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Etapa Carga Horária Vigência

8ª Semanal: 2 horas aula Semestral: 40 horas aula 2015/1

Ementa: O curso pretende discutir a importância da Geografia Econômica na Formação do
Economista, destacando o papel da população no Crescimento, Estrutura, Distribuição Geográfica e
Movimentos. Pretende-se introduzir tópicos mais avançados em Análise Espacial e Teoria da
Localização das Atividades Econômicas: Espaço, Região e Polos, permitindo analisar a Dinâmica
das Polarizações e as Políticas de Regionalização. Para tanto, espõe-se as principais Teorias de
desenvolvimento regional e discute-se a questão regional no Brasil, sua formação e
institucionalização, os problemas do Nordeste e a política Federal antes da SUDENE, os aspectos
econômicos do problema das secas e as consequências sobre o nível/padrão de desenvolvimento
econômico no Nordeste.

Objetivo: Capacitar o aluno para entender a importância da Geografia Econômica nos modelos
econômicos e seus fenômenos espaciais, possibilitando-lhe a elaboração de estudos e cenários
regionais e/ou urbanos para fins de tomada de decisão, por meio dos principais modelos de
desenvolvimento regional, mostrando a sua aplicabilidade aos casos da formação da economia
brasileira com o uso de programas de georreferenciamento como Arc Gis e Terraview. Além de
analisar a formação de blocos econômicos, suas etapas e características.

Metodologia / Diretivas: As aulas serão expositivas e críticas, incluindo leituras, pesquisas, debates
e seminários referentes ao conteúdo. Os alunos deverão desenvolver pesquisas, resumos e construir
material crítico do tema a ser discutido para debates em sala de aula. Os recursos a serem utilizados,
durante as aulas serão definidos a partir de discussão entre professor e aluno, podendo inserir quadro
branco, Datashow, softwares e outros eventualmente úteis, a depender da criatividade, capacidade e
flexibilidade do aluno.

Avaliação: A avaliação será contínua, cumulativa e formativa buscando informar e o trabalho do
aluno ao longo do seu processo de aprendizagem. A avaliação contínua e cumulativa será, portanto,
por “etapas” as quais serão formadas de pesquisa, produção e apresentação de material crítico sobre
o conteúdo definido. A avaliação formativa se baseará no feedback do professor ao aluno em relação
às produções citadas, afim de que esse aluno possa refletir sobre seu processo de aprendizagem e
corrigi-lo se assim for necessário, por meio de reapresentação e prova.

Conteúdo Programático

Unidade I – TEORIAS CLÁSSICAS DE LOCALIZAÇÃO
1.1. O campo de estudo da economia espacial.
1.2. Noção de Região e espaço.
1.3. Modelos de Von Thünen, Lösch, Christaller, Weber e Isard.
1.4. Aplicação no Brasil e Rio de Janeiro.



Unidade II – TEORIAS NEOCLÁSSICAS DE LOCALIZAÇÃO
2.1. Economias e deseconomias de urbanização e de aglomeração.
2.2. Forças Centrípetas e Centrífugas.
2.3. Teoria de Desenvolvimento Regional Desequilibrado.
2.4. Teoria de Divergência Regional, Círculo Vicioso.
2.5. Teoria da Adaptação Locacional.
2.6. Teoria da Base Econômica e de Exportação.
2.7. Teoria da Convergência Regional.
2.8. Teoria do Desenvolvimento Endógeno e Sistema de Inovação (polos, clusters e arranjos
produtivos locais - APL).

Unidade III – PLANEJAMENTO REGIONAL NO BRASIL
3.1. Evolução da divisão administrativa dos estados brasileiros.
3.2. Características socioeconômicas regionais e a interação entre regiões.
3.3. Institucionalização dos órgãos responsáveis pelo planejamento regional.
3.4. Planejamento regional no PAEG e nos PND.
3.5. As desigualdades regionais e a “Nova Geografia Econômica” (teorias centro-periferia, migração
de trabalho e de capital etc.).
3.6. A regionalização em âmbito mundial (conceito de integração regional e etapas de formação de
um bloco econômico).

Unidade IV – ECONOMIA URBANA
4.1. Conceito, tipos e características socioeconômicas de uma cidade.
4.2. Distribuição das atividades (uso) e ocupação do espaço urbano.
4.3. Rede urbana: centralidades e hierarquias.
4.4. Vulnerabilidades urbanas (habitação, transporte, poluição etc.).
4.5. Formação urbana e socioeconômica do estado e da cidade do Rio de Janeiro.
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