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produção do conhecimento geográfico nas idades: antiga, média, moderna e contemporânea; a
sistematização da geografia; a geografia clássica, a geografia brasileira no contexto global.
2 – OBJETIVOS
Oferecer uma visão geral sistemática da ciência geográfica, em seu papel no contexto das demais
ciências, sobre formação de seu pensamento ao longo da história da humanidade, sua
sistematização e especialização, bem com um panorama da geografia brasileira no contexto geral
desta ciência.
2.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Socializar, a partir da compreensão e reprodução, a importância da ciência geográfica em seu
papel no contexto das demais ciências;
- Reproduzir os aspectos mais importantes, com base na revisão do processo de formação do
pensamento geográfico ao longo da história da humanidade;
- Contemplar o processo de sistematização da geografia com identificação dos principais
sistematizadores;
- Identificar os principais desdobramentos da especialização da geografia em seu período
clássico;
- Abordar de forma panorâmica a geografia brasileira no contexto geral desta ciência.
- Trabalhar a importância do campo em geografia visando a aula a campo e em sala.
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- A ciência geográfica no contexto das demais ciências;
- Geografia: ciência à procura de um objeto;
- Uma disciplina simplória e enfadonha;
- A carta (mapa) como domínio do espaço;
- A produção do conhecimento geográfico nas idades: antiga, média, moderna e contemporânea;
- Humboldt,Rritter,Rratzel, Vidal De La Blache, Elisée Reclus e Krppotikin na base da
sistematização da geografia;
- As escolas da geografia nas especializações desta ciência;
- Um panorama da geografia brasileira no contexto desta ciência;
- Aula a campo no “cristo redentor – “Pedra Alta” – Araguaína, numa rápida abordagem da
paisagem.

4 – METODOLOGIA
A disciplina história do pensamento geográfico será ministrada explorando várias brechas
didático/metodologias tais como: aulas expositivas e dialogadas; leituras individuais e em grupos
com exposições dos mesmos; produção de pequenos textos; exibição de filme com roteiro para
discussão; fichamento e aula a campo.
5 – AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina se dará em 4 (quatro) momentos: 1 (um) na forma processual; 2 (dois)
prova escrita; 3 (três) seminário e 4 (quatro) relato de uma aula a campo.
A soma das 4 (quatro) notas dividido por 4 (quatro) será igual às duas médias parciais que
somadas e divididas por 2 (dois) determinará a média final na disciplina.
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