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RESUMO 

 

Embora a Geografia seja uma ciência de história bastante longa, uma de suas “disciplinas”, a Geopolítica, 
apesar do destaque que sempre alcançou, principalmente nos séculos XX e início do XXI, só surgiu no final 
do século XIX, graças aos estudos, principalmente, de Friedrich Ratzel e Halford Makinder. Por ser, 
originalmente, “o estudo das relações entre Estados soberanos do mundo”, a Geopolítica, sempre foi uma 
espécie de ovelha negra da família. Ligada ao poder e fornecendo as bases teóricas para justificar suas 
ações, a Geopolítica esteve associada ao nazismo e ao fascismo, além de ter estado atrelada à ditadura 
militar no Brasil. Se, a própria Geografia já havia recebido a sentença de Yves Lacoste de que ela serve, em 
primeiro lugar para fazer a guerra, o também marxista Nelson Werneck Sodré será ainda mais enfático em 
sua crítica à Geopolítica: Se o Determinismo geográfico é um dos traços mais característicos da Geografia 
da época do imperialismo, a Geopolítica assinala deformação levada à monstruosidade – é a geografia do 
Fascismo... a Geopolítica representa a culminância da trilha ideológica. Embora essas definições, 
essencialmente ideológicas, sejam encantadoras em sua simplicidade, se esquivam de seu compromisso de 
compreender o significado real do que é o objeto da Geografia e, principalmente, da Geopolítica. Este 
artigo pretende discutir as relações entre Geopolítica e pluralidade epistemológica, única alternativa para 
se entender o contexto de complexidade que estas relações apresentam.  Como uma disciplina que tem por 
objetivo estudar essas relações, evidentemente ela não pode se ater a definições ideológicas ou a 
abordagens isoladas. O caminho da pluralidade epistemológica e das abordagens inter e transdisciplinares 
é, neste caso, o mais seguro. 

 

 

 

A GEOPOLÍTICA: UMA INTRODUÇÃO 

Embora a Geografia seja uma ciência de história bastante longa, uma de suas 
“disciplinas”, a Geopolítica, apesar do destaque que sempre alcançou, principalmente 
nos séculos XX e início do XXI, só surgiu no final do século XIX, graças aos estudos, 
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principalmente, de Friedrich Ratzel e Halford Makinder. Por ser, originalmente, “o estudo 
das relações entre estados soberanos do mundo” (Amorim Filho, 2002), a Geopolítica1, 
sempre foi uma espécie de ovelha negra da família. Ligada ao poder e fornecendo as 
bases teóricas para justificar suas ações, a Geopolítica esteve associada ao nazismo e ao 
fascismo, além de ter estado atrelada à ditadura militar no Brasil.  

Se, sobre a própria Geografia já se havia recebido a sentença de Yves Lacoste 
de que “a Geografia – isso serve, em primeiro lugar para fazer a guerra”, o 
também marxista Nelson Werneck Sodré será ainda mais enfático em sua crítica 
à Geopolítica: 

Se o Determinismo geográfico é um dos traços mais característicos da Geografia 
da época do imperialismo, a Geopolítica assinala deformação levada à monstruosidade 
– é a geografia do Fascismo... a Geopolítica representa a culminância da trilha 
ideológica. (SODRÉ, 1976, 54). 

Embora estas definições, essencialmente ideológicas, sejam encantadoras em sua 
simplicidade, se esquivam de seu compromisso de compreender o significado real do que 
é o objeto da Geografia e, principalmente da Geopolítica. Alias, diante do contexto de 
complexidade que as relações geopolíticas apresentam, as próprias teorias expressam 
esta situação caótica (com a teoria do caos) e complexa (com a teoria da complexidade). 
Com uma disciplina que tem por objetivo estudar estas relações, evidentemente ela não 
pode se ater a definições ideológicas ou a abordagens isoladas. O caminho da 
pluralidade epistemológica e das abordagens inter e transdisciplinares é, neste caso, o 
mais seguro.  

