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Ementa:  

Aspectos gerais do território brasileiro; Brasil: espaço geográfico e impactos ambientais; Ocupação 

do território brasileiro: população e urbanização; Urbanização do espaço econômico e 

industrialização; Atividades primárias no Brasil; Comércio, transportes e telecomunicações; 

Globalização, Espaço, sociedade, economia no Brasil e no Mundo; 

 

Objetivo Geral:  

• Contextualizar histórica e geopoliticamente a organização do espaço mundial e brasileira; 

 

Objetivo Específico:  

• Caracterizar os aspectos naturais e formação territorial do espaço brasileiro; 

• Discutir a produção do espaço social brasileiro; 

• Compreender o processo de formação e organização da população brasileira no século XXI; 

• Avaliar, caracterizar e discutir as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil. 

 

 

Metodologia:  

A disciplina será desenvolvida conforme a descrição seguinte: 

• Estabelecimento da relação entre a teoria à prática; 

• Leitura de mapas, gráficos e tabelas, interpretação de textos e imagens, além de aplicação de 

questões de vestibulares e Enem, relacionadas aos assuntos mais importantes estudados. 

• Exposições, discussões, leitura e análise de textos, seminários, trabalhos individuais e/ou em 

grupos, produção de textos a partir das leituras a serem indicadas no decorrer da disciplina; 

 

 

Avaliação Individual:  

Produção de textos, simulados e avaliação bimestrais 

 

Avaliação Coletiva:  

Seminários, GD e dentre outras 

 

Unidade Acadêmica I:  



Capítulo 1 – Brasil: localização e territorialidade 

Capítulo 2 – Formação e ocupação do território brasileiro 

Capítulo 3 – Divisão administrativa e regional brasileira  

Textos Extra:  Estado e território no Brasil contemporâneo 

 

 

Unidade Acadêmica II:  

Capítulo 4 – Brasil: estrutura geológica e relevo 

Capítulo 5 – O clima no Brasil 

Capítulo 6 – Hidrografia no Brasil 

Capítulo 7 – Formações vegetais, domínios morfoclimáticos e biomas brasileiros 

Capítulo 8 – Políticas ambientais no Brasil e degradação dos biomas 

Texto extra: Outras Amazônias: as lutas por direitos e a emergência política de outros protagonistas. 

 

 

Unidade Acadêmica III:  

Capítulo 9 – Características da população brasileira  

Capítulo 10 – Brasil e os movimentos migratórios 

Capítulo 11 – O processo de urbanização do Brasil 

Capítulo 12 – A organização do espaço econômico brasileiro  

Capítulo 13 – Industrialização e desenvolv 

 

Unidade Acadêmica IV:  

Capítulo 16 – Espaço agropecuário brasileiro 

Capítulo 17 – A estrutura fundiária no Brasil 

Capítulo 18 – Recursos minerais no Brasil 

Capítulo 19 – Oferta interna de energia: combustíveis fósseis 

Capítulo 20 – Oferta interna de energia elétrica e outras fo 

 

Referências para construção do Plano de Curso: 

TÉRCIO, Lúcia Marina. Fronteiras da globalização: espaço brasileiro natural e trabalho. 3º ano: 

Ensino Médio. São Paulo: Editora Ática, 2018. 

Referências ofertadas para os discentes:  

CASTRO. Iná Elias de. Geografia e política: território, escalas de ação e instituições. Rio de Janeiro: 

Berthand Brasil, 2005. 

HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova des-ordem mundial. 

Coleção Paradidáticos, série poder. São Paulo: Edi 

 


