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RESUMO 
O objetivo do artigo é discutir a visão de Halford Mackinder sobre o ensino de 
geografia como uma ferramenta imperial britânica, seguindo os moldes do modelo 
educacional prussiano. Na Inglaterra do final do século XIX, buscava-se dar a 
geografia o devido reconhecimento como ciência no nível acadêmico e escolar, uma 
vez que a corrida imperial encontrava na geografia a plataforma para a difusão do 
modus vivendi europeu.  
PALAVRAS-CHAVE: Mackinder, Ensino de Geografia, Império Inglês. 
 
HALFORD MACKINDER Y LA GEOPOLÍTICA: LA ENSEÑANZA DE GEOGRAFÍA 

COMO HERRAMIENTA IMPERIAL 
 
RESUMEN 
El objetivo del artículo es discutir la visión de Halford Mackinder sobre la enseñanza 
de geografía com una herramienta imperial británica, siguiendo los moldes del 
modelo educativo prussiano. En la Inglaterra de finales de siglo XIX, se buscaba dar 
la geografía el debido reconocimiento como ciencia en el nivel académico y escolar, 
una vez que la carrera imperial encontraba en la geografía la plataforma para la 
difusión del modus vivendi europeo. 
PALABRAS CLAVES: Mackinder, Enseñanza de Geografía, Imperio Inglés. 
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Introdução 
O período no final do século XIX e início do século XX caracterizou-se pelo 

momento de diversas transformações no âmbito da política, da economia e da 

cultura de um mundo cada vez mais global. O ímpeto imperial europeu marcou a 

procura pela legitimação da dominação de outros povos, e a premissa do território 

enquanto fundamento do sucesso imperialista foi objeto central das reflexões do 

alemão Friedrich Ratzel (1844-1904), do francês Paul Vidal de La Blache (1845-

1918) e do inglês Halford John Mackinder (1861-1947).  

O objetivo do artigo é apresentar como este cenário histórico deu a geografia 

um lugar de destaque nos Estados Imperiais, com foco na Inglaterra de Mackinder. 

A geografia inglesa desenvolveu-se tardiamente, em comparação com o panorama 

alemão e francês. Dessa forma, buscou-se na Inglaterra entender o que era a sua 

geografia, para então ajustá-la e torná-la capaz de servir ao Império. Mackinder, 

ciente da importância da geografia para as ambições imperiais inglesas, galgava, 

por meio do ensino geográfico, formar mentes imperiais, capazes de aplicar a 

geografia à estratégias militares e às questões imperiais do território. 

 
A geografia e os Estados Imperiais 

O final da Guerra Franco-Prussiana (1870-71) representou o impulso da 

geografia nos impérios europeus, tendo em vista que as décadas finais do século 

XIX caracterizaram-se pelo surto das expansões coloniais, onde cada Império visava 

aumentar seu poder sobre seus inimigos. Essa disputa por novos territórios 

enfatizava a utilidade prática da geografia, pois “geography had become 

unquestionably the queen of all imperial sciences... inseparable from the domain of 

official and unofficial state knowledge” (HEFFERNAN, 2003, p. 11). 

A vitória prussiana sobre a França estimulou o estudo geográfico na 

Alemanha, sendo que as preocupações militares influenciaram o governo alemão a 

estabelecer cadeiras de geografia em cada uma das universidades alemãs em 1874 

(HUDSON, 1972). Na França, buscou-se introduzir a nova geração de alunos a 

beleza, a riqueza e a variedade de seu pays, detalhando-os e demonstrando sua 

importância no contexto nacional e sua responsabilidade no mundo cada vez mais 

amplo. Alemães e franceses entendiam que um currículo geográfico bem construído 
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nas escolas e universidades era elemento chave em seus sistemas educacionais 

(HEFFERNAN, 2003). 

 O rápido desenvolvimento da educação geográfica na Europa deve-se, 

portanto, ao renovado interesse dos poderes imperiais europeus de controle das 

colônias em outros continentes, observando-se, principalmente pós 1870, “el interés 

de esa disciplina para el comercio y la política” (CAPEL, 1981, p. 155). Na Grã 

Bretanha, talvez por sua insularidade, e talvez porque tivesse a vantagem de uma 

liderança confortável no início da renovada corrida imperial, o ensino geográfico 

ficou para trás em relação ao continente europeu. O avanço da geografia nas 

universidades inglesas foi bem mais tardio do que em outros países europeus, já 

que 

 
La consideración de la geografia en las universidades británicas era muy 
escasa entre los años 1850 y 1880. En ese período la geografía era 
simplesmente una ciencia auxiliar de la historia o de las ciencias naturales, 
y nadie veía la necesidad de su institucionalización como especialid 
científica universitaria (CAPEL, 1981, p. 147). 

  

Ciente do atraso geográfico inglês, a Royal Geographical Society (RGS), por meio 

do grupo dos educationalists, buscou desenvolver os aspectos educacionais 

geográficos. Nessa linha, fora criado o programa de premiação de medalhas (1869-

1884) para os melhores alunos de escolas públicas, baseados em provas e exames 

em geografia física e política. (STODDART, 1975). Além do programa de medalhas, 

o grupo dos educationalists, composto principalmente por Francis Galton (1822-

1911) e Douglas Freshfield (1845-1934), destacava-se pelos amplos debates dentro 

da RGS acerca de quais rumos deveriam ser tomados para melhorar o ensino de 

geográfico inglês. Nesse cenário, em 1884, o Conselho da RGS definiu que iria 

custear a indicação de um Inspetor para coletar informações acerca da natureza e 

dos métodos geográficos educacionais e as atitudes dos professores de geografia 

nas escolas e universidades inglesas e europeias (UNSTEAD, 1949). 

 John Scott Keltie (1840-1927) foi apontado como Inspetor e rapidamente 

assumiu seu posto. Visitou escolas elementares, high schools e universidades, pois 

pretendia-se delimitar uma fotografia real acerca do estado do ensino geográfico 

inglês e europeu, dos pequenos pupilos aos universitários. Keltie iniciou sua jornada 
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na Inglaterra, e posteriormente visitou e recolheu informações sobre a Alemanha, 

Áustria, Bélgica, França, Itália, Holanda, Noruega, Suíça, Suécia e Espanha, 

percebendo que “in all these countries educational of all grades is more os less 

under the direction of the State” (KELTIE, 1886, p. 37). 

 Na Alemanha, Keltie observou que os métodos e os materiais didáticos 

(Lehrmittel) eram amplamente mais elaborados do que os aparatos utilizados nas 

escolas inglesas. Além disso, tinha-se o Heimatkunde (ensino da história alemã) 

combinado ou precedido pelo Anschauungslehre (ensino pela observação) nas 

escolas elementares, aperfeiçoando os conhecimentos geográficos dos pupilos por 

meio da observação e da prática desde cedo. Nas universidades alemãs, os 

professores de geografia recebiam o mesmo respeito e a perfeita equidade que os 

outros professores (KELTIE, 1886). 

 O exemplo alemão contrastava-se com o cenário inglês. Resumia-se o estado 

da geografia na Inglaterra na sentença de uma autoridade educacional inglesa: 

 
In Universities is it nil. In Public Schools, very nearly nil, as the Society’s 
examinations for their medals have proved. And when it is attempted, it is 
given to the most incompetent master, and he has a wretched set of maps. It 
is required for the Public Services, and taught, I do not know how, by 
crammers (KELTIE, 1886, p. 36). 

