DISCIPLINA: GEOGRAFIA DA ÁFRICA
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: GE 020
EMENTA
Caracterização do continente africano. Representações espaciais do continente africano.
Formação étnica e cultural na África Pré-Colonial. Dilemas atuais e potencialidades dos
territórios. O campo político e cultural. Diversidade regional do continente africano. Relações
Brasil/África na contemporaneidade. A Geografia da África no Brasil. Culturas Afro-brasileiras e
ensino.
OBJETIVOS
● Caracterizar, em linhas gerais, os arranjos espaciais de alguns povos africanos, sobretudo
no período pré-colonial;
● Identificar e comparar Imagens e visões dominantes sobre a África;
● Apresentar a heterogeneidade do continente africano;
● Identificar os papéis da África no mundo contemporâneo;
● Conhecer as principais potencialidades do substrato físico e social do continente africano
através da análise de mapas demográficos, históricos e físicos;
● Caracterizar o campo das relações políticas e culturais e suas respectivas influências nos
arranjos espaciais;
● Explicar as causas e as consequências dos principais fluxos migratórios intra e interregionais;
● Caracterizar, em linhas gerais, os povos africanos que foram escravizados no Brasil colonial
e imperial;
● Compreender a importância da África e dos africanos para a formação do “mundo atlântico”,
com destaque para a sociedade brasileira.
● Apresentar e debater estratégias, no ensino da Geografia, sobre culturas afro-brasileiras.
METODOLOGIA
Leitura de textos e elaboração de fichamentos, aulas expositivas, participação nas discussões
em sala de aula, apresentação em grupo, seminário sobre temáticas contemporâneas a serem
selecionadas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
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