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Tradução mecânica do russo ao português, ainda sem revisão. 

O objetivo de um dos primeiros livros didáticos russos sobre geopolítica é dar aos 
estudantes a oportunidade de compreender e estudar novas ciências para a Rússia, para 
compreender cientificamente os complexos fenômenos e processos da vida militar, 
econômica, política, internacional moderna. Os fundamentos da geopolítica como ciência, 
a história de sua formação, sua teoria, leis, métodos e funções são descritos. Analisa uma 
ampla gama de escolas e pontos de vista geopolíticos, bem como questões atuais 
prementes. 

SOURCE: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/nart/01.php 

"Geopolítica é a ciência da relação entre a terra e os processos políticos". 

CONTEÚDO.Seção 1. Fundamentos Teóricos da Geopolítica. Capítulo 1. Geopolítica: sujeito, 
métodos, funções. O conceito de geopolítica • Fontes de geopolítica • O tema da geopolítica 
• Tempos geopolíticos • As leis básicas da geopolítica • Categorias da geopolítica • Métodos 
da ciência geopolítica • Funções da geopolítica. 

O surgimento da geopolítica como ciência na virada dos séculos XIX-XX. não apenas pela 
lógica do desenvolvimento do conhecimento científico, mas principalmente pela 
necessidade de compreender novas realidades políticas. Essa ciência surgiu numa época em 
que o mundo como um todo estava dividido entre os principais centros de poder em guerra. 
A nova divisão do mundo é essencialmente uma “redistribuição do já dividido”, isto é, uma 
transição de um “dono” para outro, e não da má gestão para o “dono”. A redistribuição do 
mundo levou ao fato de que o nível de conflito no mundo cresceu significativamente. Essa 
circunstância motivou pesquisas científicas destinadas a melhorar os métodos de luta das 
principais forças geopolíticas no cenário mundial. No final do século XX. Mais uma vez, foi 
confirmado que o fator econômico é uma das principais forças no equilíbrio geopolítico. 

1.1. O conceito de geopolítica 

Até agora, não há formulação clara e completa do conceito de “geopolítica” na literatura 
científica. Esta é uma característica de todas as ciências emergentes. As disputas sobre o 
objeto e o assunto da geopolítica estão em curso há cerca de cem anos. O conceito de 
“geopolítica” é mais frequentemente interpretado de forma extremamente ampla. Como 
resultado, esta ciência é privada de seus traços característicos, suas fronteiras tornam-se 
extremamente turvas, transformando-se em disciplinas econômicas, políticas, militares-
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estratégicas, recursos naturais, ambientais e outras, relações internacionais, política 
externa, etc. 

Muitos pesquisadores vêem na geopolítica uma ciência que estuda um complexo de fatores 
geográficos, históricos, políticos e outros que interagem entre si e exercem grande influência 
sobre o potencial estratégico do Estado. 

Durante muito tempo na URSS, a geopolítica era considerada uma pseudociência burguesa 
que justificava a expansão territorial dos estados imperialistas. Nos anos 80 do século XX. 
reavaliação desta área do pensamento científico. O Dicionário Enciclopédico Filosófico 
Soviético (1989) já não fornece uma avaliação negativa tão dura da geopolítica, mas define-
a como um conceito de ciência política ocidental, que afirma que “a política dos estados, 
especialmente externos, é predeterminada principalmente por vários fatores geográficos: 
localização espacial, presença ou ausência certos recursos naturais, clima, densidade 
populacional e taxas de crescimento, etc. ”1. 

O cientista sueco Rudolf Chöllen (1864-1922) introduziu o conceito de "geopolítica" na 
ciência. Ele definiu a ciência sob este nome como “uma doutrina que considera o estado 
como um organismo geográfico ou fenômeno espacial” 2. 

Uma definição mais detalhada é dada na revista alemã “Zeitschrift fur Geopolitik”: 

Geopolítica é a ciência da relação entre a terra e os processos políticos. Baseia-se na ampla 
fundação da geografia, principalmente na geografia política, que é a ciência dos organismos 
políticos no espaço e sua estrutura. Além disso, a geopolítica visa fornecer um meio 
adequado de ação política e direcionar a vida política como um todo. Assim, a geopolítica 
se torna uma arte, ou seja, a arte de orientar a política prática. Geopolítica é a mente 
geográfica do estado3. 

A geopolítica considera o estado não em estática, como uma formação constante e imutável, 
mas na dinâmica - como criatura viva. Essa abordagem foi proposta pelo teórico alemão 
Friedrich Ratzel (1844-1904). A geopolítica estuda o estado principalmente em sua relação 
com o meio ambiente, principalmente no espaço, e visa resolver os problemas decorrentes 
das relações espaciais. Segundo F. Ratzel, ao contrário da geografia política, a geopolítica 
não está interessada em questões como a posição, forma, tamanho ou fronteiras do estado, 
sua economia, comércio, cultura. Tudo isso se aplica em maior medida à esfera da geografia 
política, que é mais frequentemente limitada a descrever o estado estático do estado, 
embora possa também compreender a dinâmica de seu desenvolvimento passado. 

A geopolítica estuda fenômenos políticos em sua relação espacial, em sua influência na 
Terra, em fatores culturais. Esta é uma política geograficamente interpretada, uma ciência 



intermediária que não possui um campo independente de pesquisa. Mais inclinada à política, 
ela se concentra em fenômenos políticos e procura dar uma interpretação geográfica e 
análise dos aspectos geográficos desses fenômenos. 

Cientista político E.A. Pozdnyakov argumenta que a geopolítica se concentra na descoberta 
e no estudo das possibilidades de que a política use ativamente os fatores do ambiente físico 
e os influencie no interesse da segurança militar-política, econômica e ambiental do Estado. 
A geopolítica prática estuda tudo relacionado aos problemas territoriais do Estado, suas 
fronteiras, o uso racional e a distribuição de recursos, incluindo recursos humanos4. 

Assim, podemos formular uma breve definição: a geopolítica é uma ciência, um sistema de 
conhecimento sobre o controle do espaço. 

A geopolítica considera o espaço do ponto de vista da política (estado). É mais dinâmico que 
a geografia política. No âmbito desta ciência, distinguem-se duas direções: geopolítica 
prescritiva, ou geopolítica normativa e geopolítica conceitual-avaliativa. A escola alemã 
Haushofer pode ser adicionada à primeira corrente, e a escola anglo-americana (Mackinder, 
Spykman, Cohen) à segunda, embora seja muito difícil traçar linhas claras de demarcação 
entre essas escolas. 

A geopolítica está se tornando cada vez mais enriquecida e repleta de conteúdo concreto, e 
está contribuindo cada vez mais para mudanças no mundo moderno. Claro, isso se torna 
possível porque se baseia na base científica de muitas disciplinas. A geopolítica se tornou 
não apenas uma ferramenta real para mudar o mundo, mas serve cada vez mais como uma 
chave para prever as políticas dos principais países e continentes. 

1.2. Fontes de Geopolítica 

A geopolítica, como a maioria das disciplinas que surgiram na virada do século, surgiu com 
base em três abordagens científicas: civilizacional, militar-estratégica e teorias do 
determinismo geográfico. 

O fundador de uma abordagem civilizacional do processo histórico é considerado um 
cientista russo - biólogo, historiador, sociólogo, autor do livro “Russia and Europe” N.Ya. 
Danilevsky (1822-1885). Em sua opinião, os principais atores no palco do teatro da história 
não são estados ou nações individuais, mas enormes comunidades culturais e religiosas. Ele 
os chamou de "tipos histórico-culturais". Posteriormente, essas comunidades e o livro N.Ya. 
Danilevsky saiu em 1868, eles começaram a chamar de "civilizações". 



O primeiro entre pesquisadores russos N.Ya. Danilevsky formulou e fundamentou 
cientificamente a tese da alienação da Europa da Rússia. A razão para essa alienação, em 
sua opinião, é a diferença civilizacional fundamental entre as duas forças mundiais: 

A Europa não nos reconhece como seus. Os europeus veem na Rússia e nos eslavos não 
apenas um estrangeiro, mas também um "começo hostil" 5. 

Ele formulou a exigência mais importante de alinhar a política externa da Rússia às tarefas 
objetivas de desenvolvimento e fortalecimento do “tipo histórico-cultural eslavo”. Muito 
mais tarde, esse princípio - a zona de influência de uma civilização - foi chamado de "grande 
espaço". 

No final do XIX - início do século XX. conceito N.Ya. Danilevsky foi desenvolvido nos trabalhos 
do filósofo russo K.N. Leontyev (1831-1891), o filósofo alemão O. Spengler (1880-1936), o 
cientista russo Eurasian P.N. Savitsky (1895-1968), seu aluno L.N. Gumilev (1912-1992). O 
maior cientista-historiador e sociólogo inglês Arnold Toynbee (1889-1975) considerou e 
desenvolveu esse conceito em detalhes. Em seu trabalho multivolume “Compreensão da 
História”, ele deu uma classificação detalhada das civilizações. Ele destacou "ortodoxo-
russo" como um tipo especial de civilização. A. Toynbee propôs uma teoria bastante original 
das origens e desenvolvimento das civilizações “como uma“ chamada e resposta ”. 