  

Diferentemente da Alemanha, a geografia na Inglaterra aliava métodos, materiais e 

aparatos ruins, professores mal formados e um vácuo de ação do Estado, no âmbito 

da delimitação e estabelecimento de um currículo geográfico coeso e utilizável nas 

suas escolas e universidades.  

 Com base em Johnson (2003, p. 49), pontua-se que o relatório de Keltie 

representou “the basis for a ‘crusade’ that involved not just approaches to Cambridge 

and Oxford, but also a series of other ‘events’, including a travelling exhibition of 

maps, atlases, books, apparatus and pupil’s work”. De fato, o trabalho de Keltie 

culminou em uma enorme quantidade de material e informações recolhidos. Após 

meses de organização, classificação e catalogação, organizou-se uma Exibição em 

Londres, no final de 1885 (WISE, 1986). Foi nessa exibição que Inspetor da RGS 

conheceu a jovem figura acadêmica que iria juntar-se na luta pelo reconhecimento 

geográfico inglês, Halford Mackinder. 
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Mackinder e a geografia como ferramenta de geopolítica 
 Halford John Mackinder (1861-1947) nasceu em Gainsborough, leste da 

Inglaterra. Formado em História e Ciências Naturais em Oxford (1883), envolveu-se 

no Oxford Extension Movement de Michael Sadler, onde palestrava em diversas 

escolas e centros de ensino ingleses sobre sua “nova geografia”. Mackinder 

destacava-se: 

 
As a young man he had carried the crusade for geography out into the 
country, travelling some 30.000 miles and giving 600 extension lectures on 
physiography and the new geography in the 1800s (STODDART, 1981, p. 
291). 

 

 
Figura 1. Halford Mackinder. 
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Durante sua formação acadêmica, Mackinder foi muito influenciado por Henry 

Moseley*, forte defensor da teoria da evolução, e filiou-se como membro da 

Sociedade Kriegspiel, entrando em contato com exercícios, manobras e tiros com 

treinamentos militares (BROTTON, 2014). O contato de Mackinder com Keltie em 

Londres no final de 1885 representou para a RGS o encontro com um homem 

competente e com potencial de prover “some clear ideas of what geographers would 

propose to include in the field of their science” (WISE, 1986, p. 374). 

 Após o Conselho da RGS solicitar ao jovem Mackinder que escrevesse do 

que se tratava sua “nova geografia”, Mackinder elaborou um artigo referendado à 

Clements Markham, um dos homens fortes da RGS, que reportou “I am inclined to 

anticipate that the reading and consideration of this paper will form an era in the 

history of our Society” (UNSTEAD, 1949, p.52). 

 O artigo On the Scope and Methods of Geography (MACKINDER, 1887) 

advogava pela união do tema geográfico. O que é a geografia? Questionava 

Mackinder, cuja indagação urgia por uma resposta por dois motivos. Em primeiro 

lugar, os geógrafos passaram a reivindicar uma posição devidamente reconhecida 

de sua ciência no currículo das escolas e universidades inglesas, onde  

 
The world, and especially the teaching world, replies with the question, “what 
is geography?”. There is a touch of irony in the tone. The educational battle 
now being fought will turn of the answer which can be given to this question, 
can geography be rendered a discipline instead of a mere body of 
information? This is but a rider on the larger question of scope and methods 
of our science (MACKINDER, 1887, p. 141). 

 

O segundo motivo jazia no fato de que por mais de meio século, diversas 

sociedades promoveram ativamente a exploração do mundo, cujo resultado natural 

é que já descobrira-se todos os cantos do planeta. Os contos de aventuras e 

descobrimentos deram lugar aos questionamentos acerca dos detalhes, do 

aprofundamento do que se descobrira (MACKINDER, 1887). Mackinder defendia 

uma geografia unificada, cujas duas principais vertentes, política e física, deveriam 

ser estudadas e praticadas em conjunto, fortalecendo-as mutuamente.  

                                            
* Foi orientado por Charles Darwin, e liderou um estudo patrocinado pela RGS na área da ciência 
marinha, cunhando o termo “oceanografia” (BROTTON, 2014). 
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 A geografia mackinderiana atentava-se para a necessidade dos geógrafos em 

não só prover informações úteis quanto aos recursos de um país, mas também 

advertir sobre a melhor maneira de explorá-los (HUDSON, 1972, p. 145). Nas 

últimas décadas do século XIX e início do século XX, a geografia encontrava-se 

intimamente ligada ao imperialismo inglês, não apenas em seus objetivos 

materialistas, mas também na tarefa de criar o sentimento de uma superioridade 

nacional, “marched arm-in-arm during the nineteenth century, as supremely 

ambitious, universalising projects concerned to know all, to understand all and, by 

implication, to control all” (JOHNSTON, 2003, p. 46). 

 Hobsbawm (1991, p. 27) argumenta que a característica básica da nação 

moderna e de tudo que nela está ligado é sua modernidade. Para ele, a equação 

nação = Estado = povo e, especialmente, povo soberano, vinculou indubitavelmente 

a nação ao território, pois a estrutura e a definição dos Estados eram agora 

essencialmente territoriais. Dessa forma, na moderna história europeia, o território 

assumiu um papel nuclear.  

 O ensino de geografia era dever do Estado, pois soldados precisavam 

decodificar mapas e as suas táticas, e as crianças deveriam conhecer as paisagens 

e as regiões de seu país. O nacionalismo passava obrigatoriamente pelo solo e 

pelas fronteiras. Essa concepção geográfica era utilizada na educação pública 

prussiana, sob a influência dos militares, e tornou-se objeto de admiração de 

Mackinder (RIBEIRO, 2014, p. 155-156). A geografia representava, portanto, forte 

componente geopolítico para a dominação e controle imperial. 

 Mackinder descreveu seu geógrafo ideal como alguém capaz de aliar 

capacidade de imaginação com mãos e técnicas precisas, pois ele deveria ser 

 
A man of trained imagination. He has an artistic appreciation of land forms, 
obtained, most probably, by pencil study in the field. He is able to depict 
such forms on the map, and to read them when depicted by others, as a 
musican can hear music when his eyes read a silent score. He can visualize 
the play and the conflict of the fluids over and around the solids forms. He 
can analyze an environment, the local resultant of world-wide systems. He 
can picture the movement of communities driven by their past history. He 
can even visualize the movement of ideas and words as they carried along 
the lines of least resistance. In his cartographic art he possesses and 
instrument of thought of no mean power it may or not be that we can think 
without words, but certain it is that map can save the mind of infinitude of 
words (MACKINDER, 1895, p. 376). 
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 Na visão de Mackinder, a geografia poderia por meio do uso de imagens e 

cartas, ampliar a capacidade de reflexão e de ação dos jovens, dos negociantes e 

homens de Estado no tratamento das matérias geográficas. Segundo Ribeiro (2014), 

estas aumentavam de complexidade em virtude da constituição de um sistema 

mundo cada vez mais integrado, para quem os cidadãos de um império 

verdadeiramente mundial como britânico, deveriam pensar obrigatoriamente a partir 

desta escala de referência. Necessitava-se assim de uma ampla capacidade de 

visualização, característica e aspecto fundamental na composição do geógrafo ideal 

mackinderiano. 

