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Objetivo 
Fornecer aos alunos elementos teóricos que permitam compreender e interpretar processos de organização 

do espaço e região, articulando análises de diferentes abordagens sobre regionalização. 

Ementa 
Embasamento teórico sobre Organização do Espaço para discussão de conceitos e tipos de região em 
Geografia, bem como o estudo dos processos de regionalização brasileiro. 

 

Procedimentos Metodológicos 
 

A disciplina busca apresentar diferentes fundamentos teóricos da região. Iremos discutir a dimensão natural, 
produtiva e a relação cidade-região como condicionantes da regionalização, bem como, as interconexões entre 

região, desenvolvimento e planejamento, tendo em vista posição de autores do centro e da periferia. A proposta 

é realizar a discussão dos autores no sentido de compreender a estrutura de sua argumentação e posicionar as 
ideias para uma visão crítica do mundo contemporâneo. A disciplina será realizada essencialmente por meio de 

aulas expositivas, buscando sempre estimular a participação dos alunos nas discussões. Na Parte III, quando 

trataremos de temas contemporâneos para o debate regional, o formato das aulas será distinto uma vez que será 

requerida a participação mais ativa dos alunos com a discussão de trabalhos.   
 

Controle da frequência: Será feita a chamada em todas as aulas. Em acordo com a Resolução n. 017/CUn/97, 

“será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno 
que não comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das mesmas”. 

 

Atendimento individual: Na sala do professor às sextas (14h às 18h). Agendar por e-mail antecipadamente.  
 

 

 

Sistema de Avaliação 

Tipo Descrição Peso Data 

Avaliação 1 

Ao final da parte I (Região, desenvolvimento e planejamento: a teoria regional no 

centro e na periferia), será enviada a avaliação correspondente aos temas da Aula 

1 a Aula 6. O aluno terá uma semana para realizar a atividade. A avaliação será 
constituída de três questões discursivas, cabendo a escolha de duas para resposta 

1,0 10/04 

Avaliação 2 

Ao final da parte II (Como pensar a região em um mundo globalizado?), será 

enviada a avaliação correspondente aos temas da aula 7 a aula 11. O aluno terá 

uma semana para realizar a atividade. A avaliação será constituída de três 

questões discursivas, cabendo a escolha de duas para resposta 

1,0 29/05 

Trabalho e 

discussão 

Na parte III (A região nas primeiras décadas do século XXI) será necessária a 

entrega de um trabalho escrito (3 a 5 páginas), realizado em dupla ou individual, 

referente a um dos temas das Aulas 14 a 16. Os trabalhos serão organizados de 

modo que tenha uma distribuição dos grupos entre os temas. A entrega será no dia 

correspondente ao tema escolhido. Nesse dia, também será necessário ao grupo 

participar das discussões em sala trazendo resultados do seu trabalho. 

1,5 

Entre os 

dias 12/06 e 

26/06 

Prova 

Substitutiva 

O aluno que não realizar a avaliação 1 ou 2 deverá realizar a Prova Substitutiva. 

Essa avaliação será uma prova escrita correspondente ao conteúdo da avaliação 

perdida. 

- 03/07 



 

Exame de 

Recuperação 

Seguindo a RESOLUÇÃO Nº 17/Cun/97, “o aluno com frequência suficiente 

(FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco 

vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre”. Essa 
avaliação será uma prova cujo conteúdo corresponde aos textos obrigatórios da 

disciplina. A nota máxima que o aluno pode obter no exame é 6,0. 

- 10/07 

 

 

Cronograma das Aulas 

Parte I. Região, desenvolvimento e planejamento: a teoria regional no centro e na periferia  

Aula 1 

06/03 

Apresentação e discussão do programa.  

Diferentes campos do pensamento regional: perspectivas do centro e da periferia 

Aula 2 

13/03 
Regionalização a partir das condições naturais: limites e possibilidades  

Aula 3 

20/03 
Regionalização a partir dos centros nodais: a teoria dos lugares centrais de Walter Christaller 

Aula 4 

27/03 

Desenvolvimento Regional Desigual I: polos de crescimentos em Françoise Perroux e as tendencias de 
concentração segundo Gunnar Myrdal 

Aula 5 

03/04 

Desenvolvimento Regional Desigual II: especialização e diversificação produtiva a partir da teoria da base de 

exportação de Douglas North 

Aula 6 

10/04 

Região e Subdesenvolvimento: a análise regional em Celso Furtado 

Avaliação I 

Parte II. Como pensar a região em um mundo globalizado? 

Aula 7 

17/04 
A região na abordagem marxista: as proposições de Doreen Massey e Ann Markusen 

Aula 8 

24/04 
A abordagem regional em Milton Santos: a crítica à abordagem clássica e quantitativa 

01/05 Dia não letivo em razão do Dia do Trabalho 

Aula 9 

08/05 
A abordagem regional em Milton Santos: fundamentos teóricos-conceituais 

Aula 10 

15/05 
A abordagem institucionalista/neo-schumpeteriana e as “regiões que ganham” 

Aula 11 

22/05 
A interpretação institucionalista/neo-schumpeteriana da especialização, diversificação e concentração regional 

Aula 12 

29/05 

Abertura da 41a Semana de Geografia  

Avaliação II 

Aula 13 

05/06 
A proposta de regionalização do IBGE: regiões geográficas imediatas e intermediárias 

Parte III. A região nas primeiras décadas do século XXI 

Aula 14 

12/06 
A “vingança” das “regiões que perdem”. O avanço da extrema direita como um fenômeno regional?  

Aula 15 

19/06 
Transição Energética: uma discussão a partir da perspectiva regional. “Retomada” da dimensão natural? 

Aula 16 

26/06 
Pandemia do novo coronavírus, trabalho remoto e aceleração digital. Enfim, a “morte” das regiões? 

Aula 17 

03/07 
Prova Substitutiva 

Aula 18 

10/07 
Exame de Recuperação 
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