No início de sua breve história, a Geopolítica esteve mesmo atrelada 
ideologicamente à expansão imperialista. A afirmação de que ela seria uma “geografia 
utilitária”, como disse o também marxista Pierre George parece definir bem as pretensões 
desta disciplina em seus primórdios. Afinal, para Friedrich Ratzel (1844-1904) que, com o 
ensaio denominado “Antropogeografia”, praticamente lança as bases do pensamento 
geopolítico, o estado era visto como um ser vivo, orgânico, que mesmo sendo imperfeito, 
tinha necessidade, como todo ser vivo, de crescer, sendo esta uma orgânica necessidade 
de expansão. Esta visão, essencialmente hegeliana, fundamentada na história do devir do 
estado, propõe, segundo Torriccelli, uma hierarquia dos povos, em função dos 
respectivos domínios e expansão territorial.  

Num texto intitulado “The Territorial Growth of States”, escrito em 1896, Ratzel 
afirma que, 

O crescimento dos estados ocorre pela anexação de pequenos territórios para 
fusão, enquanto, ao mesmo tempo a fixação de pessoas nazona rural se estreita 

                                                 
1 Para alguns, existiriam algumas diferenças entre a Geografia política e a Geopolítica. A primeira seria 
aquela com a qual se ocupariam os pesquisadores e analistas do ponto de vista acadêmico, se preocuparia 
com a análise dos processos políticos no espaço. Já a Geopolítica seria a aplicação destes estudos, a 
manipulação das informações políticas e geo-estratégicas, sendo comandada por estrategistas ligados ao 
poder. Neste artigo, elas serão consideradas como equivalentes, considerando que, “o objetivo geral da 
Geografia Política – ou Geopolítica - é o estudo dos processos e relações sociais, econômicos e políticos 
em suas manifestações geográficas”. (AMORIM FILHO, 2003, p. 332). 
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ainda mais. Pela união mecânica de territórios de tamanho, população e etapas 
culturais diferenciadas, um crescimento orgânico inicia-se pelo método de 
intercâmbio mútuo e combinado dos habitantes. O crescimento que não vai 
além da mera anexação,somente cria conglomerações facilmente 
desmembradas,unidas apenas temporariamente2. (Tradução nossa) 

Para Ratzel, o colonialismo nada mais é que uma simples expansão dos Estados 
evoluídos, detentores que são de um dinamismo crescente, que, para conservarem sua 
plena vitalidade, necessitam ampliar suas fronteiras. Esta é a noção ratzeliana de espaço 
vital, que surge, detalhe de grande significância, quando a Alemanha se unifica e entra 
no processo colonial africano. Alias, os contextos científico e histórico deste período terão 
forte influência nas análises de Ratzel: 

Deixando de lado os exageros que já foram ditos e escritos sobre a obra de 
Ratzel, é necessário admitir que o famoso geógrafo político foi muito 
influenciado por certas idéias científicas, por um forte movimento de unificação 
alemã e também pela enorme competição entre as grandes potências 
colonizadoras européias, na segunda metade do século XX. Neste contexto se 
pode compreender suas principais propostas teóricas sobre “o Estado como 
organismo”, o Estado como protetor e responsável pela terra, o território 
nacional, a necessidade natural de expansão territorial dos estados mais fortes, a 
necessidade de um equilíbrio entre a população e os recursos oferecidos pelo 
território nacional, a marcante influencia da natureza e, sobretudo, da terra 
sobre a sociedade e, finalmente a base de tudo é o polêmico conceito de 
espaço vital3. (Tradução nossa) 

Este espaço vital pode ser considerado como sendo a manifestação espacial do 
estado, princípio histórico imanente e de sua propagação na superfície da terra. Se 
tomarmos como exemplo a questão colonial, poderíamos afirmar que a conquista do 
novo mundo pelos europeus nada mais foi que a expansão de um Estado superior, que, 
tendo sua sobrevivência ameaçada, estende-se além de seu território, à procura do 
espaço vital necessário a esta expansão. Para Ratzel, ainda segundo Amorim Filho, a 
Geografia Política, deveria ter como objetivo maior tornar-se um poderoso instrumento 
nas mãos dos dirigentes políticos, econômicos e militares. Evidentemente estas noções 
geopolíticas serviram para justificar ações colonialistas e imperialistas. As idéias de Ratzel 