 Percebe-se que a intenção de Mackinder era que a geografia fosse capaz de 

ensinar aos seus compatriotas a pensar o espaço em termos globais, estratégicos, 

em que a geografia seria um modo especial de reflexão, de imaginação e de pensar. 

Ele reflete sua percepção de que as condições de organização do espaço e do 

tempo não são mais as mesmas de outrora, dado que: 

 
Foi-se o tempo em que a organização do governo, do comércio ou da 
indústria era relativamente simples. Como vimos, cada um de nossos 
condados era, em larga medida, uma comunidade independente. Cada país 
no mundo era definitivamente uma comunidade separada. O comércio 
internacional era particularmente um luxo. Hoje, nós praticamente 
aniquilamos o espaço. Podemos nos comunicar quase que 
instantaneamente com partes mais longínquas do mundo (...) Quer 
estejamos conscientes disso ou não, o resultado é que nossas vidas estão 
ligadas ao mundo inteiro (MACKINDER, 1914, p. 253). 

 

 Assim, tornava-se ímpar difundir, sobretudo entre as crianças e os jovens 

britânicos, uma representação geográfica à altura das conquistas imperiais 

(RIBEIRO, 2014). A intenção mackinderiana apresentava uma clara essência 

geopolítica, uma vez que “se a educação é para edificar o Império, ela deve visar 

fornecer não apenas um conhecimento, mas uma causa, e esta causa deve surgir 

de uma ampla, e não restrita, perspectiva” (MACKINDER, 1911, p. 144). 

 
Conclusões 
 A ciência geográfica de Mackinder estabelecia-se no antro das disputas 

imperiais, em razão de que 
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Para efeitos práticos do cidadão britânico, o Império é uma influência que 
invade todas as terras e os mares, e seus centros de irradiação estão nas 
regiões coloridas de vermelho no mapa*. É uma questão de perspectiva. De 
início, ensinamos as crianças a lerem o mapa e a pensar geograficamente 
para, então, direcionar e ampliar sua imaginação através de campos cada 
vez mais amplos até que, finalmente, elas possam discernir o mundo no 
contexto de uma reflexão, situando determinado detalhe em sua 
configuração mundial (MACKINDER, 1911, p. 148). 
O fin de siècle britânico foi marcado pela busca da sustentação de seu 
grande poder imperial, uma vez que temia-se o poder emergente dos 
Estados Unidos, da Rússia e, principalmente, da Alemanha. Foi neste 
panorama que Mackinder desejava “uptade the English educacional system 
and curriculum in line with the German structure to meet the needs of 
modern commercial and political world” (MAYHEW, 2000, p. 773).  

 

 Neste momento da história, os grandes impérios europeus aliaram sua busca 

pela integração interna em prol do fortalecimento da nação, enquanto expandiam 

seus territórios para além de suas fronteiras. A geografia concebia e corroborava à 

superfície terrestre como uma plataforma para a difusão do modus vivendi europeu, 

enquanto que cientificamente autorizava a exploração das diversas partes do globo 

(RIBEIRO, 2014). 

 Dessa forma, o ensino de geografia possibilitava ao Estado Inglês 

desenvolver estratégias para a criação de uma consciência nacional-territorial e 

cultural sobre a importância do território e do império, reforçando o sentimento de 

pertencimento da coletividade. É neste bojo que, fundamentado pelo sistema de 

educação alemão, Mackinder promoveu a geografia como ferramenta capaz de 

assegurar a manutenção do poderio imperial inglês, dotando-a geopoliticamente, ao 

apontar que a visualização escalar de um mundo palco das ações imperiais era 

parte da construção e perpetuação do lócus britânico na história. 
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MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO DE GEOPOLÍTICA PELOS GEÓGRAFOS NO 

BRASIL NO DECÊNIO 2007-2016 

Rafael Balieiro Crestani 

Oséias da Silva Martinuci 
 

RESUMO 
Neste trabalho, objetivamos estudar e discutir a produção de ideias no campo da 
Geografia Política/Geopolítica no Brasil, bem como quantificar e localizar a 
participação dos geógrafos na produção e divulgaríodo compreendido de 2007 a 
2016. Para isso, realizamos um levantamento bibliográfico dos principais autores 
que trabalharam com o tema, com a finalidade de identificar conceitos e objetos de 
análise no campo citado para, em seguida, realizar o levantamento e mapeamento 
de publicações em revistas de Geografia com Qualis A1, A2 e B1 (classificação 
2013-2016). Constatou-se que os grandes centros concentraram a maior parte da 
produção na temática, mas que a produção feita no interior não foi inexpressiva e 
possui a tendência de crescimento. 
PALAVRAS-CHAVE: Geografia; Geopolítica; Mapeamento. 
 

RESUMEN 
En este trabajo, pretendemos estudiar y discutir la producción de ideas en el campo 
de la Geografía Política/Geopolítica en Brasil, así como cuantificar y localizar la 
participación de los geógrafos en la producción y divulgación de temas relacionados 
al área en el período comprendido de 2007 a 2016. Para ello, se realizó un 
levantamiento bibliográfico de los principales autores que trabajaron con el tema, 
con la finalidad de identificar conceptos y objetos de análisis en el campo citado para 
luego realizar el levantamiento y mapeo de publicaciones en revistas de Geografía 
con Qualis  A1, A2 y B1 (clasificación 2013-2016). Se constató que los grandes 
centros concentraron la mayor parte de la producción en la temática, pero que la 
producción hecha en el interior no fue inexpresiva y tiene la tendencia al crecimiento. 
PALABRAS CLAVE: Geografía, Geopolítica; Cartografía 
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Introdução 

  Este trabalho busca chamar a atenção para a importância da pesquisa em 

Geografia Política/Geopolítica no Brasil atualmente. Com a situação política do país 

e a prospecção de dias incertos, acreditamos ser importante que o Geógrafo tenha 

uma análise acurada sobre os conflitos e os interesses que ocorrem no território. A 

abordagem das relações entre poder e território são recorrentes na análise 

geográfica e, apesar dos breves distanciamentos da Geografia em relação aos 

assuntos políticos durante a história da ciência, acreditamos que cada vez mais o 

geógrafo está se interessando pela temática e encontrando na discussão dos 

acontecimentos políticos que se dão no espaço geográfico uma base para 

discussões em diversas outras áreas. 

  Desconsiderando a histórica diferenciação entre Geopolítica e Geografia 

Política, desejamos constatar qual vem sendo a real participação dos geógrafos na 

discussão desse importante tema. A proposta deste texto, portanto, levanta uma 

série de indagações, tais como: de que maneira a Geografia brasileira tem se 

colocado diante dessas questões?; Onde está localizada a produção de 

Geopolítica/Geografia Política no Brasil?; E qual a magnitude e distribuição da 

produção específica da Geografia Política/Geopolítica? Por fim, nos últimos anos, os 

geógrafos têm se aproximado ou se distanciado da temática? Essas são algumas 

das indagações que motivam a presente proposta do texto. 

Aportes sobre a Geopolítica e o tratamento desta por parte dos Geógrafos. 

