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PARTE I –  A Geopolítica clássica   
(1ª metade do  século XX)    



Na origem da geopolítica: Friedrich 
Raztel 

Friedrich Ratzel (1844-1904) “Geografia Política”, 1897



O pensamento precursor de Ratzel (1) 
[FONTE:  “A Geopolítica Clássica revisitada” in Nação & Defesa, nº105 , p. 226 ]



O pensamento precursor de Ratzel (2) 
[FONTE:  “A Geopolítica Clássica revisitada” in Nação & Defesa, nº105 , p. 226 ]



O pensamento precursor de Ratzel (3) 
[FONTE:  “A Geopolítica Clássica revisitada” in Nação & Defesa, nº105 , p. 226 ]



Na origem da geopolítica: Rudolf 
Kjellén  

Rudolf Kjellén (1864-1922) “O Estado como Forma de Vida”, 1917



Kjellén e o contexto de nascimento 
da geopolítica (1)  

o O neologismo “geopolítica” foi originalmente cunhado, no 
crepúsculo do século XIX, pelo sueco Rudolf Johan 
Kjellén, professor das Universidades de Gotemburgo e 
Uppsala.  

o O termo terá sido utilizado, pela primeira vez, em 1899, 
num trabalho sobre as fronteiras da Suécia.  

o Para além de académico, Kjellén foi um político ativo e 
influente da Suécia no início do século XX, membro do 
Parlamento sueco, senador, e um defensor de ideais 
nacionalistas mais ou menos radicais. 

o A nascente geopolítica foi também um produto direto do 
contexto histórico-político vivido por Kjellén, na transição 
do século XIX para o século XX.



Kjellén e o contexto de nascimento 
da geopolítica (2) 

o Nessa época, a Suécia estava profundamente dividida sobre a 
dissolução da União de Estados Súecia-Noruega, que datava 
de 1814 (uma compensação territorial adquirida pela Suécia, 
no final das guerras napoleónicas, devido à perda da Finlândia 
para a Rússia czarista, em 1808). 

o A dissolução acabou por se verificar em 1905, tendo-se a 
Noruega tornado um Estado independente.  

o Kjellén foi um forte opositor da independência da Noruega. No 
âmbito dessa oposição, redigiu diversos manuscritos (entre os 
quais Inledning till Sveriges geografi, onde usou  pela primeira 
vez o termo geopolítica). 

o Efetuou, também, virulentas intervenções políticas contra a 
dissolução da União de Estados onde a Suécia tinha primazia. 



Kjellén e o contexto de nascimento 
da geopolítica (3) 

o Apesar da neutralidade adoptada pela Suécia desde 1814, o 
tema do império perdido e a nostalgia da grandeza do 
passado estiveram sempre presentes na sociedade sueca e 
na agenda dos partidos políticos até à I Guerra Mundial. 

o Este facto é compreensível se tivermos em conta que até à 
ascensão da Rússia e da Prússia ao estatuto de grandes 
potências europeias durante o século XVIII, a Suécia era a 
principal potência militar no Norte da Europa e da região do 
Báltico.  

o À célebre trilogia revolucionária francesa de 1789, liberdade/
igualdade/fraternidade Kjellén contrapôs também, juntamente 
com o germânico Werner Sombart (conhecido pelas suas 
teses sobre a origem do capitalismo, como produto de uma 
ética judaica), uma nova trilogia – dever/ordem/justiça. 