                                                 
2 The growth of states proceeds through the annexation of small territories to amalgamation, while at the 
same time the attachment of the people to the soil becomes ever closer. Out of the mechanical union of 
territories of varying size, population, and stages of culture, an organic growth is started by the 
approachment, mutual intercourse, and intermingling of the inhabitants. Growth which never goes beyond 
mere annexation creates only loose, easily dismembered conglomerations, which are only temporarily held 
togheter. (RATZEL, 1986, p. 525) 
3Dejando de lado las exageraciones que ya fueram dichas e escritas sobre la obra de Ratzel, es necesario 
admitir que el famoso geógrafo político fue muy influenciado por ciertas ideas científicas, por el fuerte 
movimento de unificacion alemana y también por la gran competencia entre las grandes potencias 
colonizadoras europeas, en la segunda mitad del siglo XX. En este contexto se puede comprender sus 
principales propuestas teóricas sobre “el estado como organismo”, el estado como protector y responsable 
del suelo, o territorio nacional, la necessidad natural de expansión territorial de los Estados más fuertes, la 
necessidad de un equilibrio entre la población y los recursos ofrecidos por el territorio nacional, la marcada 
influencia de la naturaleza y, sobre todo, de la tierra sobre la sociedad y, finalmente a base de todo es, el 
polémico concepto de espacio vital. (AMORIM FILHO, 1991, p. 4) 
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serviram de base para geopolíticos em todo o mundo, inclusive no Brasil, com o General 
Golbery do Couto e Silva.    

Mas o termo Geopolítica só aparecerá em 1916 quando um professor sueco 
chamado Rudolf Kjellen, a utilizou em seu livro, O Estado como uma Forma de Vida, e 
que foi, segundo Nelson Werneck Sodré, o teorizador do imperialismo alemão. Foi um 
dos grandes ideólogos do célebre Instituto de Munique, e suas idéias, que eram 
embasadas nas de Ratzel, serviram como uma luva ao pangermanismo, que fora vencido 
na primeira grande guerra. Radicalizando as idéias de Ratzel, dirá que o Estado era, 
realmente, um organismo vivo e que deveria, se preciso fosse, utilizar as guerras para 
crescer territorialmente. Geopolítica e poder, ideologia pseudocientificidade: assim vai se 
constituindo a Geopolítica em seus primórdios. O crescimento orgânico justifica o 
inchaço dos estados totalitários. Um dos geógrafos que mais contribuíram para este 
atrelamento foi, sem dúvida Halford Mckinder (1861-1947), que elaborou uma teoria do 
poder terrestre, contrapondo-se ao americano Alfred Mahan, que enfatizava a 
importância do poder marítimo para o controle de uma rede de posições marítimas 
privilegiadas. Em 25 de janeiro de 1904, Sir Halford Mackinder proferiu uma célebre 
palestra intitulada The Geographical Pivot of History, na conceituada Real Sociedade 
Geográfica de Londres, em que esboçava as idéias principais de sua teoria. Na 
conclusão desta palestra, ele afirmava que, 

Concluindo, pode-se, expressamente, mostrar que a substituição do controle da 
área interior para a Rússia não tenderia a reduzir o significado geográfico da 
“Área Pivot”. Se o espaço chinês, por exemplo, fosse organizado pelos 
japoneses para subverter o Império russo e conquistar seu território, eles 
poderiam constituir o perigo amarelo para a liberdade mundial, somente porque 
eles acrescentariam uma frente oceânica aos os recursos do grande 
continente,uma vantagem até então negada aos habitantes russos da “Área 
Pivô”4.  (Tradução nossa) 

Como se vê, Mackinder tinha um interesse especial pelas estepes da Ásia central, 
berço de inúmeros invasores das terras européias. Esta área chamada por ele de Pivot 
Area – região pivô – designava o grande núcleo do continente eurasiático e seus limites 
correspondiam, em grande parte, ao enorme território da Grande Rússia. Para Mackinder 
o controle desta Área Pivot era algo fundamental nas relações de força e de poder para o 
contexto da época. Mais tarde, ele passa a chamar esta área de “Heartland” e seu 
espaço periférico de “Hinterland”. Esta teoria é melhor explicada abaixo: 

