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Resumo 
 
Com cruzamentos e relações de estreitamentos visuais, artistas e cartógrafos, abarcam há 
séculos, as representações de espaço e de tempo, com suas diferentes percepções de 
mundo, através dos seus paradigmas históricos e científicos. E, em específico na Holanda 
no século XVII, Vermeer irá potencializar o conhecimento e compartilhar uma visão de 
mundo, que se pauta por trazer à tona, a realidade „experienciada‟ dos espaços físicos e 
mentais, e suas representações, como discursos sobrepostos e justapostos. 
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Abstract 
 
Through intersections and visual interrelations, artists and cartographers have congregated 
during the centuries representations of space and time, with their different perceptions of the 
world, through their historical and scientific paradigms. Indeed, specifically in the XVII 
 century Netherlands, Vermeer will potentiate the knowledge and share a vision of the world, 
which is based in bringing out the experienced reality of the physical and mental spaces, and 
their representations, like overlapped speeches.  
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Construir mapas é uma atividade não apenas inata, mas vital para se conhecer as 

direções, as relações de distâncias e os posicionamentos dos lugares e do homem 

em relação a estes. Assim como se torna essencial, através dos mapas, transformar 

a percepção do espaço físico em espaço simbólico e mental, constituindo-os de 

territorialidades prenhas de conhecimento em uma relação imbricada com o tempo.  

Os mapas usualmente podem ser definidos como representações gráficas 

bidimensionais de um espaço tridimensional complexo, e como tais, desejam 

abranger áreas físicas, e por vezes celestes, além de efetuar registros de 

deslocamentos físicos através do tempo.  Para Maria Luisa Martín-Merás (1993, 

p.3), o mapa “sería todo el tipo de representación a escala, de la Tierra o de 

cualquier cuerpo celeste”  e a isto se incluiria todo o tipo de mapas, planos, cartas, 

desenhos arquitetônicos, modelos tridimensionais e globos.  E a cartografia seria o 

conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que tratam da 

elaboração, concepção, produção, difusão e utilização dos mapas, a partir dos 
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resultados feitos através da observação direta ou exploração de documentos. 

Multidisciplinar entre ciência e arte, a cartografia, ao longo dos séculos tem 

representado o espaço e o tempo inter-relacionando às visões de mundo de 

cartógrafos e de artistas. 

Na Idade Média, o espaço geográfico representado pelos mapas tornou-se 

internacionalizado. Os chamados mapas T-0 apresentavam a Europa ocupando um 

quarto do espaço.  Após estes, surgiram os mapas-múndi de Imago Orbis ou Pictura 

Mundi, fomentando o conceito de mapa como pintura. Destaca-se o conhecido Atlas 

Catalán de 1375, editado por Jaume Ribes de Mallorca e o primeiro atlas impresso, 

o Parergon de Abraham Ortélio (Ortelius)1, publicado na Antuérpia em 1579.  Os 

mapas europeus, em sua grande maioria, se mantinham com temáticas atreladas às 

descrições e às localizações dos acontecimentos Bíblicos, assim como a 

representação do mundo clássico. 

Como em geral os mapas eram carregados com vários símbolos, textos e com 

desenhos vindos do imaginário, e por deterem escalas imprecisas, segundo Schulz 

(2008), eles representavam muito mais a obra de um artista do que de um geógrafo.  

Por isso, muitas vezes serviam como ilustrações narrativas firmando independência 

quanto aos seus objetivos e funções. 

Os primeiros mapas foram impressos por volta de 1470, na Europa, com a invenção 

da imprensa por Johannes Gutenberg. Ao facilitar os processos de cópias e revisões 

e a atualização de suas informações, difundiu-se, a partir de então, a confecção de 

mapas e sua comercialização. Segundo Maria Dulce de Faria (s/d,s/p) o impulso 

tomado pela cartografia não se deve apenas às novas técnicas de gravação da 

imprensa (xilogravura e gravura em metal), mas também ao “aperfeiçoamento de 

instrumentos astronômicos (a bússola, o quadrante, etc) e à criação da Escola de 

Sagres, às navegações ultramarinas (descobertas de novas terras) e à redescoberta 

da Geografia de Ptolomeu.”   