  As temáticas que envolvem a Geografia Política/Geopolítica, historicamente 

alvo de discussões quanto à sua caracterização como arte, ciência ou sub-área de 

uma ciência maior, nos últimos anos vêm sendo trabalhado por diversas áreas do 

conhecimento. Especialmente após a Guerra Fria e em consequência das mudanças 

na política internacional, autores de diversos campos científicos se aprofundaram na 

temática que por muitos anos ficou, em grande maioria, restrita aos militares, chefes 

de governo e, em parte, aos geógrafos e cientistas políticos. Desde a década de 

1990, cada vez mais sociólogos, filósofos, economistas e outros profissionais 

passaram a escrever sobre as relações de poder e o jogo de interesses que ocorre 
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entre diversos agentes no território, seja na escala global, nacional, regional ou local. 

Outra modificação que é perceptível nos trabalhos de Geografia Política/Geopolítica 

nos últimos anos é a identificação de novos agentes atuantes no território.  Ao 

contrário das concepções presentes na primeira metade do século XX, quando os 

escritos da temática apresentavam o Estado como principal e único agente, os 

autores pós-Guerra Fria admitem, cada vez mais, a ação de diversos outros agentes 

no jogo de poder relacionado ao território: ONG’s, movimentos sociais, empresas de 

grande capital e outros  passaram a ser reconhecidos como atuantes.    

No Brasil, acompanhando a tendência mundial, a Geopolítica clássica, que 

por quase todo o século XX ficou em sua maioria a cargo dos militares, 

gradativamente passou a ser discutida nos meios acadêmicos e civis após a 

redemocratização. Na atualidade, a Geopolítica como campo de pesquisa no Brasil 

aparece com força cada vez maior, com o aumento do número de programas de 

pós-graduação que trabalham o tema e com o surgimento de organizações que 

buscam aprofundar os conhecimentos sobre as relações de poder entre os diversos 

agentes que têm influência sobre o território e incentivar a pesquisa nos meios 

acadêmicos, tais como a ASBRAGEO (Associação Brasileira de Geopolítica), o 

CENEGRI (Centro de Estudos em Geopolítica & Relações Internacionais), a 

REBRAGEO (Rede Brasileira de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 

Território) e a ABED (Associação Brasileira de Defesa). É perceptível a maior 

atenção na temática da Geografia Política/Geopolítica, mas, com toda essa 

mudança de rumos na disciplina, nos indagamos sobre qual o papel que o Geógrafo 

vem exercendo nessa crescente discussão do tema nos últimos anos. Será que o 

interesse pela temática ainda está presente nos estudos dos geógrafos no Brasil? 

Em tese de doutorado intitulada “Geografia Política e Geopolítica no Brasil (1982-

2012)” defendida no programa de pós-graduação em Geografia Humana da 

Universidade de São Paulo, Eduardo Karol realizou uma pesquisa sobre a produção 

em Geografia Política/Geopolítica por parte dos geógrafos brasileiros em um período 

de 30 Anos (1982-2012). Em seu escrito, Eduardo realiza a compilação de extenso 

material produzido pelos geógrafos no período (incluindo livros, teses, dissertações 

e artigos), destacando os principais temas tratados no âmbito da Geografia Política 
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/Geopolítica, os principais centros do país que trabalham a temática e a importância 

de Bertha Becker para a Geografia Política e a Geopolítica brasileira. 

  Tomando como base o estudo de Eduardo Karol, realizamos um 

levantamento da produção de geógrafos brasileiros na temática da Geopolítica 

/Geografia Política em um período de 10 anos (2007-2016). Através de mapeamento 

buscamos identificar os principais centros de ensino e pesquisa que estudam e 

divulgam a temática no país.  Detivemo-nos, entretanto, no levantamento de artigos 

publicados em revistas científicas brasileiras de Geografia classificadas como A1, A2 

e B1 avaliadas no período 2013-2016 e que não fossem especializadas de alguma 

sub-área da Geografia.   

Antes de realizar a análise da produção, foi necessário realizar uma 

contextualização histórica das produções em Geopolítica/Geografia Política no 

mundo e no Brasil, levando em consideração tanto os geógrafos quanto os demais 

profissionais, visto que estes influenciaram sobremaneira os escritos dos geógrafos 

brasileiros no tema da Geografia Política/Geopolítica ao longo do século XX e nos 

dias atuais. 

 
Os principais teóricos da Geopolítica Clássica. 

A noção de Geopolítica, assim como de Geografia, é muito antiga, presente 

desde pelo menos a Antiguidade. Os Troianos, os Romanos e os Chineses já 

realizavam o estudo da Guerra e das relações territoriais entre os povos. Basta 

lembrar-se do livro de Sun Tzu (A Arte da Guerra) ou os escritos de Maquiavel, no 

século XVI. Entretanto, é somente no final do século XIX que a Geopolítica seria 

sistematizada como um conhecimento científico pelo geógrafo alemão Friedrich 

Ratzel. Vivendo momentos importantes da história de seu país, como a unificação 

alemã e o desejo de expansão territorial germânico, Ratzel publicou a obra 

“Politische Geographie”, em 1897, e o artigo “Lei de Crescimento Espacial dos 

Estados” cunhando o clássico termo “Espaço Vital” que em outras palavras, seria o 

espaço territorial mínimo que um grande Estado (como a Alemanha) necessitaria 

para sobreviver.  No artigo citado, Ratzel compara o Estado a um organismo vivo, 

que nasce, pode crescer (se expandir), diminuir (ser mutilado, perder territórios) e 

perecer. Vale a pena recordar que as ideias de Ratzel são moldadas com base no 
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positivismo de Auguste Comte e na teoria da evolução de Darwin. Daí a 

naturalização do nascimento, crescimento e perecimento dos Estados, 

considerados, como já foi dito, como organismos vivos. 

O termo “Geopolítica” aparece, pela primeira vez, no artigo do jurista sueco e 

leitor de Ratzel, Rudolf Kjellén (1864-1922), intitulado "As grandes potências” (1905). 

O autor estruturou e desenvolveu melhor o termo na obra “O Estado como forma de 

vida” (1916). Foi professor na Universidade de Uppsala, mas não é considerado um 

grande pensador geopolítico, apesar de ter cunhado o importante termo. 

Provavelmente a grande importância de Kjellén seja a diferenciação que este 

promove entre a Geopolítica e a Geografia Política. O autor relaciona a Geopolítica 

como uma área da Ciência Política, ou seja, que estuda o Estado como organismo 

geográfico, sendo este influenciado por sua Geografia e, por sua vez, assimila a 

Geografia Política à Geografia, sendo esta voltada ao “(...) estudo da Terra como 

morada de seus povoadores humanos, nas relações com as outras propriedades da 

Terra” (KJELLÉN apud MAFRA, 2006, p. 22). Esta visão seria compartilhada anos 

mais tarde pelos militares que escreveram sobre geopolítica no Brasil no século XX. 

Nesta pesquisa, foi desconsiderada essa clássica diferenciação, tratando dos 

trabalhos autointitulados de Geografia Política e de Geopolítica como da mesma 

área. 

