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EMENTA
Globalização e a nova ordem econômica mundial. O Brasil na Nova Ordem Mundial. Conflitos étnicopolíticos e religiosos e sua territorialidade no mundo. As regionalizações brasileiras e paraibanas: A
produção econômica e o desenvolvimento desigual das regiões brasileira e paraibanas.
OBJETIVOS DE ENSINO
Geral
Compreender as relações entre o homem e as relações sociais de poder.






Específicos
Explicar a definição, o papel e a metodologia da Geografia, na avaliação e na interação entre as
diversidades sociais;
Debater sobre os aspectos positivos e negativos dos novos sistemas econômicos mundiais (Blocos
Econômicos) analisando o envolvimento do Brasil nesses blocos.
Discutir a ideologia de movimentos separatista em algumas partes do mundo;
Analisar os movimentos sociais, economia e indicadores sociais do Brasil;
Analisar o desenvolvimento dos meios da economia nas regiões do Brasil, tendo como foco principal a
Paraíba na Região Nordeste.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I
 A produção capitalista do espaço - capitalismo: o processo de produção do capital;
 Origens e evolução histórica;
 Geopolítica global: do pós segunda guerra aos dias atuais;
 Avelha e a nova ordem mundial: contextos, percursos e contradições;
 A regionalização do espaço geográfico mundial.
Unidade II
 Globalização: sociedade, cultura e meio ambiente;
 Reestruturação produtiva do capital e precarização do trabalho;
 O meio técnico-científico informacional e suas implicações;
 Globalização: sociedade, cultura e meio ambiente
 Etnia, religião e território: o mundo em conflito
 Questões de etnia, gênero, sexualidade;
 Questão ambiental e sustentabilidade.
Unidade III
 Regionalização brasileira;
 Construção do território nacional;
 Origem e formação dos complexos macrorregionais;
 Centralização econômica e integração nacional;
 Os Nordestes: moderno versus tradicional.

Unidade IV
 Paraíba: Zona da Mata, Agreste, Borborema e Sertão;
 Aspectos físicos paraibanos (Geologia, Morfologia, Clima, Vegetação e Hidrografia);
 Aspectos econômicos e sociais paraibanos.
METODOLOGIA DE ENSINO
 A metodologia aplicada será através de aulas explicativas e expositivas, com debates realizados
em sala de aula. Será incentivada a realização de atividades individuais e em grupos, seminários,
trabalhos de pesquisa, análise de mapas, imagens, gráficos e a utilização da internet como
ferramenta de pesquisa, buscando integrar conteúdos desenvolvidos através da
interdisciplinaridade, bem como a contextualização com o cotidiano dos alunos.
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
 A avaliação será de forma contínua, gradual, dinâmica, cooperativa e cumulativa, a saber:
verificação formal de aprendizagem; trabalhos individuais/ grupo de pesquisa, apresentação oral e
escrita, realização de exercícios de revisão dos conteúdos.
 A recuperação será contínua e ocorrerá no decorrer do período letivo, através da correção, revisão
das provas e dos exercícios propostos ao longo das aulas, bem como através de instrumentos
formais de verificação da aprendizagem que serão utilizados de forma a atender os conteúdos da
disciplina.
RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS




Datashow;
Pincel para quadro branco e apagador;
Computadores e Softwares específicos
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