A partir do Renascimento, os mapas irão tornar-se representativos do poder e da 

dominação do mundo, mas também serão aqueles que transportarão o 

conhecimento, posto nos símbolos e nas alegorias de suas imagens.  Uma visão 

eurocentrista marcava de forma muito clara as ações de exploração aos novos 

territórios. Os mapas desempenhavam um papel crucial em estados imperialistas à 
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medida que estes explicavam por meio de descrições cartográficas, mesmo que 

falseadas, as novas ligações e ambições.  

Ao invés de pinturas murais, grande era a quantidade de mapas que decoravam 

tanto casas particulares como salões públicos, deflagrando uma „indústria‟ dedicada 

a realizar mapas de grande tamanho para cobrir superfícies de paredes. Pinturas 

com representações de mapas, bem como os próprios mapas pendurados nas 

paredes, elevados à condição de objeto de arte, perpetuaria uma constante, a partir 

do século XVII, especialmente nos Países Baixos.  

A divisão entre as Províncias do Norte protestantes (Holanda) e as Províncias do Sul 

católicas (Bélgica), teve uma relação direta sobre a forma como a Holanda adotou 

suas preferências visuais. Koussoulakou (2009, p.140) afirma que a Holanda foi o 

único país em que a arte sobreviveu à crise da Reforma, pois os artistas holandeses 

para não se chocarem com a Igreja Protestante,  dedicaram-se à pintura de 

paisagens marinhas, peças de batalhas e cenas da vida cotidiana.  Ao que Apers 

(1987) comenta argumentando que lentes experimentais de microscópios, 

telescópios e da câmera escura foram usadas para melhor observar o mundo criado 

por Deus, dimensionando, portanto, o papel cultural das imagens descobertas pela 

visão mais do que pela leitura dos clássicos. Assim sendo, os objetos concretos 

estavam através da arte, suscetíveis de serem possuídos mentalmente. A presença 

de mapas nas paredes dos holandeses era como janelas compostas por uma grade 

bidimensional, gráfica e textual, que se abria para o mundo real, tridimensional e 

mental em um movimento de transladação para o que se encontrava além do olhar 

na superfície da pintura. 

Chamada por muitos como “Era Dourada da Cartografia”, o século XVII, sem dúvida 

alguma, foi dominado pelos holandeses na produção cartográfica de globos, mapas, 

cartas e atlas. A cartografia na Holanda foi empregada para o planejamento de 

batalhas e para a construção de fortificações, durante o processo de independência. 

E, em tempos de paz, a cartografia tornou-se indispensável para o mapeamento de 

rotas marítimas e,  coube aos cartógrafos, juntamente com os matemáticos, mapear 

os sistemas de recuperação das terras e de defesa permanente em relação ao nível 

do mar.  Tinham entre os seus principais cartógrafos Pieter Goos, Frederic de Wit, 

Arnold Colom, Jan Janson, Ortelius,  Gerhard Mercator,  Balthasar Florisz,  Jodocus 

Hondius, Willem J.  Blaeu e seu filho Joan.  
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O conhecimento e a prática da visão foi alterada, no século XVII, pelos avanços 

científicos empreendidos pelos holandeses, passando a ser enfatizada, segundo 

Black (2005, p.28),  “como o sentido através do qual Deus revela sua criação mais 

claramente para a humanidade” e a cartografia “tem sido ligada à pintura holandesa 

na medida em que ambas tentavam a “descrição” da realidade física.”  

As disciplinas de cartografia e de pintura não eram claramente distintas entre si 

naquele período.  Os produtos resultantes tornavam-se sofisticados e o número de 

especialistas, restritos. Os cartógrafos eram considerados como aqueles que 

descrevem e captam o mundo em uma forma plana, tal como os pintores. E, 

podemos observar que muitos pintores holandeses como Vermeer, Hals, Ter Borch, 

De Hooch, Steen, Ochtervelt, Maes, entre outros, costumavam pintar 

representações de mapas em suas obras, dispostos no interior dos ambientes como 

elemento compositivo e, por vezes, como símbolo e alegoria.  

 

 
Fig. 1. Vermeer, The astronomer, 50x45cm, 1668 

Fonte:<http://www.essentialvermeer.com> 

 

Na pintura The Astronomer (1668) (Figura 1), de Vermeer, encontra-se sobre a mesa 

o Livro III, datado de 1621, de Adriaan Metius - Institutiones Astronomicae et 

http://www.essentialvermeer.com/
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Geographicae2. Este livro colocava que a inspiração de Deus recomendava as 

pesquisas astronômicas junto com o conhecimento da geometria e o auxílio de 

instrumentos mecânicos. Próximo a este, também sobre a mesa e encoberto por 

uma tapeçaria, encontramos o astrolábio3, instrumento usado pelos astrônomos e 

astrólogos, além de ser uma ferramenta fundamental para a navegação marítima. 

