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EXPLICAÇÃO PRELIMINAR

Para muitos, a simples expressão GEOPOLÍTICA desperta senti-
mento de repulsa. Ela está, de fato, associada à vida do partido na-
zista e aos feitos militares germânicos. Está impregnada, para a maio-
ria, de misticismo; confunde-se com raça "superior"; é sinônimo de
"imperialismo"; identifica-se com vertiginosas transformações mun-
diais- A idéia nela contida "teve sem dúvida repercussão espantosa
nos acontecimentos históricos contemporâneos.

O presente estudo destina-se a professores do curso secundário.
E pareceu-nos de utilidade fazê-lo, em virtude de serem pouco nume-
rosos os ensaios deste gênero entre nós. No entanto, a GEOPOLÍTICA

está em moda. Exporemos aqui a elaboração e a constituição de seus
princípios; sua aplicação na compreensão das transformações do cenário
mundial; notas críticas sobre as diretrizes políticas do passado.
Veremos como a doutrina resultante é da maior importância nos pe-
ríodos de paz como durante a guerra, na interpretação da história e 
na previsão do mundo de amanhã.

Este estudo pretende realçar a importância cada vez maior da
GEOPOLÍTICA nos estudos da geografia e da história. A sua luz, o 
próprio conceito dessas disciplinas se modifica. A enumeração cede
lugar à explicação. O ponto de vista estreito é substituído por
visão mais ampla. Os conhecimentos, que nos pareciam individuali-
zados e isolados, passarão a esclarecer "processos". Da compreensão
do passado e do exame do presente, será possível antever o futuro.
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ELABORAÇÃO DA GEOPOLÍTICA

Os princípios da GEOPOLÍTICA só modernamente foram consu-
bstanciados em corpo de doutrina. Mas esse corpo não surgiu de um
só jacto. Não saiu também do cérebro de um só homem Idéias
esparsas são encontradas em escritos que muito recuam no tempo.
Elementos geopolíticos existem nas obras de filósofos políticos e geó-
grafos profissionais de qualquer nacionalidade e em todas as épocas.
ARISTÓTELES (384-322 a. C.) salientou freqüentemente a depen-
dência da ciência política para com a geografia. ERATÓSTENES

(276-196 a. C ) , natural de Cirene, dirigiu a Biblioteca de Alexandria
e deixou uma obra notável: "Exposição do Sistema do Mundo" ( l ) .
ESTRABÃO (63 a. C. — 21 d. C ) , geógrafo grego, cuja obra
ocupa posição de relevo na antigüidade, escreveu para os homens de
estado e para os políticos. Durante a idade-média, ALBERTO MAGNO

(1206-1280) impõe-se pelos conhecimentos geográficos, tendo previsto
o Canal de Suez. MONTESQUIEU (1689-1755) dedicou o Livro XIV
do seu "Espírito das Leis" às influências da geografia sobre as
variações políticas e a conduta humana. Estas observações deram
aos políticos, historiadores e geógrafos visão nova sobre muitos pro-
blemas. EMMANUEL KANT (1724-1804), espírito polimorfo, emitiu
conceitos substanciais sobre a geografia, esteio e alicerce da história.
KARL RITTER (1779-1859) considerou a geografia de importância ca-
pital no desenrolar da civilização.

Fácil seria multiplicarmos as citações e os exemplos. O pro-
fessor E . BACKHEUSER lembra uma frase de NAPOLEÃO BONAPARTE.
de sabor geopolítico: "A política de um Estado está na sua geogra-
fia". FREDERICO RATZEL (1844-1904) desenvolveu extraordinariamente
a Geografia Política (2 ) . E' incontestável que RATZEL foi o último
e o maior dos precursores da GEOPOLÍTICA. Para ele, o "espaço" repre-
senta força política de importância capital. As suas concepções sobre
a Geografia Política formam a parte nuclear da GEOPOLÍTICA. Criou
ele o "sentido geográfico", que deve lançar raízes em todas as almas,
a fim de que a Nação se torne forte e sobreviva. Esta concepção leva
diretamente ao "desejo de expansão", que é tanto maior quanto mais
intensa a "capacidade colonizadora". A sua concepção de Estado é 
a de um "organismo vivo", que necessita de "espaço". Começa aí a 
história do "espaço vital", alavanca potente, capaz de mover nações
inteiras. Desenvolveu as suas idéias em uma obra publicada em 1896.



intitulada: "As leis do crescimento territorial dos Estados". Este tra-
balho, se já não era de GEOPOLÍTICA, permitiu, no entanto, a eclosão
desta disciplina. Nele figuram as suas famosas sete leis do "es-
paço" ( 3 ) .

O maior desenvolvimento dos estudos geopolíticos foi alcançado
na Alemanha (4) . mas a irrupção da guerra fez que se desenvolvessem
rapidamente também em outros países. Nestes, a Geografia Política
possuía cultores. Na França, bastará lembrar JEAN BRUNHES e CA-
MILLE VAMLAUX (5) ; ALBERT DEMANGEON, que severamente critica
a GEOPOLÍTICA alemã; JACQUES ANGEL, que assimilou os métodos da
GEOPOLÍTICA e publicou trabalhos de real valor ( 6 ) . Nas obras de
ANDRÉ SIEGFRIED fácil será notar todo um sistema de geografia po-
lítica ( 7 ) . Na Grã-Bretanha citaremos GORDON EAST (8) ; na Espa-
nha, GONZALO DE REPARAZ (9 ) . O Japão possuía o seu plano geo-
político (10) . Entre os autores dos Estados-Unidos, há a citar espe-
cialmente ISAIAH BOWMAN (11), e, mais modernamente, NICHOLA
SPYKMAN, que se tem ocupado especialmente do hemisfério ociden-
tal (12) .

No Brasil, é o professor EVERARDO BACKHEUSER o pioneiro
da GEOPOLÍTICA. O seu primeiro trabalho data de 1926 (13) .
Rege atualmente o curso de "GEOPOLÍTICA" do "Instituto Rio
Branco", no Itamarati. Trabalho de caráter geopolítico é o de TEÓ-
FILO DE ANDRADE, sobre o rio Paraná (14) . O autor destas linhas
tem publicado uma série de artigos sobre a matéria (15), e o interesse
por ela tem levado também à divulgação de traduções (16) .

Na verdade, as traduções de trabalhos de conteúdo geopolítico são
atualmente muito numerosas (17).