Mackinder enfatizou a importância do poder terrestre e do domínio, ou pelo 
menos, da contenção da região eurasiana pivô da história (mais tarde chamada por 
Mackinder de heartland). (AMORIM FILHO, 2003, p. 333) 

                                                 
4 In conclusion, it may be well expressly to point out that the substitution of some new control of the inland 
area for that of Russia would not tend to reduce the geographical significance of the pivot position. Were the 
Chinese, for instance be organized by the Japanese, to overthrow the Russian Empire and conquer its 
territory, they might constitute the yellow peril to the world's freedom just because they would add an oceanic 
frontage to the resources of the great continent, an advantage as yet denied to the Russian tenant of the 
pivot region. (MACKINDER, 1904) 
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Essa teoria tinha como idéia-chave a existência de uma rivalidade secular entre 
dois grandes poderes antagônicos que se confrontavam pela conquista da supremacia 
mundial: o poder terrestre e o poder marítimo. O primeiro sediava-se no coração da 
Eurásia e, mediante uma expansão centrífuga, procurava apoderar-se das regiões 
periféricas do Velho Mundo e obter saídas para os mares abertos. O segundo, situado 
nas ilhas adjacentes ou nas regiões marginais eurasianas, controlava a linha 
circunferencial costeira do grande continente e, mediante uma pressão centrípeta, 
procurava manter o poder terrestre encurralado no interior da Eurásia (MELLO, 1999. p. 
19).  

Sir Halford Mackinder foi o primeiro diretor da Escola de Geografia da 
Universidade de Oxford e, sem dúvida, um dos que mais contribuíram para o 
estabelecimento das idéias geopolíticas, levando James e Martin a dizerem que ele era o, 
grand old man of British geography. Nelson W. Sodré dirá que a passagem da Geografia 
à Geopolítica, se deve ao caracterizado teórico da expansão imperialista inglesa, H. 
Mackinder.  

De fato, as proposições destes pensadores foram assimiladas, quando a Segunda 
Guerra Mundial se aproximava, principalmente pela Alemanha, onde despontava um 
outro grande nome da Geopolítica: Karl Haushofer. Será deste militar e geógrafo a 
célebre afirmação de que a geopolítica era uma espécie de consciência espacial do 
Estado. Segundo ele, esta consciência espacial deveria ser ensinada não somente aos 
militares, burocratas do estado e diplomatas, mas também aos trabalhadores e ao povo 
em geral, e principalmente deveria receber uma atenção especial do ensino nas escolas.  

Haushofer terá, desde cedo, uma relação bastante cordial com Adolf Hitler, 
relação esta que será rompida mais tarde. Um ano após Hitler assumir, Haushofer será 
escolhido presidente da Academia Germânica. A Alemanha nazista encontrou na 
Geopolítica de Haushofer (que, por sua vez era um estudioso de Ratzel e de outros 
geógrafos políticos) a base teórica para suas formulações. A afirmação de que, a 
“Geopolítica é a ciência dos fundamentos territoriais e raciais que determinam o 
desenvolvimento dos povos e dos estados”, conforme a definição oficial estabelecida pelo 
III Reich em 1936, é a prova disto. A Geopolítica torna-se assim uma espécie de 
suplemento da filosofia política do Estado Nazista.  

Conceitos como espaço vital, poder e terra, espaço é poder, e outros, mostram 
como o III Reich utilizará esta Geopolítica como uma Geografia do fascismo. E este 
casamento custará caro à Geopolítica. Como lembra Amorim Filho, a Geopolítica, por 
seus fortes laços com o nazismo, teve seu prestígio seriamente afetado, quando, ao final 
da Segunda Guerra Mundial, ocorre a derrocada da Alemanha e do regime Nazista. A 
Geopolítica entra em grave crise e demora, até que seu prestígio possa ser recuperado, 
mesmo que seja com a denominação de Geografia Política.  