Kjellén e o contexto de nascimento 
da geopolítica (4) 

o A receptividade ao ideário imperialista/conservador/autoritário e 
de Kjellén foi bastante significativa, não só na Suécia, como entre 
o público de língua alemã (Alemanha e Áustria).  

o Quanto à palavra geopolítica, foi introduzida em língua alemã, tal 
como os restantes trabalhos de Kjellén, pelo geógrafo austríaco 
Robert Sieger, nos primeiros anos do século XX.  

o Esta rápida germanização da Geopolitik deveu-se também ao 
facto do sueco Kjellén ter uma profunda admiração pela 
Alemanha imperial (era casado com uma alemã). 

o Juntamente com o britânico Houston Stewart Chamberlain (que 
se naturalizou alemão em plena I Guerra Mundial...), e o francês 
Joseph-Arthur, conde de Gobineau (autor do Essai sur l´ Inegalité 
des Races Humaines, publicado entre 1853-1855), constiuia um 
“famosíssimo trio não alemão super germanófilo”. 



 
Um trio “super germanófilo”:  

Kjellén, Gobineau e Chamberlain 
Rudolf Kjellén  

(1864-1922)
Joseph Arthur, conde de 
Gobineau (1816-1882)

Houston Stewart Chamberlain 
( 1855-1927)



A geopolítica segundo Kjellén (1) 
oPara Kjellén, a geopolítica não era um neologismo oco de agradável 
ressonância erudita, como afirmavam os seus detratores, nem, 
certamente, mais uma palavra “cara” (five dollar term) com um 
glamour sinistro como, mais tarde, a qualificou a revista norte-
americana Life durante a II Guerra Mundial. 
oA explicação do significado do neologismo e do objeto desta nova  
“ciência” foi feita por Kjellén na sua obra mais importante, Staten som 
Lifsform (“O Estado como forma de vida”, 1916). 
oEmbora redigida originalmente em sueco foi rapidamente traduzida 
para alemão (Der Staat als Lebensform, com a 1ª edição em 1917, 
durante a I Guerra Mundial). 
oA geopolítica foi apresentada como “a ciência do Estado enquanto 
organismo geográfico tal como este se manifesta no espaço” sendo o 
Estado entendido como país, como território, ou de uma maneira 
mais significativa como império. 



A geopolítica segundo Kjellén (2) 

oSegundo Kjellén, a geopolítica designava uma verdadeira 
ciência autónoma, com um objeto novo, diferente da Politische 
Geographie (Geografia Política, 1897), criada por Friedrich 
Ratzel - o mais importante geógrafo germânico da segunda 
metade do século XIX 
oEsta nova “ciência” tinha por objeto constante o Estado 
unificado e pretendia contribuir para o estudo da sua natureza 
profunda, nas suas múltiplas facetas.  
oA geopolítica assumia, assim, a ambição de ser uma “ciência” 
relevante para o exercício poder político do Estado e fornecer 
uma visão estratégica para a política internacional. 
oAssim, demarcava-se da Geografia Política que era uma saber 
sem essa relevância pois “observava o planeta como habitat das 
comunidades humanas em geral”. 



A geopolítica na visão anglo-saxónica: 
Alfred T. Mahan e Halford Mackinder (1)  
oEmbora os anglo-saxónicos (sobretudos os britânicos), não 
usassem, durante muito tempo, a palavra geopolítica pelas suas 
conotações germânicas, desenvolveram estudos nessa área. 
oNo final do século XIX o almirante norte-americano Alfred Thayer 
Mahan fez vários estudos influentes sobre o poder marítimo, o 
mais conhecido dos quais intitulado The Influence of Sea Power 
upon History, 1660-1783 (1890).  
oO grande impacto dos trabalhos de Mahan sobre os seus 
contemporâneos pode facilmente constatar-se na Alemanha, 
que, no início do século XX, disputava aos britânicos a sua 
tradicional supremacia marítima. 
oNesse contexto, o Kaiser Wilhelm II determinou que os livros 
Mahan fossem leitura obrigatória pelos oficiais da sua marinha 
imperial. 