A teoria das civilizações ocupa as mentes dos cientistas geopolíticos no final do século XX. 
Então, muita controvérsia despertou o livro do professor da Universidade de Harvard, 
Szmuzl Huntington (n. 1927), “The Clash of Civilizations?” (1993). O autor afirma que no 
século XXI. a principal fonte de conflito não será economia ou ideologia, mas diferenças 
civilizacionais. Ele acredita que “o choque de civilizações se tornará o fator dominante na 
política mundial. Linhas de falha entre civilizações - estas são as linhas das futuras frentes. ” 
Imagem do mundo no século XXI. Ele vê isso como o resultado da interação e rivalidade de 
"sete ou oito grandes civilizações", entre as quais será o "ortodoxo-eslavo", opondo-se a 
ocidentalização violenta "6. 

De acordo com muitos cientistas que estão desenvolvendo uma teoria civilizacional, as 
fronteiras geográficas das civilizações determinam os limites da influência “natural” das 
grandes potências, o alcance de seus interesses vitais e o território de controle político-
militar. Nessa abordagem metodológica da geopolítica, há uma tendência de retirar essa 
ciência da zona da geografia, para torná-la uma disciplina universal. 

A segunda fonte de geopolítica, segundo muitos cientistas, era a teoria militar-estratégica. 
Os autores reconhecidos de tais teorias são considerados J. Machiavelli (1469-1527), C. von 
Clausewitz (1780-1831), H.I. Moltke (1848-1916) e outros, mas a influência mais poderosa 
no desenvolvimento e aprofundamento dessas teorias foi feita pelo teórico naval americano, 



o historiador Alfred Mahen (1840-1914). Em 1890, o trabalho capital do cientista almirante 
"A influência do poder marítimo na história" foi publicado. O conteúdo do livro é descrito 
em detalhes no cap. 2, agora apenas observamos que Mahen também escreveu o livro “O 
Problema da Ásia e seu Impacto na Política Internacional” (1900) e muitos artigos sobre 
temas político-militares. Este autor cunhou o termo "nações costeiras" em circulação 
científica. Em particular, o almirante escreveu: 

A política mudou tanto com o espírito do século quanto com o caráter e discernimento dos 
governantes: mas a história das nações costeiras foi determinada não tanto pela destreza e 
prudência dos governos, mas pelas condições da posição, comprimento e forma do litoral, 
tamanho e caráter das pessoas, ou seja, em geral pelo que é chamado de condições naturais 
7. 

No território do espaço mundial, A. Mahen destacou uma esfera especial entre os paralelos 
30 e 40 - a “zona de conflito”, na qual, em sua opinião, os interesses do “império marítimo” 
que controla os confrontos oceânicos são inevitáveis, independentemente da vontade de 
políticos específicos. espaços abertos e o "poder da terra", baseado no núcleo continental 
da Eurásia (leia-se: Inglaterra e Rússia naquela época). 

Para sobreviver, o império marítimo deve empurrar o poder continental o mais longe 
possível para as profundezas da Eurásia; é importante para o império conquistar o território 
costeiro, pôr sob controle “nações costeiras, para as quais é necessário cercar o inimigo com 
um anel de bases navais”. 

Um proeminente desenvolvedor de conceitos militares estratégicos foi o marechal de campo 
russo (o último marechal de campo da Rússia) D.A. Milyutin (1816-1912). 

As teorias militares estratégicas introduziram a ideia de pontos e zonas chave na 
metodologia da geopolítica para controlar territórios significativos de um potencial 
adversário. Hoje em dia - o tempo das tecnologias espaciais (defesa, comunicações), essas 
abordagens adquirem um significado completamente novo. 

A terceira fonte teórica de geopolítica é o conceito de determinismo geográfico. Esta é a 
fonte mais antiga de conhecimento. Ideias sobre a influência do ambiente geográfico (clima, 
solo, rios, mares, etc.) na história e no homem são enfrentadas por Heródoto, Hipócrates, 
Tucídides e outros autores antigos. Políbio (c. 200 - c. 120 aC), por exemplo, explicou a 
severidade dos costumes dos habitantes de Arcádia pelo domínio de um clima nebuloso e 
frio: 

Por essa razão, os povos apresentam diferenças tão dramáticas no caráter, estrutura 
corporal e cor da pele, como na maioria das ocupações. 



Aristóteles (384-322 aC) em sua obra Política enfatizava a peculiaridade da posição 
geopolítica da ilha de Creta: 

A ilha de Creta, por assim dizer, destina-se a governar a Grécia, e sua posição geográfica 
está em grande contato com o mar, em torno da qual quase todos os gregos têm seus 
próprios assentamentos, por um lado está localizada a uma curta distância do Pelopones e 
do outro da Ásia. 9 

A era européia das grandes descobertas geográficas foi uma nova etapa no 
desenvolvimento das idéias do determinismo geográfico.O cientista francês Jean Woden 
(1530-1596), em seus Seis Livros sobre o Estado (1577), voltou a interessar-se pelo problema 
do determinismo geográfico. Ele explicou as diferenças e mudanças no sistema estatal por 
três razões: 

Vontade Divina, arbitrariedade humana e influência da natureza. Em primeiro lugar, de 
acordo com a força da influência da natureza, ele colocou razões geográficas e atribuiu a 
maior importância entre todos os fatores geográficos ao clima. J. Boden dividiu o globo em 
três partes: quente - equatorial, frio - polar e médio - moderado Seguindo o pensador grego 
Políbio, ele argumentou que a natureza dos povos depende primariamente das condições 
climáticas de seu lugar de desenvolvimento. Pessoas mais fortes fisicamente e guerreiras 
vivem no norte, mais dotadas no sul. Com um olhar correto sobre a história, Zh. Boden 
sugeriu, é claro que "os maiores generais vêm do norte, e arte, filosofia e matemática 
nascem no sul". 

As idéias do determinismo geográfico foram difundidas nos séculos XVIII-XIX. Eles eram 
especialmente populares na França. Na obra “Sobre o Espírito das Leis” (1748), o iluminista 
francês filósofo Charles Montesquieu (1689-1755), depois de Boden, viu a principal razão 
para a estrutura legislativa dos estados no clima. Em um clima frio, Montesquieu acreditava 
que as pessoas são mais morais. Em pessoas moderadas são moralmente instáveis, porque 
as propriedades insuficientemente definidas deste clima não são capazes de lhes dar 
estabilidade. Um clima quente enfraquece o caráter das pessoas, o que, segundo 
Montesquieu, levou ao desenvolvimento da escravidão.10 

Na Inglaterra, essas idéias também encontraram seus apoiadores, por exemplo, o 
historiador Henry Bockle (1821–1862), mas foram amplamente difundidos na Alemanha 
pelo filósofo Johann Gottfried Herder (1744–1803), o geógrafo e naturalista Alexander von 
Humboldt (1769–1859) que a maior influência no desenvolvimento da civilização é exercida 
pela geografia, que dá uma visão integral do mundo e, em particular, do clima, do solo e da 
localização geográfica. O geógrafo alemão Karl Ritter (1779-1859) argumentou que "a 



existência do homem está totalmente conectada à terra - milhares de raízes tenazes que 
não podem ser arrancadas". 

Mais profundamente, esses fatores, juntamente com outros, foram desenvolvidos pelo 
cientista alemão Friedrich Ratzel e pelo sueco Rudolf Chellen. 

1.3. O tema da geopolítica 

Como toda ciência, a geopolítica tem um objeto de estudo em constante mutação, atraindo 
para seu círculo novos problemas de desenvolvimento da natureza e da humanidade. A 
geopolítica tornou-se uma disciplina complexa em vários níveis, à medida que o mundo se 
tornou uma política mundial global multipolar e multidimensional, em vários níveis. A 
geopolítica moderna analisa o desenvolvimento de eventos nos níveis global, regional, sub-
regional e doméstico que refletem os interesses dos estados. Sob a influência de novas 
circunstâncias, o mundo está em constante mudança, sua base está saturada de novos 
elementos que não cancelam fatores geográficos, mas são adicionados a eles e formam um 
modelo geopolítico do mundo moderno. Este modelo é mais provável que seja dinâmico do 
que estático. 

A partir do meio do século 20 Como resultado da crescente revolução científica e tecnológica, 
os processos econômicos foram adicionados aos novos elementos do tema da geopolítica. 
Sua influência na situação política do mundo no final do século XX aumentou 
acentuadamente. A divisão social do trabalho, que é amplamente associada à pesquisa 
científica e tecnológica, mineração, processamento, gerenciamento de resíduos e outros 
fatores, levou a uma globalização real dos processos econômicos. Isso foi expresso não 
apenas no plano técnico, tecnológico e organizacional. A globalização também é visível no 
comércio internacional, no movimento interestadual de capital, no investimento, no 
movimento do trabalho e na moeda, nos fluxos de informação, etc. Esses e outros processos 
estão tendo um impacto cada vez maior em todas as esferas da vida internacional. Fatores 
econômicos no século XXI. terá um impacto ainda maior e os conflitos econômicos só 
ganharão uma posição, em primeiro lugar, entre todos os tipos de conflitos interestatais e 
interétnicos. Para resolvê-los, o poder será usado com mais frequência - militar e militar-
político, o que, por sua vez, depende do estado da economia. Portanto, hoje, qualquer 
análise da situação geopolítica sem análise de fatores econômicos não permitirá tirar 
conclusões cientificamente sólidas e dar recomendações razoáveis aos líderes políticos. 

Processos econômicos, a revolução científica e tecnológica estão afetando cada vez mais o 
ambiente geográfico circundante, a situação ecológica, a própria pessoa, a sociedade (a 
localização da produção, o movimento do trabalho, a construção de novas cidades, etc.). Os 
interesses econômicos vêm à frente no estabelecimento de todas as formas de relações 



internacionais. E como os processos econômicos globais que ocorrem no planeta são 
altamente dinâmicos, eles determinam a instabilidade da situação geopolítica moderna. 

