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Introdução 

O Centro de Referência em Cartografia Histórica (CRCH) é uma das 

unidades da Rede de Museus e Espaços de Ciência e Cultura da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). O Centro possui um amplo acervo de documentos 

cartográficos históricos e, nesse espaço, são desenvolvidos projetos de pesquisa, 

que embasam suas ações de extensão e educativas. 

 

 

 
Centro de Referência em Cartografia Histórica – Palacinho, localizado no Museu de História Natural e 

Jardim Botânico da UFMG. 

Objetivos 

Apresentar as ações educativas e os eventos, realizados pelo CRCH, 

relacionados ao projeto “Cartografia Histórica do Brasil ao Alcance de Todos”. 
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Desenvolvimento 

O projeto visa aproximar o público, em geral, dos documentos 

cartográficos sobre a formação do território brasileiro, destacando: os processos de 

interiorização da ocupação e da exploração do hinterland da América Portuguesa. 

Para a consecução desse objetivo, são desenvolvidas as seguintes atividades, com 

vistas ao atendimento de visitas agendadas e espontâneas. 

•  “Trilhas da Cartografia Histórica”: Trata de promover o conhecimento sobre o 

paradigma da Cartografia Histórica – Rumo e Estima, que orientou a 

construção de muitos documentos que fazem parte do acervo do CRCH. A 

atividade compreende o desenvolvimento de um croqui referente a um trajeto 

percorrido nas trilhas do Museu, constituído pelos participantes. Foi planejada 

para ser ofertada para escolares do ensino fundamental e médio, e 

estudantes universitários, exigindo níveis de competências cognitivas 

diferentes. 

• O CRCH Recebe Você: Refere-se a visitas mediadas no Centro, onde o 

acervo é apresentado a diferentes segmentos de público. Sobre o acervo, 

nota-se, que conta com documentos históricos cartográficos oriundos de 

grandes instituições, nacionais e internacionais, como museus, bibliotecas e 

arquivos.  

• Trilha do Mapa Perdido:  Atividade de caráter lúdico e educativa, oferecida  

nas Colônias de Férias do MHNJB , para  crianças na faixa etária de 9 a 12 

anos. Consiste em percorrer as trilhas do Museu, onde o objetivo final é 

chegar ao CRCH através de fragmentos de um mapa deixados em diferentes 

pontos da trilha. 

 

 

  
 

 

 

Participantes da Trilha do Mapa Perdido visitando o CRCH (esquerda) e colagem do mapa 
fragmentado (direita) 
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• Exposições temporárias, realizadas nos jardins do Palacinho, como é 

chamada a sede do CRCH: “Expressões da Toponímia e da Cartografia 

Histórica das Minas Gerais”, maio- atual. Aborda duas áreas do conhecimento 

e tem como objetivo a divulgação do patrimônio toponímico de Minas Gerais e 

outros conhecimentos sobre o ato de nomear em Minas Gerais, nos períodos 

Colonial e Oitocentos Joanino.  
 

 

 

 

 

 

 

Exposição temporária: “Expressões da Toponímica e da Cartografia Histórica das Minas Gerais 

 

• Eventos - Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica: Realizado pelo Centro, 

de dois em dois anos, conta com o apoio de instituições acadêmicas da 

UFMG e de outras universidades, museus, bibliotecas e arquivos. O III SBCH 

acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2016, na sede do Centro e no 

auditório Pau –Brasil do MHNJB. 

 

Visitações  

No período de janeiro a julho, o CRCH recebeu cerca de 2000 visitantes: 

1500 agendados e 500 não agendados. As atividades que exigem o 

acompanhamento de monitores são realizadas mediante agendamento prévio. As 

visitas espontâneas podem ser realizadas de terça-feira a domingo, de acordo com 

os horários do Museu de História Natural e Jardim Botânico.  
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GRÁFICO – Número absoluto de visitantes no período de janeiro a julho de 2016 

 

Conclusão 

É importante salientar a importância do CRCH para a divulgação dos 

documentos históricos cartográficos e para a formação dos monitores que fazem 

parte desse projeto de extensão vinculado à Rede de Museus da UFMG. Os 

estudantes em questão têm oportunidade de expandir seus conhecimentos e 

competências, importantes para o andamento dos seus respectivos cursos. Eles 

também contribuem para a difusão de conhecimento e da cultura por meio de uma 

permanente interação com diferentes segmentos da sociedade, que visitam o 

Centro. 
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