Mais próximo à janela, junto ao livro e ao astrolábio, está o globo celeste de Jodocus 

Hondius, produzido em 1600, com formas complexas de constelações. 

 

 
Fig. 2. Vermeer, The Geographer, 53 x 46.6 cm, 1668-1669 

Fonte:<http://www.essentialvermeer.com> 

 

Igualmente, como os globos celeste e terrestre eram vendidos em par, considera-se 

que a pintura The Astronomer (1668) provavelmente foi pensada para ser exposta 

junto com a pintura do The Geographer (1668-1669) (Figura 2)4 em uma 

complementação de pensamento, dado que astronomia e geografia no século XVII 

estavam estritamente ligadas e eram interdependentes em suas áreas de 

conhecimento.  

No trabalho The Geographe, de Vermeer, como observou James Welu (apud 

SEEMANN, 2009, p.10), o globo terrestre é identificado como a segunda edição do 

globo de Jodocus Hondius5, produzido em 1618. Na pintura este repousa sobre um 

http://www.essentialvermeer.com/
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gabinete, suporte de quatro patas, no topo do armário ao fundo, posto em uma 

posição para poder revelar o Oceano Índico, como uma nota de orgulho nacional, 

indicando provavelmente a rota tomada pelos holandeses para chegar à China e ao 

Japão.  

Para Seemann (2009, p.3), The Geographer, de Vermeer, e os objetos 

“representados e a sua configuração tornaram essa obra de arte uma metáfora e um 

símbolo para a geografia” e, os objetos acrescentados na decoração podem ser 

lidos como “quadro dentro do quadro.” Além do globo terrestre e do compasso sobre 

a mesa, pode-se vislumbrar pela translucidez o que provavelmente é um 

pergaminho, com o desenho de uma carta náutica. No chão existem mais dois 

mapas entreabertos, e ainda, na parede ao fundo, com uma moldura escura, 

encontra-se a imagem de parte de outro mapa. Neste mapa pendurado na parede 

pode-se ver a Península Ibérica e Italiana e parte da África do Norte, do mesmo 

modo, percebe-se que a disposição de sua colocação na parede indica que os 

mapas ainda não tinham uma orientação padronizada para o norte. 

Normalmente as cartas marítimas mostravam pequenos detalhes dos terrenos 

adjacentes, focavam sempre os marcos da navegação e seus perigos através de 

imagens de navios e monstros míticos na decoração. O mapa que aparece neste 

quadro foi identificado como sendo “Carta náutica de todas as costas européias”, 

produzido por Willem J. Blaeu, no começo do século XVII (SEEMANN, 2009, p.10). 

Nesta pintura também podemos observar que Vermeer produziu uma malha 

complexa de linhas cruzadas, como as que eram usadas para guiar os capitães à 

medida que eles navegavam em águas da Europa. Stone (2005, p. 170-171) 

também nos diz que ‘The Astronomer’ e ‘The Geographer,  

 
enfatizam que ciência e arte compartilham um foco comum em técnicas de 
observação, embora de diferentes espaços. O astrônomo estuda a 
disposição e movimento dos planetas; o geógrafo investiga a topografia da 
terra; o pintor oferece uma visão da cultura material através de cenas 
interiores. Vermeer se direciona para dentro do universo, para o planeta que 
nós habitamos, e dentro da vida privada; ele resume nossa visão, 
enquadrando-a através da ação de ver. 

6
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Fig. 3. Vermeer, Young Woman with a Water Pitcher, 45.7 x 40.6 cm, 1668-1669 

Fonte:<http://www.essentialvermeer.com> 
 
 

Na pintura Young Woman with a Water Pitcher (1664-1665) (Figura 3), de Vermeer, 

encontra-se ao fundo e à direita, o mapa das Dezessete Províncias dos Países 

Baixos do cartógrafo holandês Huyck Allart. E, em Woman with a Lute (1662-1664) 

(Figura 4), o mapa da Europa pendurado na parede, disposto igualmente ao fundo, é 

atribuído ao cartógrafo holandês Joducus Hondius, impresso em 1613. Houve uma 

segunda impressão deste mapa em 1659, feita pelo cartógrafo Joan Blaeu, 

substituindo o nome de Hondius do título e nas cártulas de dedicação. Mesmo sendo 

impossível saber se Vermeer pintou a primeira ou a segunda edição, torna-se 

realizável a verificação das semelhanças não apenas dos elementos formais que 

compõe os mapas, mas da escala e das relações proporcionais de suas partes 

através de comparações entre os originais e os mapas que estão nas pinturas, isto 

tudo graças à precisão e a meticulosidade de Vermeer. 

