#ConquistaNoEstudo ■ #Dia3Semana3
Ensino Médio ■ 3º. ano

Cronograma da Semana
■	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS.
Tema: Polinômios: o que são, operações e fatoração
■	CIÊNCIAS NATURAIS E SUAS
TECNOLOGIAS.
Tema: Química Orgânica I (Química)
■	CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS
TECNOLOGIAS.
Tema: Geopolítica (Geografia)
■	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS.
Tema: Perfect tenses (Inglês)
■ PRODUÇÃO DE TEXTO.
Tema: Redação

E aí! Animado para mais um dia de
estudos?
Hoje iremos trabalhar com Geopolítica,
um tema superlegal em Geografia. Esse
assunto é bastante importante, pois
sempre cai em vestibulares e ENEM.
Então...
#PartiuGeografiaComCQT.
Bom Estudos!!!!!!

#SeLiga
Muito bem!!
Agora que você está por dentro do que vai estudar
hoje, que tal abrir bem a janela da sua residência e
deixar o vento entrar e focar no estudo?
E não esqueça! Essa atividade tem a duração de 2h.
Ah!! Já estava esquecendo. Não se
esqueça de colocar em suas redes sociais.
#PartiuEstudarComConquista

#Conteúdo
Mas, afinal, o que é Geopolítica?
Vamos lá....
É a ciência que se concentra na utilização de poder político sob
determinado território. Em uma visão mais prática, a geopolítica
compreende as análises de geografia, história e ciências sociais
mescladas com teoria política em vários níveis, desde o Estado até o
internacional-mundial.
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaEconomica/geopolitica/geopolitica.php

Agora que você está por dentro do assunto. Que tal fazer aquela
#hashtag.
#PartiuQuimicaComCQT

#Descontrair
Muito bem. Para que você possa ficar mais por
dentro do assunto, que tal ver essa videoaula que a
Conquista achou no Youtube?
Basta acessar esse link:
https://www.youtube.com/watch?v=TB4tfdzyAZE
E não se esqueça de fazer aquela hashtag.

#GeoPoliticaÉComCQT

E aí?!
Curtiu o vídeo? Legal né?!
Vale lembrar que, normalmente, geopolítica é uma
palavra associada aos assuntos que envolvem relações
internacionais, acordos diplomáticos e toda espécie de
conflito entre países, culturas ou disputas territoriais.
É muito comum as pessoas entenderem geopolítica
como uma síntese dos acontecimentos atuais de nossa
sociedade.
Disponível in: <https://www.sogeografia.
com.br/Conteudos/GeografiaEconomica/
geopolitica/geopolitica.php> acesso em
03 de Abril de 2020.

Geopolítica Atual
Após inúmeras teorias sobre a área de geopolítica, ela
foi muito discutida após a Segunda Guerra Mundial,
aliada às diferentes relações econômicas e políticas
internacionais que surgiam.
Os maiores enfoques estavam nos conflitos, nas nações,
nos Estados e nos territórios.
Foi somente na década de 1980 que a geopolítica se
consolidou. Hoje, ela possui uma visão crítica sobre os
eventos atuais, sendo muito importante nos vestibulares e
no Enem.
https://www.todamateria.com.br/geopolitica-brasil-mundo/

Geopolítica no Brasil
Os principais temas abordados no Brasil sobre geopolítica são:
■ Pré-Sal
■ Reforma agrária
■ Recursos agrícolas
■ Demografia
■ Petróleo e a Petrobrás
■ Proteção das fronteiras
■ Questões de infraestrutura
■ Mercosul e Unasul
■ Industrialização
■ Crescimento urbano
■ Questões políticas internas
■ Questão indígena

Veio com a corrente da Primeira Guerra Mundial, a maioria
dos autores da geopolítica brasileira tinha a intenção de
mostrar ao governo como transformar o Brasil em potência.
Para eles, o país já dispunha dos recursos naturais para tal
feito. São algumas dessas características: o Brasil tem um
território extenso; uma população elevada, que poderia
significar um maior número de pessoas para o exército
do país no caso de uma invasão externa, o país possui
abundantemente água doce para abastecimento e salgada para
geração de energia e transporte. Ou seja, essas características
geográficas tornavam o país autossuficiente em algumas
questões.
<https://www.politize.com.br/geopolitica-voce-conhece-esse-campo-deestudo/> acesso em 03 de Abril de 2020

Houve muitos projetos para a integração
do país, diante do tamanho do território era
preocupante que a maior parte estivesse
desocupado. O interesse então era ligar o país
de norte a sul, de leste a oeste, para se tornar
um bloco monolítico. Se este objetivo fosse
atingido, então o país poderia pensar em uma
projeção regional e, após isso, talvez até em
contexto mundial.

