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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

Os principais temas da geopolítica mundial envolvem 
diversos conflitos entre países do mundo:

Segunda Guerra Mundial
Guerra Fria
Descolonização da África e da Ásia
Guerra da Coreia
Guerra do Vietnã
Guerra do Golfo
Guerra do Afeganistão
Guerra do Iraque
Queda do Muro de Berlim
Fim da URSS
Conflitos no Oriente Médio
Imperialismo
Globalização
Blocos Econômicos
Separação da Catalunha



A geografia política moderna reflete as 
características políticas frente aos 

aspectos socioeconômicos no âmbito 
local, regional, nacional e internacional. 
Os estudos desta área avaliam diversos 

fatores que determinaram uma situação 
já estabelecida como.



❖ Globalização;

❖ Regimes governamentais;

❖ Os 3 poderes;

❖ Quociente eleitoral;



Globalização



A globalização é um dos termos mais 
frequentemente empregados para descrever a 
atual conjuntura do sistema capitalista e sua 

consolidação no mundo. Na prática, ela é vista 
como a total ou parcial integração entre as 
diferentes localidades do planeta e a maior 

instrumentalização proporcionada pelos 
sistemas de comunicação e transporte.



Regimes 
Governamentais



Monarquia: O poder do governo é 
concentrado em uma única pessoa, 
nessa forma de governo o poder é 
repassado hereditariamente, e as 
propriedades inerentes a soberania são 
concebida diante dos poderes especiais, 
além da tradição existente.



Oligarquia: Corresponde a um regime de 
governo vinculado ao controle de uma 
quantidade restrita de pessoas e essas 
desfrutam de uma série de vantagens 
devido a sua condição alicerçada no 
poder.



Aristocracia: São governos centralizados 
nas mãos de poucas pessoas, podendo 
ser nobres ou não.



Parlamentarismo: No parlamentarismo 
as decisões sofrem maior influência pelo 
parlamento, são eles os responsáveis 
por indicar um chefe de governo e 
também um primeiro ministro, sendo 
assim é possível que o chefe do governo 
seja um presidente ou um monarca.



República: Na República os 
representantes do povo são eleitos pelos 
próprios, de forma direta ou indireta, a 
principal característica da República é de 
estabelecer a justiça e o bem estar 
comum.

Proclamação da republica
15 de novembro de 1889



Democracia: Na democracia o 
representante é escolhido pelo povo 
através de votação para que assegure 
primordialmente a vontade popular. 
Atualmente a democracia é dividida em 
três poderes: Legislativo, Executivo e 
Judiciário, que devem ser autônomos e 
harmônicos.



Presidencialismo: No presidencialismo o 
Presidente e seus ministros compõem o 
Poder Executivo, já os deputados 
federais e os senadores compõem o 
Poder Legislativo e por fim todo juiz e 
magistrado compõem o Poder Judiciário. 
Os poderes citados devem controlar uns 
aos outros de forma equilibrada, o chefe 
do governo nesse caso é o presidente.













“Um povo 
consciente é o 

maior medo de 
um governo 

mal 
intencionado.”


