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I. IDENTIFICAÇÃO
Unidade Acadêmica: Regional Jataí
Curso: Licenciatura em Geografia 
Disciplina: Geografia política e geopolítica 
Carga horária semestral: 64 horas Teórica:50 Prática: 14
Semestre/ano: 2019/2 Turma/turno: 2º período / noturno
Professor (a): Dimas Moraes Peixinho 
II- Ementa

A constituição da geografia política e da geopolítica. Princípios e fundamentação da geografia política da
geopolítica. Transformações e temas atuais da geopolítica. Globalização e Estado-Nação na perspectiva da
geografia política e da geopolítica. Mecanismos multilaterais e centralização de poder na nova ordem mun-
dial. Os diferentes significados de fronteiras. Guerras e paz no mundo globalizado. Atores emergentes no
século XXI. 
III- Objetivo Geral

 O curso pretende propiciar uma construção teórica que estimule a compreensão sobre a constituição da
geografia  política  e  da  geopolítica.  As  reflexões,  bem como as  habilidades  desenvolvidas,  procurarão
orientar os alunos na compreensão dos princípios e fundamentações da geografia política da Geopolítica
no século XXI. A partir desse arcabouço pretende-se que os alunos compreendam: a constituição do Estado
enquanto estrutura de poder; o papel do Estado-Nação na atual ordem política e da geopolítica do século
XXI;  as  ações  dos  mecanismos  multilaterais  e  centralização  de  poder  na  nova  ordem  mundial;  os
diferentes significados de fronteiras; as disputas territoriais no mundo globalizado e os seus atores.

IV- Objetivos Específicos 

1) Compreender as matrizes do pensamento político e geopolítico; 
2) Distinguir as escolas geopolíticas; 
3) Comparar as ações dos mecanismos multilaterais na organização do mundo contemporâneo;
4)  Analisar a nova ordem mundial e seus atores – estatais e privados;
5) Compreender o papel do Brasil nos cenários geopolíticos – regional e global.  

Sessão 1  –  A formação do Estado e  o seu poder regulador  do território.  II  capítulo do livro BOBBIO,
Norberto. Teoria geral da política: filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Editora Campus,
2000.  

Sessão  2 definição  e  concepções  de  geografia  política  e  geopolítica.    Cap  I  ANDRADE,  Manoel  C.
Geopolítica do Brasil, São Paulo: Ática, 1989. 

Os descobrimentos Marítimos e as fronteiras do Brasil. GUIMARÃES, Luis de Barros. ANDRADE, Manoel
C. (Org). Tordesilhas: um marco geopolítico.  Recife; PE, Fundação Joaquim Nabuco, 1997. Pag 36 a 47.  

 Sessão  3  Os  fundamentos  da  geografia  política  e  da  geopolítica:  contribuição  do  pós-modernismo  á
geopolítica; tradição disciplinar: um século de geografia política e de geopolítica; crise e reestruturação do
Estado-Nação; a construção de novos discursos e suas práticas geopolíticas.   

 Cap I - A geografai política clássica – 1 Ratzel e os fundamentos de uma geografia do Estado; 2 Camille
Vallaux e a Geografia política como ciência social. 

Cap II – Discurso geopolítico – 1 Imperialismo, grandes potências e as estratégias globais; 2 A. T. Mahan,
om poder marítimo e os Estatos Unidos como potência mundial; 3 H. J. Mackinder, o “coração continental” e
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o  “realismo  geográfico”.  In:  COSTA,  Wanderlei  Messias  da.  Geografia  política  e
geopolítica. São Paulo: EDUSP, 2016.   

Caps. I, II, III e V do FONT, Joan N.; RUFI, Joan V. Geopolítica, identidade e globalização. 

Sessão  4  Sistema  internacional  contemporâneo:  globalização  e  organização  supranacional,  globalização
como problema, as dimensões da globalização e o n ovo sistema internacional. Cap VI do livro: CASTRO,
Iná Elias, Geografia e política: território, escala de ação e instituições. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

Visões da geopolítica contemporânea; as guerras comerciais dos dias atuais. 

VI- Metodologia

Os temas serão mediados em aulas expositivas dialogadas e atividades práticas conforme plano de tra-
balho. As atividades serão direcionadas para que ao final do curso ocorram iniciativas de pesquisa e 
prática por parte dos discentes.

VII – Processos avaliativos 

Será desenvolvida durante o semestre, de forma contínua, através de observação da participação e compro-
metimento dos alunos, considerando assiduidade, leitura e estudo dos textos, cumprimento das atividades e
dos prazos e resposta às tarefas solicitadas. Somar-se-á a essa avalição contínua as avalição 

Instrumentos Valor
Duas avaliações escritas Zero a dez 
Trabalho de campo Zero a dez

VIII- Local de divulgação dos resultados das avaliações

Portal UFGNet
IX- Bibliografia básica e complementar 
Ver item X: Cronograma
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X- Cronograma do conteúdo

Aula 1 – 16/08/2019: Introdução a disciplina

Apresentação do plano de trabalho
Introdução a disciplina
 
Aula 2 - 23/08/2019:  

A formação do Estado e o seu poder regulador do território. II capítulo do livro BOBBIO, Norberto.
Teoria geral da política: filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Editora Campus,
2000.  
Texto 2: A formação do Estado e o seu poder regulador do território. II capítulo do livro BOBBIO,
Norberto.  Teoria  geral  da  política:  filosofia  política  e  as  lições  dos  clássicos.  Rio  de Janeiro:
Editora Campus, 2000.  

