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Horário: segunda e quinta - 8:30 - 11:30 

Objetivos:  

Por meio da análise de fontes e de produções historiográficas, identificar alguns elementos 

constitutivos da chamada primeira modernidade. A periodização histórica definida no século 

XIX força marcos de mudança histórica que devem ser matizados a fim de evitar a 

consideração de rupturas que teriam feito desaparecer o “homem medieval” e criado o 

“homem moderno”. Serão privilegiadas fontes cartográficas produzidas no Ocidente entre os 

séculos XV e XVII.  

Unidade 1 – A historiografia e a primeira modernidade: leitura e análise de textos 

MARAVALL. J.A. "Hacia una visión secularizada e inmanente del avance historico". 

Antiguos y Modernos. Madri: Alianza, 1986, p. 579-611. 

GINZBURG, C. "O alto e o baixo. O tema do conhecimento proibido nos séculos XVI e 

XVII". Mitos, emblemas e sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1986, p. 95-

117. 

GARIN, Eugenio. “L’Histoire dans la pensée de la Renaissance”. In: Moyen Age et 

Renaissance. Paris: Gallimard, 1969 (1ª ed. italiana: 1954), p. 151. 

Unidade 2 – A cartografia na primeira modernidade: propostas metodológicas 

WOODWARD, David (ed.). The History of Cartography. Volume Three. Cartography 

in the European Renaissance. Part 1. Chicago: The Chicago University Press, 
2007. (trechos a definir) 

ALEGRIA, Maria Fernanda, GARCIA, João Carlos e RELAÑO, Francesc, “Cartografia 
e viagens”. In: Bethencourt, Francisco e Chaudhuri, Kirti, História da Expansão 

Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 1998. 

HARLEY, J. B. “Silencios y secretos. La agenda oculta de la cartografia en los albores de 

la Europa moderna”, pp. 113-140. 

HARLEY, J. B. “Textos y contextos en la interpretación de los primeros mapas”. La 

nueva naturaleza de los mapas. Mexico: FCE, 2005, pp. 59-78. 

MUNDY, Bárbara. The mapping of New Spain: Indigenous Cartography and the Maps 

or the Relaciones Geograficas. Chicago: The University of Chicago Press, 1996. 



Unidade 3 – Banco comentado de arquivos e bibliotecas referentes à cartografia 
ibérica durante a primeira modernidade. 

Este banco – que será alojado no site do Cedope - deverá conter as referências aos 
principais sites de arquivos e bibliotecas onde se pode obter documentação 
cartográfica sobre o período em questão. 

Unidadae 4 – Análise crítica do uso da cartografia sobre o período feito pelos livros 
didáticos. 

Avaliação: 

Participação durante as aulas e cumprimento das tarefas. 

 