Deve-se ressaltar, que, no pós-guerra, vários projetos, como por exemplo, a 
criação da OTAN e de outras organizações estratégicas que formavam o que Mackinder 
chamava de Cordão Sanitário, em torno da Ex - URSS tiveram, em grande parte, origem 
nas teorias destes geopolíticos. Nas décadas de 60 e 70 do breve século XX, pode-se 
dizer que, 
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A Geografia política experimenta um novo e substancial ressurgimento cujo 
impulso segue dando frutos até agora ...Durante aproximadamente 15 anos 
(mais ou menos entre 1970 e 1985), pode-se dizer que se produz na nova 
Geografia Política um processo notável de convergência teórica, com pontos de 
partida opostos... entre as duas orientações teóricas então dominantes: por um 
lado, a linha de investigação e de explicação baseada na aplicação dos 
princípios gerais da teoria sistêmica, em sua perspectiva neopositivista; e por 
outro, impulsionada pelas ciências sociais, a linha de investigação e de 
explicação cujas bases eram oferecidas pelos princípios e conceitos de um 
neomarxismo, que tentava incorporar a estas investigações as questões 
espaciais5. (Tradução nossa) 

A teoria sistêmica ofereceu inúmeras possibilidades de análises, como por 
exemplo, os princípios sistêmicos de interação, de hierarquia, de contexto etc, que 
acabaram por oferecer aos analistas regionais uma preciosa ferramenta para os 
planejadores dos Governos na verdadeira “onda”, que se seguiu dos anos 60 aos 70, e 
que foram chamados de “planificação regional”. Importantes estudos foram feitos, 
destacando-se aqueles sobre “desenvolvimento regional” e de “integração nacional, 
regional ou internacional. Sobre esta temática, são fundamentais os estudos de Hilhorst 
(1975), Simões Lopes (1979), Claval (1997). No caso da geopolítica especificamente, 
esta teoria oferece grande ajuda nos estudos dos conflitos.  

Merece destaque o trabalho de Olivier Dollfus, sobre o sistema mundo, ou sistema 
mundial, que é responsável pela criação de uma ordem mundial, altamente complexa, 
que, não se desenvolve de maneira linear seja em cada um de seus elementos seja em 
sua totalidade. Segundo Dollfus,  

o estudo dos sistemas encontra-se, por conseguinte, bem no centro da análise 
geográfica, na medida em que oferece a possibilidade de decompor as 
operações, de observar as relações de causalidade e as  inter-relações, de 
verificar a eficácia de certos agentes e processos, de medir as inércias e as 
coerções. Pode-se assim observar a menor ou maior concordância dos sistemas 
entre si, de grau de adaptação, ou de inadequação. (DOLLFUS, 1973, p. 13).  

Deve-se ressaltar que estes sistemas mundo superam em suas relações, as 
fronteiras dos Estados. Vê-se nesta teoria as bases para a compreensão daquilo que viria 
a se chamar de globalização. A Teoria dos Sistemas foi, ainda segundo o professor 
Oswaldo Bueno Amorim Filho, usada tanto como um modelo e principio orientador no 
estudo sistêmico dos conflitos, como também foi usada como um referencial para a 
caracterização da complexidade.  

                                                 
5 la geografia Política experimenta um nuevo y substancial resurgimiento cuyo impulso sigue dando frutos 
hasta ahora...  durante cerca de unos quince años (más o menos entre 1970 y 1985), se puede decir que 
se produce en la nueva Geografía Política un proceso notable de convergencia teórica, con puntos de 
partida opuestos...  entre las dos orientaciones teóricas entonces dominantes: por un lado, la linea de 
investigacion y de explicación baseada en la aplicación de los principios generales de la teoría sistémica, en 
su perspectiva neopositivista; e por otro, impulsada principalmente por las ciencias sociales, la línea de 
investigacíon y de explicacíon, cuyas bases eran ofrecidas por los principios y conceptos de un neomarxismo 
que intentaba incorporar a sus investigaciones las cuestiones espaciales. (AMORIM FILHO, 1991, p.8).   
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A outra grande corrente teórica, com grande influência sobre a Geografia Política, 
foi a de orientação marxista. Para esta corrente de pensamento, todos os processos 
estudados pela Geografia Política (como por exemplo, as causas de dominação e 
expansão territorial dos Estados), podem ser melhor identificados se analisados sob a 
ótica dos modos de produção. A análise marxista concebe o espaço como um produto 
social, chamando a atenção para o fato de que, além de se preocupar com a ocorrência 
(ou não) de padrões de análise espacial, deveria analisar os interesses sociais envolvidos 
nos processos relacionados à produção deste espaço.  

