidades era contrária à política nacional, como citado por W. Ralph (2006).
Se estes níveis de precisão eram realmente alcançados por esta doutrina, é algo que
se deve questionar para refletir este compromisso declarado de "bombardeio de
precisão".
O mais interessante do mapa da Figura 4 é que o alvo central do mapa está
inegavelmente marcando um alvo militar: a Compania de Aviões Kawanishi,
especializada na produção de aviões de combate. Além, disso, outros alvos industriais
estão listados na porção superior direita do mapa. A maior prioridade são alvos militares
e industriais, espalhados através de círculos concêntricos.

Figura 5: Um modelo topográfico da região da Grande Tóquio. Fonte: U.S. National Archives, Record Group
243, Series 59, Box 6.

Os aviões, além de lançarem bombas sobre seus alvos também eram usados
para tirar fotos aéreas que pudessem ajudar na fabricação de mapas (Figura 5).
Segundo o General Haywood Hansell (apud Fedman & Karacas, 2012, p.310), a
obtenção dessas fotos foi provavelmente a maior contribuição singular da guerra aérea
contra o Japão.
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Foi assegurado que as fotografias serviram como a base par a criação não só de
mapas como de uma variedade de modelos 3D – alguns deles enormes – para serem
usados para preparações de bombardeios aéreos (Figura 6).
Com a mudança na liderança do XXI Comando Bombardeio da USAAF, a política
de se evitar bombardear grandes áreas urbanas foi derrubada bem rapidamente. Mas
segundo W. Mitchell (1928), um pioneiro do uso do poder aéreo pelos EUA, observou
que uma ofensiva aérea contra o Japão seria decisiva porque todas as cidades
japonesas estavam congestionadas e facilmente localizáveis. Em geral, suas estruturas
eram de papel ou madeira ou outras substâncias inflamáveis. O que faz do país um
alvo fácil para ataques aéreos.

Figura 6: Um modelo de da região da Grande Tóquio construída em Los Angeles, California. Para ter uma
noção de escala, note os dois homens em pé á direita. Fonte: Library of Congress, Henry Arnold Papers,
Box/Reel 57.

Produziu-se então um estudo sobre a inflamabilidade das cidades japonesas. O
resultado, “Japão, Informações sobre Ataques Incendiários, Outubro, 1943”, analisou 20
cidades chaves e as dividiu em zonas baseadas na inflamabilidade de suas estruturas.

25

Para as cidades mais importantes foi provido mapas com zonas sobrepostas com as
localizações de várias áreas (Figura 7).
Cartograficamente falando, é um mapa clássico que mostra o nível de
inflamabilidade de várias áreas de Tóquio. Este valor é baseado principalmente na
porcentagem de cada área coberta com construções de madeira e correlacionado com
níveis de segurança e riscos de incêndio. O valor branco – menos inflamável – é
atribuído às áreas mais externas de Tóquio, esparsamente populada e mais focada na
agricultura. Os valores escuros do mapa correspondem às áreas que se aproximam do
Rio Sumida, tradicionalmente designado como o distrito dos artesãos e trabalhadores.

Figura 7: Mapa nº 877 da OSS, Toquio e Áreas Inflamáveis, Novembro de 1942. Fonte: U.S. National Archives,
Cartographic and Architectural Section, Record Group 226: 330/20/8.
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Fedman & Karacas (2012) também trabalham com o termo de urbicídio, que
envolve dois atos: a destruição intencional em larga escala de construções urbanas e
indiscriminado bombardeio de habitantes com objetivo de infligir terror, ferimentos e
morte.
Nesses casos, para justificar a política de violência ao mirar na cidade e seus
habitantes, os mapas criados deveriam conceitualizar um espaço inimigo abstrato
merecedor de tal ataque. Os mapas, assim são totalmente despojados de pessoas,
feitos para representar uma cidade com uma morfologia livre de seres humanos. As
fotografias de reconhecimento aéreo, com a vantagem da distância em que a câmera
captura a cidade, apresenta habitantes invisíveis.
A ideia é mostrar que nos lugares alvos das bombas não existem crianças,
idosos ou mães, a presença deles no mapa é negada; “apenas” trabalhadores que
contribuem para o esforço inimigo para continuar a guerra são considerados alvos
válidos para serem mortos.

Figura 8: Interior de “casa japonesa” construída em Utah. Fonte: Standard Oil Development Company, Design
and Construction of Typical German and Japanese Test Structures at Dugway Proving Grounds, Utah, 1943.
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Outro ponto a ser questionado, quando se estudam os mapas preparados, é o
conceito do “domicídio”, definido por Porteous & Smith (2001) como operações maiores,
planejadas, que resulta em destruição deliberada de lares na busca por alcançar
objetivos específicos, causando sofrimento as vítimas.