HALFORD MACKINDER

Só neste século a GEOPOLÍTICA tornou-se disciplina independen-
te. Pode-se dizer que sua doutrina foi consubstanciada por HALFORD
J. MACKINDER, na Grã-Bretanha; mas o termo GEOPOLÍTICA foi
criado na Suécia, por RUDOLF KJELLEN : e, depois, vulgarizado na Ale-
manha, por KARL HAUSHOFER.

Os primeiros escritos de MACKINDER datam de 1904. Nesse ano 
perante a Real Sociedade de Geografia de Londres, leu a sua memória:
"O pivô geográfico da história", que apesar de conter idéias geopolí-
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ticas, de interesse vital para o Império Britânico, passou despercebida.
Ainda se ouvia o eco dos canhões da primeira guerra mundial e a Con-
ferência de Paz estava reunida em Paris, quando este eminente geógrafo
e geopolítico lançou novo grito de alarma. Foi em 1919, quando publi-
cou notável trabalho intitulado "Idéias Democráticas e Realidade".
Ninguém prestou ainda atenção a essa nova advertência, que apontava o 
perigo latente contido na "posição geopolítica" da Alemanha, nem às me-
didas que indicava para afastar uma nova pugna de proporções gigan-
tescas. Suas idéias, continuando as de RATZEL, referem-se aos proble-
mas políticos e estratégicos internacionais, e procuravam examinar o 
mundo como uma unidade.

O geógrafo inglês observava que nove doze avos da superfície do
globo terrestre eram ocupados pela água e que apenas três doze avos per-
tenciam às terras; que dois terços das terras formavam o grande con-
tinente Euro-Asiático-Africano; que o último terço das terras era inte-
grado pelas Américas e pela Austrália. Tudo, concluía, deve levar os
homens a pensar em "termos continentais".

O continente tríplice foi denominado por MACKINDER de "Ilha-
mundial". Pequenos grupos de ilhas existem nas proximidades da
costa desta grande massa de terra: a leste, o arquipélago Japonês; a 
oeste, o arquipélago Britânico. Além dos oceanos, massas de terras
marginais, ilhas gigantescas: a oeste, as Américas; a leste, a Austrália.
Verificou igualmente que quatorze dezesseis avos da população do pla-
neta estava concentrada na "Ilha-mundial", enquanto um dezesseis avos
vivia nas ilhas periféricas, e o último dezesseis avos da população per-
tencia às Américas e à Austrália.

Nada de novo nesta concepção de "ilha-mundial" e de "oceano-
mundial". Nada de novo quanto à importância atribuída ao grupo
Eurásia-África- O novo e original residia nas conclusões geopolíticas,
nas concepções de uma "área-pivô" e de uma "terra-coração". Esta
última se representa, segundo MACKINDER, por imensa zona formada
pela Rússia asiática, Mongólia, parte da China até as montanhas do
Tibé, e parte da Rússia européia até o Volga. Esta "terra-coração"
tornou-se parte nuclear das concepções de MACKINDER. pois a sua
importância é imensa (18) . Mostra-nos a história que daí partiram os
invasores da Europa, sempre do oriente para o ocidente. Verificava,
MACKINDER, por sua vez, que a Alemanha possuía condições especiais,



em virtude de sua posição excepcional, a ponto de poder inverter a di-
reção das invasões, tornando-se, assim, detentora da "terra-coração".

Formulou MACKINDER as suas concepções nas três proposições
seguintes: 1) — Quem domina a Europa ocidental, controla a "terra-
coração"; 2) — Quem domina a "terra-coração", controla a "ilha-mun-
dial; 3) — Quem domina a "ilha-mundial", controla o mundo.

A validade dessas proposições foi contestada" por muitos, porque a 
maior parte da "terra-coração" é deserto. Foram, no entanto, con-
firmadas pela instalação das indústrias russas além do Volga e pelo
desenrolar dos acontecimentos da segunda guerra mundial. O emi-
nente geopolítico norte-americano professor SPVKMAN propôs, aliás, o 
seguinte substitutivo para a primeira proposição: Quem domina as
terras periféricas, controla a "ilha-mundial".

Em 1943, HALFORD MACKINDER (19), procedendo a uma revisão
de suas idéias geopolítica, achou-as mais válidas do que nunca.
Verificou, todavia, ter havido um deslocamento de poderes. De fato,
os Estados-Unidos agigantaram-se. O geógrafo inglês salientou, então,
que o fulcro do "poder mundial" estendia-se do rio Missouri ao rio
Volga, dos Estados-Unidos da América do Norte à Rússia, compre-
endendo 1.000.000.000 de habitantes. Igual número existe nas
"terras das monções asiáticas" da Índia e da China. Prevê-se a mesma
possibilidade em população para a América do Sul e para a África-

RUDOLF K J E L L E N

O professor RUDÚLF KJELLE.N (1864-1922), sucessor e continuador
das idéias ratzelianas, é, como já dissemos, o criador do neologismo
GEOPOLÍTICA, agora de uso universal. O termo apareceu, pela primeira
vez, na obra "O Estado como Organismo Vivo", publicado em Esto-
colmo, em 1916 e, pouco depois, traduzido para o alemão. Nesse tra-
balho, considerou o Estado como organismo vivo, cujo principal atri-
buto é a "força". No trabalho publicado em 1920, "Fundamentos
para um Sistema de Política", continuou a desenvolver as mesmas
teorias examinando a situação internacional daqueles dias. Consi-
derado o Estado como um organismo vivo, o "território" seria o seu
corpo; a "capital"' e os "centros administrativos", o coração e os pul-
mões; os "rios", "estradas de rodagem1 e de ferro", as veias e artérias;
e as "áreas produtoras de matérias primas e produtos alimentícios",
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que contribuem para o seu engrandecimento, os seus membros. Cinco
seriam os aspectos do Estado: território, população, economia, sociologia
e governo. Donde cinco ramos:

GEOPOLÍTICA — a geografia e o Estado.

DEMOPOLÍTICA — a população e o Estado.

ECOPOLÍTICA — os recursos econômicos do Estado.

SOCIOPOLÍTICA — a estrutura social do Estado.

CRATOPOLÍTICA — a organização governamental (20) .