 

http://www.essentialvermeer.com/
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Fig. 4. Vermeer, Woman with a Lute, 51.4 x 45.7 cm, 1662-1664 

Fonte:<http://www.essentialvermeer.com> 

 

Podemos encontrar desenhos detalhados na obra de Vermeer que são fielmente 

produzidos a partir dos originais de mapas, tornando ambos testemunhas – pintura e 

mapa – não apenas da cultura holandesa, mas do pensamento vigente no século 

XVII e sobretudo da visão do mundo que perpassava pela cartografia. 

Havia uma tendência acentuada em querer relacionar tempo e lugares com o uso de 

mapas para dar consciência sobre o passado histórico através da localização mais 

precisa dos fatos ocorridos. A demarcação ou mesmo a alteração das fronteiras, 

fossem elas físicas, políticas ou culturais, trazidas pelos mapas como informações 

verdadeiras, detinham um papel importante na percepção e compreensão dos 

espaços envolvidos. 

O mapa da Holanda que aparece nas pinturas The Love Letter (1667-1670), Woman 

in Blue Reading a Letter (1662-64) e Officer and Laughing Girl (1655-1660) é 

identificado através da cártula em latim, que enfeita o seu topo, como sendo 

concebido pelo cartógrafo Balthasar Florisz van Berckenrode, em 1620.  

Balthasar Florisz considerava-se um cunstwerker in caerten – um artista da 

cartografia – apontando mais de uma função para os mapas, entre elas, o auxílio em 

operações militares, o planejamento urbano-arquitetônico, a determinação de obras 

http://www.essentialvermeer.com/
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hidráulicas, o comércio marítimo e terrestre e as informações sobre posse de terras. 

Além disso, os mapas também poderiam ser coletados para auxiliar a nossa visão 

histórica e alterar a nossa percepção do mundo, aumentando nosso conhecimento 

acerca do homem e da terra e, desta maneira, segundo ele, poderíamos 

compartilhar a alegria de apreender a criação do universo feita por Deus. 

 

 

 
Fig. 5. Vermeer, The Love Letter, 44 x 38.5.cm, 1667-1670  

Fonte:<http://www.essentialvermeer.com> 

 

Este mapa da Holanda, embora seja o mesmo nestas três pinturas de Vermeer, 

altera sensivelmente os seus significados em cada pintura, devido aos tratamentos 

pictóricos e às disposições dentro do campo da composição.  Em The Love Letter 

(Figura 5), o mapa encontra-se à esquerda em primeiro plano, próximo ao 

observador, no entanto, quase nos é imperceptível ao olhar. E, em Woman in Blue 

Reading a Letter, o mapa fornece um contraponto com a figura feminina. 

 

http://www.essentialvermeer.com/
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Fig. 6. Vermeer, Woman in Blue Reading a Letter, 46.5 x 38 cm, 1662-1665 

Fonte:<http://www.essentialvermeer.com> 

 

Na pintura Woman in Blue Reading a Letter (Figura 6), o mapa aparece em tons de 

ocre, enquanto na pintura Officer and the Girl Laughing  (Figura 7), Vermeer abrange 

as áreas de terra com a cor azul, contrariando o hábito de se colocar as porções de 

terra em matizes de ocres e marrons, ao mesmo tempo que pinta as áreas 

referentes ao mar com cores mais „terrenas‟ do que „oceânicas‟. Isto nos leva a 

ponderar sobre os possíveis significados embutidos nestas escolhas, pois muitas 

vezes as cores foram usadas em mapas para salientar questões diferentes das 

conexões representativas do espaço físico natural ou físico geográfico, como por 

exemplo, usar uma determinada cor sobre áreas dos mapas para indicar domínio 

político. 