A geopolítica na visão anglo-saxónica: 
Alfred T. Mahan e Halford Mackinder (2)  
o Quanto aos britânicos têm em Halford John Mackinder, o seu 

nome mais influente. Foi um geógrafo, académico e político 
britânico da primeira metade do século XX.  

o Foi deputado na Câmara dos Comuns (1910-1922) e 
desenvolveu missões diplomáticas no Sul da Rússia 
(1919-1920), para onde foi nomeado pelo Foreign Office para 
tentar criar uma aliança anti-bolchevique.  

o Foi ainda um explorador famoso na época imperial/colonial, 
sendo o primeiro europeu a escalar o monte Quénia até ao 
seu cume em 1899.  

o Mackinder foi também autor de um dos textos fundadores 
mais emblemáticos da geopolítica: The Geographical Pivot of 
History, tema de uma conferência proferida em Londres, na 
Sociedade Real de Geografia (1904).  



Uma geopolítica made in USA: Alfred 
T. Mahan  

Alfred Thayer Mahan (1840-1914) “A Influência do Poder Naval Através 
da História, 1660-1783” (1890)



Uma geopolítica made in England: 
Halford Mackinder  

Halford Mackinder (1861-1947) “O Pivot Geográfico da História”, 1904



A visão geopolítica Mackinder (1)  
o No “pivot geográfico da História” (1904), Mackinder passou em 

revista de uma maneira abrangente, a história universal, através de 
uma grelha de leitura geográfica. 

o Sustentou que foi nas imensas planícies asiáticas que ocorreram 
os acontecimentos decisivos da história universal, e que esta zona 
do mundo teve, e tem, milenarmente, uma influência decisiva no 
rumo dos acontecimentos mundiais.  

o Face a esta constatação histórico-geográfica propôs um conceito 
geopolítico – a área pivot (1904) – cuja designação (e contornos), 
foram posteriormente alterados para Heartland (1919). 

o A área pivot/Heartland é uma vasta região que corresponde, na 
sua essência, às imensas planícies do continente asiático (ou seja, 
em grande parte à Rússia). Pela sua imensidão e proteções 
naturais são praticamente inacessíveis às talassocracias (quer 
dizer, ao poder marítimo). 



A visão geopolítica de Mackinder (2) 
[FONTE: Halford Mackinder, The Geographical Pivot of History, 1904, p. 435] 



A visão geopolítica Mackinder (3): potência 
terrestre versus potência marítima  

[FONTE: Halford Mackinder, The Geographical Pivot of History, 1904, p. 433] 



A visão geopolítica Mackinder (4): potência 
terrestre versus potência marítima [FONTE: Halford 

Mackinder, The Geographical Pivot of History, 1904, p. 433] 



 Karl Haushofer, a geopolítica e o poder na 
Alemanha nazi (1)  [FONTE: Britannica Online Encyclopedia]
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 Karl Haushofer, a geopolítica e o poder na 
Alemanha nazi (2)  [FOTO: Karl Haushofer com Rudolf Hess, cerca de 

1920. FONTE: Wikipédia]
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 Karl Haushofer, a geopolítica e o poder na 
Alemanha nazi (2)  [FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “A 

Geopolítica Clássica Revisitada” in Nação & Defesa nº 105, 2003, pp 221-244]
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Karl Haushofer, a geopolítica e o poder na 
Alemanha nazi (2)  [FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “A 

Geopolítica Clássica Revisitada” in Nação & Defesa  nº 105, 2003, pp 221-244]
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 Karl Haushofer e a revista de geopolítica 
“Zeitschrift für Geopolitik”, fundada em 1924 (1) 
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 Karl Haushofer e a revista de geopolítica 
“Zeitschrift für Geopolitik” (2)	[FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Geopolítica Clássica Revisitada” in Nação & Defesa nº 105, 2003, pp 221-244]
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 Karl Haushofer e a revista de geopolítica 
“Zeitschrift für Geopolitik” (3) [FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Geopolítica Clássica Revisitada” in Nação & Defesa nº 105, 2003, pp 221-244]
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 A geopolítica de Karl Haushofer: as “pan-
regiões” e as suas potências diretoras (1) [FONTE: José 

