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1. EMENTA
O conceito de região ao longo da história do pensamento geográfico. O novo contexto mundial e a atualidade
do conceito de região. A configuração do mundo atual e os blocos econômicos. A inserção da região da
Amazônia Legal no cenário mundial. O papel do Estado no processo de integração regional.
2. OBJETIVOS
2.

Geral:

Entender o conceito de região e sua transformação do longo da história da geografia e suas possibilidades de
aplicação no mundo contemporâneo, diante dos processos de globalização.

2.2. Específicos:
Ao final da disciplina os acadêmicos deverão ter adquirido conhecimento como:


Uma visão panorâmica da geografia regional e espaço mundial desde seus primórdios ao período
contemporâneo, levando-se em consideração o conceito de região.


Um embasamento mais focado no que se refere ao momento de institucionalização da Geografia

como disciplina acadêmica;


Identificar o momento de surgimento da geografia clássica, como o surgimento das escolas geográficas,
conseqüentemente sua especialização e diversificação.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

8.O conceito de Região na geografia tradicional ou na Geografia Clássica.
9.O conceito de Região na nova geografia ou Geografia Teorética-Quantitativa.
10.O conceito de Região na Geografia Crítica e nas novas tendências.
11.Alguns Questionamentos sobre o conceito de região.
12.O novo contexto mundial e a atividade do conceito de região.

13.A configuração do mundo atual e os blocos econômicos.
14.A inserção da Amazônia Legal no cenário mundial.
15.O papel do Estado no processo de integração regional.
4. METODOLOGIA
4.1. Ensino:
Durante o desenvolvimento da disciplina serão realizados:

Aulas expositivas e dialógicas com utilização de alguns recursos visuais (slides, filmes, fotografias,
transparências, etc.

Fichamentos de livros;

Leituras, produção e análises de textos,

Seminários;

Apresentações e discussões das leituras realizadas, em grupo e/ou individualmente;

Exercícios em forma de resumo de texto, resenha e relatório;

Trabalho de campo previamente programado e discutido em sala.
4.2. Avaliação:
Os alunos serão avaliados através de testes de verificação, abrangendo o conteúdo explorado durante as
aulas expositivas e dialógicas, alem de seminários, fichamentos, presenças, assiduidade,
pontualidade,responsabilidade, respeito mutuo etc. e relatórios relativos às atividades práticas. A
participação dos alunos nas atividades desenvolvidas durante o período letivo (principalmente na sala de
aula) será contabilizada para efeito de avaliação.
5. BIBLIOGRAFIA
5.1. Básica:
ANDRADE, Manuel Correia de Geografia:Ciências das Sociedade .2 ed. São Paulo:
Altas,1992.
BENKO, Georges. Economia, espaço e globalização na aurora do século XXI. São Paulo:
Hucitec, 1996
BEZZI, Mere Lourdes. Uma (Re) visão Historiográfica – da Gênese aos novos paradigmas.
Santa Maria: editoraufsm, 2004.
CASTRO, I. E. de: GOMES, P. C. da C.; CORRÊA, R. L. (orgs). Geografia: conceitos e
temas. Rio de Janeiro Bertrand Brasil, 1995.
CORRÊA, R. L. Região e organização espacial. São Paulo: Ática, 1998.
HARNEY, David. Condição Pós-Moderna. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1989.
MAGNOLI, D. Globalização- estado nacional e espaço mundial. São Paulo: Moderna. 1997.
SANTOS, Miltonn. Espaço & Método. 3.ed. São Paulo: Nobrel, 1992
____________Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: HUCITEC, 1997.
SANTOS, M. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico, científico informacional.
São Paulo HUCITEC, 1998.
5.2. Complementar:
LACOSTE, Yves. A geografia – isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Tradução de Maria
Cecília França. Campina: Papirus, 1988.
PEREIRA, Aires José. Ensaios Geográficos e Interdisciplinaridade Poética. 2.ed. São Paulo: Ferrari,
2009.
_______.; SANTOS, Roberto de Souza (orgs.) Ensaios Geográficos e Educação. 1. ed. Rondonópolis:
Stillus, 2006.
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1. EMENTA
O conceito de região ao longo da história do pensamento geográfico. O novo contexto mundial e a atualidade
do conceito de região. A configuração do mundo atual e os blocos econômicos. A inserção da região da
Amazônia Legal no cenário mundial. O papel do Estado no processo de integração regional.
2. OBJETIVOS
3.