Outro teórico clássico da Geografia Política/Geopolítica foi Alfred Thayer 

Mahan, oficial da Marinha americana que viu no poder marítimo uma chance de os 

Estados Unidos exercerem sua influência na política internacional. Em “The 

Influence of The Sea Power Upon History 1660-1783 (1890), Mahan discorre sobre a 

importância que o domínio dos mares teve para as grandes potências na história e, 

desse modo, aconselha o governo americano a dar uma maior atenção à marinha de 

guerra e mercante para ampliar seu domínio sobre os mares. As ideias de Mahan 

vieram ao encontro de uma conjuntura favorável para os Estados Unidos voltarem 

sua atenção ao poderio marítimo. Após haver consolidado seu território, 

conquistando ou comprando territórios do México, França e Espanha, os Estados 

Unidos decidiram se lançar ao mar e, antes  mesmo do século XX,  já haviam 

conquistado possessões importantes e estratégicas como as Filipinas, Guam, Porto 

Rico e Cuba (1898). A ideia do poder marítimo, desenvolvida por Mahan, seria 
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contraposta ao do poder terrestre, elaborada pelo inglês Halford John Mackinder.

 Os conceitos de poder marítimo e poder terrestre foram muito debatidos em 

todo o século XX, principalmente durante a Guerra Fria. 

  Considerados por muitos como o principal geopolítico da linhagem clássica, 

os conceitos do geógrafo Mackinder foram amplamente discutidos e analisados 

durante todo o século XX, estabelecendo influências em alguns autores até os dias 

atuais. Mackinder era funcionário de Estado na Grã-Bretanha, país que 

historicamente havia exercido grande poderio marítimo, controlando os mares nos 

séculos XVIII, XIX e parte do XX.  Apesar do domínio exercido pela Grã-Bretanha 

nos mares, Mackinder viu no poder terrestre a chave do poderio mundial. Em 

conferência intitulada “The Geographical Pivot of History” em 1904, na Royal 

Geographical Society, elegeu as planícies cobertas pelas estepes do leste europeu 

como a “área pivô”, mais tarde sendo nomeada pelo autor como “heartland”. O país 

que conseguisse dominar o heartland teria amplas vantagens de dominar o mundo, 

atingindo os mares e ameaçando a preponderância das potências ocidentais no mar. 

O importante para nosso raciocínio é que suas ideias, e as dos outros autores 

citados, foram discutidas e serviram de base para outras teorias em diversos países. 

No Brasil, por exemplo, a teoria de Mackinder influenciou Mario Travassos, militar 

brasileiro  que teve grande importância no pensamento geopolítico brasileiro. 

  Ainda que brevíssimas, as análises feitas acima sobre os autores clássicos e 

suas teorias são importantes para situar a Geopolítica/Geografia Política brasileira 

atualmente. 

 

A Geopolítica/Geografia Política no Brasil e sua ligação com o Estado 
 Na breve história da Geopolítica/Geografia Política no Brasil, esse 

conhecimento está, em quase toda sua evolução, aliado quase que exclusivamente 

aos círculos militares do Estado, que usaram a ciência por boa parte do século XX 

para moldar as políticas territoriais e de desenvolvimento no país (COSTA, 2013, 

p.180). Entre 1920 e 1980, as análises geopolíticas no Brasil foram feitas por 

militares e, em boa parte, foram postas em prática pelos governos autoritários, 

principalmente no período 1964-1985. Mário Travassos, Golbery do Couto e Silva e 

Carlos de Meira Mattos foram os principais estudiosos militares da temática 
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  Mario Travassos elaborou a tese de que o Brasil deveria contrabalancear o 

poder da Argentina na América do Sul e que, para isso, deveria atrair para sua órbita 

de influência os demais países da região, por meio de vias de comunicação, tanto 

terrestres (ferrovias) como aquáticas (hidrovias), ligando as principais cidades 

desses países ao Brasil. Golbery e Meira Mattos seguiram a linhagem de Travassos. 

O primeiro com a ideia de preenchimento populacional de zonas fronteiriças (o que 

coincidiu com a criação de territórios federais nos extremos do país), ocupação do 

Planalto Central brasileiro e a integração da Amazônia.  Meira Mattos, por sua vez, 

tratava da projeção mundial do país e, como o anterior, da integração da Amazônia. 

   Como pode ser visto, essas ideias se basearam numa visão de competição 

na América do Sul. Para os militares, os países sul-americanos deveriam ser 

incorporados em uma espécie de órbita de influência do Brasil para se contrapor, 

principalmente, ao seu maior rival, a Argentina.   

  A partir desse tratamento dado pelos militares em relação à 

Geopolítica/Geografia Política é comum que se chegue à seguinte indagação: e os 

geógrafos? Onde se situavam nesses 80 anos de predomínio militar em relação ao 

pensamento sobre Geopolítica/Geografia Política no Brasil?  

Wanderley Messias da Costa (2013, p.180) explica que os geógrafos 

preferiram se distanciar dos assuntos políticos devido à má fama atribuída à 

Geopolítica após a Segunda Guerra Mundial, devido ao caráter expansionista da 

Alemanha Nazista e das ideias da Revista de Geopolítica de Karl Haushofer. No 

Brasil, a re-aproximação dos Geógrafos ao tema viria acontecer somente na década 

de 1980, devido às transformações políticas e estruturais  pelas quais o país passou, 

como a gradual abertura à democracia, a modernização industrial e  as migrações 

internas. É nesse período que nasce um pensamento geopolítico universitário, ou 

civil, pois é o momento em que profissionais não militares passam a tratar dos 

assuntos políticos relacionados ao território e às relações internacionais de forma 

mais contundente. Os nomes dessa “nova geopolítica” foram influenciados, 

sobretudo, pelos geógrafos franceses como Yves Lacostte, Claude Raffestin e 

outros.  Além disso, após a redemocratização no Brasil, ocorre a formação de 

grupos de pesquisa e programas de pós-graduação relacionados ao tema, um 
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marco dos novos tempos dos estudos sobre Geopolítica/Geografia Política e sobre 

Relações Internacionais no país. 

 

 Os vínculos da Geografia Política/Geopolítica 
As discussões entre as possíveis diferenças que existem entre a Geopolítica 

e a Geografia Política não são novas. Na Geopolítica Clássica, muitas 

diferenciações foram realizadas, mas a principal, encontrada até hoje em alguns 

manuais, é a que foi elaborada pelo criador do termo “Geopolítica”, Rudolf Kjéllen. 

Para ele, a Geopolítica seria “(...) a ciência que concebe o Estado como um 

organismo geográfico ou como um fenômeno no espaço” (KJELLÉN, apud 

MAGNOLI, p.12, 1994). Para Kjéllen, a Geopolítica estaria mais relacionada à 

ciência política, enquanto que a Geografia Política estaria mais relacionada à 

Geografia. Esta definição seria utilizada por diversos autores ao longo do século 

XX, especialmente os que procuravam formular políticas que atendessem aos 

anseios do Estado. Entretanto, houve quem buscasse desmentir essas colocações. 

Para Vesentini (2000, p.16) essa distinção operada por Kjellén entre Geopolítica e 

Geografia Política foi bastante questionada. Muitos geógrafos, no passado e no 

presente como, Thorndike Jr, Lacoste, Claval, viram na geopolítica tão somente a 

Geografia Política aplicada   

No Brasil, a diferenciação realizada por Kjellén encontrou sustentação na 

geopolítica elaborada pelos militares, principalmente na figura de Carlos de Meira 

Mattos, general do exército e estudioso da temática. Para ele, Kjellén criou o termo 

inspirado nas obras de Ratzel, mas buscou “(...) dar uma marca política, e não mais 

predominantemente geográfica, aos estudos das relações entre os territórios e os 

habitantes no âmbito dos estados” (MATTOS, 1975, p.3).   

