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As concepções relativas às ide
conhecimento, a História e a Geografia. Que o diga Fernand Braudel, historiador francês, 
defensor inconteste da interação entre àquelas. Seguindo a iniciativa de Braudel e de vários 
historiadores, como Marcelo Vigil e 
entre ambos os campos do conhecimento, especialmente quando lançamos nosso olhar ao estudo 
da História Antiga e Medieval. Além da definição dos conceitos de “História” e de “Geografia” 
para os autores clássicos greco
históricas para verificarmos a aplicação entre aqueles autores da Geografia.

 

 
1. Introdução: o conceito de geografia. Seus objetivos e 

tardo-antigos e medievais.
2. Elementos para o estudo da geografia nos mundos antigo e medieval: o que entendemos 

por espaços e os poderes. 
3. A aplicação da geografia para os autores greco

Plínio, “o velho” e Cláudio Ptolomeu.
4. Revisão ou reedição tardo

Indicopleustes e Isidoro de Sevilha.
5. Novas perspectivas da geografia (I): a contribuição dos geógrafos árabes (séculos VII

XII). 
6. Novas perspectivas da geografia (II): os pensadores ocidentais da plenitude medieval e as 

Universidades (séculos XII
7. Conclusões. 
 

 
O aluno deverá compreender e analisar o processo histórico que caracteriza a passagem da Antiguidade 
Clássica, Helenística e Tardia 
readequações de ordem política, econômica e cultural no espaço do Mundo romano/Mediterrânico. 
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ESPAÇOS E PODERES NA HISTÓRIA ANTIGA E 

) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente 

Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
As concepções relativas às ideias de espaço e de poder aproximam sobremaneira duas áreas do 
conhecimento, a História e a Geografia. Que o diga Fernand Braudel, historiador francês, 
defensor inconteste da interação entre àquelas. Seguindo a iniciativa de Braudel e de vários 
historiadores, como Marcelo Vigil e Abílio Barbero, propomos demonstrar a completa vinculação 
entre ambos os campos do conhecimento, especialmente quando lançamos nosso olhar ao estudo 
da História Antiga e Medieval. Além da definição dos conceitos de “História” e de “Geografia” 

es clássicos greco-romanos, tardo-antigos e medievais, utilizaremos as fontes 
históricas para verificarmos a aplicação entre aqueles autores da Geografia.

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Introdução: o conceito de geografia. Seus objetivos e funções para os autores clássicos, 
antigos e medievais. 

Elementos para o estudo da geografia nos mundos antigo e medieval: o que entendemos 
por espaços e os poderes.  
A aplicação da geografia para os autores greco-romanos: Heródoto, 
Plínio, “o velho” e Cláudio Ptolomeu. 
Revisão ou reedição tardo-antiga? Os exemplos de Orósio, Cassiodoro, Cosme 
Indicopleustes e Isidoro de Sevilha. 
Novas perspectivas da geografia (I): a contribuição dos geógrafos árabes (séculos VII

ctivas da geografia (II): os pensadores ocidentais da plenitude medieval e as 
Universidades (séculos XII-XIII). 

OBJETIVO GERAL 

O aluno deverá compreender e analisar o processo histórico que caracteriza a passagem da Antiguidade 
e Tardia à Idade Média, quando ocorrerão importantes transformações e 

readequações de ordem política, econômica e cultural no espaço do Mundo romano/Mediterrânico. 
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Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

aproximam sobremaneira duas áreas do 
conhecimento, a História e a Geografia. Que o diga Fernand Braudel, historiador francês, 
defensor inconteste da interação entre àquelas. Seguindo a iniciativa de Braudel e de vários 

Abílio Barbero, propomos demonstrar a completa vinculação 
entre ambos os campos do conhecimento, especialmente quando lançamos nosso olhar ao estudo 
da História Antiga e Medieval. Além da definição dos conceitos de “História” e de “Geografia” 

antigos e medievais, utilizaremos as fontes 
históricas para verificarmos a aplicação entre aqueles autores da Geografia. 

funções para os autores clássicos, 

Elementos para o estudo da geografia nos mundos antigo e medieval: o que entendemos 

romanos: Heródoto, Políbio, Estrabão, 

antiga? Os exemplos de Orósio, Cassiodoro, Cosme 

Novas perspectivas da geografia (I): a contribuição dos geógrafos árabes (séculos VII-

ctivas da geografia (II): os pensadores ocidentais da plenitude medieval e as 

O aluno deverá compreender e analisar o processo histórico que caracteriza a passagem da Antiguidade 
à Idade Média, quando ocorrerão importantes transformações e 

readequações de ordem política, econômica e cultural no espaço do Mundo romano/Mediterrânico.  



OBJETIVO ESPECÍFICO 
Desenvolver estudos de perfil político-institucional e sociocultural demonstrem a importância dos espaços 
de discussão política e social (cidade e propriedade rural) desde a Grécia Clássica até o período 
medieval.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os 
conteúdos curriculares teóricos. Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e 
projetor multimídia, insumos de laboratório e softwares específicos. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Avaliações: Debates de textos pré-estabelecidos em sala de aula; apresentação de seminário; entrega 
de trabalho escrito do tema apresentado no seminário. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

. FRIGHETTO, R., A Antiguidade Tardia. Roma e as monarquias romano-bárbaras numa 

época de transformações (séculos II – VIII). Curitiba: Editora Juruá, 2012. 
. KIMBLE, G.H.T., A Geografia na Idade Média. Londrina: Eduel/Imprensa Oficial, 2005 
(2a.ed.). 
. MERRILLS, A.H., History and Geography in Late Antiquity. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

. CONTA,G., “El estudio de la Geografía histórica”, in: Semanas de Estudios Romanos XII. 
Viña del Mar: Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, 2004, pp.19-29. 
.__________, “Elementos de Cartografía Antigua”, in: Semanas de Estudios Romanos XII. 
Viña del Mar: Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, 2004, pp.31-9.  
.__________, “La Cartografía Romana”, in: Semanas de Estudios Romanos XII. Viña del 
Mar: Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, 2004, pp.41-51. 

 
 

 
Professor da Disciplina: RENAN FRIGHETTO 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


