
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA ECONÔMICA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE006 

EMENTA 
Espacialidade(s) da organização e da reestruturação produtiva. Contradições acerca da 
relação capital-trabalho inseridas na lógica global contemporânea. Produção do espaço 
para a reprodução do capital em termos multi e transescalares. Aspectos simbólico-
culturais e os discursos alternativos ao modelo de economia globalizada vigente. 
Estratégias de abordagem da Geografia econômica na educação básica. 

OBJETIVOS  
● Compreender a centralidade do espaço geográfico para a reprodução do capital; 
● Analisar a reestruturação produtiva da economia globalizada contemporânea 

caracterizando as contradições e os tensionamentos entre capital e trabalho; 
● Identificar os processos de (des-re)territorialização dos fluxos e suas repercussões 

econômicas e político-espaciais; 
● Entender a lógica multi e transescalar da produção do espaço; 
● Reconhecer as complexas relações entre espaço e tempo da economia globalizada 

baseada no desenvolvimento desigual e combinado; 
● Discutir as repercussões simbólico-culturais desse modelo de economia globalizada e 

suas implicações espaciais; 
● Apresentar o debate sobre globalização/fragmentação e os discursos alternativos ao 

modelo vigente;  
● Pensar sobre o ensino de Geografia econômica na educação básica e produzir 

materiais didáticos relacionados ao tema. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, leitura e debate de textos, elaboração de resenhas e fichamentos, 
dinâmicas em grupo, produção de materiais voltados para o ensino de Geografia 
econômica. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, seminários, provas e outras escolhidas pelo professor. 
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