KARL HAUSHOFER

KARL HAUSHOFER nasceu em 1869. Serviu no Japão durante os
anos de 1908-1909 , tendo oportunidade de conhecer não só esse país mas
quase todo o oceano Pacífico. Posteriormente, um de seus mais famosos
trabalhos seria "A Geopolítica do Oceano Pacífico".

Durante a primeira guerra mundial serviu no exército, conquistando
o posto de major-general. Terminada a luta, entregou-se ao estudo
das causas que levam a Alemanha à derrota, trabalhando, pode-se
dizer, em silêncio. O mundo só teve conhecimento de sua existência
en? 1935, quando se descobriu que era um dos inspiradores de Adolfo
Hitler.

Depois de ter lecionado geografia e história militar durante dois
anos, foi nomeado, em 1920, professor de Geografia Política da Uni-
versidade de Munich, onde se havia doutorado nove anos antes.
Aí desenvolveu suas idéias, no "Instituto Geopolítico de Munich" e 
na "Revista de Geopolítica", cuja publicação foi iniciada em 1924.

Com base na obra de RATZEL, de MACKINDER, de KJELLEN.. de
FAIRGRIEVE (21), de SPENGLER (22), começou a elaboração de seu
gigantesco plano geopolítico, cujo fito primordial era a reconstrução
alemã e a conquista para a Alemanha de uma posição de eminência entre
todas as demais nações. Conheceu HITLER por intermédio de RUDOLF

HESS, tendo influído na elaboração de partes de "Minha Luta" (23) .

Aceitou a idéia de "Estado orgânico", desenvolvida por F . RATZEL

e R. K J L L E N . Como qualquer organismo vivo, nasce, desenvolve-se



declina e morre, se atingido profunda e mortalmente, em qualquer de
seus órgãos vitais. Será necessário, pois, defender ou conquistar,
manter ou ampliar esses órgãos vitais, como "grandes espaços", "segu-
rança de fonteiras", com o emprego da força, mesmo em detrimento ou.
a custa de Estados menores e mais débeis. . . Fiel às i leias de
MACKINDER, era de opinião ser necessário o controle da "terra-coração",
antes de lançar-se contra a Europa ocidental.

Estudou a Alemanha sob o duplo aspecto do "espaço" e da
"posição". Meditou sobre a situação dos "povos sem espaço", e exa-
minou o problema do "espaço vital", para o povo alemão. Concluiu ser
preciso conquistá-lo a qualquer preço, com qualquer sacrifício e entre-
gou-se de corpo e alma à elaboração do plano necessário. Enveredou,
deste modo, pela política da "Terra e Sangue", na expressão amarga-
mente significativa de L I N YUTANG.

A atividade do "Instituto de Munich", a cuja frente estava
HAUSHOFER, foi enorme durante todo o período que medeia entre 1925
e 1935, como se vê de inúmeras publicações. Ademais, eram enviadas
expedições científicas, que penetraram todos os recantos do mundo.
Ao serem interrogados, declaravam seus membros que estudavam a 
vida dos pássaros e que acompanhavam o crescimento das plantas.
Na realidade, eram historiadores, naturalistas, geógrafos, sociólogos, eco-
nomistas, educadores, cartógrafos. agrônomos, oceanógrafos, enfim, espe-
cialistas que faziam observações e estudos sobre clima, habitantes,
política, indústria, agricultura, ou de outros aspectos de interesse geo-
político. Conseguiu desse modo dados que, classificados e estudados,
analisados e elaborados por especialistas, fundamentaram uma "geopo-
lítica bélica e militar". Estudou elementos, tais como os da economia,
psicologia, antropologia, biologia, medicina, em função do "espaço",
que seria a única fonte do poder político do Mundo (24). Verificou
que as pequenas áreas facilitam o ataque, ao passo que as grandes áreas
facilitam a defesa. Desprezou, no entanto, o poderio naval, e não previu
suficientemente o poderio aéreo.

Autor de grande número de trabalhos (25), que lhe deram
prestígio extraordinário (26), HAUSHOFER foi a mola intelectual da
guerra. Não considerou, porém, devidamente o poderio dos Estados
Unidos, e, por ironia da história, está hoje prisioneiro das tropas
norte-americanas.
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CONCEITUAÇÃO DA GEOPOLÍTICA

As definições de geopolítica são numerosas. Para uns, a Geopo-
lítica "é a ciência geográfica do Estado". A definição da Escola
Geopolítica de Munich era esta: "a ciência que trata da dependência
entre os fatos políticos e o solo". Pessoalmente, HAUSHOFER definiu
a Geopolítica como "a base cientifica da arte da atuação política na luta
de vida ou de morte dos organismos estatais pelo "espaço vital".
KJELLEN considerava a Geopolítica "como a política feita em decor-
rência das considerações do Estado".

HAUSHOFER, aliás, salientava: — "Não é acidentalmente que 2 
palavra "política" é aqui precedida pelo prefixo "ge" . Este prefixo
significa muito e requere muito. Ele liga a "politica" ao "solo".
Arranca a política das teorias áridas e frases vazias de sentido que
podem arrastar os líderes políticos a utopias irrealizáveis. Propor-
ciona fundamentos sólidos à "política". A Geopolítica relaciona todo
o desenvolvimento político à permanente realidade do solo"-

Para ele, as idéias fundamentais eram, pois: "solo", "poder",
"política". Outras definições o confirmam: "Geopolítica é a doutrina
do poder do Estado sobre a Terra". "Geopolítica é a doutrina das
relações terrestres do desenvolvimento político". "Geopolítica é a 
ciência que estuda o organismo político do espaço e sua estrutura".

Preferimos dizer que a Geopolítica é um corpo de doutrina, com
base científica, para a finalidade de proporcionar às nações, na
aspiração de atingir o fim político visado, uma orientação lógica e 
racional. Internamente, pretende estabelecer ordem e progresso, bem
estar e felicidade de seu povo;- externamente, visai estabilizar as suas
"fronteiras naturais", conseguir posição de relevo e de respeito no
concerto das demais nações. E' a geografia utilizada para fins políticos;
o estudo de uma nação como ser vivo; a orientação dos grandes empre-
endimentos e realizações no campo da política interna — conquista do
"espaço" — e no campo da política internacional — conquista das
"fronteiras".