Aula 3 -  30/08/2019: A formação do Estado e o seu poder regulador do território. II capítulo do livro
BOBBIO, Norberto.  Teoria geral  da política: filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de
Janeiro: Editora Campus, 2000.  

Aula 4 - 06/09/2019:  definição e concepções de geografia política e geopolítica.   Cap I ANDRADE, Mano-
el C. Geopolítica do Brasil, São Paulo: Ática, 1989. 

Aula  5  -  13/09/2019-   Os  fundamentos  da  geografia  política  e  da  geopolítica:  contribuição  do  pós-
modernismo á geopolítica;  tradição disciplinar:  um século de geografia política e de geopolítica;  crise e
reestruturação do Estado-Nação; a construção de novos discursos e suas práticas geopolíticas.   

Cap I - A geografai política clássica – 1 Ratzel e os fundamentos de uma geografia do Estado; 2 Camille
Vallaux e a Geografia política como ciência social. 

Cap II – Discurso geopolítico – 1 Imperialismo, grandes potências e as estratégias globais; 2 A. T. Mahan,
om poder marítimo e os Estatos Unidos como potência mundial; 3 H. J. Mackinder, o “coração continental” e
o “realismo geográfico”. In: COSTA, Wanderlei Messias da. Geografia política e geopolítica. São Paulo:
EDUSP, 2016.   

Caps. I, II, III e V do FONT, Joan N.; RUFI, Joan V. Geopolítica, identidade e globalização. 

Aula  6  –  20/09/2019:  Os  fundamentos  da  geografia  política  e  da  geopolítica:  contribuição  do  pós-
modernismo á geopolítica;  tradição disciplinar:  um século de geografia política e de geopolítica;  crise e
reestruturação do Estado-Nação; a construção de novos discursos e suas práticas geopolíticas.   

Caps. I, II, III e V do FONT, Joan N.; RUFI, Joan V. Geopolítica, identidade e globalização. 

Aula  7 –   27/09/2019-  Os  fundamentos  da  geografia  política  e  da  geopolítica:  contribuição  do  pós-
modernismo á geopolítica;  tradição disciplinar:  um século de geografia política e de geopolítica;  crise e
reestruturação do Estado-Nação; a construção de novos discursos e suas práticas geopolíticas.   

Caps. I, II, III e V do FONT, Joan N.; RUFI, Joan V. Geopolítica, identidade e globalização. 

Aula  8  –  04/10/2019-  Os  fundamentos  da  geografia  política  e  da  geopolítica:  contribuição  do  pós-
modernismo á geopolítica;  tradição disciplinar:  um século de geografia política e de geopolítica;  crise e
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reestruturação  do  Estado-Nação;  a  construção  de  novos  discursos  e  suas  práticas
geopolíticas.   

Caps. I, II, III e V do FONT, Joan N.; RUFI, Joan V. Geopolítica, identidade e globalização. 

Aula  09 –  Os  fundamentos  da  geografia  política  e  da  geopolítica:  contribuição  do  pós-modernismo  á
geopolítica; tradição disciplinar: um século de geografia política e de geopolítica; crise e reestruturação do
Estado-Nação; a construção de novos discursos e suas práticas geopolíticas.   

Caps. I, II, III e V do FONT, Joan N.; RUFI, Joan V. Geopolítica, identidade e globalização. 

Aula 10 –  Avaliação 

Aula 11 18/10/2019 –  
Aula 12 – 25/10/ Sistema internacional contemporâneo: globalização e organização supranacional, globaliza-
ção como problema, as dimensões da globalização e o n ovo sistema internacional. Cap VI do livro: CAS-
TRO, Iná Elias, Geografia e política: território, escala de ação e instituições. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2009.  
Aula 13 – 01/ Sistema internacional contemporâneo: globalização e organização supranacional, globalização
como problema, as dimensões da globalização e o n ovo sistema internacional. Cap VI do livro: CASTRO, 
Iná Elias, Geografia e política: território, escala de ação e instituições. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. 
. 

Aula 14 - 08/11/2018 Sistema internacional contemporâneo: globalização e organização supranacional, glo-
balização como problema, as dimensões da globalização e o n ovo sistema internacional. Cap VI do livro: 
CASTRO, Iná Elias, Geografia e política: território, escala de ação e instituições. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2009.  
Aula 14 -  : Campo  Previsão visita à Base Aérea de Anápolis  

Aula 15 - 

Entrega dos trabalhos finais
Encerramento da disciplina. 

 Obs: Nessa disciplina está prevista a participação de 2 estagiários (doutorandos). Os respectivos planos se-
rão anexados ao plano desse curso.  

Jataí, 09 de agosto de 2019 

__________________________________________
Professor Dr. Dimas Moraes Peixinho