  Como é possível perceber, houve, durante a evolução da temática, diversas 

definições e diferenciações. Cabe lembrar que nem Kjellén e nem Meira Mattos 

eram geógrafos e suas proposições estavam ligadas ao Estado-maior. No Brasil, 

por exemplo, a Geopolítica durante boa parte do século XX passou ao largo das 

instituições acadêmicas, ficando a cargo dos militares, que estiveram na liderança 

das proposições territoriais e governamentais por um tempo considerável. 
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 Yves Lacoste com sua obra “A Geografia serve, em primeiro lugar, para fazer 

a guerra” escrita em 1976 , foi um dos precursores da volta das discussões políticas 

na Geografia. Essa renovação no pensamento geográfico possibilitou a incursão de 

novos debates e a retomada de alguns antigos, tais como a diferenciação entre 

Geografia Política e Geopolítica. O próprio Lacoste certa vez proclamou que (...) “a 

geopolítica é a verdadeira geografia, a geografia fundamental” (LACOSTE apud 

VESENTINI, 2000, p.11). 

 Apesar dessa re-apropriação da Geopolítica por parte da Geografia, que se 

manifestou nas décadas de 1970 e 1980, alguns geógrafos contemporâneos 

passaram a desacreditar a diferenciação. No Brasil, dois nomes da geografia 

acadêmica não podem ser deixados de lado: Wanderley Messias da Costa e Iná 

Elias de Castro. Em sua tese de doutoramento “Geografia Política e Geopolítica: 

discursos sobre o território e o poder”, Costa aponta a esterilidade da discussão 

sobre o pertencimento e a diferenciação da Geografia Política e da Geopolítica. O 

autor diz que “as distinções se tornam, muitas vezes, inúteis” (COSTA, 2013, p.18), 

mas que, historicamente, os trabalhos rotulados como sendo de geopolítica se 

vinculam ao jogo de interesses e a disputa de poder entre os Estados. Desse 

modo, explica o autor que: 
É preciso reconhecer, entretanto, que parte da tradição nesse setor 
identifica como geografia política o conjunto de estudos sistemáticos mais 
afetos à geografia e restritos às relações entre o espaço e o Estado, 
questões relacionadas à posição, situação, características das fronteiras 
etc., enquanto à geopolítica caberia a formulação das teorias e projetos de 
ação voltados às relações de poder entre os Estados e às estratégias de 
caráter geral para os territórios nacionais e estrangeiros, de modo que 
estaria mais próxima das ciências políticas aplicadas, sendo assim mais 
interdisciplinar e utilitarista que a primeira. (COSTA, 2013, p.18) 

 

 A partir da similaridade entre a história da Geografia Política e da Geopolítica 

que nos é apresentada por Costa, tal como o fato de que Ratzel é considerado o pai 

das duas disciplinas e de que as bases conceituais muitas vezes se confundem, 

consideramos, assim como o autor, que a diferenciação é inexistente ou, pelo 

menos, sem importância no momento atual. Para Costa (2013, p.19), “tudo leva a 

crer [...] que, à exceção do problema do engajamento, as indistinções sejam 

predominantes, principalmente se consideradas as bases conceituais e teóricas”. 

Esta indistinção é importantíssima para este trabalho, pois nos confere a unidade da 
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temática para a pesquisa dos artigos como sendo de uma única área, sejam eles 

intitulados como sendo tanto de Geopolítica quanto de Geografia Política. Sobre a 

definição de “Geopolítica/Geografia Política” são essenciais as palavras e ideias de 

Iná Elias de Castro que em seu livro “Geografia e Política” compreende o tema  

como a “relação entre a política- expressão e modo de controle dos conflitos sociais 

- e o território - base material e simbólica da sociedade” (CASTRO, 2014, p.79). 

 As disputas e o jogo de interesses no território possuem diferentes agentes 

nas mais variadas escalas de ação e é levando em consideração essas proposições 

da Geografia Política contemporânea que definimos o parâmetro para a escolha dos 

artigos, sobretudo aqueles que não puderam ser localizados por meio das palavras-

chave. Os artigos foram escolhidos levando em consideração que o tema “(...) 

analisa como os fenômenos políticos se territorializam e recortam espaços 

significativos das relações sociais, dos seus interesses, solidariedade, conflitos, 

controle, dominação e poder” (CASTRO, 2014, p.53). Em outras palavras, as 

diversas escalas de análise foram consideradas, desde a local até a global e os 

diversos atores imbricados nesse jogo de interesse no território. 

 
Metodologia: levantamento e tratamento dos dados 

O trabalho se ocupou, primeiramente, de extenso levantamento referencial, 

tanto referente à Geopolítica/Geografia Política clássica quanto os autores 

contemporâneos para identificar os principais conceitos trabalhados durante a 

história da temática. Foram consultados autores nacionais e internacionais para nos 

situar nas atuais discussões que os pesquisadores atuais demonstram interesse. 

Posteriormente, foi realizado o levantamento de Geopolítica/Geografia Política dos 

últimos 10 anos nos periódicos brasileiros de Geografia que foram classificados com 

as notas A1, A2 e B1 na avaliação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) do período 2013-2016 e que não foram classificados 

como periódicos especializados de uma sub-área da Geografia. Levando em 

consideração esses parâmetros, foram listados 18 periódicos, sendo 4 classificados 

com notas A1 (Geousp, Mercator, Sociedade & Natureza e Boletim Goiano de 

Geografia) e 5 classificados com notas A2 ( Ateliê Geográfico, Caminhos da 

Geografia, Ra’ega, Revista do Departamento de Geografia da USP e Revista da 
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Anpege).  E 9 classificadas com notas B1: Acta Geográfica UFRR, Boletim de 

Geografia UEM, Geografia UEL, Geografar UFPR, Espaço e Geografia UNB, 

Estudos Geográficos UNESP RC, Geotextos UFBA, Geosul UFSC e Geouerj. 

O período de 10 anos (2007-2016) foi analisado levando em consideração 

alguns aspectos dos artigos. Primeiramente, foram analisados o título e as palavras-

chave, tentando identificar alguns dos três seguintes termos: geopolítica, geografia 

política ou política internacional. Os artigos que apresentaram algum desses termos 

nas palavras-chave foram classificados como artigos de Geopolítica/Geografia 

Política. Quando o artigo não apresentava nenhum desses termos no campo das 

palavras-chave, foi realizada a leitura do resumo para identificar se o artigo tratava 

da temática. Os artigos que foram considerados pertencentes ao campo da 

Geopolítica/Geografia Política foram listados e separados. Na classificação dos que 

foram selecionados, estes foram divididos em: Artigos com o termo “Geopolítica” 

como palavra-chave; artigos com o termo Geografia Política como palavra-chave; 

artigos com o termo política Internacional como palavra-chave; e artigos 

identificados pelo resumo. 

 
Resultados e Discussões   
  Com a análise dos dados da produção de Geopolítica/Geografia Política 

levantados nas revistas científicas de Geografia brasileiras classificadas pela 

CAPES no triênio 2013-2016 com notas A1, A2 e B1, apresentamos os resultados, 

por meio de mapas e tabelas, sobre a pesquisa e as respectivas inferências finais. 

