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I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Departamento: GEOGRAFIA HUMANA 

Nome de disciplina: Geografia Política 

Código (ALE): IGEOG02-12282 

Professor 1: Eli Alves Penha Matrícula: 32524-1 

Professor 2: Matrícula:  

Carga horária semanal: 4 

Dias e horários da oferta: Consultar grade de horários 

 
II – OBJETIVOS 
 
A Disciplina busca incorporar a relação entre espaço e poder, apresentando os 
principais conceitos envolvidos e acompanhando a constituição de políticas de 
controle do território. 
 
III – DETALHAMENTO DA METODOLOGIA 
 
A carga horária da disciplina está distribuída da seguinte forma: 
2 tempos semanais de atividades síncronas; 
3 tempos semanais de atividades assíncronas. 
 
A frequência e participação dos alunos inscritos na disciplina será aferida 
considerando a elaboração das avaliações e a realização das atividades 
assíncronas.  
 

Conforme exposto no Art 10º da DELIBERAÇÃO Nº 14/2020 que versa sobre a 
oferta pela UERJ de plataformas tecnológicas públicas e gratuitas de ensino e de 
webconferência voltadas ao uso institucional docente, todas as atividades 
síncronas e assíncronas da disciplina serão desenvolvidas por meio dos recursos 
disponíveis na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/UERJ. 
Ressaltamos que caso o exposto no Art. 10º não seja garantido, os docentes se 
facultam o direito de uso de outras plataformas, sendo os alunos previamente 
informados sobre a mudança. 
 
Serão realizadas duas avaliações de aprendizagem compostas por atividades 
assíncronas que deverão ser elaboradas pelos alunos em prazos previamente 
apresentados no cronograma a ser divulgado no espaço destinado à disciplina na 
plataforma AVA/UERJ.  
 
Está garantido ao estudante a possibilidade de fazer prova de segunda chamada, 
bem como é reservado ao estudante o direito à realização de uma Avaliação Final 
caso o grau mínimo para aprovação não seja atingido, conforme §3º do Art. 4º da 

DELIBERAÇÃO Nº 14/2020. 
 
 
 
IV – CRONOGRAMA 



 

 
 
Semana 1 – Apresentação do Programa 
Atividade síncrona: Apresentação e debate do programa de curso. 
Atividade assíncrona: Leitura do programa e envio de dúvidas sobre os blocos e as 
atividades.  
 
 
Semana 2 – Geografia Política Geopolítica: Evolução dos Campos 
COSTA, Wanderely Messias da. (1992): Geografia Política e Geopolítica. São 

Paulo, Hucitec. 13 – 27.  
BECKER, Bertha K. “A Geografia e o Resgate da Geopolítica”. In: Revista 

Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, Ano 50, N° Especial, 99-125, 1988 
Atividade síncrona: Leitura do texto.  
Atividade assíncrona: Debate do texto sobre fronteira e formulação de uma 
pergunta sobre o texto lido. 
 
 
Semana 3 – Conceitos Fundamentais da Geografia Política: Fronteiras 
Machado, Lia. (2000). Limites e fronteiras: da alta diplomacia aos circuitos da 
ilegalidade. Revista Território. 8. 9–29. 
Martin, André Roberto. Fronteiras e Nações, SP, Contexto, 1992 
Atividade síncrona:  e debate do texto.  
Atividade assíncrona: Leitura do texto sobre fronteira e formulação de uma 
pergunta sobre o texto lido. 
 
Semana 4 – Conceitos Fundamentais da Geografia Política: Território I 
PENHA, E. Alves. (2005). Território e Territorialidade: Considerações Histórico-
Conceituais. Rio de Janeiro, Revista Brasileira de geografia, v.59, n.1, Jan/Jun 
2005 (7:22). Link 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_2005_v59_n1.pdf 
Atividade síncrona: Apresentação e debate do texto sobre território.  
Atividade assíncrona: Formulação de perguntas sobre o texto disponibilizado.  
 
 
Semana 5 – Conceitos Fundamentais da Geografia Política: Território II 
PENHA, E. Alves. (2005). Território e Territorialidade: Considerações Histórico-
Conceituais. Rio de Janeiro, Revista Brasileira de geografia, v.59, n.1, Jan/Jun 
2005 (7:22). Link 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_2005_v59_n1.pdf 
Atividade síncrona: Apresentação e debate do texto sobre território  
Atividade assíncrona: Formulação de perguntas sobre o texto disponibilizado.  
 