Pedro Teixeira Fernandes, “A Geopolítica Clássica Revisitada” in Nação & Defesa nº 105, 2003, pp 
221-244]
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 A geopolítica de Karl Haushofer: as “pan-
regiões” e as suas potências diretoras (2) [FONTE: José 

Pedro Teixeira Fernandes, “A Geopolítica Clássica Revisitada” in Nação & Defesa nº 105, 2003, pp 
221-244]
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PARTE II –  A geopolítica contemporânea 
(Guerra-Fria e pós-Guerra Fria)   



 A Guerra-Fria e a confrontação entre os EUA 
e a URSS: geopolítica sem usar o termo (1) 

[FONTE: University of Colorado, Boulder, Geography classes]



  A Guerra-Fria e a confrontação entre os EUA e 
a URSS: geopolítica sem usar o termo (2) [FONTE: 

George F. Kennan, “The Sources of Soviet Conduct” in Foreign Affairs (1947) - O  “Artigo X”]
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Yves Lacoste e o ressurgimento do 
interesse pela geopolítica nos anos 1970 (1)



Yves Lacoste e o ressurgimento do 
interesse pela geopolítica nos anos 1970 (2)



Yves Lacoste e o ressurgimento do 
interesse pela geopolítica nos anos 1970 (3)



Yves Lacoste e o ressurgimento do 
interesse pela geopolítica nos anos 1970 (4)



Yves Lacoste e o ressurgimento do 
interesse pela geopolítica nos anos 1970 (5)



Yves Lacoste e o ressurgimento do 
interesse pela geopolítica nos anos 1970 (6)



Uma teoria polémica dos anos 1990: Samuel 
P. Huntington e o conflito de civilizações



O livro “The Clash of Civilizations” (1996) 
de Samuel P. Huntington



As civilizações no mundo pós-1990 
(FONTE: Huntington, 1996, p.27-28) 



As fronteiras civilizacionais na 
Europa (FONTE: Huntington, 1993, p. 30) 



	O território sob controlo político 
das civilizações (FONTE: Huntington, 1996, p. 84)



As linhas de fractura e as “fronteiras 
sangrentas do Islão” (FONTE: Huntington, 1996, p. 

25-255)



O Ocidente contra o resto?



Edward Said: um crítico cáustico da 
teoria do conflito de civilizações (1)



Edward Said: um crítico cáustico da 
teoria do conflito de civilizações (2)



 
 

PARTE III –  A  análise geopolítica dos 
conflitos internacionais   



 A análise geopolítica dos conflitos (1) 
[FONTE: Amaël Cattaruzza, “Atlas des guerres et conflits. Un tour du monde géopolitique, 

Autrement, 2014)]



 A análise geopolítica dos conflitos (2) 
[FONTE: Amaël Cattaruzza, “Atlas des guerres et conflits. Un tour du monde géopolitique, 

Autrement, 2014)]



 A análise geopolítica dos conflitos (3) 
[FONTE: Amaël Cattaruzza, “Atlas des guerres et conflits. Un tour du monde géopolitique, 

Autrement, 2014)]



 A análise geopolítica dos conflitos (4) 
[FONTE: Amaël Cattaruzza, “Atlas des guerres et conflits. Un tour du monde géopolitique, 

Autrement, 2014)]



 A análise geopolítica dos conflitos (5) 
[FONTE: Amaël Cattaruzza, “Atlas des guerres et conflits. Un tour du monde géopolitique, 

Autrement, 2014)]



 A análise geopolítica dos conflitos (6) 
[FONTE: Amaël Cattaruzza, “Atlas des guerres et conflits. Un tour du monde géopolitique, 

Autrement, 2014)]



 A análise geopolítica dos conflitos (8) 
[FONTE: Amaël Cattaruzza, “Atlas des guerres et conflits. Un tour du monde géopolitique, 

Autrement, 2014)]
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