A utilização de mapas, como na pintura Officer and the Girl Laughing, implica em 

relações reais com a história e a política. A figura do soldado pode ser tanto uma 

alusão à guerra vitoriosa com a Inglaterra (1652-1654), segundo Schneider (apud 

KOUSSOULAKOU, 2006, p.143), como em outro nível de interpretação, o mapa 

pode enfatizar o mundanismo, a superficialidade e consequentemente os perigos 

mais morais que possam estar presentes nesta cena aparentemente inocente.  A 

leitura mais compartilhada entre os estudiosos é a de que o mapa, nesta pintura, 

http://www.essentialvermeer.com/
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representa o orgulho dos holandeses quanto ao seu alcance comercial e suas 

proezas militares por terem sido capazes de travar a guerra pela independência com 

a Espanha.  

 

 
Fig. 7. Vermeer, Officer and the Girl Laughing, 50.5 x 46 cm, 1655-1660 

Fonte:<http://www.essentialvermeer.com> 
 
 

A ligação que existia na Holanda entre cartografia e pintura, como fonte de memória 

e conhecimento é claramente evidenciada na obra The Art of Painting (1662-1668) 

(Figura 8) de Vermeer, quando este apresenta o mapa histórico das Províncias 

Unidas suspenso ao fundo na parede com a “figura alegórica, Clio, a musa da 

história, tal como descrita por Cesare Ripa em sua Iconologia”, como nos lembra 

Slive (1998, p.142). Conduz-se, deste modo, o foco interpretativo para os possíveis 

significados iconográficos clássicos do quadro, compartilhando-os com os 

significados pertinentes a uma percepção da realidade vivenciada pela Holanda 

naquele momento.  

O mapa, nesta pintura, possui o seu norte posicionado à direita e representa as 

Dezessete Províncias dos Países Baixos, tendo a sua origem identificada no topo do 

mapa no qual podemos ver uma longa inscrição em latim, na qual está escrito: 

“NOVA XVII PROV[IN]CIARUM [GERMANIAE INF]ERI- [O]RIS DESCRIPTIOI ET 

http://www.essentialvermeer.com/
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ACCURATA EARUNDEM ...DE NO[VO] EM[EN]D[ATA]... REC[TISS]- IME 

EDIT[AP]ERNICOLAUM PISCATOREM.”7, deixando claro que a concepção do 

mesmo é atribuída a Nicolaus Visscher (Nicolaus Piscator).  

 

 
Fig. 8. Vermeer, The Art of Painting, 120 X 100 cm cm, 1662- 1668 

Fonte:<http://www.essentialvermeer.com> 

 

Também tornam-se visíveis os procedimentos técnicos usados para a realização de 

um mapa, dentro daquele escopo, ao olharmos os detalhes do mesmo na pintura de 

Vermeer. Sabe-se que a parte central do mapa, por exemplo, foi impressa com nove 

folhas gravadas separadamente, o que era bastante comum naquele período, pois 

um único mapa poderia ser composto de várias maneiras, transformando-o em um 

múltiplo variável ao mesmo tempo que virtualmente mantinha a ideia da peça única.  

Em Vermeer, quando os mapas fazem parte da sua pintura, estes sempre têm a sua 

imagem cortada pela borda, mas nesta pintura estamos, como nos lembra Alpers 

(1987,p.58), destinados a vê-lo de forma diferente porque mesmo o mapa sendo 

coberto em parte pelo candelabro, pela figura feminina e pelo cavalete com o pintor, 

a extensão total do mesmo, que é enorme, é plenamente visível na parede do fundo. 

E, ainda ao colocar próximo à altura do pescoço da figura feminina, o seu nome- "I 

http://www.essentialvermeer.com/
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Ver-Mer", este assume o mapa como sendo uma de suas pinturas, conectando de 

forma direta pintura e cartografia. 

E se o mapa é apresentado como uma pintura, Svetlana Alpers (1987, p.59) 

pergunta-nos então, a que noção de pintura ele corresponderia, e  segundo a autora, 

Vermeer nos responde ao escrever na borda superior do mapa a palavra Descriptio. 

Este era um termo comum para designar as empresas de mapeamento pois 

cartógrafos e editores foram muitas vezes referidos como descritores do mundo, e 

os seus mapas e atlas como o mundo descrito.  Fica claro que Vermeer tinha como 

objetivo, 

 
capturar  em uma superfície uma grande variedade de conhecimento e 
informação sobre o mundo. Eles também empregaram palavras com suas 
imagens. Como mapeadores, eles fizeram trabalhos aditivos que não 
podiam ser capturados de um único ponto de vista. Seus trabalhos não 
eram uma janela, como no modelo de arte italiano, mas mais como um 
mapa, uma superfície na qual era disposta um assemblage do mundo 
(ALPERS, 1987, p.59)

8
 

 
Além de Vermeer, este mapa foi usado pelos pintores Jacob Ochtervelt em três de 

suas pinturas e, por Maes em mais duas pinturas, o que revela a probabilidade de 

ter sido impresso por Piscator um grande número deste mapa em específico. 