Nas Figuras 8 e 9, temos

exemplos de casas construídas nos EUA para experimentos de como seria essa
inflamabilidade. Não são indústrias, pistas de pouso, nem quartéis, mas casas de civis.

Figura 9: Uma casa japonesa em chamas nos EUA Fonte: Standard Oil Development Company.
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Figura 2: Mapa da OSS nº 878, Tóquio: Densidade da Populaçãon, 1940. Fonte: U.S. National Archives,
Cartographic and Architectural Section, Record Group 226: 330/20/8.

Enquanto se estudavam como atingir com maior efeito as cidades mais
importantes do Japão, os geógrafos preparavam uma série de mapas, como o mapa
acima (Figura 10), com o objetivo de estimar detalhadamente a demografia da
população urbana estimada.
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Olhando os vários mapas expostos é fácil ver apenas aquilo que se procura
evidenciar: espaços cheios com oficinas, fábricas e trabalhadores vivendo em
“instalações de alojamentos”. O que o mapa tenta esconder é que a maioria dos 6,8
milhões de habitantes de Tóquio eram compostos de civis, a maioria mulheres já que a
quase todos os homens forma convocados para o serviço militar.
Segundo Fedman & Karacas (2012), a representação visual e linguística das
cidades do Japão para espaços abstratos não ocorria somente nos planejadores da
guerra, mas implementadas a ponto onde as cidades estavam com sua população de
inocentes apagadas do mapa.
No registro dos ataques aéreos das cidades se vê os mapas com detalhes
completos, como topografia, rotulagem das localizações precisas, fidelidade à
convenções cartográficas tais como a italização de corpos d’água, mostrando como
cartógrafos estavam envolvidos no processo. Enquanto a Figura 4 mostra um mapa
focado em alvos militares, o mapa da Figura 11 se concentra em anéis centrados em
áreas inteiras de Tóquio.
Nesse mapa (Figura 11) se vê ainda o mapa com um Norte, escala e 4 círculos
amarelos marcados, cada um atravessado por uma seta vermelha, todas apontando
para a mesma direção. Os círculos indicam pontos onde os tripulantes dos
bombardeiros B-29 deveriam despejar toda a carga de bombas incendiárias com as
setas orientando a abordagem do vôo. Entre estes quatro pontos estava a zona
densamente povoada do distrito de Shitamachi, como um momento terrível no
planejamento do urbicídio (Fedman & Karacas, 2012).
Quando o ataque foi posto em prática, em 10 de março de 1945, 279 B-29
coletivamente lançaram 1665 toneladas de bombas incendiárias sobre o alvo. Devido
ao forte vento, o fogo se alastrou rapidamente e pela manhã haviam morrido em torno
de 100 mil pessoas, ferido 40 mil e feito um milhão de desabrigados.
A Figura 12 mostra uma foto com o resultado do ataque, após a incineração do
distrito de Shimatachi, com linhas traçando a dimensão da destruição. Foram
publicadas em revistas, mas sempre nada dito a respeito da presença de civis.
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Figura 11: Área de Toquio e Alvo Urbano 90.17. Fonte: U.S. National Archives, Record Group 243, Series 59,
Box 6.

A partir desse ataque foi feito o primeiro relatório de avaliação de danos (Figura
13). Ele representa o próximo passo no mapeamento da destruição da urbe japonesa
por superimposição do perímetro da zona de alvo original, juntamente com linhas
paralelas diagonais para marcar a extensão pela qual as conflagrações se estendiam
para além dela, sobre uma fotografia aérea pré-ataque.
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Figura 12: Toquio - a manhã depois! Fonte: Library of Congress, Curtis LeMay Papers, Air Intelligence Report,
Vol. 1, No. 2.
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Figura 13: Relatório de Avaliação de Danos Nº 20. Mapa mosaico mostrando a área alvo e extensão do dano
à Toquio causado em 10/03/1945. Fonte: U.S. National Archives, Record
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Figura 14: Toquio Nº 7 Mapa Mosaico mostrando o dano ao centro da cidade depois de múltiplas bombas
incendiárias no início de Julho de 1945. Fonte: U.S. National Archives, Record Group 243, Series 59,
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Figura 3: Carta Alvo 52A, Área de Kofu. Fonte: XXI Bomber Command Target Charts, U.S. National Archives,
Cartographic and Architectural Section, Record Group 18: 330/6/9/3-8.