Geopolítica x Geografia política

O geógrafo alemão Friedrich Ratzel, com seu livro
Politische geographie, de 1897, difundiu o conceito de
geografia política, muito embora o termo já existisse,
mas sua obra foi um marco. Para o geógrafo, para se
estudar o homem e o espaço, era necessário entender as
relações políticas que cercavam este processo. Segundo
ele, a grande finalidade dos Estados seria garantir
a organização territorial e meios de subsistência à
população. Sua conclusão é de que a geografia política é
a ciência que estuda a luta pelo espaço territorial.

Mesmo o campo de estudo já existindo, a Geopolítica
só veio a se chamar Geopolítica em 1905 com o sueco
Rudolph Kjéllen, que assim a nomeou em seu artigo “As
grandes potências”. Ela estuda a relação entre poder e
território, e como a conquista de determinado território
pode modificar as relações entre os Estados.
Embora a Geografia política e a geopolítica se
relacionem e se sobreponham, são diferentes na
abordagem. Enquanto a primeira estuda a relação entre
território e o Estado, a segunda foca mais nas teorias
e estratégias da obtenção de poder de determinado
território e suas implicações.

FACISMO E GEOPOLÍTICA
À época da Alemanha nazista foi criado o Instituto Geopolítico
de Munique, tendo como membro fundador o geógrafo Karl
Haushofer, ligado ao partido nazista e importante nome na
geopolítica alemã. O Instituto contava com colaboradores que
estudavam e pesquisavam apenas sobre o tema.
A geopolitik, como ficou conhecida a forma de se
pensar a geopolítica alemã, buscava legitimar a política
expansionista da Alemanha Nazista e também conquistar o
chamado Lebensraum, que seria o espaço vital, conceito criado
por Friedrich Ratzel. Segundo esse pensamento, uma grande nação
precisaria de um espaço vital para poder se expandir, essa região
seria vasta e teria solo fértil para plantação, e para eles esse espaço
ficaria na região do Leste Europeu, sob domínio da então União
Soviética.

Devido à institucionalização pela Alemanha e também por ter
servido estrategicamente aos nazistas, a geopolítica passou a ser
vista de forma obscura, e chegou até a ser chamada de ciência
maldita. Porém, a geopolitik alemã era de natureza ideológica,
diferente da geopolítica real. E, embora tenha sido denominada
como arma fascista, o pensamento geopolítico não era exclusivo do
Estado nazista, pois as práticas de dominação baseadas no controle
territorial serviram e servem tanto Estados autoritários quanto
democráticos. Um exemplo disso, os EUA se consolidaram como
potência mundial acompanhados do pensamento geopolítico. Ela
foi muito útil em diversas jogadas no cenário internacional para o
país, assim como na defesa de seu território e decisivo na época da
Guerra Fria.

~

Ao retornar às aulas, não se esqueça
de apresentar essa pesquisa para
seu professor.

#MAONAMASSA

Depois da videoaula e dos exemplos
apresentados, que tal partir para
uma atividade?

#Partiu.

Pesquisa

Com auxílio do seu livro, faça uma pesquisa sobre os
seguintes temas relacionado à Geopolítica.
a.	Diferencie as concepções de Estado, Governo e
Nação.
b. Concepção em nova ordem mundial.
c.	O que levou o mundo ser dividido entre países do
Norte e países do Sul.
d.	O que levou a Europa a partir de 1989 a promover
a reorganização de alguns países.

#CenasDosPróximosCapítulos
Na aula de hoje, aprendemos sobre Geopolítica. Pedimos que converse com seu
professor se ainda estiver com alguma dúvida.
Esse material teve como pesquisa os seguintes sites:
TEXTOS
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaEconomica/geopolitica/
geopolitica.php;
https://www.politize.com.br/geopolitica-voce-conhece-esse-campo-de-estudo/;
LIVRO DIDÁDICO
Conquista – 3º. ANO – ENSINO MÉDIO.
EXPLICAÇÕES PELO YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=TB4tfdzyAZE
E aí. Curtiu?
E se prepare, pois estamos organizando uma aula top para você! Fique ligado que
vem novidades por aí!!!

