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No curso, serão analisados textos e documentos de época relativos à história das viagens que 
promoveram a expansão européia nos séculos XV e XVI, assim como poemas e peças teatrais inspiradas nessa 
temática (Gil Vicente, Camões, Fernando Pessoa), além de exemplares cartográficos.  

 
Sem sugerir um ‘‘novo final’’ da Idade Média ou ‘‘novos’’ elementos para se compreender a 

desintegração do sistema feudal, os documentos serão considerados também como fonte para o estudo do 
processo instaurador da chamada Idade Moderna e da constituição do capitalismo. 

 
Por razões de fácil entendimento, o mar será o grande cenário sobre o qual será desenvolvida a trama 

do curso. Mais do que a trama, quem sabe um desafio: abrir uma janela ‘‘para o tempo em que se processava 
uma das  mais significativas viradas da história’’, também porque o mar ofereceu-se para o encontro das 
diferenças, onde muitos passados tocaram-se e enfrentaram-se enquanto os navios amarravam os longos e 
ameaçadores caminhos que cercaram a Terra, construindo instigante território para a curiosidade 
historiográfica. 
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