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1 EMENTA
Principais paradigmas do pensamento econômico e seus respectivos desdobramentos. Os
conceitos mais importantes e recorrentes em geografia econômica. Teorias de desenvolvimento
na perspectiva histórico-espacial do desenvolvimento desigual-combinado. Distribuição
geográfica dos principais sistemas produtivos e a lógica da reprodutibilidade espacial do
capital. Globalização da economia e mercantilização da vida e da cultura. Financeirização.
Emergência de novas tecnologias. Integração e formação de mercados supranacionais e as
mutações no trabalho e no emprego. Pesquisa de fontes da imprensa escrita e audiovisual sobre
a temática econômica.
2 OBJETIVOS
2.1 Geral:
Desenvolver a compreensão do funcionamento da economia capitalista, seus setores de
produção, sua distribuição e localização geográfica, bem como os problemas do
desenvolvimento e os condicionantes do regime produtivo e reprodutivo contemporâneo.
2.2 Específicos:
a) Compreender a produção econômica do espaço;
b) Analisar a problemática do território e da economia no contexto contemporâneo;
c) Estabelecer interface entre economia e território no Ensino de Geografia na Educação
Básica.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. A gênese da Geografia Econômica e seu debate contemporâneo;
2. As relações entre Economia, Sociedade e Estado;
3. O meio técnico-cientifico-informacional e seus impactos políticos e econômicos sobre
Estados e Corporações;
4. A Geografia Econômica Brasileira: soberania nacional, Mercosul, BRICS e Agenda
Internacional.

4 METODOLOGIA
1 Ensino:
Aula expositiva. Leitura, fichamento e apresentação de textos referentes à emente e ao
conteúdo programático. Apresentação e discussão de vídeos relacionados a temática da
disciplina. Atividades práticas (oficinas de ensino).
2 Avaliação:
A avaliação será realizada mediante produção de texto a ser desenvolvida pelos alunos com
data e temas pré-definidos a serem elaborados em um período de 4 (quatro) aulas.
Oportunadamente poderá ser solicitado fichamentos de leituras de textos selecionados e
comunicados previamente aos discentes bem como a elaboração e apresentação de seminários.
Também poderá ser utilizada como avaliação a organização de oficinas práticas e suas
respectivas apresentações ao corpo discente e docente da disciplina.
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