Geral:

Entender o conceito de região e sua transformação do longo da história da geografia e suas possibilidades de
aplicação no mundo contemporâneo, diante dos processos de globalização.

2.2. Específicos:
Ao final da disciplina os acadêmicos deverão ter adquirido conhecimento como:


Uma visão panorâmica da geografia regional e espaço mundial desde seus primórdios ao período
contemporâneo, levando-se em consideração o conceito de região.


Um embasamento mais focado no que se refere ao momento de institucionalização da Geografia

como disciplina acadêmica;


Identificar o momento de surgimento da geografia clássica, como o surgimento das escolas geográficas,
conseqüentemente sua especialização e diversificação.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

8.O conceito de Região na geografia tradicional ou na Geografia Clássica.
9.O conceito de Região na nova geografia ou Geografia Teorética-Quantitativa.
10.O conceito de Região na Geografia Crítica e nas novas tendências.

11.Alguns Questionamentos sobre o conceito de região.
12.O novo contexto mundial e a atividade do conceito de região.
13.A configuração do mundo atual e os blocos econômicos.
14.A inserção da Amazônia Legal no cenário mundial.
15.O papel do Estado no processo de integração regional.
4. METODOLOGIA
4.1. Ensino:
Durante o desenvolvimento da disciplina serão realizados:

Aulas expositivas e dialógicas com utilização de alguns recursos visuais (slides, filmes, fotografias,
transparências, etc.

Fichamentos de livros;

Leituras, produção e análises de textos,

Seminários;

Apresentações e discussões das leituras realizadas, em grupo e/ou individualmente;

Exercícios em forma de resumo de texto, resenha e relatório;

Trabalho de campo previamente programado e discutido em sala.
4.2. Avaliação:
Os alunos serão avaliados através de testes de verificação, abrangendo o conteúdo explorado durante as
aulas expositivas e dialógicas, alem de seminários, fichamentos, presenças, assiduidade,
pontualidade,responsabilidade, respeito mutuo etc. e relatórios relativos às atividades práticas. A
participação dos alunos nas atividades desenvolvidas durante o período letivo (principalmente na sala de
aula) será contabilizada para efeito de avaliação.
5. BIBLIOGRAFIA
5.1. Básica:
ANDRADE, Manuel Correia de Geografia:Ciências das Sociedade .2 ed. São Paulo:
Altas,1992.
BENKO, Georges. Economia, espaço e globalização na aurora do século XXI. São Paulo:
Hucitec, 1996
BEZZI, Mere Lourdes. Uma (Re) visão Historiográfica – da Gênese aos novos paradigmas.
Santa Maria: editoraufsm, 2004.
CASTRO, I. E. de: GOMES, P. C. da C.; CORRÊA, R. L. (orgs). Geografia: conceitos e
temas. Rio de Janeiro Bertrand Brasil, 1995.
CORRÊA, R. L. Região e organização espacial. São Paulo: Ática, 1998.
HARNEY, David. Condição Pós-Moderna. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1989.
MAGNOLI, D. Globalização- estado nacional e espaço mundial. São Paulo: Moderna. 1997.
SANTOS, Miltonn. Espaço & Método. 3.ed. São Paulo: Nobrel, 1992
____________Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: HUCITEC, 1997.
SANTOS, M. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico, científico informacional.
São Paulo HUCITEC, 1998.
5.2. Complementar:
LACOSTE, Yves. A geografia – isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Tradução de Maria
Cecília França. Campina: Papirus, 1988.
PEREIRA, Aires José. Ensaios Geográficos e Interdisciplinaridade Poética. 1.ed. Tangará da Serra: São
Francisco, 2003.
_______.; SANTOS, Roberto de Souza (orgs.) Ensaios Geográficos e Educação. 1. ed. Rondonópolis:
Stillus, 2006.