As condições geográficas da atividade vital dos países passaram para o segundo lugar na 
geopolítica. Mas esses dois fatores importantes não podem caracterizar exaustivamente a 
posição geopolítica do mundo moderno, a dinâmica das relações entre estados, povos e, 
finalmente, determinar o lugar de um país ou grupo de países nas relações mundiais e na 
política mundial. Além disso, há uma série de circunstâncias que têm grande influência na 
geopolítica e servem como objeto de estudo. 

• meios técnico-militares causados pela revolução científica e tecnológica: armas de 
destruição em massa e meios de entrega, detecção e destruição de armas inimigas, 
comando e controle de tropas e suas manobras, etc. O atual estado de coisas na esfera 
militar é tal que lança dúvidas sobre a tese principal dos pais da geopolítica sobre a 
invulnerabilidade dos países do Atlântico Norte - o “crescente externo”, ou “coração”; 

• A revolução científica e tecnológica contribuiu significativamente para o desenvolvimento 
das comunicações eletrónicas. Eles formaram uma comunidade mundial “comunicativa”, 
em particular a Internet. Países e povos, anteriormente separados por grandes distâncias, 
tornaram-se essencialmente vizinhos em termos de comunicação eletrônica. O curso da vida 
em todas as esferas da sociedade depende em grande parte do estado das comunicações 
eletrônicas, mas as esferas militar e econômica são de suma importância. 

• O ritmo do desenvolvimento da ciência envolvida no desenvolvimento de novas 
engenharia e tecnologia, bem como ciências sócio-políticas, proporcionando a estratégia e 
táticas da linha geopolítica nas relações internacionais, ganhou importância; 

• perto do fator anterior, ao lado do nível de educação e cultura da população. A aplicação 
de tecnologias sutis na prática, o desenvolvimento da esfera econômica e da ciência, 
assuntos militares e assim por diante dependem em grande parte dessas qualidades; 

• o nível de cultura influencia o estado das religiões mundiais, que nas últimas décadas do 
século XX (especialmente o islamismo) têm uma influência crescente no equilíbrio 
geopolítico do poder; 

• A eficácia do regime político do estado, o nível de pensamento, a competência da elite 
dominante e o respeito pelas leis e decretos da população do país e da sociedade não são 
de pequena importância. 

O resultado do progresso científico e tecnológico foi a diminuição do papel dos elementos 
geográficos individuais: grandes espaços, oceanos, mares, montanhas, rios, florestas, 



estepes. Juntamente com eles, a classificação de muitos tipos de comunicações diminuiu: 
ferrovias, comunicações de água. O papel dos oleodutos, veículos e transporte aéreo 
aumentou. A importância de países relativamente pequenos com potencial científico, 
tecnologia e finanças aumentou. 

Na solução de problemas geopolíticos e regionais, a força militar, as chamadas “guerras 
locais” (Iraque, Iugoslávia, Chechênia, Karabakh, Abkházia, etc.) estão sendo cada vez mais 
usadas. No futuro, a frequência do uso da força, em nossa opinião, aumentará, à medida 
que as principais contradições do planeta se agravarem: redistribuição do mundo, fontes de 
matérias-primas, confronto econômico, luta por mercados, etc. Assim, os requisitos 
aumentarão na qualidade das forças armadas de seu treinamento, equipamento, 
gerenciamento, etc. A crescente preocupação da humanidade é a expansão do número de 
potências nucleares, e para a Rússia - o surgimento de um novo elemento de geopolítica - a 
expansão da OTAN, apropriando-se do direito do árbitro internacional. 

A situação demográfica nos países do Sudeste Asiático e no sul do continente asiático tem 
grande influência no equilíbrio geopolítico do poder. Aqui surge um complexo de problemas 
- econômicos, sociais, militares, ambientais, etc. 

1.4. Era geopolítica 

Do ponto de vista da geopolítica, a história da humanidade pode ser considerada como uma 
mudança sucessiva de eras geopolíticas ou campos de força. Cada era geopolítica tem seu 
próprio equilíbrio de poder, zonas de influência, fronteiras. 

A história da existência de civilizações antigas, o confronto entre a Roma “continental” e o 
“mar” de Cartago anteciparam muitas das realidades geopolíticas do século XX. Mas os 
princípios básicos da política do mundo moderno foram estabelecidos pelo sistema de 
relações internacionais de Westfália (1648) após o fim da Guerra dos Trinta Anos. A essa 
altura, os estados-nações haviam basicamente se formado na Europa. O mundo embarcou 
no caminho do desenvolvimento industrial com a formação de uma nação - um estado com 
um poder dinástico centralizado e rígido. Desde então, a história européia começa a se 
transformar em uma história mundial. 

Os principais centros de poder na Europa são a Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra, 
França, Suécia e a luta pela divisão do mundo. As nações emergentes estabeleceram suas 
fronteiras com base em características lingüísticas e fronteiras geográficas naturais. Tal 
ordem mundial, o campo geopolítico prevalecente existiu por quase 150 anos - antes da 
Revolução Francesa, sucedido por seus Diretórios, Consulados e o Império de Napoleão. No 
final do século XVII - início dos séculos XVIII. a antiga grandeza da Espanha, Portugal, 
Holanda, Suécia e até o final do século XVIII. - Polônia. As posições da França e Inglaterra 



foram reforçadas, a Prússia ganhou força. No início do século XIX. A Rússia se tornou uma 
grande potência mundial. 

Nos séculos XVII - XVIII. uma nova força social apareceu na Europa - a burguesia. Com muito 
dinheiro, ela estava irresistivelmente ansiosa por poder. O dinheiro da burguesia, os baixos 
preços dos bens produzidos nas fábricas e nas fábricas romperam as muralhas dos palácios 
reais, castelos feudais, varreram a Bastilha e ao mesmo tempo mais de 10 mil mosteiros e 
templos católicos e construíram centenas de andaimes com guilhotinas em toda a França. 
O dinheiro da burguesia levou ao poder Napoleão, que tentou estabelecer a hegemonia 
mundial. 

Napoleão não conseguiu transformar a França no núcleo do bloco geopolítico oceânico. A 
tentativa do imperador de estrangular a Inglaterra com um bloqueio por medidas militares, 
econômicas, políticas e outras também não teve sucesso - a Rússia entrou na arena mundial. 
A Prússia e a Áustria forneceram alguma ajuda, e Napoleão sofreu uma derrota esmagadora. 

O novo alinhamento das forças geopolíticas consagradas no Congresso de Viena (1814-
1815) foi dado pela era de Viena. A base disso era o princípio imperial do controle do espaço 
geográfico. Os centros mundiais de poder eram os impérios russo e austro-húngaro, o 
império colonial britânico (embora tenha sido proclamado em 1876), o império alemão 
(desde 1871) e, de fato, o império colonial de meados do século XIX. - França (formalmente 
permanecendo uma república). Desde 1877, o sultão turco tomou o título de "Imperador 
dos otomanos". A Turquia desempenhou um papel de destaque no Oriente Médio e no 
Sudeste da Europa. Rússia até meados do século XIX. dominou a Europa, ativamente se opôs 
à Inglaterra, Áustria, França e, claro, à Turquia. Em 1853-1856 durante a guerra da Criméia 
(Leste) contra a Rússia, virtualmente toda a Europa saiu. Isso é compreensível do ponto de 
vista geopolítico. Os mares Negro e Báltico transformaram-se em mares interiores, em lagos 
russos, que permitiram o acesso a duas regiões geopolíticas chave - o Atlântico e o 
Mediterrâneo. O controle sobre eles permitiu à Inglaterra equilibrar o poder da Rússia. 

Após a derrota da Rússia na Guerra da Crimeia, o sistema de Viena passou por algumas 
mudanças. A união sagrada dos monarcas, que para a Rússia era mais um fardo do que uma 
ajuda real, desmoronou. Com o seu colapso, a era do domínio russo na Europa terminou, o 
que não trouxe nenhum benefício para o país. 

Toda a segunda metade do século XIX. Era característico da Rússia, na medida em que se 
equilibrava no campo geopolítico europeu, apoiando a Prússia contra a França ou a França 
em seu confronto com a Alemanha. Tal política compensou, permitiu atingir resultados 
máximos com um mínimo de esforço. No final dos anos 70, houve uma guerra bastante 
fugaz com a Turquia, quando as tropas russas não apenas libertaram a Bulgária, mas sob a 



liderança do general Skobelev chegaram a Istambul. Mas as potências ocidentais de novo 
não permitiram que a Rússia tomasse posse da chave de Constantinopla. 

Até o final do século XIX. Graças à aplicação bem-sucedida das conquistas da revolução 
industrial, os Estados Unidos e a Alemanha foram especialmente fortes. Os americanos de 
suas extensões continentais começaram a desenvolver ativamente mercados estrangeiros, 
expulsando os espanhóis de Cuba e das Filipinas. A Alemanha, sob a liderança do "chanceler 
de ferro" Otto von Bismarck, tornou-se uma enorme potência continental e começou a 
desempenhar papéis de liderança na política mundial. Sob a liderança da Alemanha, foi 
criada a Triple Alliance: Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Outro poderoso bloco militar foi 
criado pela França, Inglaterra e Rússia - a Entente. O objetivo dos blocos é redistribuir as 
esferas de influência e impedir essa redistribuição em favor de Estados europeus jovens e 
agressivos. 

