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Descrição 

O Brasil é o mais vasto território autónomo oriundo do processo de expansão portuguesa. A 

manutenção e consolidação da unidade territorial foi basilar para a afirmação da nação 

independente. Analisando o processo de construção territorial do Brasil e as imagens que 

dele se produziu, quer em mapas, quer em textos, a intenção do seminário é questionar o 

vasto conjunto de alteridades relativas que, nas diferentes conjunturas históricas, se 

conjugaram para a noção do todo e para os processos identitários. Pretende-se que com 

este bem expressivo estudo de caso, além dos conhecimentos específicos, o estudante fique 

apto a ler sobre os territórios e as respetivas representações as suas construções 

identitárias. 

 

Conteúdos 

Parte I: 

• o espaço imaginado: o novo discurso dos mapas; 

• território e história: descrição, narrativa e reflexão; 

• mapa e identidade: a imagem do Brasil. 

Parte II: 

• configurações e designações: o léxico da construção do território; 

• dentro e fora da pátria: palavras e papéis; 

• a(s) dialética(s) das identidades: Tupi or not tupi. 

Metodologias de ensino e avaliação 

A unidade curricular estruturar-se-á sobre 15 sessões de trabalho de quatro horas cada. As 

primeiras sete sessões correspondem à primeira parte do programa e as seis seguintes à 

segunda parte. As duas últimas sessões são para a apresentação dos trabalhos finais dos 

alunos. Para todas as sessões haverá um conjunto de mapas e/ou textos a serem discutidos 

em seminário. As apresentações feitas em cada sessão são elementos da avaliação dos 

alunos, assim como trabalho final. 
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