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DISCIPLINA: Geografia 1 
 
Professores: EMMANUEL CAMPELO, LUIZ ALEXANDRE E MARCUS OLIVEIRA 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
 
Livro 1 - Capítulo 2 – Geografia Política (parte 2) 

 Tópico 1 – Guerra Civil, Guerras Regulares; 

 Tópico 2 – Disputas territoriais; 
 

Estratégia de estudos:  
 

 Leitura do tópico, fazendo anotações dos conceitos mais importantes sobre Guerra Civil, Guerra de Resistência, 
Guerra de Guerrilha, Insurreição, etc. 

 Leitura do tópico e aprofundamento através de textos sobre disputas territoriais, ex: Judeus x Palestinos (Guerra 
dos seis dias) e a disputa pelo território da Caxemira entre Índia x Paquistão.  

 
Sugestões de filmes:  

 

 Video: (documentário) As origens do Estado de Israel e do conflito com os palestinos (disponível no youtube) 
 

Sugestões de livros:  
 

 Guerras Irregulares, de Alessandro Visacro 

SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  

 

 Tópico 3 – Racismo e fundamentalismo religioso; 

 Tópico 4 – Narcotráfico e terrorismo. 
 

Estratégia de estudos:  
 

 Leitura do tópico e anotações de dúvidas 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 
 Café Filosófico: Confrontos religiosos e fundamentalismos -- Leandro Karnal no youtube. com  
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 2 
 
Professores: GERMANO SOBRAL, RODOLFO PRADO E VICTOR HUGO 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
 

 Livro 1 – Capítulo 2 - Geografia Cultural (parte 2) 

 Tópico 1 -  Diversidade cultural 
Difusão cultural; 
Choque de civilizações 

 
Estratégia de estudos:  

 

 Ler todo o subtópico, concentrando-se nos conceitos de Cultura e Diversidade Cultural. 

 Ler todo o tópico e observar, como exemplo de difusão cultural, a imagem 2.1 (Origem e difusão geográfica da 
soja); 

 Tente estabelecer relações desse conceito com a disseminação do coronavírus na atualidade, bem como a 
universalização das medidas que estão sendo tomadas no mundo inteiro para combatê-lo; 

 Observar o mapa de “áreas culturais indígenas dos EUA”, aplicando o conceito de “área cultural”; 

 Ler e elaborar um resumo da Teoria do Choque de Civilizações, de Samuel Huntington, destacando argumento a 
favor e argumentos contra essa tese; 

 Observar o mapa das civilizações (imagem 2.3), problematizando a separação da civilização latino-americana da 
civilização ocidental; 

 Resolver as questões do Exercitando em Aula (páginas 105 e 106); 

 Exercícios de fixação: 01, 02, 04, 07, 08, (páginas 111 a 113); 

 Exercícios propostos: todos do tópico 1, questões 01 a 10 (páginas 38 a 40). 
 
Sugestões de filmes:  

 

 Um homem chamado Cavalo, 1970, direção de Elliot Silverstein. 
(Homem inglês é capturado por índios Sioux e acaba sendo adotado pela tribo. Mas, para ser considerado 
membro pleno da sociedade Sioux ele tem que enfrentar doloroso ritual de iniciação); 

 

 Dersu Uzala, 1975, direção de Akira Kurosawa. 
    (Dois homens de culturas diferentes, o mongol Dersu Uzala e o russo Vladimir Arzeniev, tentam sobreviver nas    
estepes da Sibéria, cada um utilizando de seus próprios conhecimentos. Enquanto o militar Arzeniev utiliza   
conhecimentos científicos e a razão, o caçador Uzala utiliza conhecimentos empíricos e a intuição.); 
 

 A Balada de Narayama, 1983, direção de Shohei Imamura: 
(Num vilarejo japonês do final do século XX determina a tradição que o filho primogênito leve seu pai e/ou sua 
mãe, ao completarem 70 anos de idade, para o alto de uma montanha a fim de aguardar a morte. O filme trata do 
drama de um homem que, por amor à mãe, não quer cumprir o tradicional ritual.). 
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
 
Tópico 2 – Geografia das religiões: 
 

 2.1 Geografia e religião 
 
Estratégia de estudos:  

 

 Concentrar-se na distribuição mundial das principais religiões e no impacto que a dimensão religiosa provoca na 
construção do espaço humanizado (templos, mesquitas, sinagogas); 

 Pesquisar sobre as religiões que desconhecem ou conhecem muito pouco (cristianismo ortodoxo, xintoísmo, 
budismo lamaísta, hinduísmo etc); 

 Destacar: a distinção entre sagrado e profano, a ideia de religião de Estado, Estado Laico, fundamentalismo 
religioso, liberdade religiosa, intolerância, etc; 

 Resolver as questões do Exercitando em Aula (página 107); 

 Exercícios de fixação: 11, 12, 13, 14, 15,16, (páginas 114 e 115); 

 Exercícios propostos: todos do tópico 2 (11 a 17), (páginas 40 a 42). 
 
Sugestões de filmes:  

 

 Dança com Lobos, 1990, direção de Kevin Costner 
(Oficial de cavalaria norte-americano passa a conviver com índios Lakota e, aos poucos, vai vencendo seu 
etnocentrismo e compreendendo a cultura indígena até o ponto de reconhecer-se como um deles); 
 

  A educação de Pequena Árvore, 1997, direção de Richard Friedenberg 
(O menino indígena Pequena Árvore passa a ter dupla educação: a tradicional, de sua cultura Cherokee, e a 
institucional, da escola ocidental. O filme mostra o confronto de valores entre as duas culturas, através dos olhos 
de uma criança). 

 

 


