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Ementa: 
As sociedades ocidentais clássicas, a corografia, a geografia e a cartografia. A expansão mercantil e o 
industrialismo: espacialidade e representação. Os significados dos mapas-múndi contemporâneos  
 
 
Objetivo geral: 
Identificar as sociedades ocidentais clássicas, a corografia, a geografia e a cartografia; a expansão 
mercantil e o industrialismo: espacialidade e representação; os significados dos mapas-múndi 
contemporâneos, contextualizando e problematizar, o recorte histórico, que visa a identificação 
processual dos debates e proposições teóricas a respeito da linguagem cartográfica, fazendo o 
contraponto com as práticas que estarão sendo vivenciadas 
 
 
Objetivos Específicos 
Ampliar conhecimento sobre elementos de Cartografia e sua associação nas representações do 
mundo e suas visões. Explorar os aspectos sobre as categorias geográficas e sua relação com as 
representações gráficas e não gráficas. Trazer para a discussão crítica as formas de vida de 
populações e o que de essencial se representa do espaço geográfico em cartas, mapas, plantas e suas 
dimensões sociais. 
 
 
Conteúdo Programático  

1. Sociedades ocidentais clássicas.  
2. Corografia (estudo geográfico de país ou região).  
3. Categorias lógicas de espaço geográfico (localização, extensão e distribuição).  
4. Espacialidade e representação gráfica. Semiologia gráfica.  
5. Linguagem cartográfica.  
6. A expansão mercantil e o industrialismo.  
7. Métodos e técnicas aplicadas em mapeamento cartográfico. Padronização iconográfica como 

parte do método.  
8. Significados dos conteúdos dos documentos cartográficos, numa perspectiva histórica crítica.  
9. Geografia e Cartografia e as suas representações no mundo contemporâneo.  
10. Cartografia imagética, iconográfica e sensorial.  
11. Propriedades dos objetos do espaço geográfico como informações a serem tratadas em 

ambiente digital. 
12. Estudos de caso e vivências de campo 

 
Metodologia de Ensino 
A abordagem dos temas será de forma teórica, mas com apoio em estudos de caso, envolvendo 
exemplos de como a Cartografia se mostra como ciência no entendimento das relações sociais e na 
visão de mundo. Haverá arcabouço metodológico considerando categorias geográfica e como elas se 
inserem no debate das pesquisas aplicadas onde a Cartografia contribui e evolui nas formas de 
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representações das propriedades dos objetos geográficos, na perspectiva crítica, do contraponto. 
 
Metodologia de Avaliação 
A avaliação será na forma de leitura e interpretação de textos, de realização de seminários e debates, 
de provas escritas e de elaboração de relatórios de campo, com devolutivas a respeito do conteúdo a 
ser abordado. 
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