Foram analisados diversos artigos oriundos de 18 revistas e publicados no período 

2007-2016. A partir dos mapas e tabelas produzidos, pudemos quantificar e 

espacializar parte da produção da área de Geopolítica/Geografia Política que 

ocorreu no país. Assim sendo, dois mapas foram elaborados: O primeiro trata da 

localização das revistas analisadas e respectivamente a quantidade de artigos da 

temática que foram encontrados. O segundo trata da localização dos autores dos 

artigos, conforme informações nas próprias publicações. Caso o artigo apresentasse 

mais de um autor proveniente de instituições diferentes, as duas cidades das 

respectivas instituições seriam sinalizadas como produtoras de um artigo cada.  

  Sobre a localização das revistas que publicaram artigos de Geografia 
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Política/Geopolítica no período citado, chama à atenção a predominância das 

revistas da Região Sudeste e Sul. Boa parte dos artigos foram publicados em 

revistas dessas regiões. Como boa parte das revistas de Geografia classificadas 

com Notas A1, A2 e B1 são localizadas nessas regiões, é compreensível que 

concentrem boa parte da produção. Entretanto, Boa Vista-RR, na região Norte, com 

a revista “Acta Geográfica” se destaca por concentrar a maior quantidade de artigos 

publicados na temática pesquisada. Isso se deve, entre outros motivos, a uma 

edição da revista que foi totalmente dedicada para a área de Geografia 

Política/Geopolítica. Dessa edição, apenas os artigos oriundos de pesquisadores do 

exterior foram excluídos da contabilização, conforme metodologia adotada. Mesmo 

assim, uma quantidade considerável dos artigos publicados na revista Acta 

Geográfica é oriunda da edição citada. Como pode ser visto, também, no gráfico 

abaixo, logo atrás de Boa Vista, a cidade que concentrou a maior quantidade de 

artigos no período foi São Paulo, com as revistas: GEOUSP e a Revista do 

Departamento de Geografia-USP. Destaca-se, também, um número significativo de 

publicações nas revistas científicas de instituições oriundas do interior, como 

Uberlândia-MG, Dourados-MS, Maringá-PR, Rio Claro-SP e Londrina-PR. 

 
                                              Mapa 1 Elaborado pelo autor (2018)  
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Revista Q Revista Q Revista Q	  
Acta Geográfica 21 Geotextos  5 Boletim Goiano 3	  
Geousp 13 Boletim Uem  5 Rae’ga 2	  
Geouerj 9 Caminhos UFU  4 Geouel 2	  

Geosul 8 
Ateliê 
Geográfico  4 Geografar UFPR 2	  

Mercator 6 Unesp RC  3 
Espaço e 
Geografia 1	  

Sociedade e 
Natureza 5 

Revista do dep. 
USP 

 
 3 Revista Anpege 6 

Tabela 1-Quantidade de artigos por revista no período 2007-2016.  Elaborado pelo autor 
(2018) 

 

  O segundo mapa, por sua vez, diz respeito à localização dos autores dos 

artigos contabilizados de acordo com a informação que os mesmos dispuseram nas 

publicações. Esta localização se remete à cidade das instituições onde os 

pesquisadores faziam cursos de pós-graduação ou mantinham algum vínculo 

profissional na data em que o artigo foi enviado para submissão. No caso da 

distribuição dos autores pelo território nacional, podemos notar que, apesar de 

melhor distribuído com relação ao mapa anterior, a maior concentração de autores 

está na região Sudeste e Sul. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

concentraram boa parte dos pesquisadores contabilizados, totalizando 23 se 

somarmos os números das capitais. Também chama à atenção a quantidade de 

artigos ligados a autores da região Nordeste, ainda que restritos ao litoral. Manaus e 

Belém se destacam na região Norte. 
 

Cidade Q Cidade Q Cidade Q 
Rio de Janeiro-RJ 13 Ponta Grossa-PR 2 Porto Velho-RO 1 

São Paulo-SP 10 Uberlândia-MG 2 Palmas-TO 1 
Manaus-AM 8 Florianópolis-SC 2 F. de Santana-BA 1 
Belém-PA 6 Fortaleza-CE 2 Guarulhos-SP 1 

Curitiba-PR 5 Foz do Iguaçu-PR 2 Londrina-PR 1 
Niterói-RJ 5 Campo Grande-MS 2 Santa Maria-RS 1 
Natal-RN 4 Dourados-MS 2 Macapá-AP 1 

Rio Claro-SP 4 Aracaju-SE 2 Três Lagoas-MS 1 
Belo Horizonte-MG 4 Salvador-BA 1 F. Westphalen-RS 1 

Campinas-SP 4 Viçosa-MG 1 Chapecó-SC 1 
P. Prudente-SP 4 Juiz de Fora-MG 1   

Brasília-DF 4 São Cristóvão-SE 1   
Boa Vista-RR 3 Cruz Alta-RS 1   

Porto Alegre-RS 3 Goiânia-GO 1   
Recife-PE 2 Campos dos 

Goytacazes-RJ 
1   
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Tabela 2- Quantidade de artigos contabilizados por cidade a partir da localização dos autores no 
período 2007-2016. Elaborado pelo autor (2018) 

 
 

 

 
Mapa 2. Elaborado pelo autor (2018) 

 
Conclusão 

 Após o processo de pesquisa desenvolvido nos últimos 12 meses, com a 

construção de banco de dados feito a partir da análise de 18 revistas e da 

contabilização de 102 artigos relacionados com Geopolítica/Geografia Política, 

podemos concluir e destacar que a maioria dos autores preferiu o uso do termo 

“Geopolítica” ao invés do termo “Geografia Política” para caracterizar suas 

pesquisas. Foram 26 artigos identificados com a palavra-chave “Geopolítica; 6 

artigos identificados com a palavra-chave “Geografia Política” e 1 Artigo identificado 

com a palavra-chave “Política Internacional/Externa”. Os artigos contabilizados a 

partir da análise do resumo formaram a grande maioria, totalizando 69. é 

interessante notar que o pesquisador brasileiro, quando deixa explicitamente nas 

palavras-chave de sua pesquisa que o trabalho envolve as questões que relacionam 

o território e o poder, caracteriza-a como sendo uma pesquisa de geopolítica em vez 

de geografia política. 
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 Sobre a localização dos pesquisadores, é nítido que a maioria deles está 

concentrada nas regiões Sudeste e Sul. Entretanto, também é significativa a 

quantidade de pesquisas no interior do país. Diferenciando os pesquisadores que 

publicaram nas revistas no período analisado oriundos de capitais de pesquisadores 

oriundos das demais cidades, foram quantificados 75 pesquisadores em capitais e 

37 no interior. 
  Em síntese, foi possível constatar que os geógrafos brasileiros estão cada 

vez mais se interessando pela temática e que, provavelmente, essa produção 

continuará crescendo, especialmente com a criação de cursos de pós-graduação 

centrados no tema e com a atuação de organizações e centros de estudo da 

temática. 
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AS GEOPOLÍTICAS E O MAPEAMENTO DE UMA PAISAGEM DE 
‘’EMERGÊNCIAS’’: CONTEXTUALIZANDO O CENÁRIO DE CAMPOS DE 

REFUGIADOS NA ÁFRICA ORIENTAL 

Daniela Florêncio da Silva 

 
 
RESUMO 
O seguinte trabalho aborda o expressivo cenário de deslocamentos humanos 
forçados na África Oriental e seus distintos fatores de formação, marcados, nos 
últimos anos, por uma formação complexa de estratégias de múltiplos poderes, em 
que diferentes conflitos, perseguições e a retirada de terras para construções de 
grandes obras de infraestrutura e para a instalação de projetos agrícolas 
desenvolvem uma paisagem de “emergências” humanitárias através dos campos de 
refugiados. A longa permanência dessas “emergências”, muitas vezes durante 
décadas, as distintas geopolíticas desenvolvidas e o grande aparato estrutural da 
comunidade internacional para o gerenciamento dessas situações, revelam a face 
permanente e não emergencial, dessa paisagem de intervenções. 
PALAVRAS CHAVE: Geopolíticas, Paisagem de “Emergências”, Campos de 
refugiados na África Oriental. 
 

