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1 EMENTA
Introdução ao estudo da Geografia Política e da Geopolítica. A natureza do Estado e suas
relações espaciais. As redes construídas pelo Estado. O papel do Estado no momento atual. As
relações entre Estado, Sociedade e as influências do processo de globalização no território. O
processo de fragmentação do poder do Estado frente às corporações internacionais. A
reorganização e reordenamento do território no momento contemporâneo. As várias
concepções de território. A nova geografia política e o meio técnico-científico-informacional.
A análise política do espaço. A Geografia Política da Cidade e os territórios urbanos. A
construção de Brasília e a geopolítica brasileira. As fronteiras e a questão da soberania frente a
globalização. A emergência do Brasil como líder da América Latina. Contextualização
didático-pedagógica da Geografia Política. Leitura sobre o espaço e seu cotidiano, a exemplo:
seu bairro, sua rua, bem como a sala de aula. A cidade e as relações de poder que advém do
Estado na sociedade capitalista.
2 OBJETIVOS
2.1 Geral:
Compreender as especificidades da Geografia Política no contexto da Ciência Geográfica, bem
como entender a gênese da Geografia Política e da Geopolítica e suas categorias e conceitos,
possibilitando assim analisar o papel atual da Geografia Política e da Geopolítica no que diz
respeito ao surgimento do Estado e de sua fragmentação frente à Globalização, como também
contextualizá-las no âmbito sócio-econômico, tendo como referência a formação dos mercados
mundiais, a força das corporações internacionais, a anulação das fronteiras e a atuação dos
organismos supranacionais.
2.2 Específicos:
a) Compreender a produção politica do espaço;
b) Analisar a problemática do território e da politica no contexto contemporâneo;
c) Estabelecer interface entre politica e território no Ensino de Geografia na Educação
Básica.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. A gênese da Geografia Politica e seu debate contemporâneo;
2. As relações entre Politica, Sociedade e Estado;
3. O meio técnico-cientifico-informacional e seus impactos políticos sobre Estados e
Corporações;
4. O debate contemporâneo sobre fronteiras e sua interface com a Geografia Politica;
5. A Geografia Politica Brasileira: soberania nacional, Mercosul, BRICS e Agenda
Internacional.

4 METODOLOGIA
1 Ensino:
Aula expositiva. Leitura, fichamento e apresentação de textos referentes à emente e ao
conteúdo programático. Apresentação e discussão de vídeos relacionados a temática da
disciplina. Atividades práticas (oficinas de ensino).
2 Avaliação:
A avaliação será realizada mediante produção de texto a ser desenvolvida pelos alunos com
data e temas pré-definidos a serem elaborados em um período de 4 (quatro) aulas.
Oportunadamente poderá ser solicitado fichamentos de leituras de textos selecionados e
comunicados previamente aos discentes bem como a elaboração e apresentação de seminários.
Também poderá ser utilizada como avaliação a organização de oficinas práticas e suas
respectivas apresentações ao corpo discente e docente da disciplina.
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