Certamente que seus estudos tanto podem servir à paz como à 
guerra. O que é de desejar-se é que tenha com escopo principal
garantir a "ordem" interna e a "paz" com as outras nações.
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GEOGRAFIA, HISTORIA, POLÍTICA

Todos aqueles que se entregam aos estudos das ciências sociais
sabem das estreitas relações existentes entre a geografia e a história.
Seus contactos são tão numerosos e tão íntimos que ousamos afirmar
que em certos momentos estas duas disciplinas se tornam inseparáveis.

Podemos afirmar que todo fato histórico é determinado em fun-
ção de suas coordenadas: o "lugar" e o "momento". O primeiro nos
é dado pelo "mapa"; o segundo, pelo "calendário".

HORRABIN afirma: "O estudo da geografia nos permite
conhecer a história, e inversamente'' (27). HERDER dizia que a his-
tória deve ser considerada como a geografia posta em movimento.
O mesmo conceito é repetido em 1944: "A história é a geografia posta
em movimento" (28) .

Os trabalhos de GORDON EAST e de JAMES FAIRGRIEVE (29)
indicam as mesmas relações. O segundo desses autores preceitua:
"A história é controlada pela geografia", querendo dizer que todos os
fatos históricos sucedem em determinado "ambiente" geográfico.

Não é, pois, desprezivel a concepção de DESMOLINS (30) quando
afirma que o "caminho" é o forjador dos homens e o construtor dos
povos e das nações. Caminhos não são apenas as regiões percorridas;
são igualmente as regiões ocupadas. Corresponde ao meio geográ-
fico e, deste modo, refere-se precisamente aos fundamentos da "marcha
da civilização".

Por outro lado, a política é a arte de governar, e sua atuação se
dá necessariamente através da geografia e da história, e tanto no
domínio interno como no internacional. Só, assim, poderá a política
ser previdente e realista. MACKINDER afirmou que "o homem de
Estado do futuro deve conhecer alguma coisa das regiões naturais
geográficas se for um construtor de estabilidade". LUIGI DI MARCHI

preceitua: "A história política tem, pois, de acomodar-se às condi-
ções do seu ambiente físico, deve obedecer às condições naturais que
dão ao povo e ao Estado uma direção e evolução política" (31) .

GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA

Para alguns autores essas expressões são sinônimas; para outros.
a diferença entre esses dois termos é muito pequena; para um ter-
ceiro grupo, as duas denominações nada têm de comum. No estado
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atual dos conhecimentos, fácil será estabelecer a diferença entre elas,
e fácil o emprego preciso de cada qual.

Rápida visão retrospectiva nos facilita a tarefa. Os trabalhos que
trazem como título "Geografia Política" nos mostram que a matéria
aí contida se refere à organização política do Estado e que estudam
igualmente a formação e expansão das Nações, bem como os seus
problemas políticos atuais (32) . Conclui-se que as obras de Geo-
grafia Política são ao mesmo tempo trabalhos de Geopolítica (33) .

Em dado momento, porém, a Geopolítica se destacou da Geografia
Política, para constituir-se como corpo de doutrina independente (34) .
Convirá, pois, aos autores, designar suas obras de acordo com o 
conteúdo (34) .

Afirmam autores que a diferença entre Geografia Política e 
Geopolítica é apenas questão de intensidade (35) . Segundo um pro-
fessor da Escola de Munich, a Geografia Política estuda o Estado do
ponto de vista do espaço; a Geopolítica estuda o espaço do ponto de
vista do Estado. A Geografia Política considera o Estado em seu
ambiente material, do ponto de vista de sua análise subjetiva; a Geo-
política considera o Estado em sua situação física, do ponto de vista
de suas necessidades de política externa. Para OTTO MAULL, que
pertence ao grupo da Escola de Munich, a Geopolítica está relacionada
com as necessidades especiais de um Estado, enquanto a Geografia
Política examina apenas as condições de seu espaço (36) .

A diferença entre Geografia Política e Geopolítica está na ma-
neira de encarar os temas. A primeira considera os Estados como
organizações estáticas, firmemente assentadas sobre bases geográficas.
O domínio da segunda abrange o conflito e a troca, a evolução e a 
revolução, o ataque e a defesa, a dinâmica dos espaços terrestres e das
forças políticas que neles lutam para sobreviver. A Geografia Polí-
tica ocupa-se da descrição do espaço-estado, isto é, a sua situação e 
extensão, enquanto no campo da Geopolítica, cabem as circunstâncias
vitais dentro de um Estado e, entre Estados, em suas "relações espa-
ciais". A Geografia Política é apenas a investigação das condições: a 
Geopolítica apresenta a questão dinâmica de seu desenvolvimento (37) .

As duas, expressões, embora sempre se refiram ao Estado, não
se confundem. Compete à Geografia Política o estudo do aspecto
"estático", isto é, a organização política do Estado; enquanto à Geo-
política cabe o estudo do aspecto "dinâmico", isto é, a força de
expaínsão das nações (38) .



GEOPOLÍTICA OU POLÍTICA

Segundo as idéias expostas, chega-se a concluir que a Geopolí-
tica é o estudo da política interna e externa das nações, estabelecido en:
bases geográficas (39) . Mais ainda, que a Política orientadora dos
planos internos e dos procedimentos internacionais, só recentemente
veiu a aceitar fundamentos geográficos.

A Política, independente da geografia, é responsável por erros
incontáveis na vida interna e nas relações internacionais, em todas as
épocas; tem sido a causadora das guerras por esquecer a reali-
dade (40).

Os estudos de Geopolítica, isto é, da política do "espaço", são
necessários para, internamente, estabelecer o bem estar e o progresso;
e para, externamente, manter a paz e os entendimentos sinceros entre
as nações. Se a base desses estudos é a "geografia", claro se torna
que a geopolítica deve ser incluída entre as divisões dessa disciplina.
A Geopolítica c, pois, um ramo da Geografia e não da Política.
A Geopolítica fornece os fundamentos da política, isto é, a política
de uma nação que tenha por base suas condições geográficas. A po-
lítica adquire, assim, sentido humano e pode ser aplicada à solução
dos problemas internos e internacionais, com probabilidade de êxito
que, até há pouco, não possuía (41).

Muito convirá que cada nação tenha o seu plano geopolítico,
relacionado com a realidade geográfica e histórica, com as necessi-
dades de defesa, e em função das forças mundiais. A natureza dinâ-
mica da geopolítica é fundada, como vimos, no ajustamento do Estado
ao ambiente natural, interno e externo-

Os fatores que devem ser considerados e examinados na orga-
nização de um plano geopolítico são: a situação, forma e extensão do
país; clima e energia climática; população; recursos naturais, capa-
cidade industrial, organização social e política. A vida das nações
pode ser considerada como a sucessão de acontecimentos geográficos
— históricos — políticos.

