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EMENTA (Unidades Didáticas)
Bases conceituais e teóricas da geografia política e da geopolítica. Teorias geopolíticas. 
Organização política do espaço mundial. Temas geopolíticos contemporâneos. Mundialização e 
globalização. A geografia política e a geopolítica no Brasil. Organização Política brasileira. Práticas 
estatais e sociais na produção de territórios.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
Bloco 01. BASES DA GEOGRAFIA POLÍTICA E DISCURSOS GEOPOLÍTICOS (exposição 
dialogada e seminário) 
 Fundamentos da Geopolítica e Geografia Política; Halford Mackinder e a teoria do poder terres-

tre; Alfred Mahan e a teoria do poder marítimo; Karl Haushofer e a geopolítica alemã; Nicolas
Spykman e a geopolítica do Rimland; Geografia Política: de geografia do Estado à ciência soci-
al.

 Seminário 01:    
1. O sistema internacional contemporâneo (06/03/2018) 

o Conversa: questões geográficas e políticas da atualidade.  

Bloco 02. CONCEITOS FUNDAMENTAIS (exposição dialogada, leitura, análise de textos, 
seminários) 
 Espaço, Poder, Estado, Política, Fronteiras e Limites, Território. 
 Seminários 02,03 e 04:  

02. Geopolítica do tráfico 
03. Geopolítica do terrorismo;
04. Geopolítica da/na América Latina 

Bloco 03. GEOGRAFIA POLÍTICA e GEOPOLITICA NO BRASIL (Exposição 
dialogada/apresentação de filme e seminários)
 Construção do Estado brasileiro e a produção do território nacional; Os temas da Geopolítica

brasileira: Formação das fronteiras; A Federação brasileira; Divisão territorial, Geopolítica da
Amazônia. 

 
 Seminários:   
05. Formação e problemática contemporânea das fronteiras brasileiras; 
06. Geopolítica da Amazônia;
07. Espaço e Representação Política

Bloco 04. O DESAFIO DO ENSINO DA GEOPOLÍTICA –(filme sobre educação e roda de 
conversa  sobre o ensino da geopolítica)

OBJETIVO GERAL
 Dominar os conteúdos e as técnicas de análise referentes à geografia política.



OBJETIVO ESPECÍFICO
 Analisar as teorias da geografia política e as relações território e poder;
 Analisar as transformações do mundo e a relação com a geopolítica;
 Compreender, através da análise da geopolítica brasileira, a evolução e organização do 

território nacional;
 Analisar o “estado da arte” da geografia política mundial, nacional e local;

FORMAS DE AVALIAÇÃO
1- SEMINÁRIOS
Objetivos: estimular a  analise e produção do conhecimento de forma cooperativa;
Tempo: aproximadamente 40 minutos;
Critérios de avaliação: Conteúdo/articulação do grupo/uso de recursos/didática. 
Nota: média atribuída pelo professor e integrantes da turma. 
Roteiro: 
- apresentar o tema e seu contexto;
- Expor o debate existente na literatura, sobre o tema;
- Analisar criticamente o tema;
- Propor ou justificar soluções sobre o tema;
O trabalho escrito, segundo as normas ABNT, deverá ser entregue no ato do seminário.

2- PRODUÇÃO DE TEXTO 
Objetivo:  refletir  sobre  teoria  relacionada  a  um  caso  concreto,  com  base  nos  conteúdos  da
geografia política.
Individual ou em duplas. 
Roteiro da produção:
 Escolher uma problemática real – em qualquer escala geográfica – que diz respeito ao conteú-

do da geopolítica ou geografia política;
 Apresentar o comportamento da problemática selecionada, evidenciando:

a. Em que contexto essa problemática surge?
b. Por que ela é importante?
c. Que grupos e interesses estão envolvidos?
d. Por que essa problemática está relacionada à geografia política e à geopolítica?
e. Que autores e abordagens existem sobre ela?

 Relacionar a problemática com os conceitos estudados na disciplina, evidenciando:
a. Como o conteúdo auxilia a entender o fenômeno selecionado?
b. Conclusão: resumir o texto, mostrando como a produção em questão auxiliou entender

o aspecto da realidade estudo e se ajudou na consolidação do conteúdo da disciplina.

3- PROVA DE TODA MATÉRIA DA DISCIPLINA
a. Somente para os alunos que optarem por não fazer a produção de texto/artigo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 títulos)
SANTOS, Milton.  Por uma outra globalização:  do discurso único à consciência universal.  São
Paulo: Record, 2000a. 
MORAES, A.  C. R.  Bases da formação territorial  do Brasil:  o território colonial brasileiro  no
“longo” século XVI. São Paulo: Hucitec, 2000.
SANTOS, Milton.  A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec,
1996c.
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