A era de Versalhes começa após a derrota da Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918). Ela mudou radicalmente o equilíbrio geopolítico do poder. Os impérios alemão, 
austro-húngaro, russo e turco, antigamente poderosos centros políticos, entraram em 
colapso. Vários pequenos estados apareceram nas ruínas desses estados poderosos, que os 
autores do sistema de Versalhes pretendiam incluir em sua esfera de influência. O Tratado 
de Versalhes de 1919 deu a palma do poder continental da França, e o poder marítimo da 
Inglaterra. De acordo com os políticos dos países vitoriosos, a Rússia não tinha um lugar na 
Europa, não deveria ter existido como uma poderosa potência. Em nome da liga 

As nações - parte integrante do Tratado de Versalhes - foram divididas pelas colônias da 
Alemanha e da Turquia. De acordo com o plano do Presidente Wilson, o país deveria dividir 
a Rússia em esferas de influência: por exemplo, o Cáucaso deveria ser considerado parte do 
Império Turco, a Ásia Central deveria ser dada sob o protetorado de alguma potência 
européia e governos razoavelmente representativos deveriam ser criados na parte européia 
da Rússia e Sibéria. Para alcançar este objetivo, 15 estados do mundo desembarcaram 
tropas em várias partes da Rússia, causando enormes sofrimentos, perdas humanas, 
materiais e espirituais. 

Na Primeira Guerra Mundial, a burguesia dos EUA ganhou mais. Sentindo poder, na 
Conferência de Washington em 1922, os Estados Unidos conseguiram o direito de ter uma 
marinha igual à Inglaterra, o que possibilitou controlar as rotas marítimas mais importantes, 
para controlar o espaço marítimo. 

Com a ajuda da “Liga das Nações”, os países vitoriosos criaram entre a Alemanha e a Rússia 
Soviética um “cordão sanitário” de estados orientados para a França e a Inglaterra. Assim, 
as duas grandes potências continentais foram privadas de contatos próximos diretos, 



isolados uns dos outros. A ordem mundial estabelecida foi dirigida contra a Rússia soviética, 
a Alemanha e a China. Mas, sem levar em conta os interesses geopolíticos desses poderosos 
países, qualquer sistema político mundial simplesmente não pode existir. 

Os criadores do Tratado de Versalhes não previram várias circunstâncias. Primeiro de tudo, 
a Rússia emergiu de uma sangrenta guerra civil politicamente unida. Em segundo lugar, as 
revoluções proletárias varreram a Europa na década de 1920, exigiram as classes mais 
baixas: "Tire as mãos da Rússia soviética". Sob a influência da revolução russa, as ondas de 
protestos varreram e os movimentos anticoloniais se intensificaram. 

A Segunda Guerra Mundial enterrou o mundo de Versalhes. A União Soviética suportou o 
peso desta guerra, tendo sofrido enormes perdas humanas e materiais, mas emergiu dela 
militar-estratégica e geopoliticamente muito mais forte do que era antes da guerra. Pela 
primeira vez em sua história, a Rússia criou um poderoso bloco geopolítico em torno de si. 
No futuro, levou quase meio século para destruí-lo com a ajuda de armas informativas e 
ideológicas, promovendo ativamente a “quinta coluna”. 

A era de Potsdam começa em 1945. No pequeno salão de uma pequena cidade perto de 
Berlim, o sistema de tratados de Potsdam foi assinado em uma mesa redonda, fixando um 
novo equilíbrio de forças que surgiu na Europa após a vitória sobre a Alemanha e seus 
aliados. Este sistema definiu novos limites, o alinhamento de novas forças geopolíticas. De 
fato, foi declarado em Potsdam que o mundo de um mundo multipolar tornou-se bipolar: a 
URSS e seus aliados, representando o poder continental, e os Estados Unidos e seus aliados, 
representando a maior parte do poder marítimo. 

O confronto desses polos determinou o conteúdo da era geopolítica de Potsdam. Seu traço 
característico era que o confronto entre os dois poderosos blocos estava à beira do equilíbrio 
entre as guerras fria e nuclear. A melhoria da aviação, o advento dos foguetes, do espaço, 
do laser e de outras armas mudaram fundamentalmente o papel do ar e do espaço. Não 
existem pontos inatingíveis da Terra no planeta, especialmente para armas como foguetes, 
mídia eletrônica, sistemas de computadores, etc. 

Infelizmente, a economia da URSS não era muito suscetível às últimas conquistas da 
revolução científica e tecnológica, e os líderes políticos da União não perceberam a 
necessidade de modernização tecnológica do país. A ordem mundial de Potsdam foi 
destruída em 1992, com a destruição da URSS, a estrutura bipolar do mundo foi concluída. 

A era Bialowieza é caracterizada pelo surgimento de novos estados burgueses; primeiro em 
torno da URSS - através do "veludo" e das contra-revoluções de energia, depois na Rússia12. 
Novos governantes do mundo formam uma nova ordem mundial. Eles confiam 
principalmente nas idéias do sistema de Versalhes, que, como mencionado acima, não 



encontra a Rússia um lugar sob o sol. Como antes, os esforços desse sistema serão 
direcionados contra a China, o mundo islâmico e a Índia. No futuro, se a Rússia não 
“acordar”, na melhor das hipóteses desempenhará o papel de uma semi-colônia, na pior das 
hipóteses será dividida em vários bantustões. Os países desenvolvidos do Ocidente - os 
países do "bilhão de ouro" lentamente, mas sistematicamente "morderão" um pedaço de 
seu corpo geopolítico. 

1.5. Leis básicas da geopolítica 

A geopolítica, como outras ciências da sociedade e da natureza, estuda as leis da formação, 
funcionamento e desenvolvimento de sistemas sociais, econômicos, geográficos, políticos, 
militares e outros. A principal lei que mais chama a atenção dos pesquisadores desta ciência, 
segundo destacados especialistas, é a lei do dualismo fundamental, que se manifesta na 
estrutura geográfica do planeta e na tipologia histórica das civilizações. Por exemplo, os 
estudiosos ocidentais R. Chellen e A. Mahen, X. Mackinder (1861-1947) e K. Haushofer 
(1869-1946), pesquisadores russos deste problema N.Ya. Danilevsky e V.P. Semenov-Tyan-
Shansky (1870-1942), P.N. Savitsky e L.N. Gumilev acreditava que esse dualismo é expresso 
na oposição do poder terrestre ("telúrocracia") e poder marítimo ("talassocracia"). 

De acordo com os fundadores da geopolítica, especialmente A. Mahen e X. Mackinder, este 
dualismo traz inicialmente as sementes da hostilidade, que, caindo em bom solo político e 
militar, dão os frutos da hostilidade irreconciliável de dois elementos (líquido, fluido e sólido, 
constante). tipos de civilizações culturais e históricas (democracia e ideocracia). O poder 
terrestre, ou telúrocracia, é caracterizado por fronteiras claramente definidas, espaço fixo, 
modos de vida da população, estabilidade de sua orientação qualitativa: sedentarismo, 
escolha limitada de trabalho, conservadorismo, normas e leis morais ou legais estritas que 
todos os indivíduos e grupos de pessoas obedecem. tribos, povos, países, impérios. A terra é 
sempre forte, estável e firme. Essa dureza forma a dureza da moralidade e da lei, dureza da 
tradição. A moral está fixada na consciência pública, herdada, um código de normas e 
princípios éticos está sendo formado. Isso se manifesta, em particular, no fato de que os 
povos da terra, especialmente os sedentários, têm um sentido próximo de coletivismo, em 
vez de individualismo, o espírito de empreendedorismo é estranho ao lucro. Na gestão de 
grupos grandes e pequenos, o princípio principal é a hierarquia. 

O poder marítimo, ou talassocracia, na opinião do autor deste conceito, A. Mahen, é o tipo 
completamente oposto de civilização (para mais detalhes, veja o Capítulo 2). A talassocracia, 
ou civilização comercial, é mais dinâmica e suscetível ao progresso tecnológico. Ela é 
inerente ao espírito do individualismo, lucro, empreendedorismo. Essas e outras qualidades 
de um indivíduo ou grupo são predeterminadas pelo mar, exigindo um tipo de personalidade 
que pode sobreviver em condições extremas. Portanto, um indivíduo capaz de empreender 



e soluções inovadoras é do mais alto valor. Portanto, em tal civilização, normas morais e 
legais, princípios, leis tornam-se relativas. Este tipo de civilização está se desenvolvendo 
mais ativamente do que os valores morais e culturais telúricos, facilmente mudáveis, sinais, 

Durante séculos, a civilização continental (terra) pairava sobre o mar: Esparta e Atenas, 
Roma e Cartago, mas o progresso do desenvolvimento de tecnologia (melhoramento da 
construção naval, a melhoria armamentos, a divisão do trabalho social e, portanto, troca e 
comércio) objetiva fortalecer a posição do mar, civilizações marítimas. Isso implica outra lei 
da geopolítica: o fortalecimento do fator espaço na história humana. Isto é particularmente 
enfatizado por A. Mahen em sua obra “A influência do poder marítimo na história”. Em 
particular, ele observa que a nação inglesa deve sua grandeza ao mar mais do que qualquer 
outra. A crescente influência da talassocracia começa com a era das grandes descobertas 
geográficas, e atinge o auge de seu poder no final do século XX, quando o capitalismo e o 
industrialismo anglo-saxônicos se formaram como um único complexo. Fortaleza vogal da 
talassocracia desde meados do século XX. tornou-se nos Estados Unidos. Em meados do 
século XX. O dualismo geopolítico atingiu seu apogeu quando a telurocracia foi identificada 
com a URSS, e a talassocracia com os Estados Unidos e as esferas de influência controladas 
por ela. 

