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Globalização e organismos internacionais;
Europa: aspectos físicos, população e nacionalismos;
União Europeia;
A Rússia e a Comunidade dos Estados Independentes.

2º bimestre:
 O continente asiático;
 Oriente Médio;
 China;
3º bimestre:
 Sudeste Asiático;
 Japão;
 Índia;
4º bimestre:
 Energia e transporte;
 Questões ambientais.

2. OBJETIVOS


Proporcionar uma visão clara e objetiva das relações entre os fenômenos, tanto sociais quanto
físicos, com o espaço, definindo assim suas causas e consequências;

Analisar os diversos aspectos da sociedade e do espaço geográfico de forma a que fique evidente sua
interdependência e a globalização destes aspectos ou partes de uma mesma realidade;

Gerar subsídios para interpretação e entendimento da realidade social (porque ambiental) de maneira
multiescalar, como forma de posicionamento proativo em relação à sociedade em que vive;

Possibilitar a aquisição de uma consciência que lhe amplie a visão de mundo, dando condições de
interpretação das relações entre os diversos vetores sociais e físicos.

2.1 OBJETIVO GERAL
Vivemos em um mundo permeado por diferentes tipos de espaço e por diferentes relações entre as
sociedades e a natureza. A geografia proporciona ao estudante, enquanto ser pensante e cidadão, uma reflexão
profunda acerca da realidade mediata e imediata, pulsante e plena de simbologia para os mais diversos grupos
sociais. O homem, em sua trajetória entre o aqui e o alhures, se envolve e (des) envolve experiências com o
espaço circundante e com os lugares, moldando geografias múltiplas e singulares. A geografia, antes de ser uma
leitura da profunda e profícua acerca da realidade socioespacial, é um meio de entender e repensar a nossa
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íntima relação com a natureza. Ambiente este que estamos inseridos e recriamos, pois estamos sempre a deixar
marcas na Terra em nossas geografias de vida.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

















































A globalização neoliberal;
A Terceira Revolução Industrial estimula a globalização;
A Revolução técnico-científico-informacional;
A globalização no cotidiano;
A fábrica global muda o espaço geográfico mundial;
A rede imaterial e o mercado de capitais;
As redes são comandas pelas cidades globais;
A outra face da globalização;
Organismos internacionais;
As missões de paz da ONU;
Blocos econômicos e as organizações de cooperação internacional;
As contradiçõesdo mundo globalizado: norte x sul;
Efeitos negativos da globalização nos países desenvolvidos;
A Europa faz parte da Eurásia;
A formação geológica da Europa;
A interação entre vegetação e clima;
Florestas e áreas protegidas na Europa;
População e nacionalismos;
Os imigrantes;
O desenvolvimento humano na Europa;
Alguns conflitos na Europa;
A fragmentação da União Soviética e os conflitos na Europa Oriental;
A Europa após a Segunda Guerra Mundial;
Os Estados Unidos financiam a Europa Ocidental;
A Europa Ocidental busca retomar sua soberania;
O Benelux;
A Comunidade Econômica Europeia;
A União Europeia;
Extensão do território russo;
O relevo da Rússia;
Os climas e as vegetações da Rússia;
A chegada do verão na Rússia;
A Rússia e sua área de influência geopolítica;
A população da Rússia e da CEI;
As nacionalidades na CEI e na Rússia;
Petróleo e nova agricultura na Rússia e na CEI;
Acordo entre China e Rússia;
Mudanças no espaço geográfico da Ásia produzidas pela expansão europeia;
Natureza asiática;
População asiática;
Posição geográfica do Oriente Médio;
O Oriente Médio a partir do século XIX;
Os povos e os conflitos do Oriente Médio;
As disputas territoriais;
A Guerra do Afeganistão;
A nova Guerra do Golfo;
O grupo Estado Islâmico;
Mudanças nos territórios de alguns países do Oriente Médio;
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Agricultura no Oriente Médio: a carência de água;

Mudanças nos territórios do mundo árabe: revoltas populares;

Principais regiões chinesas;

Hidrografia, energia e transporte na China;

As consequências da modernização rural para os chineses;

O crescimento da população chinesa;

Questões geopolíticas da China contemporânea;

A globalização e a economia chinesa;

Tigres e Novos Tigres Asiáticos;

Blocos econômicos asiáticos;

Características naturais do Japão;

Passado e presente japonês;

O espaço industrial japonês após a Segunda Guerra Mundial;

O espaço agrário japonês;

A questão energética japonesa;

População japonesa (questões demográficas);

Aspectos naturais da Índia;

Índia: das antigas civilizações à colonização estrangeira;

A independência da Índia;

O movimento paquitanês;

A construção do espaço geográfico indiano;

Mudanças recentes no espaço geográfico da Índia;

Problemas sociais e população indiana;

Fontes de energia;

Rede de transportes;

Impactos ambientais causados por combustíveis fósseis;

Questões ambientais: a questão da água, resíduos sólidos, degradação dos solos,
devastação das florestas, buraco na camada de ozônio;

As conferências internacionais relacionadas ao ambiente.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS





Exposição Oral do conteúdo ministrado;
Atividades em grupo estimulando o espírito coletivo do corpo discente;
Discussão de temas atuais, buscando uma contextualização dos temas enfocados em sala de aula;
Utilização de material cartográfico: mapas em grande e reduzida escala que representem características
paisagísticas, estruturais e temáticas do Brasil e do mundo.

Utilização de material áudio-visual, objetivando interagir com o universo tecnológico vigente.
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