Após o ataque aéreo bem sucedido a Tóquio, resolveram atacar Nagoya, Osaka
e Kobe em rápida sequência. Os mapas gerados por essa aniquilação em grande
escala mostram que os alvos individuais foram subsumidos sob a cidade como um todo,
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com grandes faixas de preto que assumiram muitas regiões da cidade que foram
destruídas (Figura 14).
A USAAF, segundo Fedman & Karacas (2012), sempre mascarou a destruição
de grandes cidades listando alvos militares específicos dentro delas. Mas essa
explicação não pode ser aplicada uma vez que os analistas viraram sua atenção para
cidades pequenas. Na Figura 15 vemos o mapa da cidade de Kofu, que o XXI
Comando de Bombardeio atacou na primeira semana de julho de 1945. Fica claro que
na carta do mapa não havia nenhum alvo militar em toda a área urbana e o foco do
mapa era o centro da área construída da cidade.
Na figura 16 vemos o mapa temático da mesma cidade (Kofu), após o
bombardeio. Coma intenção de transmitir a porcentagem de destruição urbana em dois
valores, com a parte negra representando a porção da cidade destruída pelas chamas.
O mapa não retrata nada além dos limites da cidade e quanto da cidade foi levado ao
chão (65%), além de sua população. O mapa é uma representação clara do urbicídio e
o apoio indiscriminado a ele como tática de tempos de guerra. Vazio de qualquer
indicação de vida humana ou traços de que a cidade era um espaço habitado, este
mapa evidencia a intensificação e expansão da destruição sistemática que tornou um
resultado aceitável da guerra aérea praticada pela USAAF contra o Japão na Segunda
Guerra Mundial.
Com o fim da guerra, a cartografia continuou operando em vários locais,
incluindo o Japão, produzindo mapas (ver Figura 17), que foi distribuído as tropas,
agora sem as áreas escuras, mas como uma terra com geishas e fazendas de arroz,
seda e chá. Como John Dower (apud Fedman & Karacas, 2012, p.325, tradução nossa)
observa: “a erotização do Japão derrotado nos olhos dos conquistadores toma forma
quase imediatamente.” Assim acontece com a cartografia, com o país sendo
visualmente transfigurado em uma paisagem delicada. Em nenhum local mostrando as
cenas de destruição total.
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Figura 16: Mapa Relatório de Dano de Kofu City, Julho de 1945. Fonte: XXI Bomber Command, U.S. National
Archives, Record Group 243, Series 59, Box 5.
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Figura 17: Mapa de Honshu, Japão. Fonte: Guide to Japan, U.S. Army, Septembro de 1945.
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mapas, não surpreendentemente, foram instrumentais para o punhado de relatórios
finais que foram divulgados durante a guerra. A grande maioria dos mapas, tanto pré
quanto pós-ataque, são reproduções dos mapas da OSS e USAAF. Infundido com a
mesma linguagem higienizada que transformou cidades inteiras em alvos, as imagens
servem para reinscrever e realmente naturalizar as imagens e a linguagem da cadeia
de destruição usada durante a guerra.
Os mapas, então, dependendo do propósito original e do público-alvo, permitiram,
proclamaram ou obscureceram essa destruição. Eles também forneceram um meio
visual através do qual circulam ideias sobre o espaço inimigo, a ética da guerra e as
capacidades recém-realizadas para a destruição. Embora, de várias formas, o legado
desses atentados esteja inscrito nas paisagens urbanas do Japão e nas memórias dos
incontáveis indivíduos que sobreviveram, ele também pode estar localizado nas
convenções cartográficas, na inteligência espacial e nas abstrações territoriais que
permanecem como componentes essenciais da estratégia de bombardeio aéreo até
hoje.
Crampton J. (2001) ainda afirma que a importância desses mapas para a
cartografia e história política ainda não foi totalmente entendida, sequer ainda foram
estes mapas apropriadamente estudados. Uma das inovações cartográficas mais
importantes foi o design de uma base padronizada para mapas que consolidava
operações militares numa enorme área, mas ainda mantendo detalhes das áreas
menores. Isso foi o precursor de mapas zoomáveis do Google Earth ou GIS.
No entanto, nessas histórias acadêmicas eles trataram a guerra como uma interrupção,
um desvio, um espaço vazio entre o período entre-guerras e o pós-guerra, somente
após o qual a geografia real começou de novo. Segundo Trevor J. Barnes (2016), a
Segunda Guerra Mundial não era um espaço em branco, mas repleta de geografia e
geógrafos. Como Stone diz:
Embora a guerra possa ser miserável, cruel e horrível, ela também pode
ser

transformadora,

redesenhar

as

relações

sociais,

reconstituir

instituições e reorganizar e criar novos tipos de conhecimento. Tais
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efeitos são raramente reconhecidos. Nas histórias da geografia, quase
não há menção à Segunda Guerra Mundial, embora algumas dessas
histórias disciplinares tenham sido escritas por geógrafos que não
apenas serviram na guerra, mas também explicitamente usaram seu
conhecimento geográfico acadêmico para fins militares.

Geografia foi feita para a guerra, não precisa se manter assim.
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