 
Semana 6 – Conceitos Fundamentais da Geografia Política: Territorialidade 
PENHA, E. Alves. (2005). Território e Territorialidade: Considerações Histórico-
Conceituais. Rio de Janeiro, Revista Brasileira de geografia, v.59, n.1, Jan/Jun 
2005 (7:22). Link 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_2005_v59_n1.pdf 
Atividade síncrona: Apresentação e debate do texto.  
Atividade assíncrona: Formulação de perguntas sobre o texto disponibilizado.  
 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_2005_v59_n1.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_2005_v59_n1.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_2005_v59_n1.pdf


 

 
Semana 7 – 2/11 - Geopolítica Clássica – Mahan, Mackinder, Haushofer, 
Spykman  
COSTA, Wanderely Messias da. (1992): Geografia Política e Geopolítica. São 

Paulo, Hucitec. 
Atividade síncrona: Apresentação dos principais aspectos e autores da geopolítica 
clássica..  
Atividade assíncrona: Escolha um dos autores a serem trabalhados na aula e 
apresente suas principais ideias em um parágrafo 
  
Semana 8 – 2/11 - Geopolítica Clássica II– Mahan, Mackinder, Haushofer, 
Spykman  
COSTA, Wanderely Messias da. (1992): Geografia Política e Geopolítica. São 

Paulo, Hucitec. 
Atividade síncrona: Apresentação dos principais aspectos e autores da geopolítica 
clássica pelo professor Eli Alves Penha.  
Atividade assíncrona: Escolha um dos autores a serem trabalhados na aula e 
apresente suas principais ideias em um parágrafo 
 
Semana 9 – Geopolítica da Guerra Fria 
 
Semana 10 – 16/11 - A Geopolítica do Brasil – Formação do Território e das 
Fronteiras 
PENHA, Eli A.A criação do IBGE no contexto da centralização política do estado 
novo. IBGE, 1993.  
Atividade síncrona: Apresentação e debate dos principais aspectos na formação 
das fronteiras brasileiras pelo professor Eli Alves Penha.  
Atividade assíncrona: Escolha um mapa importante para formação das fronteiras e 
faça um breve comentário. 
 
 
Semana 11 – A Evolução do Pensamento Geopolítico Brasileiro 
COSTA, Wanderely Messias da. (1992): Geografia Política e Geopolítica. São 

Paulo, Hucitec. 
NOVAES, A. N. (2015). A Geopolítica pelas Imagens, Terra Brasilis (Nova Série) 
[Online], 6.  
Atividade síncrona: Apresentação e debate sobre a evolução do pensamento 
geopolítico brasileiro. 
Atividade assíncrona: Escolha um geopolítico brasileiro e faça um breve 
comentário sobre as suas principais ideias.   
 
 
Semana 12 – Questões Geopolíticas do Brasil 1 
Atividade síncrona: Apresentação de algumas das questões geopolíticas brasileira.  
Atividade assíncrona: Debate dessas questões 
 
Semana 13 – Questões Geopolíticas do Brasil 2 
Atividade síncrona: Apresentação de algumas das questões geopolíticas brasileira.  
Atividade assíncrona: Debate dessas questões 
 
Semana 14 – O “Meridionalismo” como proposta de posição geopolítica do 
Brasil no Mundo 



 

MARTIN, André Roberto. Brasil, Geopolítica e Poder Mundial – o anti-Golbery. SP, 
Hucitec, 2018. 
Atividade síncrona: Palestra e conversa com o professor André Martin (USP) – 
Professor Convidado.  
Atividade assíncrona: Escrever um parágrafo comentando as ideias do palestrante 
presentes em seus textos e apresentações disponibilizadas. MARTIN, André. O 
Meridionalismo Geopolítico. Palestra de André Martin no Congresso Brasileiro. 
Millennivm, 2012. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-
oABdxQGLG0. 
 
 
Semana 15 – Debate das questões Apresentadas 
 
Semana 16 – Realização da Prova Final 
 
 

Avaliação: A nota final consistirá da entrega dos exercícios propostos nas 

atividades assíncronas. 

 

Entregar os exercícios formulados três textos, elaborar e responder uma questão 

formulada pelo próprio aluno. Procure contextualizar a questão, utilizando os conceitos 

apropriados. 

 
 
 
 
 
 

 
PARECER DO DEPARTAMENTO 
 
 
Atestamos concordância e aproveitamento da carga horária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-oABdxQGLG0
https://www.youtube.com/watch?v=-oABdxQGLG0
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ACEITE DA COORDENAÇÃO DE CURSO 
 
 

 


