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EMENTA 

O componte Geografia na área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Ensino Médio 
segue uma organização que está definida a partir das categorias organizadas em grupos, 

a saber: 
● Conhecimento, tempo e espaço; 
● Territórios e froteiras; 
● Gênero, indivíduo, natureza e sociedade; 
● Política, trabalho, relações de poder, cidadania e ética; 
● Cultura e diversidades. 

A Geografia é uma ciência estruturada n 

o entendimento das configurações e das dinâmicas espaciais, relacionadas à natureza e à 

sociedade. Centra-se essencialmente no estudo das suas categorias fundamentais de análise, 

quais sejam: Lugar, Paisagem, Território, Região, Espaço Geográfico, e na gama de 

possibilidades de olhares sobre essas categorias. O Espaço, por exemplo, abrange um leque de 

discussões não restrito a uma disciplina. Enquanto perspectiva geográfica tem-se que a 

totalidade do espaço pode ser analisada a partir da relação mútua entre os espaços das 

instâncias produtivas, que formam os circuitos espaciais produtivos e se constitui, portanto, 

recorte de análise e produto social dinâmico em constante (re) construção (SANTOS, 1986). A 

Geografia possibilita, por variados métodos, que sejam identificadas e correlacionadas as 

questões que se referem aos modos de vida, de produção e de reprodução no e do 

espaçogeográfico. Este, por sua vez, é epistemologicamente entendido como aquele resultante 

das transformações causadas pela sociedade ao longo do tempo. A Geografia traz consigo a 

capacidade e a intenção de propiciar o desenvolvimento de um olhar amplo, que seja capaz de 

identificar na organização espacial do lugar onde vive ou na distribuição dos recursos a lógica 

que os configura. Ensinar Geografia é formar sujeitos atentos às questões locais e com 

conhecimento suficiente das questões globais a fim não somente de compreendê- las, mas de 

poder intervir, seja qual for a escala de atuação possível. É construir cidadania proporcionando 

o protagonismo na sociedade em que se vive. 



 

 
OBJETIVOS 

A partir das aulas de Geografia, espera-se que o estudante: 
● Conheça e avalie criticamente as formas de exploração dos recursos naturais 

considerando os diferentes modelos socioecômicos e suas relações com as questões 
socioambientais. 

● Conheça e problematize a dinâmica mundia da população, das mercadorias e do 
capital e relacione os eventos relacionados a elas. Avalie o impacto das novas 
tecnologias nesse processo, bem como nas decisões políticas, sociais, econômicas e 
ambientais. 

● Compare e diferencie os significados de território, fronteira e vazio considerando as 
diferentes sociedades. Compare e avalie os processos de formação do espaço e a 
formação de territórios, territorialidades e fronteiras. 

● Analise a ocupação humana e a produção do espaço considerando os princípios do 
raciocínio geográfico. 

● Compreenda a regionalização do espaço mundial pela perspectiva do desenvolvimento  
humano e econômico. 

● Analise e avalie criticamente o impacto das cadeias produtivas da indústria, da 
mineração e do agronegócio nas comunidades tradicionais. 

● Analise e discuta o papel dos organismos nacionais e internacionais quanto à 
promoção da sustentabilidade socioambiental. 

● Analise e compare indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, 
escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade 
socioeconômica. 

● Relacione e avalie as demandas políticas, sociais e culturais de povos tradicionais ou, 
frente aos processos hegemônicos da Globalização. 
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