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PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2)	  
Disciplina:	  TÓPICOS	  ESPECIAIS	  DE	  HISTÓRIA	  E	  CARTOGRAFIA	   Código:	  	  HH191	  

Natureza:	  (	  	  	  )	  Obrigatória	  /	  (	  	  x	  )	  Optativa	   (	  X	  )	  Semestral	  	  	  	  	  	  (	  	  	  )	  Anual	  	  	  (	  	  	  )	  Modular	  
Pré-‐requisito:	  	   Co-‐requisito:	  	   Modalidade:	  (	  X	  )	  Presencial	  	  	  	  	  (	  	  	  )	  Totalmente	  EaD	  	  	  	  (	  	  	  )......	  %	  EaD*	  
CH	  Total:	  60	  
CH	  semanal:	  04	  

Padrão	  (PD):	  	   Laboratório	  (LB):	   Campo	  (CP):	   Estágio	  (ES):	   Orientada	  (OR):	  

EMENTA	  

Estudos monográficos sobre o percurso histórico da produção cartográfica no Ocidente.  
	  

PROGRAMA	  

UNIDADE 1: História da cartografia e cartografia histórica 
Definições 
Conjuntos documentais 
Acervos digitais 
 
UNIDADE 2: Propostas metodológicas 
A retórica dos mapas 
Relação entre imagens e textos 
 
UNIDADE 3: Dos mapas simbólicos aos mapas descritivos 
A redescoberta de Ptolomeu 
Cosmografias e a literatura geográfica 
 
UNIDADE 4: Novas geografias 
O Novo Mundo para os europeus 
A cartografia nos Impérios ibéricos 
 
UNIDADE 4: Cartografia científica 
A utilidade dos mapas 
Os atlas do século XIX 
 
	  

	  
OBJETIVO	  GERAL	  

Oferecer aos estudantes um panorama das discussões mais recentes, do ponto de vista teórico e metodológico, sobre a 
história da cartografia. 
Discutir os principais momentos, movimentos, e produções cartográficas deste a redescoberta de Ptolomeu, no século 
XV, ao século XIX. 
	  

OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  

Familiarizar os estudantes com a leitura de mapas.  
Desenvolver instrumentos metodológicos para a análise de mapas, considerando aspectos temáticos, formais e sua 
contextualização histórica. 
	  
	  



	  
	  

PROCEDIMENTOS	  DIDÁTICOS	  

Aulas expositivas. 
Apresentação e análise de conjuntos cartográficos com uso de data-show 
Discussão de textos metodológicos 
Discussão de análises monográficas 
	  

FORMAS	  DE	  AVALIAÇÃO	  

Resenha de textos da Unidade 2. 
Textos de análises sucintas de mapas realizadas em sala 
Trabalho final contendo análise contextualizada de uma produção cartográfica. 

BIBLIOGRAFIA	  BÁSICA	  (3	  títulos)	  

HARLEY, David. The New Nature of Maps (ed. espanhola: La nueva naturaleza de los mapas Ensayos sobre la 
historia de la cartografia. Comp. de Paul Laxton. México: FCE, 2005).  

BLACK, Jeremy. Mapas e história. Construindo imagens do passado. Bauru, SP: Edusc, 2005. 
RANDLES, W.G.L. Da terra plana ao globo terrestre. Uma mutação epistemológica rápida, 1480-1520. Campinas: 

Papirus, 1994. 
 

BIBLIOGRAFIA	  COMPLEMENTAR	  (3	  títulos)	  

GUEDES, Max Justo. A cartografia impressa do Brasil: 1506-1922: os 100 mapas mais influentes. Rio de Janeiro: 
Capivara, 2012. 

 
RIVERA NOVO, Belen. Cuatro siglos de cartografia en America. Madrid: Editorial MAPFRE, c. 1992. 
 
Leitores de mapas: dois séculos de história da cartografia em Portugal. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 

2012. 
	  
Programa	  válido	  para	  o	  1º	  semestre	  letivo	  de	  2016.	  
	  
Professora	  da	  Disciplina:	  Andréa	  Doré	  
	  
Assinatura:	  __________________________________	  
	  

Chefe	  de	  Departamento	  ou	  Unidade	  equivalente	  
(carimbo)	  
	  
	  
	  
Assinatura:	  ___________________________________	  
	  

 


