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Ementa: Curso de natureza teórico-prática, visando os estudos do Tempo, Espaço e Território na 
configuração da paisagem e da sociedade. Estudo das relações homem-natureza, evolução das forças 
produtivas, formações econômicas e modos de produção; transformações tecnológicas – o trabalho, a 
técnica e a tecnologia - como elementos fundamentais no processo evolutivo; a produção do espaço nos 
diferentes modos de produção; desenvolvimento sócio-espacial - espaço, território, estado-nação. 
 

Objetivo Geral:  
Embasar a compreensão e o reconhecimento do processo histórico e geográfico da formação da 
sociedade e da produção espacial desta, identificando as variáveis que promovem tal processo de 
construção. 
 
Objetivo Específico: 
Dar subsídios para o entendimento da configuração do espaço e da sociedade, a partir dos seguintes 
temas: 
-Compreensão das categorias: tempo, espaço e território e as relações entre estas categorias geográficas. 
-Identificação da interação entre homem e natureza na construção do espaço e na própria definição do 
homem enquanto ser diverso. 
-Análise das condições sociais e naturais que possibilitaram a existência de sociedades distintas quanto a 
sua organização sócio-cultural, linguagem, aspectos físicos, etc. 
-Análise da evolução das forças produtivas e das formações econômicas nos diferentes modos de 
produção. 
-Compreensão das transformações tecnológicas – o trabalho, a técnica e a tecnologia e seus reflexos na 
formação sócio-espacial, bem como a organização do espaço na contemporaneidade 
-Investigação do processo de produção do espaço no capitalismo ao longo de suas fases. 
 

Conteúdo Programático:   
-Relação entre homem e natureza na construção do espaço e na própria definição do homem como ser 
diverso. 
-Condições sociais e naturais que possibilitaram a existência de sociedades distintas quanto à sua 
organização sócio-cultural, linguagem, aspectos físicos, etc. 
-Evolução das forças produtivas e das formações econômicas nos diferentes modos de produção. 
-O processo de produção do espaço no capitalismo ao longo de suas fases. 
-As transformações tecnológicas – o trabalho, a técnica e a tecnologia e seus reflexos na formação sócio-
espacial, bem como a organização do espaço na contemporaneidade 
-Categorias tempo, espaço e território e as relações entre estas categorias geográficas. 
 

Metodologia de Ensino: 
- As aulas teóricas serão ministradas com base no referencial bibliográfico indicado e com auxílio didático 
de mapas, globo terrestre, filmes/documentários e outros recursos e equipamentos que se fizerem 
necessários. 
- As aulas práticas serão previamente programadas em conjunto com os estudantes, com previsão para 
uma viagem a campo, computando 16 horas/aula. 
Recursos Didáticos: 
Referencial bibliográfico: livros, periódicos, anais de eventos científicos, teses e dissertações. 
Apoio: mapas, globo terrestre, filmes/documentário. 
Equipamentos: Quadro/giz, computador, projetor multimídia, GPS, câmera fotográfica. 
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Avaliação: 
A avaliação será processual e deverá considerar a participação nas seguintes atividades propostas: 
- Avaliação Teórica: (50% da nota) 
-Elaboração e Participação em Seminários (30% da nota); 
-Atividades em sala, participação em debates (20% da nota). 
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