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Objetivo Geral 

Apreender o desenvolvimento histórico das sociedades humanas pré-capitalistas, considerando os 

seus respectivos modos de produção e as organizações sociais, econômicas, políticas e espaciais. 

 

Objetivos Específicos 

 Conhecer conceitos básicos de geografia econômica; 

 Entender os principais modos de produção das sociedades pré-capitalistas; 

 Discutir a relação entre os modos de produção das sociedades pré-capitalistas e produção e 

organização do espaço geográfico; 

 Estudar o processo de transição do sistema feudal para o capitalista; 

 Formar uma visão crítica sobre o desenvolvimento histórico das sociedades humanas. 

 
 

 

 

Conceitos e fundamentos da geografia econômica. Os modos de produção e formação sócio-espacial 

das sociedades pré-capitalistas. Produção e organização do espaço geográfico nas sociedades pré-

capitalistas. Crise do sistema feudal, origem do sistema capitalista de produção e mudanças na 

organização do espaço. 

 

 

 

 

 

FICHA DE DISCIPLINA 

OBJETIVOS  

EMENTA 



 

 

1 - Conceitos e fundamentos da geografia econômica 

1.1 - Geografia econômica, sociedade, natureza, formação econômico social e formação sócio-

espacial. 

1.2 - Modo de produção, forças produtivas, meios de produção, processo de trabalho, divisão social, 

técnica e territorial do trabalho e outros a estes associados. 

2. Os modos de produção, formação sócio-espacial e organização do espaço nas sociedades pré-

capitalistas 

2.1 - Gênese da vida social e organização espacial 

2.2 - Comunal primitivo e organização espacial 

2.2 - Antigüidade, servidão coletiva e organização espacial. 

2.3 - Era Medieval, feudalismo e organização espacial 

3. Crise do sistema feudal e origem do sistema capitalista de produção 

3.1 - Principais modificações sócio-econômicas, políticas, ideológicas e espaciais. 

3.2 - Ascensão da burguesia com o expansionismo marítimo e comercial e (re)configuração espacial 

do mundo. 

3.3 - Acumulação primitiva 

3.4 - Mudanças na produção e organização do espaço geográfico. 
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