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PLANO DE CURSO 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Curso: GEOGRAFIA – Licenciatura e Bacharelado 

Código/Disciplina: GEO31037 ANTROPOGEOGRAFIA 
Período Letivo: 
2019/1 

C.H. 80h 

Docente: Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva 

2) EMENTA 

Relação da Antropologia com a Geografia; Etnias, identidade étnica, identidade brasileira e 
etnocentrismo; Problemas básicos de organização social, político, econômica; Religião e ciência; 
Mitologia; Base teórico-metodológica da história de vida e pesquisa de campo; Formação e 
expansão social brasileira. 

3) OBJETIVOS 

a) Oferecer ao aluno uma visão introdutória das teorias antropológicas e geográficas, como 
intersecção a partir do contexto histórico de seu surgimento epistemológico.  
b) Realizar um paralelo reverso com os fenômenos culturais, antropológicos e geográficos 
atuais e os diferentes conceitos elaborados pelos pensadores da temática. 
c) Prover referências conceituais, teóricas e bibliográficas visando estudos mais aprofundados. 

4) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Os Conceitos de Antropologia e a Geografia: 
- Etnias, Espaço, modos de vida; 
- Etnocentrismo 
- Conhecença, Pertencimento e enraizamento culturais;  
- Pluralidade, diversidade e alteridade culturais; 
 
Unidade II - Trajetórias e tendências da Antropologia e sua interface com a Geografia Cultural: 
            - Correntes: a) etnocentrismo; b) determinismo biológico; c) evolucionismo; d) determinismo 
geográfico; e) difusionismo; f) configuracionismo; g) estruturalismo; h) perspectivismo; i) 
modernismo; j) neo-evolucionista; k) tendências recentes: (sociedades complexas: tópicos 
específicos; estudos de comunidade; caráter nacional); l) nova etnografia; m) antropologia marxista; 
n) idealistas, cognitivo e sistemas simbólicos. 
 
Unidade III - Territórios, territorialidades e identidades; 
- “Marcadores territoriais” como elemento de estudo das culturas; 
            - Símbolos, signos e representações culturais;  
            - Mudanças e permanências das/nas culturas  
            - As culturas e a globalização. 
 
Unidade IV – Cosmogonias e espiritualidades; 
            - Culturas e religiosidades indígenas, caboclas, ribeirinhas, quilombolas, africanas, 
tradicionais e pequenos agricultores;  
           - Memória e identidade na cultura popular; 
           - Mitologia e construção de mundos míticos 
Unidade V - O patrimônio cultural material e imaterial na Amazônia e em Rondônia: 
          - O patrimônio cultural e as territorialidades 
 



5) RECURSOS 

Pincel para quadro branco e data show, entre outros; 
• Leitura programa para subsidiar seminários; 
Pesquisa em instituições que atuam em estudos antropogeográficos 
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