Como um derivativo da lei básica da geopolítica - o dualismo da talassocracia e telúrocracia, 
com um certo grau de convencionalidade, podemos nomear a lei da síntese da terra e do 
mar - a “zona costeira”. Este é também um conceito chave na geopolítica. Uma “zona 
costeira” ou Rimland é um fragmento de talassocracia ou telúrocracia. A influência do mar 
predetermina o desenvolvimento mais ativo na “zona costeira” do que na terra, sendo, 
portanto, uma formação cultural e mais complexa. Rimland recorda ao mesmo tempo, 
segundo A. Dugin, “a ilha e o navio” e, por outro lado, o “Império e a Casa”. Em sua opinião, 
Rimland é “uma realidade complexa que tem sua própria lógica e afeta muito a 
talassocracia e a telúrocracia” 13. A zona costeira atua como um sujeito da história com 
vontade e destino próprios, mas eles são realizados dentro do quadro do dualismo 
geopolítico. Desta maneira Rimland age como um cinto, zona de fronteira ou fronteira. Na 
geopolítica, esse termo tem uma carga semântica diferente do conceito de fronteira entre 
estados. Os alienígenas vêem a costa não como uma linha para o continente em si, mas 
como um território que pode ser arrancado da massa continental, transformado em um 
enclave militar e de base para uma nova ofensiva em terra. 

1.6. Categorias de Geopolítica 

Como regra geral, todas as teorias geopolíticas desenvolvem a categoria principal desta 
ciência - controle sobre o espaço. A geopolítica estuda os fundamentos, capacidades, 
mecanismos e formas de controle do espaço por instituições políticas, principalmente por 



estados e alianças de estados. O território que o Estado controla ou procura controlar é 
caracterizado principalmente pelo grau de desenvolvimento pelo centro, o nível de 
desenvolvimento de seus laços. O espaço controlado pelo estado ou sua união é mais 
freqüentemente chamado de campo geopolítico. 

Geopolitik K.V. Pleshakov propôs tal classificação de tais campos14. 

• Campo endêmico (do grego. Endemos - local) - um espaço controlado pelo estado por um 
longo tempo. A pertença deste território a esta comunidade nacional é reconhecida pelos 
vizinhos. (Nem todos os vizinhos reconhecem incondicionalmente as terras históricas da 
Rússia). 

• Campo fronteiriço - um território sob o controle de um determinado estado, mas não 
demograficamente, economicamente, politicamente desenvolvido. Na maioria das vezes, 
esse campo é um espaço habitado por minorias nacionais. Os estados vizinhos às vezes 
questionam a propriedade desses territórios, mas ainda não os consideram como seus. Estes 
campos incluem as enormes regiões asiáticas, do nordeste, do Extremo Oriente da Rússia, 
bem como o Cáucaso, Kaliningrad Oblast, Carélia e o enclave muçulmano no Volga. 

• Campo cruzado - um espaço reivindicado por vários estados vizinhos. Tais espaços incluem 
grandes territórios da antiga URSS, povoados principalmente por povos russos e de língua 
russa, que, não por vontade própria, acabaram nos "estados independentes" da CEI. 

• Campo total - um espaço contínuo sob o controle de uma comunidade nacional. Inclui a 
maior parte do território da Rússia moderna (a exceção até agora é a Chechênia). No futuro, 
uma aliança com a Bielorrússia, com uma abordagem razoável, oferece uma oportunidade 
histórica para expandi-la. 

• Ponto de referência geopolítico - um lugar (território) localizado fora de um campo total 
controlado por um estado, mas as comunicações para este território são controladas por 
outros estados. Por exemplo, a região de Kaliningrado funciona agora como um ponto de 
referência para a Rússia. 

• Metapole - um espaço desenvolvido simultaneamente por vários países, estados [13]. Na 
maioria das vezes, esse desenvolvimento está sob condições de pressão geopolítica do 
exterior. Então agora é o "desenvolvimento" (econômico, ideológico, cultural, religioso, etc) 
da Rússia. 

Desde os tempos antigos, várias formas de controle sobre o espaço geopolítico desenvolvido 
são conhecidas. Isto é militar, político, econômico, demográfico, comunicação, religioso e 
outros tipos de controle. No final do século XX. a informação e o controle ideológico, 



tecnológico e cultural-civilizacional estão desempenhando um papel cada vez mais 
importante. Essas formas de controle são mais frequentemente usadas em várias 
combinações, uma vez que a abordagem geopolítica requer a consideração de todos os 
fatores na interação interestadual, principalmente geográfica, econômica, militar, 
demográfica, política, cultural, religiosa, étnica. 

Relações geopolíticas são uma unidade relativa e luta de várias forças mundiais. Na maioria 
das vezes isso é uma luta de opostos: terra e mar, centro e periferia. Unidade no processo 
histórico mundial é um fenômeno temporário. O proeminente político britânico Winston 
Churchill (1874-1965) é dono da ideia de que a Inglaterra não tem amigos permanentes, 
aliados, tem apenas interesses políticos (geopolíticos) permanentes. Portanto, apenas a luta 
dos opostos é absoluta. Ela é constante. Portanto, a próxima categoria importante da 
geopolítica é o equilíbrio de poder. Após a destruição Bialowieza da URSS, o equilíbrio de 
poder no mundo mudou significativamente. O mundo deixou de ser bipolar. O Ocidente, 
aproveitando esta situação, está impondo suas regras do jogo no cenário mundial para a 
Rússia, tentando criar uma nova ordem mundial às custas da Rússia. 

Uma categoria importante de geopolítica é o conceito de espaço político, que é delineado 
por fronteiras. O espaço político é um dos principais sinais do estado. Tais limites o tornam 
certo, agindo como um fator em sua segurança. Na geopolítica, as relações espaciais entre 
estados desempenham um papel muito importante. Como tal, as fronteiras atuam. O 
problema geopolítico das fronteiras sempre surge quando a luta pelo controle, adesão e 
desenvolvimento do espaço político começa. 

Esse recurso foi observado por F. Ratzel. Em particular, ele argumentou que a fronteira é um 
órgão periférico do estado e, como tal, serve como evidência de seu crescimento, força e 
fraqueza, e mudanças neste organismo. Na geopolítica alemã, o problema das fronteiras é 
o principal tema de pesquisa. Haushofer cultivou entre o povo alemão não apenas 
sentimentos geopolíticos, mas também “sentimentos de fronteiras”. Ele observou que as 
fronteiras não podem ser consideradas como algo para sempre dado, elas são órgãos vivos 
que se expandem e se contraem como a pele e outros órgãos de proteção do corpo humano. 

O problema das fronteiras é refletido no Antigo Testamento e em Arthashastra, nos antigos 
épicos gregos. A fronteira entre os estados, mesmo os mais amigáveis, é sempre uma linha 
política e estratégica para a separação de seus interesses. 

Um dos primeiros a estudar o problema da fronteira foi o senhor britânico J.N. Curzon (1859-
1925). Como o vice-rei da Índia, ele estudou bem a experiência asiática de demarcação, 
observando que muitos povos da Ásia evitam fronteiras rigidamente fixas, o que é em 
grande parte devido ao seu estilo de vida nômade e à rejeição de qualquer marco regulatório. 



A fronteira como linha fixa rígida é característica principalmente dos países europeus. Em 
disputas agudas de fronteira entre estados, Curzon recomendou a criação de uma formação 
de buffer. 

A fronteira desempenha certas funções: restrições ou exclusões de entrada de pessoas 
indesejáveis, exclusão de contatos entre moradores de países vizinhos, detenção de 
criminosos, contrabando, cobrança de impostos sobre bens importados ou exportados, 
controle de cotas de mercadorias importadas, movimentação de moeda, vôos, controle 
sanitário etc. . 

Com um certo grau de convencionalidade, as fronteiras são divididas em naturais e artificiais. 

Com a destruição da União Soviética, as questões fronteiriças em todo o perímetro da antiga 
fronteira da URSS agravaram-se, sendo de particular importância neste aspecto o factor de 
imigração. 

A principal categoria de geopolítica é o conceito de interesse. Sabendo qual é o interesse do 
estado, nação, não é difícil determinar o curso estratégico geral do país. Os interesses 
podem ser: classe, nacional, estadual. Se um estado-nação existe, então esses interesses 
coincidem. 

O mundo está passando pela violenta globalização da vida internacional. À medida que as 
pessoas e instituições perdem sua independência, elas estão cada vez mais se esforçando 
para proteger seus interesses, alcançar conforto psicológico, gravitar em direção às 
comunidades a que pertencem (étnicas, religiosas, classe, etc.). O processo de globalização 
gera a consolidação das minorias étnicas, aumenta a onda de fundamentalismo religioso. A 
onda de nacionalismo sob o mestrado Gorbachev - uma reação à sua tentativa de arrastar 
a URSS para um lar pan-europeu. 

A globalização estratifica até mesmo as nações estabelecidas há muito tempo, as desperta 
e fortalece. lutando por maior autonomia política, realizando “limpeza étnica”, etc. O 
resultado é um vulcão étnico agitado, já que no mundo apenas cerca de 20% dos estados 
são etnicamente homogêneos (etnicamente homogêneos). Mas mesmo em estados 
etnicamente homogêneos, os interesses das classes “superior” e “baixa”, ou seja, classes, 
não coincidem, assim como os interesses dos residentes de diferentes regiões não coincidem. 
Os interesses das nações que vivem em dois estados diferentes (ex-Alemanha, atual Coreia, 
etc.) não podem coincidir. Além disso, os interesses nacionais dos estados-nação que 
pregam o franco nacionalismo “grande China”, “grande Japão”, “grande Alemanha”, etc. 
não coincidem. 



