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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo monográfico das representações da sociedade moderna. 
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
O programa da disciplina se divide nos seguintes tópicos: 
Metodologias: Histórias conectadas; história local e história global 
 
1. Geografias conectadas: conformação dos espaços, descrições e figurações cartográficas  
1.1. Reinos hindus e reinos muçulmanos na Ásia 
1.2. As fortificações portuguesas: dominação cercada 
1.3. A ocupação litorânea 
 
2. Práticas da vitória: conflitos e suas consequências 
2.1. Vasco da Gama e Afonso de Albuquerque: em busca de cristãos e especiarias 
2.2. Alianças e perseguições religiosas 
2.2. A ameaça holandesa 
 
 

OBJETIVO GERAL 
Discutir propostas metodológicas recentes para o estudo articulado de diferentes espaços no período 
moderno. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Discutir as propostas metodológicas das histórias conectadas e da história global.  
Discutir essas metodologias e sua aplicação no contexto dos espaços de circulação dos portugueses nos 
séculos XVI e XVII.  
Analisar as opções metodológicas adotadas pela historiografia a partir da leitura de prefácios. 
Analisar fontes primárias – cartográficas e literárias – sobre temas ligados à presença portuguesa no 
Índico e no Atlântico.  
A disciplina visa destacar aspectos da presença portuguesa na Índia para que os estudantes, aliado ao 
conhecimento de que já dispõem sobre a América, possam produzir uma reflexão articulando os dois 
espaços. 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Aulas expositivas. 
Discussões de textos metodológicos. 
Análise de fontes. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Análise de um prefácio/introdução de obra historiográfica. 
Redação de um prefácio/introdução. 
Análise em dupla de um tema articulando o Índico e o Atlântico: apresentação oral e roteiro escrito 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

BOXER, CHarles. O império marítimo português. 1415-1825. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
GRUZINSKI, Serge. A águia e o dragão. Ambições europeias e mundialização no século XVI. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015. 
CHAUDHURI, Kirti e BETHENCOURT, Francisco. História da expansão portuguesa. 3vols. Lisboa: Temas 

e Debates, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

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

TAVARES, Célia. Jesuítas e inquisidores em Goa. Lisboa: Roma Editora, 2004. 
DORÉ, Andréa. Sitiados. Os cercos às fortalezas portuguesas na Índia. 1498-1622. São Paulo: Alameda, 

2010. 
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