Massimo Quaini tentou demonstrar em seu livro, “Marxismo e Geografia”, que, 
assim como existe uma teoria da história, existiria uma teoria da Geografia Marxista. A 
partir da análise da correspondência entre Marx e Engels, Quaini procurou demonstrar 
que,  

Se da geografia da produção passarmos à geografia política, encontraremos de 
novo, de maneira mais explícita (como se houvesse necessidade), o processo 
idêntico pelo qual nas leis geográficas, concebidas como leis da natureza, 
eternas e independentes da história, são interpoladas, de forma totalmente sub-
reptícia, as relações sociais burguesas... 

Nos bastará lembrar, ainda com Yves Lacoste, que a partir de Heródoto a 
geografia nasce e se desenvolve a serviço dos Estados, do imperialismo dos 
Estados, e que esta antiga função é paralela àquela mais recente e própria da 
geografia universitária mais moderada, cujo papel ideológico consiste 
principalmente em esquivar-se à reflexão política sobre o espaço e mascarar as 
escolhas de política territorial dos grupos dominantes. (QUAINI, 1979, p.15). 

A incorporação do marxismo nas análises geopolíticas gerou, como preocupação 
central, como se pode ver nesta citação de Quaini, uma alteração do objeto de estudo 
da própria Geografia. Agora a preocupação central seria analisar a organização espacial 
dos modos de produção, o que obviamente implica também numa análise das forças 
produtivas e das relações sociais de produção.  

Vários outros autores se debruçaram nesta tentativa de realizar uma “produção 
social do espaço”, ou como chamou Henri Lefebvre, num livro clássico, “La Production de 
l’espace”, mas, talvez, o que mais tenha contribuído para esta difusão marxista na 
Geografia, tenha sido David Harvey, com seu livro, “A Justiça Social e a Cidade”. No 
quadro abaixo, sobre a evolução histórica da Geografia Política, Harvey é citado como o 
representante da escola da Ciência Social Marxista. Professor da Cadeira de Geografia 
Halford Mackinder da Universidade de Oxford desde 1987, é conhecido também por 
suas obras como, “The Limits to Capital”, “The Urban Experienc”, e “Explanation in 
Geography”. Para Harvey,  

Marx viu o que ninguém antes tinha visto: que os inumeráveis dualismos que 
cercam o pensamento ocidental (entre o homem e a natureza, entre o fato e 
valor, entre sujeito e objeto, entre liberdade e necessidade, entre mente e o 
corpo e entre o pensamento e a ação) podiam ser resolvidos somente através do 
estudo da prática humana; e, quando necessário, através de sua criação. 
(HARVEY, 1980, p. 248).   

Este método consistia na incorporação da filosofia marxista à análise geográfica. 
Esta Geografia Política Marxista analisa os processos sociais e econômicos como 



  -8- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

geradores dos espaciais, numa inversão do que ocorria, por exemplo, com a Nova 
Geografia6, e, com os estudos geográficos desde a Antigüidade. Seguindo a tradição 
marxista, procura integrar os esforços sociais e espaciais, na tentativa de compreender a 
realidade. A metodologia adequada nesta “forma de se fazer Geografia”, é materialismo 
dialético, com seus conceitos clássicos, se interessando pela análise dos modos de 
produção e das formações socioeconômicas, ou das formações socioeconômicas 
espaciais, que resultariam dos primeiros. Assim, cada modo de produção seja capitalista 
ou socialista, geraria paisagens socioeconômicas espaciais diferentes, cabendo à 
Geografia e mais especificamente à Geopolítica, analisar e compreender.     