Se aceitarmos a idéia de que os Estados têm a sua infância, a 
sua juventude, a sua maturidade e a sua velhice, verificaremos que
a elaboração de um "plano geopolítico" pertence à segunda fase, e a 
sua execução cabe à terceira.

Deve-se notar que, como ciência, não existe uma geopolítica
alemã, outra francesa, inglêsa, americana ou brasileira. Os elementos
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científicos são universais. O que existem são planos geopolíticos, estabe-
lecidos de acordo com as realidades de cada nação, para guiá-las na sua
vida interna e nas suas relações internacionais, e que sofrem as influên-
cias da própria filosofia de vida de cada povo. Aliás, a universalidade
das concepções da geopolítica há de levar os povos a pensar não só
em termos "nacionais", mas em termos "continentais", e mesmo "mun-
diais". Cada plano deverá ser arquitetado, de futuro, em função dó
resto do planeta. Esses foram os ensinamentos da primeira guerra,
só compreendidos e aprendidos depois do segundo conflito mundial.

Na verdade, o estudioso das ciências sociais — sociologia, histó-
ria, geografia — defronta-se na época presente com um panorama
complexo e intrincado. Sente necessidade de refazer os seus racio-
cínios, de rever as suas concepções. Verifica a necessidade de .apli-
car os princípios da geopolítica à geografia, à história, à sociologia.
Deve usar a "geopolítica" como um método de investigação, de aná-
lise e de interpretação dos mais amplos fatos sociais. Se os respon-
sáveis pelo destino das Nações o tivessem feito ens 1918, talvez tives-
sem evitado a segunda guerra mundial.

O exame da vida das nações e de suas necessidades mostra, que a 
estabilidade delas tem que ser baseada sobre a satisfação das neces-
sidades internas de suas populações e que a paz do mundo deve ter
por base a doutrina da justiça, dos direitos dos mais diversos povos
para a sua auto-determinação e auto-satisfação. Esta posição pode
ser conquistada pela organização de um plano geopolítico, próprio e 
particular, condizente com as realidades totais de cada nação.

Cada nação tem, por certo, a sua "expressão" geopolítica. A dos
Estados-Unidos pode ser representada pela frase de ROOSEVELT:

"A nossa fronteira está no Reno". Não é uma figura de retórica,
mas uma frase plena de significação geopolítica. Esta frase, por si
só, poderia levar uma nação à guerra. Mostrou a intenção de aban-
donar a política isolacionista do hemisfério ocidental, divorciada da
realidade, para intervir nos negócios europeus.

A expressão geopolítica da Grã-Bretanha foi sintetizada por
CHURCHILL também numa frase: "Não aceitei o cargo de primeiro
Ministro de sua Majestade para liquidar o Império Britânico".
Mostrou, assim, a firme decisão de defender, a qualquer preço, a Comuni-
dade Britânica de Nações. O utópico plano geopolítico alemão pode-
ria ser expresso por três palavras: "Domínio do mundo". O sonho



imperialista era concretizado no canto dos soldados nazistas: "Hoje
pertence-nos a Alemanha, amanhã o mundo inteiro". Duas eram, no
entanto, as correntes teóricas da Alemanha, donde os conflitos e contra-
dições: a teoria do "espaço", de HAUSHOFER, e a teoria da "raça", de
RoSENBERG.

O plano geopolítico brasileiro pode ser exposto num lema:
"Marcha para oeste". Mas bastariam duas palavras: "espaço" — 
"população", pois os nossos problemas fundamentais são a conquista
do espaço que já é nosso, e o aumento demográfico.

PANORAMA GEOPOLÍTICO DO MUNDO EM 1918 E EM 1945

A comparação dos problemas geopolíticos, depois das duas
guerras mundiais, deixa uma impresão desconcertante. Realmente,
em 1945, as nações defrontam os mesmos problemas geopolíticos de
1918, agravados ainda pela incompreensão e desentendimentos sobre-
vindos no período de intervalo dos dois primeiros conflitos.

Terminada a primeira guerra mundial, numerosos e difíceis eram
os problemas geopolíticos. Os vencedores não estavam preparados
para implantar uma paz justa e duradoura. A tarefa era grande
demais. Os quatorze pontos do Tratado de Versalhes, não eram sufi-
cientes para solver os graves e complexos problemas da Europa, Ásia
e África (42) . As Américas figuravam, à parte, no hemisfério
ocidental. As colônias do império alemão e as do império otomano
foram distribuídas entre diversos países, sob a rubrica de "mandatos
internacionais" (43) .

Foram fixadas reparações. Criado o "corredor polonês" e reer-
guida a Polônia. Desmembrado o Império Austro-Húngaro. A Rússia
fez a sua revolução socialista e ficou à margem dos acontecimentos eu-
ropeus. Foi criada a "Liga das Nações", que jamais pôde representar
o importante papel que lhe fora destinado. A Grã-Bretanha, país
extra-continental e cabeça do maior império colonial do mundo,. con-
tinuou fiel à sua política tradicional. O equilíbrio europeu, iniciado
pelo Tratado de West falia, em 1648, continuado pelo Congresso de
Viena, de 1815, era ainda a sua diretriz política. Não podia haver
confiança e entendimento entre as nações. Equilíbrio de força,
equilíbrio de poder significavam alimentar a desconfiança e a discórdia
entre os diversos povos. . 
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Durante o interregno de vinte e um anos, que medeia entre o fim
da primeira guerra mundial e o início da segunda, muita cousa acon-
teceu (44). Realizaram-se numerosos congressos e conferências
internacionais, que primaram pela ausência de historiadores, geógrafos
e geopolíticos. Nenhum dos problemas discutidos foi submetido a 
um exame e estudo histórico-geográfico-geopolítico e o resultado foi
sempre o mesmo: a "estabilidade" da paz, cada vez mais difícil de ser
mantida. A questão da Abissínia permitiu a união da Itália com a 
Alemanha. A experiência espanhola foi propositadamente ignorada.
A formação do "Anti-Kominrern", união para combater o comunismo,
foi bem recebida. Os problemas coloniais se agravaram. A promessa
de Lord Balfour jamais foi cumprida.

