
INTRODUÇÃO À GEOPOLÍTICA



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 umaforma 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 
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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 



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).



• A GEOPOLÍTICA é fruto 

do inventar e reinventar o 

espaço geográfico a partir 

das relações de poder.

• Militar, econômico, 

político.







• Friedrich Ratzel (1844-1904) = obra 

Antropogeografia – Fundamentos da 

aplicação da Geografia à História 

(1882): 

O Estado deve controlar territórios para 

se desenvolver e prosperar.



• Geopolítica para controle do Estado.

• Doutrina Monroe (1823) = América para 

os americanos. 

• França, Reino Unido = Ocupação da 

África.

• III Reich séc. XX – Espaço vital (Karl 

Haushofer).



• Da Ordem da Industrialização à Ordem da 
Guerra Fria:

• Ordem Mundial da Industrialização = 
Revolução Industrial (1750) a 2ª Guerra 
Mundial (1939-1945).

 Consequências da Revolução Industrial:
• Partilha da África (1884-85).
• Potências Européias, depois EUA e Japão.
• 2 Guerras Mundiais.



• 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 

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.