Por fim chegamos no que Amorim Filho chama de Geografia Política ampliada, 
ou uma nova forma de se analisar sob a ótica dessa disciplina as complexas questões 
atuais, além de ser mais adequada aos paradigmas pós-modernos:  

A busca do controle dos meios de comunicação e dos diversos tipos de redes 
que permitem o monitoramento permanente do espaço geográfico e da 
humanidade exploração da última fronteira geográfica, construída pelos valores, 
motivações, atitudes, percepções, imagens e representações que as diferentes 
coletividades humanas possuem. (AMORIM FILHO, 2003, p.333). 

Nesta análise, é necessário, tanto um resgate das fontes mais importantes do 
pensamento geopolítico, como também uma contextualização constante destes temas 
clássicos (como por exemplo, poder-espaço, desenvolvimento desigual etc). Além disto 
deve se incluir temas importantes para o contexto atual, como a questão das minorias, do 
fundamentalismo religioso, das etnias, além de temas pouco explorados pela Geografia 
Política até hoje, como a questão do meio ambiente natural e ou artificial do homem, a 
competição tecnológica mundial e outros.  

Por fim deve-se citar o aperfeiçoamento das técnicas de métodos de pesquisa, 
bem representados pelos Sistemas de Informações Geográficas (GIS ou SIG). Segundo 
Abreu (1995), este novo ambiente, SIG, é um importantíssimo mecanismo destinado ao 
processamento de dados referenciados geograficamente, desde a aquisição até seu 
tratamento final, na forma de mapas e outros formatos, todos digitais, possibilitando que 
esta informação seja gerenciada, manipulada e analisada. Para a Geografia Política, o 
GIS torna-se uma arma importantíssima, pois permite, com muito mais clareza, a análise 
espacial.   

O quadro abaixo é uma tentativa de um resumo das abordagens da Geografia 
Política e suas principais teorias, do ponto de vista anglo-saxônico. Embora alguns 

                                                 
6 A Nova Geografia foi um movimento que teve suas origens na tradição da Geografia de estudar a análise 
espacial. Baseou-se na chamada revolução quantitativa. A busca de modelos e teorias era uma de suas 
características mais marcantes. Com forte base matemática, esta New Geography, teve como antecedentes, 
a Economia Regional americana, a Sociologia Urbana (com a escola de Chicago) e principalmente a 
Escola da Universidade de Washington, com Geógrafos, como Wilian Davis, um dos fundadores e primeiro 
presidente da Association of American Geographers, AAG, em 1904, um  dos berços da Nova Geografia. 
Esta junção de tendências resultou em uma cartografia altamente analítica bem como no desenvolvimento 
de modelos de análise espacial que mais tarde resultariam no SIG (Sistemas de Informações Geográficas). 
(ABREU 2003 & JAMES e MARTIM 1981). 
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autores não tenham sido citados no texto, as principais abordagens geopolíticas estão 
aqui esboçadas.   

 

The Historical Evolution of Political Geography 

Period Scales Key Authors Intellectual and 
Societal Influences 

Implications 

1890-1945 Conflation of 
state and global 
scales 

Friedrich Ratzel 
 
 
 
Sir H. 
Mackinder 

Neo-Lamarckirsm 
 
 
 
Great power conflict 
and domestic changes 

Aggression by states 
seen as being 
“natural”  
 
Marginalized 
domestic conflicts 

1950s 
 
 

State Richard 
Hartshorne 

Assumptions of 
nineteen-century 
social science  
 
American hegemony 
and economic growth 

Ignored local and 
global conflicts 

 
1960s and 
1970s 
 

City and global 
scales 

Kevin Cox 
 
 
David Harvey 
 
 
Andre Gunder 
Frank 

Quantitative methods 
 
Marxist social science  
 
Economist stagnation 
and challenges to 
American hegemony  
 

Brought in discussion 
of conflict and then 
causal economic 
processes  

Late 1970s 
– 1990s 

Hierarchy of 
scales from the 
individual to the 
global 

Peter taylor 
 
 
John Agnew 

Immanual Wallerstein 
 
Antony Giddens 
 
Michel Foucault 
 
Globalization 

Interlinkages between 
scales and places  
 
Economic, social, 
cultural processes 
  
Critique of how the 
world is “written”   

 
Colin Flint, Changing Times, Changing Scales: World Politics and Political Geography Since 1890.  
In. Reordering the World – Geopolitical  Perspectives on the 21st Century.  

