
 
 
 

 
PLANO DE ENSINO  

 
– Período especial de atividades remotas / 1º semestre de 2020 – 

 
 Linha de pesquisa: Produção do Espaço e Cultura 
Disciplina: Seminário II: Por uma Crítica da Geografia Crítica Código: 
Nível: ( X ) Mestrado   ( X ) 
Doutorado 

Nº de matriculados/as: 
10 

Natureza: (  ) Obrigatória  ( X ) Eletiva Carga horária: 30 Créditos: 2 
Professor/a/es: LUIS LOPES DINIZ FILHO 
Ementa:  
 
O objetivo da disciplina é identificar, analisar e avaliar criticamente os pressupostos            
teórico-metodológicos, éticos e político-ideológicos das pesquisas que integram, de maneira          
explícita ou não, a geografia crítica. 
 
Conteúdos: 
 
I. Definições iniciais 

● A história da geografia crítica ou radical: definições, periodização e polêmicas. 
● Os pressupostos fundamentais da geografia crítica 
● Influências marxistas e não marxistas na origem e transformação da geocrítica. 
● A cientificidade da geografia crítica em questão:  contribuições da filosofia da ciência de Karl 

Popper para o estudo dessa corrente. 
 
II. A primeira geração da geografia crítica ou radical 

● Análise e avaliação dos pressupostos teórico-metodológicos, éticos e político-ideológicos 
das obras de Milton Santos e de David Harvey. 

● Avaliação das teorias de Milton Santos e de David Harvey à luz do conceito de falseabilidade 
de Popper: o teste empírico. 

 
III. A geografia crítica ou radical nos dias atuais 

● Análise e avaliação dos pressupostos teórico-metodológicos, éticos e político-ideológicos 
das obras de Marcelo Lopes de Souza 

● Avaliação das teorias de Marcelo Lopes de Souza à luz do conceito de falseabilidade de 
Popper: o teste empírico. 

● A geografia crítica no ensino de geografia 
● Influências da geocrítica na geografia cultural 

 

Descrição das atividades e recursos tecnológicos a serem empregados: 

Elaboração de resenhas de textos e aulas online com exposição de conteúdo, apresentação e              
discussão de textos. 
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Cronograma (Período em que serão realizadas as atividades remotas e o total de carga horária): 

Aulas online toda segunda-feira, no período de 01 a 29 de junho de 2020.  

A primeira aula (01.06) será exclusivamente expositiva. As demais aulas vão combinar exposição de              
conteúdo, apresentação e discussão de textos.  

Os dias entre as aulas serão usados pelos alunos para elaborar resenhas de textos, um por semana,                 
a serem entregues por e-mail. Serão agendados dias e horários específicos para atendimento             
individual aos alunos com o fim de tirar dúvidas sobre os textos e sobre as apresentações a serem                  
realizadas em aula.  

As resenhas serão elaboradas segundo um modelo padronizado que será fornecido aos alunos pela              
página geografiahumanaufpr.blogspot.com. 

 

Formas de Avaliação: 

Avaliação das resenhas entregues e da participação nas aulas online. 
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Observação: a bibliografia abaixo será complementada com sugestões dos alunos. 
 
CLAVAL, Paul. Marxismo e geografia econômica na obra de David Harvey. Espaço e Economia              
[Online], 3/2013, posto online no dia 19 de dezembro de 2013, consultado 08 de novembro de                
2018. URL: http://journais.openedition.org/espacoeconomia/570; DOI: 10.4000/espacoeconomia.     
570. 

DINIZ FILHO, L. L. A geografia crítica brasileira: reflexões sobre um debate recente. Geografia, Rio               
Claro, v. 28, n. 3, p. 307-321, set.-dez. 2003. 

_______. Certa má herança marxista: elementos para repensar a geografia crítica. In: KOZEL, S.;              
MENDONÇA, F. A. (org.). Elementos de epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: Ed.            
da UFPR, 2002. 

_______. Por uma crítica da geografia crítica. 1 ed. Ponta Grossa: Editora da UEPG, 2013.  

ESPADA, J. C. Prefácio à Edição Portuguesa. In POPPER, Karl Raimund. A sociedade aberta e os seus                 
inimigos. Primeiro volume: O sortilégio de Platão. Tradução: Miguel Freitas da Costa. Revisão: Pedro              
Bernardo. Lisboa: Edições 70, Lda., 2012. (Biblioteca de Teoria Política, 2 v.).  

HARVEY, David. A justiça social e a cidade. São Paulo: Hucitec, 1980 (Coleção Geografia: Teoria e                
Realidade).  

_______. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 23ª ed. São              
Paulo: Edições Loyola Jesuítas, 2012.  

_______________________________________________________________________________________ 

Av. Cel. Francisco H dos Santos, 100 – Centro Politécnico - Edifício João José Bigarella – Sala 108 – 1º andar 

CEP 81531-980 – Caixa Postal 19001 - Curitiba – Paraná 

www.ppggeografia.ufpr.br 

 

http://journais.openedition.org/espacoeconomia/570


 
 
 

_______. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005. (Coleção Geografia e             
Adjacências). 

_______. 17 contradições e o fim do capitalismo. Tradução Rogério Bettoni. 1ª ed. São Paulo:               
Boitempo, 2016. 

_______. A loucura da razão econômica: Marx e o capital no século XXI. Tradução Artur Renzo. 1ª                 
ed. São Paulo: Boitempo. 2018. 

OLIVEIRA, P. E. Da ética à ciência: uma nova leitura de Karl Popper. São Paulo. PAULUS, 2011. 

POPPER, Karl Raimund. A sociedade aberta e os seus inimigos. Primeiro Volume: O Sortilégio de               
Platão. Lisboa: Edições 70, Lda., 2012. (Biblioteca de Teoria Política, 2v.).  

_______. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 2013. 

SANTOS, Milton. Sociedade e Espaço: A formação social como teoria e como método. Boletim              
Paulista de Geografia, São Paulo, n.54, p.81-100, jun. 1977. 

_______. Espaço e método. São Paulo: Nobel, 1985. 

_______. Técnica, espaço, tempo: Globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo:           
Hucitec, 1994. 

_______. Por uma outra globalização. Do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro:              
Record, 2000. 

SILVA, Mariza Ferreira Da. A cientificidade da Geografia Crítica em questão: avaliação das             
contribuições de Milton Santos e David Harvey com base na teoria da ciência de Karl Popper. [Tese                 
de Doutorado]. Curitiba, UFPR, 2019. 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Av. Cel. Francisco H dos Santos, 100 – Centro Politécnico - Edifício João José Bigarella – Sala 108 – 1º andar 

CEP 81531-980 – Caixa Postal 19001 - Curitiba – Paraná 

www.ppggeografia.ufpr.br 

 