A voz prudente e previdente de MACKINDER não foi ouvida em seu
país. No entanto, encontrou eco do outro lado da Mancha. O ponto
culminante da crise foi atingido no ano terrível de 1939, quando
Alemanha e Rússia assinaram o pacto de não agressão. Nessa ocasião
concretizou-se, ainda que temporariamente, o perigo de uma só potên-
cia no ocidente, ocupando a "terra-coração". Munich foi o ponto
final dessa desorientação política. A Europa mergulhou durante mais
de cinco anos na mais sangrenta e cruel das pugnas (45), e arrastou
consigo o resto do mundo. Os erros de 1918 e dos vinte e um anos,
que se seguiram, custaram muito.

Os mesmos problemas, agravados, apresentam-se ao mundo em
1945 (46) . Terminada a guerra, cada nação está procurando seguir
o seu caminho isolado. Os interesses geopolíticos são opostos e de
difícil conciliação. A leitura dos documentos firmados pelos mais
eminentes políticos, como CHURCHILL. SUMMER WELLES, ATIEE,
mostra divergências profundas (47) .

As nações podem, na hora atual, ser divididas em quatro grupos:
vencedoras, vencidas, libertadas e marginais. Estas últimas são inte-
gradas pelas que, por sua situação geográfica, ficaram à margem do
conflito e dos acontecimentos, pelo menos teoricamente, e às quais
cabem grandes e pesadas responsabilidades na duração do conflito.

Para a organização do mundo-novo é necessário que todos os pro-
blemas sejam examinados sob um tríplice aspecto: histórico-geográfico-
geopolítico. Deverá ser feita uma revisão geral das "fronteiras". Cada
nação, cada país, cada povo deverá ser colocado dentro de um "espaço"
suficiente. Se estas medidas forem tomadas, se se fizer uma revisão
justa e imparcial, se o interesse geral predominar sobre o interesse
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individual, com base nos conhecimentos científicos, surgirá um mundo
melhor.

O passado deve guiar-nos no futuro. Na mesa da paz deverão
sentar-se políticos esclarecidos pela história, pela geografia e pela geo-
política (48). Evitar-se-ão assim erros futuros. Evitar-se-á a repetição
dos erros passados. Devemos procurar a explicação dos acontecimentos
ao invés de justificá-los. Será sempre encontrada uma solução justa,
por mais complexos que se apresentem os problemas, e isso só será pos-
sível ser estabelecido com um plano geopolitico mundial (49) .

CONCLUSÕES PEDAGÓGICAS

Da rápida visão histórica e atual dos problemas da geopolítica,
torna-se possível tirar algumas conclusões de ordem pedagógica,
úteis à reflexão dos professores de geografia e história, em nossos cursos
secundários, e mais acentuadamente, nos de nível superior. São elas
as seguintes:

1) No estudo dos fatos e fenômenos 'sociais, os métodos de inter-
pretação que já nos fornece a geopolítica não devem ser desprezados;

2) O estudo da geografia política deve ser completado com as
noções gerais de geopolítica;

3) Os estudos de história devem fundamentar-se nas realidades
geográficas;

4) No ensino superior, especialmente, a geografia e a história
devem apresentar as realidades da evolução dos povos de modo a per-
mitir a mais ampla crítica, fundamentada em conhecimentos cientí-
ficos;

5) Convirá sempre que o estudo da geografia e da história seja
feito pelo método comparado;

6) O ensino da geografia em qualquer nível não deverá esquecer
os problemas de "espaço" e de "fronteiras";

7) O ensino da história deve ser desenvolvido especialmente conv
relação à época contemporânea, na qual apareceram e se desenvol-
veram as grandes nações coloniais;

8) O ensino da geografia e da história deve tender a elevar o 
pensamento dos estudantes à consideração não só dos grandes problemas
nacionais como dos problemas continentais e mundiais;

9) Aos professores de geografia e de história cabe grande soma
de responsabilidade na formação de uma mentalidade pacifista, fundada
em razões de justiça internacional,

AGOSTO, 1945
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N O T A S

(1) — Segundo relato de ESTRABÃO, esse trabalho era dividido em quatro
partes!: 1.ª Preâmbulo e preliminares; crítica da geografia mitológica (contra os
arqueólogos partidários da autoridade geográfica de HOMERO) ; 2.a Exposição da
geografia física (forma da Ter ra ; distribuição dos continentes; meteorologia);
3,ª Geografia matemática: determinação das longitudes e latitudes; 4.a Esta-
tística; geografia política; — cartas; — corografia. MARCEL DUBOIS — " Géo-
graphie Générale" — 2.a ed. — Paris — 1907 — pág. 130.

(2) — As concepções ratzelianas foram formuladas nesta obra, cuja pri-
meira edição data de 1897. A segunda edição, publicada em Munich, em 1903,
trazia como sub-titulo: " A Geografia dos Estados, do Tráfego e da Guerra".

(3) — 1.ª lei: O espaço dos Estados cresce com a cultura; 2.a lei O cresci-
mento dos Estados segue outras manifestações do crescimento dos povos que
vêm, necessariamente, preceder o crescimento dos Estados; 3.a lei: O crescimento
dos Estados prossegue para o grau de unificação, pela junção de unidades menores;
4a lei: A fronteira é o órgão periférico do Estado; 5.a lei: No seu crecimento,
os Estados tendem para a absorção das áreas de valor politico; 6.a lei: O primeiro
ímpeto para o crescimento territorial vém aos Estados primitivos de fora;
7.ª lei: A tendência geral para a anexação territorial e unificação se transmite
de Estado para Estado e aumenta a intensidade.

(4) — Neste país foi grande o desenvolvimento da Geografia Política.
Citaremos: H. WAGNER — " Tratatto di Geografia" - 3.° vol. — Trad . — 
Turim — 1911: OTTO MAJJLL — "Geografia dei Mediterrâneo Griego" — Trad .
— 1928 e a "Geografia Política" do mesmo autor ; lembraremos, ainda A. S U P A N ,
de que a 2.a edição da " Geografia Política" data de 1922.

(5) — JEAN B R U N H E S e CAMILLE VALLAUX — " L a Geographie de l 'Hís-
toire" — Geographie de la Paix et de la Guerre sur Terre et sur Mer" — 2.a edi-
ção — Paris, 1921; CAMILLE VALLAUX — " L e Sol et l ' É t a t ' — Paris, 1911 e 
" L'F.ntrée de l'Ocean Pacifique dans le cadre de l 'Histoire"

(6) — JACQUES ANCEL — "Geographie des Frontières" — 8.a ed. — Paris,
1939; " Peuples et Nations des Balkans" (Geographie Politique) 2a ed. — Paris,
1930; "Géopolitique" — Paris, 1936.

