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A primeira palestra de 2020 pro-
movida pelo Instituto do Legislativo 
Paulista (ILP) aconteceu no dia 19 de 
fevereiro em nossa sala de aula com 
o tema “O fator geográfico na polí-
tica internacional: A teoria geopolí-
tica clássica”. O evento foi conduzi-
do pelo geólogo, doutor em ciências 
e especialista em política e relações 
internacionais, Alex Peloggia, que fa-
lou sobre os conceitos da geopolítica 
e algumas de suas teorias. Contamos 
também com as boas vindas do coor-
denador pedagógico do ILP, Stanley 
Plácido, que ressaltou a importância 
da geopolítica e das relações interna-
cionais nos governos atuais.

Segundo Alex, “podemos conceituar 
a Geopolítica hoje, como um pensa-
mento analítico que, no campo da Ci-
ência Política, faz uso de informações 
geográficas como ferramenta de tra-
balho. Seu campo de aplicação é am-
plo, abrangendo temas que vão muito 
além das questões de poder militar no 
campo das relações internacionais, e 
abrangem meio ambiente, refugiados, 

recursos naturais (minerais, hídricos), 
questões humanitárias etc..”

Quanto à metodologia, a análise  
geopolítica está posicionada no campo 
geo-histórico, visto que, existe uma 
relação indissociável entre o desenvol-
vimento humano (das sociedades, civi-
lizações, estados...) e suas circunstân-
cias geográficas (localização, recursos, 

clima...), expressa tanto na influência 
da geografia na história quanto na mo-
dificação histórica dessa influência e, 
mesmo, da geografia em si.

As dimensões geográficas de análi-
se são duração (tempo), associada à 
análise histórica, e espaço, associado 
à geografia.
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O primeiro registro do pensar geográfico na política é 
de Aristóteles (384-322 A.C.) no segundo volume de seu 
livro “Política”, que assim observou, “A ilha de Creta pa-
rece ter sido feita pela natureza para dominar a Hélade; 
com efeito, sua localização é privilegiada, pois ela se es-
tende pelo mar em torno do qual quase todos os helenos 
estão estabelecidos; um de seus extremos fica a pequena 
distância do Peloponeso, e outro dista pouco da parte 
da Ásia próxima a Triôpion e Rodes. Em decorrência des-
ta localização Minos conquistou o império do mar (...)”. 
Portanto, essa forma de pensar não é algo totalmente 
novo, mas que foi restaurado e reformulado à maneira 
que conhecemos hoje somente na segunda metade do sé-
culo XIX sob o conceito “A Geopolítica é o estudo do es-
tado enquanto organismo geográfico, tal qual ele se ma-
nifesta no espaço; o estado entendido como país, como 
território ou, de uma maneira mais significativa, como 
império.”, de Rudolf Kjellen, cientista político sueco que 
cunhou o termo geopolítica. 

O palestrante também mencionou que o pensamento 
teórico que se firmou a partir da definição de Kjellen foi 
a geopolítica clássica. Essa teoria foi formulada através 
das observações da época e pode ser denominada, nas 
palavras do palestrante, como algo “datado”. Falamos 
de um contexto da expansão capitalista, auge do cres-
cimento imperialista e neocolonial, início de uma globa-
lização econômica e cultural. Na sequência, o geólogo 

apresentou alguns dos 
principais autores e 
suas teorias, como o 
norte-americano Al-
fred Mahan e o britâ-
nico Halford Mackin-
der, que abordavam 
as relações entre 
mar e continente. 
Também o alemão 
Karl Haushofer que 
apontava os pro-
blemas da conti-
nentalidade. Todos 
eles preocupados 
em entender a  
realidade sob o ponto de vista 
dos seus países e em seus tempos históricos.

Para explicar os principais campos que envolvem o as-
sunto, Peloggia apresentou uma série de charges jorna-
lísticas publicadas no jornal Folha de S. Paulo. A partir 
dos desenhos e de uma maneira muito dinâmica, mos-
trou onde se aplicavam as ideias de território, fronteira, 
nação, povo, relações internacionais, recursos naturais, 
economia e conflitos.

Essa foi a primeira de um ciclo de três palestras sobre 
geopolítica que tem por objetivo propagar conhecimen-
to a todos que se interessam pelo assunto e situa-los no 
contexto atual a partir do que aconteceu no passado.

Sala de aula ILP
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 Para concluir as palestras ministradas pelo Dr. Alex Peloggia, o último 
dos três eventos, dessa vez vai tratar do conceito de realismo na política inter-
nacional e os pensamentos de Carr e Morgenthau. 
 Nesse evento será discutida a influência da Geografia na História; a in-
trodução ao conceito moderno de Geopolítica e seus antecedentes; Mackinder e 
a Geopolítica do “Heartland”; Mahan e a Geopolítica dos Mares; Haushofer e a 
Geopolítica do “Espaço Vital” e Spykman e a Geopolítica do “Rimland”.
 O palestrante será o Dr. Alex Peloggia, Geólogo (USP), Psicanalista (CEP-
SP), Doutor em Geociências (USP); Pós-Graduado (Especialista) em Política e 
Relações Internacionais (FESP-SP), Educação (PUC-SP), Arqueologia (UNISA) e 
Artes (Instituto Singularidades). Membro da Sociedade Brasileira de Geologia. 
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De acordo com o ato da mesa nº 36, de 23 de 
outubro de 2019, o Instituto do Legislativo Pau-
lista ficará responsável pela preparação, organi-
zação, coordenação e execução das atividades 
do Parlamento Jovem Paulista, sendo que a pró-
xima edição acontecerá em agosto de 2020. 