 

POR UMA GEOGRAFIA POLÍTICA DO SÉCULO XXI 

O novo século teve um inicio bastante conturbado. Na epistemologia dos 
conflitos, ao lado de temáticas já conhecidas, tais como aqueles conflitos que envolvem a 
afirmação das nacionalidades, das religiões e das etnias, os focos de tensão, os conflitos 
internos e tantos outros, surgem agora temas, que, se não novos, estão, pelo menos com 
roupagem nova. Conflitos assimétricos, conflitos identitários, terrorismo e bioterrorismo, 
Estados Bandidos, hiperterrorismo etc, povoam os artigos e tratados de Geopolítica. Se 
Hobsbawm tem razão ao falar sobre a perplexidade do homem do final do breve século 
XX, esta perplexidade é ainda mais evidente para o homem do novo século: 

O Breve Século XX acabou em problemas para os quais ninguém tinha, nem 
dizia ter, soluções. Enquanto tateavam o caminho para o terceiro milênio em 
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meio ao nevoeiro global que os cercava, os cidadãos do fin-de-siècle só sabiam 
ao certo que acabara uma era da história. E muito pouco mais. (HOBSBAWM, 
1995, p.265).   

Mas esta incerteza e complexidade frente ao contexto geopolítico mundial deste 
inicio de século, parece refletir uma tendência até mesmo da epistemologia das ciências. 
Segundo o epistemologista Feyerabend: 

A ciência é um empreendimento anárquico... o anarquismo teórico é mais 
humano e mais susceptível de encorajar o progresso do que as alternativas 
respeitadoras da lei e da ordem. Este ensaio foi escrito na convicção de que o 
anarquismo, embora não sendo talvez a filosofia política mais sedutora, é por 
certo um excelente tratamento médico para a epistemologia e para a filosofia da 
ciência. (FEYERABEND, 1993. p. 12). 

Diante deste quadro, a teoria parece reconhecer a complexidade das relações 
políticas em vivemos. Ilya Prigogine (1996), outro grande cientista e epistemologista, dirá 
que, “a filosofia pós-moderna defende a desconstrução” e “o futuro não é mais dado. 
Torna-se uma construção”. Paradoxo e perplexidade são palavras chaves no ideário pós-
moderno. Monteiro (1991) falando sobre esta nova forma de se fazer ciência, diz que é 
preciso uma “nova sensibilidade geográfica”, em que os caminhos ideológicos não são 
claramente definidos, mas conta com uma pluralidade epistemológica que melhor atende 
a complexidade em que vivemos. Esta evidente flexibilização das orientações 
paradigmáticas, leva a uma constatação interessante para a Geografia Política: ela 
avançará por fronteiras antes inimagináveis, mas sem perder suas referências 
fundamentais, suas teorias e seu objeto de estudo.   

Idéias comuns, como aquela de que a Geografia serve antes de tudo para se fazer 
a guerra e que a Geopolítica é uma arma do fascismo, são tão generalizadoras quanto 
erradas. Pelo visto até aqui, pode-se concluir que a Geografia Política como toda 
disciplina, pode ter esta ou aquela utilização. Isto pode ser comprovado na citação 
abaixo de Wood e Demko, que organizaram uma coletânea de artigos intitulada, 
Reordering the World - Geopolitical Perspective on the 21 st Century, em que afirmam 
que:  

Embora este sistema geopolítico modelar seja satisfatório, uma geração nova de 
geógrafos políticos tem contribuído para as relações internacionais através de 
pesquisas e trabalhos de campo multidisciplinares, utilizando ferramentas novas, 
tais como sistemas de informação geográficos e novos modelos espaciais.7 
(Tradução nossa). 

                                                 
7 Although this geopolitical systems modeling is insightful, a new generation of political geographers is 
contributing to international relations through fieldwork-based multidisciplinary research and new tools such 
as geographic information systems and new spatial models. (WOOD e DEMKO, 1999).  