(7) — ANDRE SIEGFRIED — "Les États-Unis d'Aujourd'hui' — 11.a ed.
— Paris — 1936; " Amerique Latine" — 2.a ed. — Paris, 1934; " Le Canada — 
Puissancc Internationale" — 3.a ed. — Paris 1939; "Suez et Panama et les
rotrtes Maritimes Mondiales" — Paris, 1940.

(8) — GORDON E A S T — " Mediterranean Problems" — New-York, 1940;
"Geographie Historique de 1'Europe" — 8.a ed. — Trad. — Paris, 1939.

(9) — GONZALO DE REPARAZ — "Geografia y Política" (Los fundamentos

naturales de la Historia Humana) — Buenos-Aires, 1943.
(10) — " E l Plan Tanaka — El Sueíío Imperialista del Japon" — Trad

Buenos-Aires. 1941.
(11) — ISAIAH BOWMAN — " Le Monde Nouveau" (Tableau General de

Geographie Politique Universal) — Trad. — Paris, 1928.
(12) — "Estados-Unidos frente al Mundo" — Trad. México, 1944.

O título desta obra em inglês é: "A Estratégia dos Estados-Unidos na Polí-
tica Mundial" — New-York, 1942. Traz um sub-título muito expressivo:
" O s Estados-Unidos e o equilíbrio de Poderes" . O mesmo autor publicou:
"Geography of the Peace", 1944.

(13) — "A Estrutura Geopolítica do Brasil" (Notas Prévias) — Rio de Ja-
neiro, 1926; "Problemas do Brasil" (Estrutura Geopolítica) — O "espaço" — 



REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

Rio de Janeiro, 1933; " Geopolítica e Geografia Politica" — in "Revista Bra-
sileira de Geografia e Estatística" — ano IV — n.° 1 — janeiro-março, 1942;
"Função Geopolitica do Engenheiro", — in "Boletim do Círculo de Técnicos
'Militares" — n.° 20 — ano 6 — junho de 1944; Cel. LEOPOLDO NERY DA Fon 
SECA J R . "Geopolítica" — Rio de Janeiro, 1940.

(14) — "O Rio Paraná, no roteiro da marcha para o Oeste" — Rio de
Janeiro, 1941.

(15) — No jornal " Mocidadc Paulista", São Paulo — 1945.

(16) — "Geopolítica: a luta por espaço e poder" de ROBERT STRASZ-HUPÉ.
in " R . B . G . E . " n.° 4 — ano IV — outubro-dezembro, 1942; "Geografia Polí-
tica na Geopolítica" — (Recentes tendências na Alemanha), idem, idem; "At las
de Geopolítica de F R . BRAUN e de A . H . ZIÊGFELD por DELGADO DE CARVALHO, in
" R . B. G. E . " — n.° 1 — ano V — janeiro-março, 1943; "Geopolítica" por
JOSEPH J . TFIORNDIKE J R . — in "Boletim Geográfico" — ano 1 — n.° 6 — 
setembro de 1943.

(17) — JOSEPH E . DAVIES — "Missão em Moscou" — trad. 1942: PIERRE
V A N PAASEN — "Estes Dias Tumultuosos" — trad. , 1941, e "O Aliado Esque-
cido" — trad. 1944: WENDELL W I L L K I E — " U m Mundo Só" — trad. 1943:
EARJ. BROWDER — " Teheran — nuestra senda en Ia guerra y en la paz" — trad.
1945; — L. MANTSO — "Tempestade sobre a Ásia" — (A luta pela Mand-
chúria) trad. s. data; WALTER LIPPMAN — "Objetivos da guerra dos E . E .
Ú . U . " — trad. 1945; SUMMER WELLES — "Dias Decisivos" — trad. 1945.
Referência especial merecem as "Publicações Oxford sobre Asuntos Mundiais".

(18) — O território russo é equivalente à " terra-coração", em sua com-
preensão geral.

(19) — " T h e Round World and the Winning of the Peace" — in "Foreing
Affairs", julho de 1943.

(20) — Veja-se, além das publicações do prof. BACKHEUSER; RUSSEL H .
FIFIELD e G. ETZEL PEARCY — " Geopolitics — in principie and practice" — 
New-York, 1944; e H A K S W . WEIGERT e VIHTALMUR STEFANSSON — " C o m
pass of the World" (Symposium on Political Geography) — New-York, 1944.

(21) — J A M E S FAIRGRIEVE — "Geography and World Power" — 8.a ed.
.New-York — 1941. Esta obra foi traduzida pela esposa de HAUSHOFER, tendo
ele escrito um prefácio para a mesma.

(22) — OSWALD SPENGLER é autor de numerosas e importantes obras.
Lembraremos "6 Ensayos", trad. 1937; "Anos Decisivos" — Trad., 1937; " L a
Decadência de Ocidente".

(23) — Veja-se especialmente o Capítulo XIV, que alguns atribuem integral-
mente a HAUSHOFER. ADOLF HITLER — "Minha Luta" — Trad . — 3.a ed., 1940.

(24) — O termo " espaço", em sentido geopolítico, não é apenas a posse em
si mesma. E' necessário o domino total e a exploração efetiva do território.
Só o "espaço dominado" representa "poder" . Daí a vantagem dos países
altamente agrários, que dominam realmente o " espaço".

(25) — Entre os seus trabalhos citaremos: " Geopolítica da auto-detenni-
nação" — 1923; "Geopolítica Militar", 1932; "Fronteiras" , 1922; "A Política
Mundial de Hoje", 1934; "Oceano Mundial e Poder Mundial", 1934.

(26) — Sua esposa, judia, e seus dois filhos foram nomeados "arianos hono-
rários" por decreto de HITLER.

(27) — J. F. HORRABIN — Manual de Geografia Econômica" — Trad . , s.
data. Apresenta este trabalho um sub-título expresivo: " Los Factores Geográ-
ficos en la Historia de la Civilización".. E o autor, no prefácio, diz: "O objeto-



principal de nosso pequeno livro não é, pois, o estudo da geografia " pura",
mas o das relações entre a geografia e a h i s tó r ia . . . "

(28) — WEIGERT e STEFANSSON — op. cit. pg. I X . E acrescenta: "Nunca
na história da humanidade o movimento foi tão rápido e turbulento como en
nossos dias".

