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 Ementa 
 

O Curso propõe-se desenvolver às seguintes temáticas: a formação histórica 
territorial do Brasil; a complexidade e diversidade atual do país; o espaço indígena; a 
regionalização oficial do Brasil outras regionalizações; a população brasileira; os 
brasileiros e seus territórios; os brasileiros e suas cidades; os brasileiros e a geografia 
do campo; a relação campo-cidade; a questão ambiental no campo e na cidade. 
 
Objetivos 
 
 Mostrar o espaço geográfico brasileiro como produção social no sentido de 
compreender as relações que se estabelecem entre os homens (sociedade) e a 
natureza; contextualizar o Brasil nos processos de organização do espaço mundial; 
caracterizar e diferenciar, os processos de produção e formação socioespacial no/do 
Brasil ao longo do processo histórico. 
  
Metodologia 
 

O curso será desenvolvido por meio de aulas expositivas dialogadas; leituras e 
interpretação de textos; elaboração e discussão de textos; leituras e interpretações de 
fotografias, mapas temáticos, gráficos e tabelas e outras imagens; elaboração de 
mapas e desenhos; audição/exibição de músicas, documentários e filmes; estudos 
dirigidos individuais e em grupos; debates com temas que serão oportunizados no 
decorrer do ano letivo. 

 
Avaliação 

 
A avaliação  será   realizada pela observação e registro de atitudes e valores 

(envolvimento com estudos, colaboração, interação e outros); atividades escritas e 
orais; análise  de documentários, filmes, músicas, mapas, etc.; relatórios de: leituras, 
visitas, documentários e filmes. 
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