Se falamos de interesses do Estado, muitos problemas são removidos. Os interesses mais 
importantes do Estado são formulados em documentos internacionais: a Carta da ONU, a 
Ata Final da Conferência de Helsinque, o Ato Básico de Relações entre a Rússia e a OTAN, 
etc. Tais fontes de direito internacional registram a independência política de um país, um 
grupo de países, as condições para sua sobrevivência física, a inadmissibilidade de qualquer 
interferência externa na vida do Estado, a inviolabilidade de suas fronteiras, etc. 

Os interesses do estado do país podem ser o acúmulo da base de recursos, e em sua base - 
o poder econômico, militar, financeiro, científico, técnico e outros do país, o fortalecimento 
de sua influência geopolítica, o crescimento do bem-estar da população, o progresso 
cultural, moral, intelectual da sociedade. As especificidades da posição geográfica do país, 
política doméstica, situação sócio-econômica, características nacional-culturais e 
civilizacionais, o nível de autoridade do país na comunidade mundial - tudo isso forma o 
conteúdo dos interesses do Estado. Ao mesmo tempo, os fatores geográficos, naturais e 
econômicos desempenham um papel especial. 

Naturalmente, toda a gama de interesses do Estado deve ser considerada não em estática, 
mas em dinâmica. A maior parte deles são aqueles que são confirmados pelo direito 
internacional. Os interesses do país que não violarem os interesses de outros estados 
também serão justos. Claro, na prática, na maioria das vezes, eles violam o juiz de decisão - 
eles não violam meus interesses, aqueles estados que têm poder real: militar, econômico, 
financeiro, ato. Krylovsky Wolf Lamb não interferiu com a vida, mas a disputa foi decidida 
em favor do lobo, que queria comer. A memória humana não pode manter o fato de 
inúmeras intervenções dos EUA na vida dos países da América Latina e dos países árabes, e 
agora essas são intervenções regulares nos assuntos internos da Iugoslávia, etc. O fato é 
que o conteúdo dos "interesses estatais" é objetivo. No entanto, seus assuntos são 
interpretados - líderes de países à sua maneira. Eles assumem o papel de porta-vozes dos 
interesses do Estado, justificam a prioridade dos objetivos, resolvem problemas internos e 
externos. Em estados autoritários e democráticos, os mecanismos para atingir metas e 
objetivos são diferentes. Mas na grande maioria dos países, poderosos grupos financeiros - 
as oligarquias - desempenharam e continuam a desempenhar um papel decisivo. Os 
principais objetos de seus interesses no final do século XX. (e no futuro esse problema se 
tornará muito pior) haverá recursos naturais e mercados para produtos acabados. Mas na 
grande maioria dos países, poderosos grupos financeiros - as oligarquias - desempenharam 
e continuam a desempenhar um papel decisivo. Os principais objetos de seus interesses no 
final do século XX. (e no futuro esse problema se tornará muito pior) haverá recursos 
naturais e mercados para produtos acabados. Mas na grande maioria dos países, poderosos 
grupos financeiros - as oligarquias - desempenharam e continuam a desempenhar um papel 
decisivo. Os principais objetos de seus interesses no final do século XX. (e no futuro esse 



problema se tornará muito pior) haverá recursos naturais e mercados para produtos 
acabados. 

Outro conceito básico da ciência da geopolítica está intimamente ligado à categoria 
considerada - o mecanismo para a realização dos interesses do Estado. Quais princípios, 
normas de direito, moralidade, política devem ser prioridade na defesa desses interesses? A 
prática mostra que os interesses pragmáticos vêm à frente, alcançados pela força, sem levar 
em conta quaisquer normas e princípios de moralidade. A diferença foi e é que alguns - 
estados geopolíticamente poderosos ou seu grupo - querem tudo de uma vez, outros - em 
partes e gradualmente. Alguns estão tentando realizar seus interesses de estado por meio 
de atividades ativas, enquanto outros - por expansão insidiosa. Estes métodos 
(condicionalmente: Ocidente e Oriente) foram desenvolvidos ao longo dos séculos, eles têm 
sua própria história e metodologia. Alguns seguem o caminho do fortalecimento do poder 
geopolítico nacional (China, Japão), outros seguem o caminho da criação de novas coalizões. 

O poder (poder) do estado historicamente manifestou-se principalmente como uma 
potência militar. A história deixou numerosos monumentos: ditos arrogantes de líderes, reis, 
reis, etc. em estelas de pedra, em manuscritos, crônicas, mitos, sagas, crônicas, livros, etc., 
que diz que o vencedor foi aquele que estava mais bem armado, cujas tropas eram mais 
bem organizadas, instruídas, mais móveis, disciplinadas e O poder militar aumentou como 
progresso científico e tecnológico, desenvolvimentos do pensamento militar. Tudo isso, 
aliado a fatores geográficos, funcionou para a formação ou o declínio do poder do Estado. 
Conflitos geopolíticos surgiram mais frequentemente em torno de seções e redistribuições 
do mundo, sobre territórios disputados e sobre a expansão de esferas de influência. 

Com o acúmulo de potencial econômico, financeiro e intelectual, o poder estatal começou a 
crescer com esses elementos. A segunda metade do século XX. mostrou que a luta pela 
redivisão do mundo pode ser travada não só com o uso da força militar, mas também 
através da expansão econômica, financeira, cultural e ideológica. Muitos geopolíticos 
modernos acreditam que “o poder de um país é um indicador complexo de fatores que 
interagem em um sistema”, a magnitude não é absoluta, medida por algumas unidades, 
mas relativa, isto é, manifesta no processo de interação dos estados nas relações 
internacionais e avaliada pelos resultados. Até certo ponto, elementos do poder do estado 
são intercambiáveis. 

Os interesses do Estado dão origem a certas ações de países e povos. Essas ações podem ser 
defensivas ou ofensivas, agressivas ou libertadoras. Na geopolítica, a categoria de expansão 
é mais frequentemente usada, o que geralmente é entendido como qualquer aquisição 
territorial ou o estabelecimento de esferas político-militares de influência. A prática tem 
mostrado que a expansão pode ser não apenas militar, mas também econômica (comercial, 



financeira, etc.), bem como cultural e ideológica, informação, etc. No final do século XX. o 
principal tipo de expansão continua territorial - a luta pelas matérias-primas da terra e do 
mar, pelos recursos biológicos - pela sobrevivência. 

As aquisições territoriais são na maioria das vezes aquisições de longo prazo, esse "espaço 
vital" que a Rússia objetivamente se tornou um país que atrai os interesses de estados 
vizinhos e distantes que querem espremer, "aproveitar" seus territórios e espremê-lo em 
outras regiões do globo. Assim, a Turquia mudou unilateralmente a interpretação dos 
acordos de 1936 sobre o status do Estreito do Mar Negro, a Rússia está lenta e 
teimosamente afastada da riqueza da Antártida, a China está conduzindo uma silenciosa 
expansão demográfica contra a Rússia, introduzindo cerca de 2 milhões de cidadãos no 
corpo demográfico da Federação Russa. Por várias razões, a expansão contra a Rússia é 
principalmente de natureza “branda”. Suas outras formas poderiam levar à condenação 
pela comunidade internacional, a resistência ativa dos russos, 

1.7. Métodos de Ciência Geopolítica 

Geopolítica utiliza diferentes métodos para estudar os fenômenos e processos 
correspondentes. Por via de regra, estes métodos desenvolveram-se em outras ciências da 
geografia política, história, sociologia, ciência política, etc. Em princípio, pode ser qualquer 
método aplicado pelo sistema de ciência, atividade, comparativo, histórico, normativo-valor, 
funcional, que é adjacente à análise estrutural e funcional, institucional, antropológica, 
métodos lógicos gerais e métodos de pesquisa empírica, etc. 

O método sistemático, como princípio básico, adota uma abordagem estruturalmente 
funcional que é bom. 

K. Marx (1818-1883), T. Parsons (1902-1979) e outros economistas, sociólogos, cientistas 
políticos.É geralmente aceito que a abordagem sistêmica na sociologia e na ciência política 
foi desenvolvida em detalhes nas décadas de 50 e 60 deste século por T. Parsons. método - 
ao considerar qualquer esfera da vida social, a ciência, em particular, a geopolítica, como 
um organismo integralmente organizado, complexo e auto-regulável, que está em contínua 
interação com o meio ambiente através das entradas e saídas do sistema. Qualquer sistema 
busca a autopreservação (geopolítica não é exceção) e desempenha certas funções, dentre 
as quais a mais importante é a distribuição de valores e recursos e a garantia de que os 
cidadãos tomem as decisões de distribuição como obrigatórias. 

O método ativo na ciência (especialmente ciência política, psicologia, sociologia, etc.) é 
chamado de psicológico ou sócio-psicológico. Ele é focado em estudar a dependência do 
comportamento de indivíduos ou grupos em sua inclusão em comunidades mais globais, 
bem como no estudo das características psicológicas de nações, classes, multidões, 



pequenos grupos, etc. O método de atividade geopolítica visa analisar o quadro geopolítico 
em sua dinâmica. Ele considera isso como um tipo específico de atividade viva e 
materializada, como um processo cíclico que tem certos estágios ou estágios. Esta é a 
definição de metas, tomada de decisão, organização das massas e mobilização de recursos 
para sua implementação, a regulamentação das atividades dos grupos, as massas, o 
monitoramento do cumprimento das metas, a análise de desempenho e o estabelecimento 
de novas metas e objetivos. 

