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  PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: GEOGRAFIA 

Turno: Noturno Currículo: 2019 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Unidade curricular 

Financeirização e Urbanização no Brasil  

Departamento 

DEGEO 

Nome do Professor(a) 

Renan Amabile Boscariol 

Período 

-° 

Nº de Vagas 

25 

Carga Horária 

Teórica 

72 ha 

Prática 

------ 

Total 

72 ha 

Natureza 

Optativa 

Equivale à disciplina 
Tópico especial 2: 

Globalização, 
multinacionais e capital 

financeiro 

Grau acadêmico / 

Habilitação 

Licenciatura  

Pré-requisito 

- 

EMENTA 

O processo de financeirização e a natureza do capital financeiro. A evolução 
histórica da moeda e do crédito e sua incorporação no modo capitalista de 
produção. A empresa capitalista sob a lógica da financeirização. A produção do 
espaço sob a lógica do capital financeiro. A financeirização da economia 
brasileira: o Sistema de Financiamento Imobiliário e seus agentes. Os impactos da 
financeirização na lógica e organização dos agentes imobiliários. Os impactos da 
financeirização sobre a produção do espaço urbano nas cidades brasileiras. 

OBJETIVOS 

Compreender o processo de financeirização e a natureza específica do capital 
financeiro no interior do sistema capitalista contemporâneo; Compreender a razão 
de existência da moeda e as múltiplas formas que ela assume para cumprir sua 
função econômica; Entender como a lógica da financeirização afeta a empresa 
capitalista; Compreender como o processo de produção capitalista do espaço é 
influenciado e se transforma a partir do predomínio do ramo financeiro da 
economia capitalista; Conhecer o processo histórico recente da financeirização da 
economia brasileira, partindo da formação do Sistema de Financiamento 
Imobiliário (SFI); Compreender os impactos da financeirização econômica sob os 
agentes imobiliários; Compreender e analisar os impactos desta financeirização 
sobre a produção do espaço urbano nas cidades brasileiras. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I – O PROCESSO DE FINANCEIRIZAÇÃO E A NATUREZA DO 
CAPITAL FINANCEIRO. 
OBJETIVO: Conceituar financeirização e capital financeiro, bem como discutir o 
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processo de financeirização, a partir de uma dimensão histórico-espacial.  
1.1 – Financeirização e capital financeiro: algumas definições; 
1.2 – A monetarização das relações econômicas ao longo da história: dinheiro-
mercadoria, dinheiro-crédito e dinheiro-fictício; 
1.3 – A incorporação do crédito e dos bancos ao sistema capitalista: contradições 
e e tensões. 
   
UNIDADE II – A FINANCEIRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPITALISTA E SEUS 
IMPACTOS 
OBJETIVO: Discutir os impactos da financeirização sobre o sistema capitalista 
contemporâneo, enfocando a perspectiva da empresa capitalista e seus 
desdobramentos sobre o processo de produção do espaço urbano 
2.1 – A financeirização do sistema capitalista e seus impactos sobre a 
organização e operação das empresas capitalistas; 
2.2 – Os impactos da financeirização sobre a territorialidade e as relações 
escalares do sistema capitalista; 
2.3 – A produção do espaço urbano sob a lógica do capital financeiro. 
 
UNIDADE III – A FINANCEIRIZAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA E SEUS 
DESDOBRAMENTOS SOBRE A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 
OBJETIVO: Entender como ocorre e em que momento se inicia o processo de 
financeirização da economia brasileira, enfocando a formação do Sistema de 
Financiamento Imobiliário (SFI) e a constituição de seus principais agentes e 
instrumentos e observando suas consequências sobre o processo de produção do 
espaço urbano das cidades brasileiras. 
3.1 – O movimento histórico da financeirização da economia brasileira; 
3.2 – A criação do SFI e seus agentes: análise da legislação e de sua lógica de 
operação; 
3.3 – A financeirização do mercado imobiliário e seus impactos sobre o processo 
de urbanização no brasil. 
  

METODOLOGIA  

 Encontros síncronos de 2 duas horas cada, a serem realizados 
semanalmente, sempre às segundas-feiras, para a apresentação de 
disciplinas, discussão dos temas e para o esclarecimento de dúvidas dos 
estudantes (os encontros serão gravados e disponibilizados aos estudantes 
via Portal Didático). 

 Podcasts elaborados pelo professor e postados no Portal Didático, a partir 
das dúvidas apresentadas pelos estudantes (dúvidas serão postadas em 
um fórum específico no Portal Didático). 

 Disponibilização de Slides para cada um dos temas elencados na ementa, 
com áudios explicativos anexados. 

 Leituras indicadas em cronograma para serem realizadas individualmente 
com entrega de resenhas (conforme modelo disponibilizado no Portal 
Didático). 

 Todos os recursos que serão utilizados na disciplina estarão dispostos no 
Portal Didático.  
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 O Portal Didático será o principal canal de comunicação e a única forma de 
envio de trabalhos.  

 Para os encontros síncronos será usada a plataforma Google Meet. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

40 pontos – Resenhas (40 pontos); 
20 pontos – Interatividade (participação nos encontros síncronos, nos fóruns de 
debate e demais atividades previstas) 
40 pontos – Texto Final ou Videodocumentário (modelos e instruções serão 
disponibilizados no Portal Didático). 
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