
 

NSTITUTO DE ILOSOFIA &&  IÊNCIAS UMANAS  
CCUURRSSOO  DDEE  GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  EEMM   HHII SSTTÓÓRRII AA  ––  1199  

22OO..  SSEEMM EESSTTRREE  DDEE  22000066  

 
DISCIPLINA 
 
CÓDIGO  / TURMA NOME 
HH713A 
 

Tópicos Especiais em História XIII 
(Literatura de viagens e/ou história da cartografia) 

 
PRÉ-REQUISITOS 

*HH183/ AA200 
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06 
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PROFESSOR (A)  RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 
Paulo Celso Miceli pmiceli@terra.com.br 

 
 
PED:  I (    )  ou   II (     ) 
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EMENTA 
 Enquanto os navios iam e vinham pelos caminhos do mar quinhentista, os viajantes 
– em toda sua variada espécie – eram recebidos com curiosidade e desconfiança. 
Curiosidade, graças às imagens maravilhosas e surpreendentes que usavam para compor 
suas imagens dos confins da Terra; desconfiança, por conta das diferenças com que 
caracterizavam os seres – homens e animais – que habitavam os espaços recém-
descobertos. É claro que as viagens da expansão e da conquista não foram motivadas por 
alguma espécie de gosto pelo maravilhoso, já que os interesses do comércio e da guerra 
foram seu motor principal. Contudo, enquanto as mercadorias que cruzavam as rotas 
marítimas satisfaziam a vontade de enriquecimento de mercadores, piratas e arrecadadores 
de impostos, um infindável número de textos, de natureza variada, formou rico acervo 
documental – textual e iconográfico -, relatando as tensões promovidas no encontro com o 
Outro ou no embate com as forças de uma natureza sempre diferente daquela que a 
memória trazia das paisagens européias. 
 Este módulo foi organizado para tratar desses monumentos culturais, no interior dos 
limites oferecidos por um brevíssimo curso semestral. Obviamente, isto impôs escolhas que 



poderão ser ampliadas, em função do interesse dos participantes. A primeira decisão foi 
deixar os “comentadores” em segundo plano, optando-se por trabalhar diretamente os 
textos originais, oferecendo aos leitores a oportunidade de aplicar sua curiosidade sobre 
eles, com o apoio de bibliografia complementar. Em casos excepcionais, serão trabalhados 
textos sobre temas específicos, elaborados por pesquisadores animados pela problemática 
da chamada “literatura de viagens”. Em todos esses casos, contudo, a ênfase será o “Mar 
português”, estendido pelos quatro continentes então conhecidos. 
 Quanto aos procedimentos que serão adotados, os alunos poderão optar por trabalho 
individual ou desenvolvido em grupos, mas leitura e discussão serão a base de 
funcionamento do curso. 
 
 
 
PROGRAMA 
Inserido no plano de desenvolvimento. 

 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
Agosto – Leituras introdutórias / textos e documentos 
 
02 – Apresentação do curso. 
 
09 – GODINHO, Vitorino Magalhães. “Que significa descobrir?”. In: NOVAES, Adauto. A 
descoberta do homem e do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 55-82. 
 
16 –(ÁFRICA) – “Do primeiro descobrimento da Guiné por Martin Behaim segundo relato 
de Diogo Gomes”. In: GARCIA, José Manuel. (Organização, tradução e notas).  Lisboa: 
Editorial Presença, [1983], p. 25-54. 
 
23 – (ÁSIA) – “Relação da primeira viagem à Índia pela armada chefiada por Vasco da 
Gama, por Álvaro Velho”. In: GARCIA, José Manuel. (Organização, tradução e notas).  
Lisboa: Editorial Presença, [1983], p. 153-212. 
 
30 – (AMÉRICA) “Carta” de Pero Vaz de Caminha. In: GARCIA, José Manuel. 
(Organização, tradução e notas).  Lisboa: Editorial Presença, [1983], p. 239-264. (Para 
apoiar a leitura, será utilizada também a edição comentada por Jaime Cortesão (In: Obras 
Completas), disponível no acervo do IFCH.) 
 
 
Setembro – Textos e documentos 
 
13 – (AMÉRICA) “Carta”  de João [Farras]. In: GARCIA, José Manuel. (Organização, 
tradução e notas).  Lisboa: Editorial Presença, [1983], p. 275-284. 
 
20 – FONSECA, Quirino da (Org.). Diários da navegação da Carreira da Índia nos anos 
de 1595, 1596, 1597, 1600 e 1603 – Manuscrito da Academia das Ciências de Lisboa 
publicado por ordem da mesma Academia. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 



1938. 
 
27 – Cartas de missionários da Companhia de Jesus (15551588), editadas na Documenta 
Indica. 
 
Outubro – Textos e documentos 
 
04 – BRITO, Bernardo Gomes de. História trágico-marítima. Lisboa: Publicações Europa-
América, 2 vols. s.d. [coleção de relatos de naufrágios dos séculos XVI-XVI). Esta leitura 
poderá ser acompanhada da leitura de trabalhos que analisam a edição setecentista do Frei 
Bernardo Gomes de Brito, como, por exemplo, os de Giulia Lanciani. 
 
18 – OLIVEIRA, Fernão de. A arte da guerra do mar (Primeira edição: 1555). Lisboa: 
Ministério da Marinha, [1969] 
 
25 – Memória de um soldado da Índia compiladas de um manuscripto portuguez doMuseu 
Britannico por A. de S. S. Costa Lobo. Lisboa: Imprensa Nacional, 1877 [edição de 1987]. 
 
Novembro – Textos e documentos 
 
08 – COLOMBO, Cristóvão. Diários da descoberta da América (Edição a ser indicada). 
 
22 – PIGAFETTA, Antonio. (A primeira viagem ao redor do mundo – O diário da 
expedição de Fernão de Magalhães). (Há edição brasileira da L&PM, 1985) 
 
29 – LÉRY, Jean de. Viagem à terra do Brasil. Tradução: Sérgio Milliet. SãoPaulo: 
Livraria Martins Editora, 4 ed. 1967. 
 
Dezembro 
 
06 – HANS, Staden. Viagens e aventuras no Brasil. (Há várias edições disponíveis) 
 
Observação: Em função dos interesses dos participantes, os temas do curso poderão ser 
ampliados, inclusive para realização de trabalhos individuais ou em grupo, enfocando 
questões relativas, por exemplo, à Cartografia, à Teratologia ou à Arquitetura Naval. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA  
Vide Programa 
 
 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Os participantes serão avaliados em função da presença e participação,  

trabalhos escritos e/ou seminários ou mesmo elaboração de projetos de pesquisa. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 
O atendimento será agendado durante o curso, sempre que houver solicitação. 
 