 
Robert Huert (2003, p.90) chama a nossa atenção para o fato de que em nove 

pinturas - The Astronomer, The Geographer, Officer and Laughing Girl, Woman In 

Blue Reading a Letter, Woman with a Lute, Young Woman with a Water Pitcher, The 

Art of Painting, The Love Letter, Alegory of Faith-, Vermeer se utilize de globos e 

mapas para gerar significados implícitos e explícitos em suas obras, e complementa 

afirmando que são tão impressionantes seus objetos cartográficos que em um artigo 

escrito por Thore-Burger, em 1866, este havia feito o seguinte comentário: 

Vermeer's "mania for maps" e mais recentemente Kees Zandvliet, ao falar sobre as 

reproduções cartográficas, refere-se a Vermeer como um "connoisseur of 

cartography.”  

Pintores e cartógrafos estabeleceram ao longo dos séculos sistemas de 

representação de discursos sobre a representação de espaços apreendidos, não 

apenas corporalmente por aqueles que os percorrem fisicamente, mas sobretudo 

por aqueles que os representam através da imaginação, mesmo que usem para esta 

representação maquinários e instrumentos de „precisão‟. Polissêmicos em seus 



4591 
 

 

significados, os mapas carregam a representação de espaços vividos e 

„experienciados‟, assim como, se constroem enquanto espaços postulados por 

linguagem científica, cultural, política e religiosa.  

A cartografia, segundo Duarte (2002, p.255), “como qualquer representação, envolve 

uma carga técnica e ideológica que a determina e, consequentemente, determina 

seus próprios objetos. Neste sentido, a representação do mundo, mais que o 

representar, o constrói.” Portanto, ponderar sobre os espaços a que a cartografia 

com seus mapas fundam, não é suficiente para isto preceituar os elementos visíveis 

em suas superfícies de forma estéril, mas se faz necessário recolher informações 

diversas e dispersas, para tentar encontrar as conexões interdisciplinares que os 

mesmos postulam por vezes justapostas e, por outras, sobrepostas.  

  

Notas 

                                                 
1
 Abraham Ortélio (Ortelius) iniciou na cartografia na década de 1560, criando o livro de mapas, intitulado  

Theatrum Orbis Terrarum (Teatro do Mundo),  que foi publicado em  1570. Obra extremamente popular em  toda 
a Europa. 
2
 Ver JANSON, Jonathan. Essential Vermeer. Disponível em : http://www.essentialvermeer.com  

3
 Astrolábio:Instrumento astronômico inventado por Hiparco, astrônomo e matemático grego (séc. II a.C.), para 

medir as alturas de um astro acima do horizonte. Modernamente foi aperfeiçoado e é um dos instrumentos 
fundamentais da astrometria.  Era usado para localizar e prever as posições dos planetas e das estrelas, 
auxiliando na triangulação, para determinar localizações e distâncias. 
4
 The Astronomer (1668) e The Geographer (1668-1669) foram separadas em um leilão realizado em 

Amsterdam, em 1797. 
5
 Este globo terrestre é o mesmo que aparece na pintura The allegory on faith(1670- 1674),  de Vermeer, mas 

em outra posição, com significados totalmente distintos aos que podemos interpretar na pintura em questão. 
6
Texto original : “The Astronomer and The Geographer further emphasize that science and art share a common 

focus on the techniques of observation, albeit of different spaces. The astronomer studies the arrangement and 
movement of the planets; the geographer investigates the topography of  the earth; the painter offers a view of 
material culture via interior settings. Vermeer moves inward from the universe, to the planet we inhabit, and into 
the private home; he telescopes our vision, framing it through the act seeing.(STONE, 2005, p.170-171” 
7
 Ver detalhes em JANSON, Jonathan. Essential Vermeer. Disponível em : http://www.essentialvermeer.com 

8
Texto original: “capture on a surface a great range of knowledge and information about the world. They too 

employed words with their images. Like the mappers, they made additive works that could not be taken in from a 
single viewing point. Theirs was not a window, as in the Italian model of art, but rather, like a map, a surface on 
which was laid out an assemblage of the world.(ALPERS, 1987, p.59)” 
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