(29) — GORPON E A S T — " T h e Geography behind History" — New-York,
1940; J A M E S FAIRURIEVE — op. cit., Na introdução, pág. 1 a 16, conceitua as
diversas categorias e significados de ' 'história", "geografia" e especialmente o 
que se deve entender por "controle" .

(30) — EDMOND DESMOLINS — " Comment la Route crée le Type Social"
Paris — s. data. — 2 vols.

(31) — LUIOI Dl MARCHI — " Fondamenti di Geografia Política" — Pádua,
1938 — Traz como sub-título: " Base geográfica da formação e do desenvolvi-
mento do Estado e dos problemas políticos atuais"; GONZALO DE REPARAZ — 
op. cit. , JOSÉ DE OLIVEIRA BOLÉO — "Causas Determinantes da Autonomia de
Portugal" — Lisboa, 1939; DAMIAO PERES — "Como nasceu Portugal" — 
Baecelos, 1938; A. A. MENDES CORRÊA — "Raizes de Portugal" — Lisboa,
1944; SILVIO/ BRAGA E COSTA — " O s estreitos de Mar Negro" (estudo antropo-
geográfico) — Rio de Janeiro, 1941.

(32) — Veja-se por exemplo: ARTHUR D I X — "Geografia Política" — 
Trad. — Barcelona, 1929; SAMUEL V A N VAI.KENBURG — " Elements of Poli-
tical Geography" — New-York, 1940; GORDON E A S T — " Mediterranean Pro-
blems" — Londres, 1940; ERNEST H. SHORT — " Esquisse de Géopolitique" — 
Trad. — Paris, — 1936; BERNARD N E W M A N — " L a Nueva Europa" — Trad.
— México, 1944; DERWENT WHITTLESEY — " T h e Earth and the State" (A study
of Political Geography) — New-York — 1944.

(33) — JACQUES ANCEL — "Géopolitique" — Paris, 1936 — escreve no
Prefácio (pág. 5) : " S e a este ensaio doutrinário de geografia política dei por
título um neologismo, o leitor me excusará o pedantismo aparente". E adiante:
" Na hora presente, o hitíerismo pangermanista tomou de empréstimo suas razões
e seu vocabulário à Geopolítica dos professores alemães. Aplico esta palavra
a uma geografia política externa, dinâmica".

(34) — Não é raro encontrar expressões como as que seguem! " A geo-
política saiu da geografia política, ou ainda " A geopolítica evoluiu da geografia
política".

(35) — Cumpre não confundir a geografia política ou a geopolítica com a 
"teoria política", isto é, o fundamento jurídico do Estado. Cabe à teoria polí-
tica "investigar e determinar a origem, a natureza e as formas do Estado".
Leia-se: R. KRANKNBLTRG — "Teor ia Política" — Trad . — México, 1941.

(36) — FIFIELD PIERCY — op. cit.

(37) — WEIGERT — op. cit.

(38) — Veja-se nosso trabalho: "Estudo e ensino da Antropogeografia ou
Geografia Humana (Geografia Antrópica)", publicado na Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos — vol. I I I — março, 1945 — n.° 9 — págs. 327-360.
Estas mesmas idéias são entrevistas em outros autores, como por exemplo: L I N
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um ambiente geográfico". I .CIGI DI MARCHI — op. cit.
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"Como! admirou-se lord Salisbury quando Schuvaloff lhe deu esta noticia.
Lord Beaconsfield. meu caro conde, não pode entrar em tais negociações, pois ele
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A um crime" — WEIGEUT — op. cit. pág. 17. De fato, as Nações têm pago bem
caro o desc mhecimento ou o não reconhecimento da importância da geografia nos
últimos quarenta e cinco anos.

(42) — Veja-se: G. M. GATHORNE — HARDY — " T h e Fourteen Points and
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(44) — Além da bibliografia já citada, lembraremos: L E N I N E — "O Impe-
rialismo, última etapa do capitalismo" — Trad. — São Paulo, 1934; MARC BER-
NARU — " L a conquete de la Mediterranée" — 4.a edição — Paris, 1939; CLIFFORD
H. MAC FAJLDEX — " A n Atlas of World. Rcviwe" New York, 1940; A. BOGDANOFF
"Economia Politica" — Trad . — São Paulo, 1935; JACQUES ANCEI. — " Kistoire
Contemporaine" (1848-1930) — Paris, 1930; P. RFNOUVIN, E. PRÉCLIN e G.
HARDY, "L'Époque Contemporaine" (1871-1919) — Coleção " Clio" — Paris — 
1939.

(45) — EDGARD MC I N N I S — "História da II Guerra Mundial" — 2 vol. — 
Trad . — Porto-Alegre, 1944-1945.

(46) — J. F. HORRABIN — "An Atlas of Post-War Problems" — 1943;
RRANCISCO BULNES — " El porvenir de las Naciones Latinoamericanas ante las
recientes conquistas de Europa y Norteamerica" (Estructura y evolución de un
continente) — México, s. data.

(47) — "Diário de São Paulo" — 17 — agosto — 1945; e o artigo de
SUMMER WELLES — "Organização Mundial ou Equilíbrio de Poder" — 29 de
agosto, 1945.

(48) — Em artigos publicados na revista " São Paulo Ilustrado" temos desen-
volvido as idéias aí expostas e analisado momentos geopolíticos do mundo atual.

(49) — Para a interpretação geopolítica do mundo apontam-se os seguintes
princípios a discutir: 1) que o poder geopolítico depende da situação, forma e 
extensão, clima e energia climática, população, recursos naturais e capacidade indus-
trial, organização social e política; 2) que o estudo da história deve ser feito em
bases geográficas; 3) que deve ser considerada a idéia fundamental da "terra-
coração"; 4) que a política externa das Nações, na paz ou na guerra, deve ser
condicionada pelos fatores geográficos; 5) que o "e ixo" interpretou a geografia,
considerando os continentes envolvidos pelos oceanos; 6) que os "aliados"
interpetraram a geografia, considerando os oceanos envolvendo os continentes; 7)
que a geopolítica é construída sobre a importância estratégica de bases terrestres,
navais e poder aéreo.


