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PLANO  DE  CURSO 
 

Unidade Acadêmica PROGRAMA DE ENSINO DA GRADUAÇÃO 

2020.1 UAG 
 

Disciplina Docente 
Geografia Regional do Brasil 1308020 Prof. Dr. Xisto S. de S. de Souza Júnior. 
 

Alunos Distribuição da carga horária Sala: BG201  Horários 

04 Carga Horária/ Total Teórica Prática Cursos Qua: 08:00 as 10:00 

60 h/a 40 20 Geografia e Ciências Sociais  Sex.: 10:00 as 12:00 
 

1. Ementa 

Noções conceituais e metodológicas. Evolução do conceito de região na Geografia. Abordagens 

metodológicas do estudo regional. Regionalização do Brasil: análise crítica. A produção do espaço 

nacional e a questão dos desequilíbrios regionais. As regiões brasileiras: convergências e dissidências. 

Políticas regionais e suas influências na organização do território brasileiro. 
 

2. Contribuição para o Perfil do Egresso do Curso (competências e habilidades) 

Identificar as principais características regionais constituídas no processo de organização do território 

brasileiro. 

3. Objetivos 

Estudar as formas de regionalização a partir dos diferentes fatores responsáveis por sua formação de 

forma a permitir que o aluno compreenda as similaridades e divergências na organização do espaço 

geográfico brasileiro. 

4. Conteúdo Programático (título e discriminação das Unidades) 

O Curso será dividido em unidades básicas que contemplarão 3 eixos de discussão, a saber: 

I – Bases históricas e conceituais: região e regionalismos. 
 A concepção de região em movimento: tendências e desafios. 

 A divisão regional do Brasil no período colonial. 

 A divisão regional do Brasil na primeira metade do século XX. 

 Leituras geográficas das políticas de desenvolvimento regional. 

 

II – Redefinições regionais no Brasil 
 Planejamento Territorial no Brasil: estrutura institucional e planos de desenvolvimento. 

 A industrialização e as diferenças regionais. 

 O papel do GTDN nas redefinições regionais do território brasileiro. 

 Caracterização geográfica das regiões do Brasil. 

 

III – O debate político e o pensamento regional contemporâneo; 
 A formação das redes de desenvolvimento e sua influência na reorganização (política, 

econômica e social) do território brasileiro: a Geografia regional do início do século XXI. 

 As mudanças na relação de produção e o papel dos movimentos populares na organização do 

território brasileiro: ; 

 As tendências nas redefinições regionais do Brasil 
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5. Metodologia de Ensino 

O Curso constará de aulas expositivas, leituras, discussões e seminários de acordo com o conteúdo 

programático. Com relação a trabalhos práticos, os temas, metodologia e desenvolvimento serão 

definidos juntamente com os alunos. 

6. Bibliografia específica 

Básica 

CASTRO, Josué de. Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Antares, 1983. 361p. (Clássicos das Ciências Sociais no Brasil). 
 

DELLABRIDA. V. Desenvolvimento Regional: por que algumas regiões se desenvolvem e outras não? 

Rio Grande do Sul: EDUNISC, 2010 

BECKER, Bertha K. ; EGLER, Claúdio A . G. Brasil : uma nova potência regional na economia mundo. 

3.ed. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 1998. 

CASTRO, Iná Elias de. Brasil: questões atuais da reorganização do território. Rio de Janeiro : Bertrand 

Brasil, 1996.  

Complementar 

ANDRADE, Manuel. Trajetória do Brasil: (de 1500 a 2000). São Paulo: contexto, 2000. (repensando a 

história 

EGLER. Cláudio Gonçalves. Crise e dinâmica das estruturas produtivas e regionais no Brasil. In. 

CASTRO. I.E.; GOMES, P.C.C; CORREA, R.L. Brasil: questões atuais da organização do território. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 185-222. 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 32.ed. S. Paulo: Cia ed Nacional, 2003. 

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. Tradução Carlos Szlak. 2ª. Ed. São Paulo: 

annablume, 2005. 252p. (coleção Geografia e adjacências). 

REVISTA ECONÔMICA DO NORDESTE. REN – Documento do GTDN: uma política de 

desenvolvimento econômico para o Nordeste. V.28. n.4. outubro/dezembro de 1997. p. 307-432. 

7. Critério de Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação deverá levar em consideração o desempenho e participação nas aulas, aprofundamento de 

conteúdo através das leituras dos textos bem como avaliação escrita, espaços de diálogos e trabalhos 

escritos. 

8. Instrumentos de Avaliação 

1. Prova escrita – subjetiva – voltada para estimular a capacidade de interpretação de textos e habilidade 

de síntese 

2. Espaços de diálogo – modelo alternativo de seminário no qual o aluno é estimulado ao aprimoramento 

conceitual. 

3. Debates de texto – voltado para a valorização do diálogo entre os grupos  

4. Elaboração de um dossiê sobre o tema: novos olhares de regionalização para o Brasil. 

5. Assiduidade – recompensa aos alunos que participaram ativamente das atividades. 

9. Atividades de Campo 

Devido aos objetivos da disciplina, a realização de uma atividade de campo é fundamental para o 

aprofundamento do conteúdo por parte dos alunos. A realização da mesma, no entanto, irá depender do 

aceite e parceria dos alunos com a Instituição. 

10. Horário de atendimento ao aluno: 

Com agendamento 
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