De acordo com muitos cientistas, o desenvolvimento crítico e concretização da abordagem 
da atividade é o método dialético crítico, que focaliza uma análise crítica de fenômenos, 
fatos, tendências na geopolítica, esclarecimento de contradições como fonte de movimento 
próprio na sociedade, uma fonte de mudanças econômicas, sócio-políticas e geopolíticas. 
Este método foi amplamente utilizado pelos marxistas, neo-marxistas (J. Habermas, T. 
Adorno, etc.), no pensamento de esquerda liberal e social-democrata, etc. Este método é 
frutífero, é usado amplamente. 

O método comparativo é difundido em muitas ciências sociais na história, sociologia, 
geografia e ciência política. Foi usado por Platão, Aristóteles e outros pensadores do mundo 
antigo e da Roma antiga. Ele foi introduzido na sociologia pelo filósofo francês O. Comte 
(1798-1857). A ciência política, tendo se separado da sociologia, entrou em serviço. A 
geopolítica como ciência sintética também usa amplamente esse método. Envolve a 
comparação do mesmo tipo de fenômeno de vida para destacar suas características e 
especificidades comuns, encontrar soluções ótimas para problemas, etc. Esse método 
permite que você use proveitosamente a experiência de outros povos e estados. É claro que 
isso não deveria ser uma cópia cega de certos métodos para alcançar objetivos geopolíticos, 
mas uma solução criativa para problemas relacionados a condições, lugar e tempo. 

O método histórico também tem sido usado em todas as ciências sociais. Requer o estudo 
de todos os fenômenos da vida em um desenvolvimento temporal consistente, identificando 
as relações do passado, presente e futuro. Este método na geopolítica, assim como na 
filosofia, sociologia, história, ciência política, é um dos mais importantes. O primeiro 
sociólogo profissional russo M.M. Kovalevsky (1851-1916), com base em métodos 
comparativos e históricos, propôs um método histórico-comparativo. Ele é bem conhecido e 
não precisa de comentários especiais. 

A essência do método do valor normativo está em seu nome. Inclui a averiguação do 
significado de certos fatos, fenômenos para o estado, pessoa; avaliação desses fatos ou 
fenômenos para o bem do país, o indivíduo. A avaliação é dada do ponto de vista da justiça 
ou injustiça, respeito ou violação da liberdade dos povos de outros países. Ao mesmo tempo, 
supõe-se que um político, estadista deve, ao tomar suas decisões, proceder de valores e 



normas éticas e se comportar de acordo com eles. Este método, claro, sofre de muitas 
deficiências. Na maioria das vezes, a política real e os padrões morais estão em planos 
diferentes. O método normativo, como regra, idealiza líderes políticos e políticos que às 
vezes tomam decisões políticas mal concebidas que mudam fundamentalmente a imagem 
geopolítica do mundo. Um exemplo é a decisão de Gorbachev-Shevarnadze de transferir 
60.000 km2 do Mar de Bering para os Estados Unidos, a dissolução da Organização do 
Tratado de Varsóvia ou a decisão de Yeltsin, Kravchuk, Shushkevich de eliminar a URSS e 
criar a CEI. Sua fraqueza está na relatividade dos juízos de valor, sua dependência do status 
social e características individuais das pessoas. Mas ele dá à geopolítica uma dimensão 
humana, introduz um princípio moral definido nela. sua dependência do status social e 
características individuais das pessoas. Mas ele dá à geopolítica uma dimensão humana, 
introduz um princípio moral definido nela. sua dependência do status social e características 
individuais das pessoas. Mas ele dá à geopolítica uma dimensão humana, introduz um 
princípio moral definido nela. 

O método funcional requer um estudo aprofundado das dependências entre diferentes 
esferas da vida pública ou relações entre países ou um grupo de países - suas relações 
econômicas, políticas, níveis de contatos militares ou confronto, o grau de urbanização da 
população, sua densidade, atividade política, o auge do espírito moral e psicológico etc. . 
Este método está praticamente longe de avaliações éticas de decisões geopolíticas e baseia-
se em atitudes positivistas e pragmáticas. Um dos primeiros a usar esse método foi o famoso 
político italiano, o pensador N. Machiavelli. No livro “Soberano”, ele proclamou uma 
rejeição na política real de não apenas dogmas religiosos, mas também valores éticos. Sua 
orientação metodológica foi a análise da vida real, política em toda a sua inconsistência. 

As informações sobre esse método estarão incompletas, sem mencionar o método 
comportamental adjacente a ele. Este último faz uso extensivo dos métodos das ciências 
naturais e da pesquisa sociológica específica. Requer clareza, clareza, falta de ambigüidade 
e testabilidade do conhecimento pela experiência.Os requisitos do método behaviorista 
aplicado à política foram formulados por Woodrow Wilson em 1880. Sua essência era a 
seguinte: 

• política (e geopolítica) tem uma dimensão pessoal. As ações das pessoas (seus interesses) 
são focadas e expressas por uma pessoa específica. Ela é o principal objeto de estudo; 

• Os principais motivos para o comportamento e as ações das pessoas são motivações 
psicológicas. Eles podem ser socialmente condicionados, mas podem ter uma natureza 
individual específica; 



• uso generalizado de métodos das ciências naturais, em particular, medidas quantitativas, 
quando é possível usar dados matemáticos e estatísticos, as capacidades da tecnologia 
informática, etc. 

A análise estrutural-funcional é adjunta a esses métodos. Ele considera a sociedade, o 
estado, a união de estados como um sistema com uma estrutura complexa, cada elemento 
desempenhando funções específicas que satisfazem certas necessidades e expectativas do 
sistema. Os elementos do sistema operam de acordo com um programa específico definido 
pela estrutura da organização.A principal tarefa da organização (sindicato) é manter o 
equilíbrio do sistema, a execução adequada de funções (papéis) pelos elementos da 
organização. 

O método institucional centra-se no estudo das atividades das instituições através das quais 
a atividade política é realizada - o funcionamento do Estado, partidos, organizações e 
associações, etc. Este método até o início do século XX. Ele era um líder em ciência política, 
foi amplamente utilizado em sociologia, geopolítica. O próprio conceito de "instituição 
social" veio da sociologia para a ciência, e o sociólogo inglês G. Spencer (1820-1903) 
introduziu o termo na circulação científica. 

Vale ressaltar o método antropológico. Em primeiro lugar, em importância, ele coloca não 
fatores sociais, mas a natureza de uma pessoa que tem um grande conjunto de necessidades, 
principalmente material (no ar, água, comida, vestuário, moradia, segurança, 
desenvolvimento espiritual, etc.). Proponentes desse método veem uma criatura genérica 
em uma pessoa e esse conceito é considerado fundamentalmente importante. Uma pessoa 
é percebida como um ser biológico, social e inteligente, originalmente possuindo liberdade. 
A raça humana é uma, independentemente das diferenças raciais, geográficas, sociais e 
outras, todas as pessoas são iguais. Este método sugere não se limitar a estudar o ambiente 
social ou a motivação racional ao tomar decisões importantes - políticas, econômicas, 
sociais, militares, etc., mas identificar, estudar motivos de comportamento irracionais e 
instintivos, 

Métodos lógicos gerais referem-se mais à organização e procedimento do processo 
cognitivo associado a ações e mudanças geopolíticas. Este grupo inclui análise e síntese, 
indução e dedução, abstraindo e subindo do abstrato para o concreto, uma combinação de 
análise histórica e lógica, todos os tipos de experimentos, modelagem, métodos cibernéticos, 
matemáticos, prognósticos e outros. 

Os métodos empíricos de pesquisa chegaram à geopolítica e, em geral, à ciência a partir da 
sociologia, estatística, cibernética e outras ciências. Estes incluem análise de documentos, 
pesquisas, experimentos, teoria dos jogos, etc. 



1.8. Funções Geopolíticas 

A geopolítica como disciplina científica tem diversos laços com a vida de um estado 
individual, uma união de estados, blocos opostos. Ele reflete as conexões objetivas e os 
padrões da vida real, o que permite que ele execute certas funções. Os mais importantes 
deles são cognitivos, ou epistemológicos, prognósticos, gerenciais, ideológicos. Alguns 
estudiosos chamam a função axiológica, ou avaliativa, educacional, ou a função da 
socialização política, a formação da cidadania e a cultura política da população como 
funções independentes. Mas, em nossa opinião, eles organicamente entram em funções 
cognitivas, prognósticas, gerenciais e ideológicas. 