O Instituto do Legislativo, que tem por 
objetivo, promover a educação por meio de 
cursos, palestras e seminários abertos ao pú-
blico,  a partir desse ano também cumprirá 

o papel de instruir jovens cidadãos em um pro-
grama que abrange o exercício da cidadania e da democra-

cia, além de elucidar o funcionamento do Poder Legislativo.
O Parlamento Jovem foi criado em 1999 e, desde então, vem 

proporcionando anualmente uma jornada parlamentar onde es-
tudantes das escolas públicas e privadas de São Paulo podem se 
inscrever mediante a apresentação de propostas que tragam 
qualidade de vida à sociedade em geral. Ao se candidatarem 
a uma das 47 vagas, os autores dos melhores projetos terão 
a oportunidade de vivenciar as atividades parlamentares que, 
depois de diplomados estarão em pleno exercício do mandato, 
tal qual um deputado democraticamente eleito.

O objetivo desse programa é possibilitar aos jovens parti-
ciparem de todo processo democrático despertando assim, o 
interesse pela participação política.

Os jovens selecionados, ainda irão desenvolver diversas 
atividades parlamentares com a assistência do Instituto, par-
ticipar de palestras, visitar o Palácio 9 de Julho, sede da As-
sembleia Legislativa, e desempenhar os papéis de deputados 
em Sessão Especial.

Para participar, o aluno interessado deve se inscrever em 
sua escola e produzir um trabalho sob o formato de pro-
jeto de lei, obedecendo aos critérios que serão estabele-
cidos no manual. A escola deve escolher um único projeto 
para representá-la e enviar sua inscrição pelo site dentro do 
prazo estabelecido. Uma comissão analisará os trabalhos e 
selecionará os 47 melhores. É interessante que o candidato 
considere sugestão de colegas e da comunidade em que vive 

e incorpore orientações de responsáveis e professores.
Os partidos temáticos dos quais os alunos deverão optar 

ao produzir o projeto de lei são: Partido do Meio Ambien-
te e do Desenvolvimento Econômico; Partido da Educação 
e da Cultura; Partido da Saúde e dos Esportes; Partido dos 
Direitos Humanos; Partido da Segurança Pública; Partido do 
Trabalho, da Tecnologia e da Inovação; Partido da Mobilida-
de, da Urbanização e da Habitação e Partido da Defesa dos 
Contribuintes e dos Consumidores.

Os critérios para a seleção dos projetos serão: respeito 
à forma de projeto de lei; correção gramatical, concisão e 
clareza; originalidade; exequibilidade da propositura e, por 
fim, pertinência em relação ao tema do “Partido’’ do can-
didato. O Parlamento Jovem é uma excelente oportunidade 
para o aluno vivenciar a experiência de um mandato e se 
envolver intimamente com os processos legislativos, e com 
questões ligadas à cidadania.

Seguindo o exemplo do que acontece dentro da própria 
Assembleia Legislativa, os Deputados Jovens formarão Co-
missões para analisar os projetos antes da Sessão Especial. 
Os alunos fazem a escolha da Mesa Diretora, que deverá 
conduzir os trabalhos que é composta pelo Presidente, que 
representa o Parlamento Jovem Paulista, o Vice-Presidente 
e os 1º e 2º Secretários. Na sessão plenária, os estudantes 
discutem os projetos de lei referentes aos oito partidos te-
máticos, votam e as proposituras aprovadas serão publicadas 
no Diário Oficial do Poder Legislativo. 

Parlamento Jovem é designado aos cuidados 
do Instituto do Legislativo Paulista

Participantes da 19ª edição do Parlamento Jovem
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Bancada do partido da educação do Parlamento Jovem 2010



Faça sua Inscrição

Mais Informações

al.sp.gov.br/ilp/

3886-6288 / 6289
ilp@al.sp.gov.br

/ilp.instituto

@ilpsp Instituto do Legislativo Paulista

Flickr / Instituto do Legislativo Paulista - ILP Instituto do Legislativo Paulista (ILP)

Agenda do ILP

Dia 9/3 - 2ª, das 8h30 às 12h30
LEI MARIA DA PENHA: COMO PODEMOS CONSTRUIR 
UM FUTURO SEM VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES?

Dia 18/3 - 4ª, das15h às 18h
O CONCEITO DE REALISMO NA POLÍTICA INTERNA-
CIONAL: Os Pensamentos de Carr e Morgenthau

Dia 26/03 - 5ª, das 9h às 12h
CICLO ILP + FAPESP: INDÚSTRIA 4.0 - A NOVA  
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E SEUS AVANÇOS

Dia 27/03 - 6ª, das 15h às 17h
MESA-REDONDA - “OS IMPASSES EDUCACIONAIS NA 
CONJUNTURA DEMOCRÁTICA”

Dia 30/03 - 2ª, das 15h às 18h e
Dia 31/03 - 3ª, das 9h às 12h
ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL 
(IPRS) 2014-2018: COMO AVANÇAM OS MUNICÍPIOS

Dia 31/03 - 3ª, das 19h às 22h
JORNADA “MUITO ALÉM DA VISÃO”

Dia 02/04 - 5ª, das 15h às 18h
CICLO DE PALESTRAS “FUNDAMENTOS DA  
GESTÃO PÚbLICA” - Palestra “Planejamento  
e Orçamento Público”

* Acesse nosso portal para mais eventos no mês

Clique no evento para inscrever-se
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