
INTRODUÇÃO À GEOPOLÍTICA 



• PARA VOCÊ, O QUE É GEOPOLÍTICA? 

 

• O QUE LEMBRAMOS E ASSOCIAMOS 

COM GEOPOLÍTICA? 

 

• QUAIS EXEMPLOS, REAIS E 

FICTÍCIOS? 





 

•A GEOPOLÍTICA é fruto 

do inventar e reinventar o 

espaço geográfico a partir 

das relações de poder. 

 

•Militar, econômico, 

político. 
 

 







TEORIAS GEOPOLÌTICAS: 

 

• Friedrich Ratzel (1844-1904) = obra 

Antropogeografia – Fundamentos da 

aplicação da Geografia à História 

(1882):  

 

        O Estado deve controlar territórios 

para se desenvolver e prosperar. 



A nação consiste na reunião de pessoas que falam uma 

determinada língua, têm os mesmos 

costumes, seguem uma religião, independentemente do território 

que habitam. 

 

Já o Estado é uma forma política que se estabelece

 sobre um território, dando a ele  determinada organização. 

 

Um Estado pode conter várias nações. Mas a existência de uma 

nação independe de uma  organização política (Bascos  

Espanha e França). 



Apresentação elabora pela Professora FERNANDA BRUM LOPES, dis 

O conceito de ESTADO  é  jurídico. 

 

Possui como objetivo assegurar a vida humana em sociedade. O Estado deve garantir a 

ordem  interna, assegurar a soberania na ordem internacional, elaborar as regras de 

conduta e distribuir  a justiça. 

É   o conjunto dos Elemento Instância máxima 
cidadãos de um material, espacial de administração, 
país, ou seja, as ou físico do da geralmente ciplina de Geografia 



É o conjunto 
dos  cidadãos 
de um  país, 
ou seja, as  

pessoas que  
estão 

vinculadas  a 
um   

determinado  
regime 
jurídico. 

Elemento  
material, 

espacial  ou 
físico do  
Estado. 

Compreende a  
superfície do 
solo  que o 

Estado  ocupa. 

Instância 
máxima  de 

administração,  
geralmente  
reconhecida  

como liderança  
de um Estado 

ou  nação.  
(Organização  
necessária ao  

exercício  
político). 



→ Geografia Política: 

 

• Ramo da Geografia especializado no estudo das 
relações entre espaço e poder; 

 

• Existente desde o séc. XVI, mas oficializado por 
Friedrich Ratzel, na obra Geografia Política, de 
1897; 

 

• Criador da teoria do Espaço Vital, forte 
influenciadora de teorias geopolíticas; 





• Alfred Mahan 

- Almirante da marinha americana; 

- Chave para a hegemonia mundial estaria no 

controle das principais rotas marinhas; 

- Sua obra influenciou os EUA a construírem o 

canal do Panamá (1880 – 1914). 

 



• Halford Mackinder 

- Geógrafo inglês, criador da teoria do “heartland”; 

 

- Contestador da obra de Mahan – acreditava que 

o desenvolvimento dos transportes e da 

comunicação eliminaria a importância do 

controle dos mares; 

 

- Hegemonia mundial estaria nas mãos 

daquele(s) que dominassem a Eurásia ou 

“heartland” ou Ilha Mundial. 





• Karl Haushofer 

• Geopolítico oficial da Alemanha Nazista; 

• Maior divulgador do tema; 

 

• Fortemente influenciado por Ratzel e Mackinder; 

 

• Defensor de uma “aliança natural” entre 

Alemanha e Rússia, mesmo as duas sendo 

inimigas e contrárias ideologicamente; 

 

• Esta aliança natural iria contra o Império 

Britânico e o ascendente Império Norte 

Americano; 

 

 

 





• Yves Lacoste 

- Geógrafo francês, autor do livro “Geografia - 

isso serve, em primeiro lugar, para fazer a 

guerra”; 

- Criador de conceitos que revolucionaram a 

Geopolítica moderna; 

- Geopolítica não aparece mais como ciência a 

serviço do Estado; 

- Geopolítica e Geografia Política tornam-se cada 

vez mais intercaladas e passam a focar suas 

análises em diversas formas de relações de 

poder, em escalas variáveis. 

 





→ A Geopolítica no Brasil 

• Primeiras produções ocorreram na Escola 
Superior de Guerra; 

• As bases dessas produções estavam 
relacionadas à ocupação territorial e prováveis 
projetos expansionistas; 

 

• Golbery do Couto e Silva 

- Coronel do Exército Nacional; 

- Projetos na teoria geopolítica e na área  

da segurança nacional; 

- Ideário partia da “ameaça comunista” para 
definir as perspectivas de “Ocidente como 
ideal”, “Ocidente como propósito” e “Ocidente 
como Programa”.  

 

 



EXERCÍCIOS 

 

1) (Fatec 2012)  Analise a tira. 

 

 

 

 

 

A partir da análise, explique a importância da Ásia 

dentro da teoria do “Heartland” de Mackinder. 



• 2) (Unicamp 2003)  Segundo vários estudiosos, 

teria ocorrido, a partir da década de 1990, uma 

significativa mudança na política internacional. 

O princípio de soberania e de não ingerência 

estrangeira em um território nacional estaria 

sendo revisto. (Adaptado de José William 

Vicentini, "Novas geopolíticas". São Paulo, 

Contexto, 2000, p. 70.) 

• a) Defina soberania. 

• b) Um possível enfraquecimento da noção de 

soberania traria possíveis consequências para 

os diversos Estados-nação. Indique uma delas.  