A função cognitiva está principalmente associada ao estudo de tendências no 
desenvolvimento geopolítico de países e povos, a mudança em vários fenômenos, processos, 
eventos. No conhecimento científico da vida geopolítica, eles freqüentemente usam uma 
combinação de conhecimento teórico da vida de estados, países e povos, usando métodos 
de comparação, analogias, extrapolação, mas estudos empíricos também são amplamente 
usados. Eles fornecem prioridade para novos conhecimentos empiricamente baseados na 
realidade geopolítica. Isso é feito detectando e analisando novos fatos e tendências em todo 
o conjunto de fatores da vida geopolítica. Isso serve como um pré-requisito importante para 
entender e explicar as mudanças globais e regionais no mapa geopolítico do mundo. É claro 
que, para tal compreensão e explicação, é necessário aplicar métodos lógicos gerais de 
análise e síntese, indução e dedução, etc. Temos que processar e resumir uma enorme 
quantidade de informações sobre fenômenos geopolíticos específicos, fatos, processos. 
Outros métodos psicológicos, sociais e especiais também podem ser usados: análise de 
conteúdo de documentos, testes, sociometria, etc. Isso pode ser uma análise de ações, atos, 
comportamentos, discursos, declarações de participantes em eventos políticos de uma 
pequena região, bloco global ou união. O pesquisador recebe informações expressas em 
indicadores objetivos e subjetivos. O primeiro grupo de informações complementa e refina 
os dados das estatísticas oficiais, as mudanças que ocorrem no mundo, o segundo é a 
informação sobre os motivos, intenções, objetivos das atividades de vários assuntos da 
geopolítica mundial ou regional. O valor cognitivo da informação subjetiva é muito alto. 

Dados sobre participantes de eventos políticos, detalhes de sua orientação social e moral, 
dados sobre suas necessidades e interesses, nível de cultura, motivos, fatos do 
comportamento real e verbal e até mesmo seus vícios (hobbies) são de interesse para a 
cognição e a previsão. Estudos empíricos permitem que você colete informações sobre a 
opinião pública na região de interesse do pesquisador ou as opiniões dos povos de certas 
regiões do globo, bem como para estudar o estado moral e psicológico da população da 
parte desejada do planeta. Além da função puramente informacional, e a consideramos 



como parte integrante da pesquisa cognitiva, empírica, permite-nos identificar novas 
tendências no desenvolvimento geopolítico, enriquecendo assim a teoria. Para a Rússia 
quebrar o atual impasse, É necessário um avanço teórico e metodológico no sistema de 
conhecimento sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre ciência, sobre tecnologia. Sem isso, 
a introdução de novas tecnologias é impossível, e sem elas (em todas as áreas da vida 
econômica, política, social, espiritual e moral, na governança, etc.), a Rússia está fadada a 
ficar à margem da história, tornando-se um apêndice de matérias-primas dos países 
desenvolvidos. Portanto, uma das tarefas mais importantes da ciência jovem - a geopolítica 
- é criar um aparato teórico e conceitual que possa formar a base de mudanças radicais na 
Rússia moderna. 

A função prognóstica da geopolítica decorre do cognitivo, intimamente ligado a ela.Na 
verdade, qualquer pesquisa - teórica, empírica - é realizada de muitas maneiras para dar 
uma previsão mais ou menos precisa para o desenvolvimento de forças geopolíticas, campos, 
para indicar a configuração de países ou alianças, seu impacto sobre o desenvolvimento 
relações internacionais, étnicas, resolver possíveis conflitos locais e elaborar recomendações 
para sua prevenção ou reembolso. 

O valor de qualquer estudo geopolítico, do concreto, empírico, ao teórico, que fornece uma 
análise do material empírico, é quão adequadamente, com precisão, refletem as tendências 
de diversos processos geopolíticos. O valor também está no grau em que eles terminam com 
previsões cientificamente fundamentadas, bem como na extensão em que essas previsões 
contribuirão para a implementação de mudanças geopolíticas progressivas no interesse do 
homem, país, região e humanidade como um todo na preparação de previsões de curto 
prazo e longo prazo de mudanças hepolíticas. De natureza regional ou global, o 
monitoramento desempenha um papel importante - monitoramento de processos em 
andamento. O uso de métodos de comparação, analogias e outros permitirá que você pré-
avise eventos geopolíticos indesejáveis. 

A função gerencial da geopolítica se manifesta primariamente na coleta e análise de 
informações empíricas, no desenvolvimento de decisões e recomendações gerenciais 
específicas. Sem a quantidade ideal de informação, sem análise adequada, conclusões e 
recomendações de cientistas para líderes políticos, líderes militares, economistas, é 
impossível tomar as decisões certas, gerenciar processos geopolíticos e administrar uma 
área específica da vida social, política, financeira e econômica. Ao gerenciar qualquer tipo 
de atividade, preparando decisões gerenciais, é importante analisar bem a situação 
problema, dar uma avaliação correta da correlação de várias forças, fatores - políticos, 
geográficos, econômicos, militares, etc., conhecer o nível de influência dos sujeitos de todos 
os eventos, determinar o grau de risco - político, militar, social, 



Assim, a função gerencial da geopolítica se manifesta especificamente no fato de que sua 
parte aplicada está diretamente envolvida na preparação, no desenvolvimento de 
recomendações práticas para o gerenciamento de eventos geopolíticos, formação e 
liderança. Recomendações práticas na geopolítica são mais frequentemente divididas em 
dois grupos, objetivos e subjetivos. O primeiro grupo de fatores sugere condições objetivas 
da vida humana. Analisando sua influência sobre um sistema específico de relações 
geopolíticas, um pesquisador, cientista, líder político, líder militar, etc. depende de 
informações específicas obtidas durante o estudo, coleta de informações, etc. Depois de 
analisar a informação, as tendências no desenvolvimento de eventos são determinadas: de 
um fato, um caso específico ou fenômeno para uma generalização. Então, recomendações 
são dadas para o nível teórico da ciência. Mas o nível de recomendações pode permanecer 
puramente aplicado, utilitarista-pragmático, de natureza momentânea e não ter 
significância significativa para a ciência. Neste caso, muito depende da capacidade de 
analisar, no nível de formação de um analista especialista, ou seja, o lado subjetivo da 
questão é de grande importância. Além disso, um grupo subjetivo de fatores inclui interesses, 
motivos, objetivos, intenções, orientações e atitudes de valor, posições ideológicas e 
ideológicas, etc. Isso é importante saber para calcular o grau de desvio da decisão de 
gerenciamento prevista. Então, geopolítica é uma ciência para governar e governar. e) De 
grande importância é o lado subjetivo da questão. Além disso, um grupo subjetivo de fatores 
inclui interesses, motivos, objetivos, intenções, orientações e atitudes de valor, posições 
ideológicas e ideológicas, etc. Isso é importante saber para calcular o grau de desvio da 
decisão de gerenciamento prevista. Então, geopolítica é uma ciência para governar e 
governar. e) De grande importância é o lado subjetivo da questão. Além disso, um grupo 
subjetivo de fatores inclui interesses, motivos, objetivos, intenções, orientações e atitudes 
de valor, posições ideológicas e ideológicas, etc. Isso é importante saber para calcular o grau 
de desvio da decisão de gerenciamento prevista. Então, geopolítica é uma ciência para 
governar e governar. 

A função ideológica da geopolítica é tão multifacetada quanto as anteriores. Por muitas 
décadas, esta disciplina tem sido uma espécie de contenda ideológica há décadas e foi 
considerada pseudociência na URSS, a ideologia do imperialismo, o fascismo, justificando as 
aspirações agressivas de países altamente desenvolvidos à dominação mundial. Realmente 
foi e é. Este lado da geopolítica era e é puramente apologético por natureza. Claro, é 
impossível esquecer as linhas de Krylov: "O forte é sempre culpado dos fracos". Portanto, a 
geopolítica freqüentemente atua na prática como um advogado para os poderes 
constituídos. O mundo unipolar que se desenvolveu após a destruição do sistema de 
segurança coletiva da Europa Oriental, após o colapso da URSS Belovezhsky, confirma que 
o lado ideológico da função geopolítica se intensificou. Inúmeros exemplos disso. Por 
exemplo, os interesses dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Japão e outros países 



altamente desenvolvidos passam como interesses e valores universais. A OTAN, em nome 
da ONU ou do Conselho de Segurança da ONU, e às vezes sem pedir permissão, assume as 
funções do gendarme mundial. Então foi no Iraque, na Líbia, na Iugoslávia. Cientistas, 
jornalistas, políticos, militares não só no Ocidente, mas também na Rússia, estão 
empenhados em explicar aos russos “chineses”, indianos ou nigerianos que bombardearam 
a população civil desses ou de outros países para restaurar a ordem que corresponde à 
compreensão do forte, a compreensão do vencedor. Líbia, Iugoslávia. Cientistas, jornalistas, 
políticos, militares não só no Ocidente, mas também na Rússia, estão empenhados em 
explicar aos russos “chineses”, indianos ou nigerianos que bombardearam a população civil 
desses ou de outros países para restaurar a ordem que corresponde à compreensão do forte, 
a compreensão do vencedor. Líbia, Iugoslávia. Cientistas, jornalistas, políticos, militares não 
só no Ocidente, mas também na Rússia, estão tentando explicar aos russos de “perspicácia” 
ou chineses, indianos ou nigerianos que bombardearam a população civil desses ou de 
outros países para restaurar a ordem, o que corresponde ao entendimento do forte, a 
compreensão do vencedor. 

Assim, a geopolítica é uma ciência sobre grandes espaços, sobre processos políticos, 
econômicos e outros globais e a arte de gerenciá-los. 

Perguntas para responder 

1. Descreva a história da formação da geopolítica como ciência. 

2. Qual é o lugar da geopolítica no sistema de outras ciências? 

3. O que é objeto e sujeito da geopolítica? 

4. Quais são as leis básicas da geopolítica? 

5. Expandir a essência do conceito de "era geopolítica". 

6. Quais são as principais categorias da geopolítica? 

7. Liste os métodos da ciência geopolítica. 

8. Mostre a essência das funções básicas da geopolítica. 
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