LAS GEOPOLÍTICAS Y EL MAPEO DE UN PAISAJE DE ‘’EMERGENCIAS’’: 
CONTEXTUALIZANDO EL ESCENARIO DE LOS CAMPOS DE REFUGIADOS EN 

ÁFRICA ORIENTAL 
 
RESUMEN 
El siguiente trabajo aborda lo expresivo escenario de los desplazamientos humanos 
forzados en África Oriental y sus distintos factores de formación, marcados en los 
últimos años, por una composición compleja de estrategias de múltiples poderes, 
donde diferentes conflictos, persecuciones y retirada de tierras para construcciones 
de grandes obras de infraestructura y para la instalación de proyectos agrícolas, 
desarrollan un paisaje de «emergencias» humanitarias a través de los campos de 
refugiados. La larga permanencia de esas «emergencias», muchas veces durante 
décadas, las distintas geopolíticas desarrolladas y el gran aparato estructural de la 
comunidad internacional para la gestión de esas situaciones, revelan la cara 
permanente y no emergencial de ese paisaje de intervenciones.  
PALAVRAS CLAVE: Geopolíticas. Paisaje de «Emergencias». Campos de 
refugiados en África Oriental. 
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Introdução 

A percepção de uma paisagem de “emergências” na África Oriental surgiu 

durante a pesquisa realizada para o mestrado, concluída em 2016, sobre a formação 

e os processos de contenção territorial do campo de refugiados de Dadaab no 

Quênia. Nesta pesquisa observou-se que o expressivo cenário de deslocamentos 

humanos forçados nessa região, configura-se através de distintos fatores, os quais, 

nos últimos anos têm adquirido complexidade e desenvolvimento marcantes. A 

instalação de campos de refugiados, com seus longos anos de existência, vem se 

aprofundando e configurando esse aspecto de paisagem ao redor do mundo. 

Atualmente, 31 por cento dos refugiados vivem em campos (UNHCR, 2017). As 

Nações Unidas vêm trabalhando no desenvolvimento de alternativas aos campos, 

por seus significativos impactos negativos para os refugiados, principalmente por 

perpetuar “o trauma do deslocamento” e por criar “barreiras para as soluções” 

(UNHCR, 2014, p. 04, tradução livre). 

 O caminho metodológico percorrido para a realização desta pesquisa foi 

delineado teoricamente pela discussão de questões como a biopolítica, as 

ambiguidades presentes na formação e existência dos campos de refugiados, a 

contenção territorial e as práticas de exceção, assim como pelo olhar das 

concepções teóricas pós-coloniais. Os procedimentos técnicos foram norteados pela 

revisão bibliográfica, pela realização de entrevistas e pela pesquisa de campo em 

Nairóbi em março de 2015, onde foram visitados o Centre For Refugee Studies and 

Empowerment da kenyatta University, a sede das Nações Unidas e o bairro de 

Eastleigh. A arte em suas diferentes e importantes formas de expressão e reflexão, 

também foi utilizada como uma forma complementar de compreensão do tema em 

questão, incentivando um olhar mais profundo para a complexidade de seus fatores, 

ao observar o contexto do movimento forçado constante. 

 
Uma paisagem de “emergências”. 

 

Toda a África está em movimento, vagando, caminhando atrás de alguma 
coisa. (...). A África não tem fronteiras, não tem países (...), um irmão 
procura outro irmão (KAPUSCINSKI, 2002, p. 258). 
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A citação acima do jornalista polonês Ryszard Kapuscinski (2002), conhecido 

como o poeta de linha de frente por seus muitos anos trabalhando em coberturas de 

zonas de guerra, mostra o cotidiano do continente africano, expresso nos costumes 

dos diferentes povos que o jornalista conheceu nesse continente, onde as fronteiras 

humanas é que teriam que ser transpostas. Com a colonização e posteriormente a 

Guerra Fria, o cenário de caos imposto, período em que o jornalista e escritor 

trabalhou na África, as fronteiras transformaram-se em políticas, e as humanas 

ganharam uma alteridade de conflitos. Um cenário de crises constituído também por 

fronteiras que ultrapassam essa região do continente africano e se expandem em 

escala mundial, como afirma o escritor.* O coração das trevas, descrito por Joseph 

Conrad (2008), ainda pulsa em meio ao cenário de violência e usurpação. A 

República Democrática do Congo, então descrita pelo autor no século XIX, possui 

hoje, a maior operação de paz das Nações Unidas no mundo (ONYANGO-OBBO, 

2016), a instabilidade iniciada com a colonização persiste, agora com distintas 

geopolíticas.  

Esse movimento intenso de pessoas foi uma das impressões percebidas ao 

caminhar pelas ruas de Nairóbi durante a pesquisa de campo. Uma multidão em 

constante movimento, não só no centro da cidade (Figura 1), mas nos seus 

arredores, e até mesmo nas áreas mais afastadas dos parques e reservas 

ambientais. Um vai e vem de pessoas nas calçadas e nas margens das estradas. 

 

                                            
* Citação exposta no site em sua homenagem onde são organizados projetos e palestras nos temas 
então trabalhados pelo jornalista. Disponível em: <http://kapuscinskilectures.eu/ryszard-kapuscinski/>. 
Acesso em: 18 jul. 2015. 
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Figura 1 - Centro de Nairóbi. Fonte: SILVA, Daniela F. Pesquisa de campo em março de 2015. 

  

A migração no continente africano, ao contrário das imagens que têm sido 

vinculadas na mídia, é predominantemente interna e a maior parte de sua migração 

para outros continentes acontece de forma regular (FLAHAUX; DE HAAS, 2016). 

Mas, esse movimento interno e intenso de pessoas, citado anteriormente, vem 

enfrentando limitações e declínio desde o processo de formação dos Estados, 

através da “imposição de barreiras à livre circulação na esteira da descolonização” e 

devido “ao aumento simultâneo do nacionalismo e das tensões entre estados” 

(Ibidem, p. 01, tradução livre). Um deslocamento humano forçado tem se expandido 

ao longo dos últimos anos, atribuindo a esse movimento, uma vulnerabilidade 

humana extrema. O deslocar-se sempre em busca de uma vida melhor ou, 

sobretudo, de “vida”. Na África Oriental esses deslocamentos são abordados no 

trabalho artístico Deslocamentos da artista e jornalista brasileira Marie Ange Bordas, 

tendo como um de seus focos o campo de refugiados de Kakuma, no noroeste do 

Quênia. Nesse campo, através das experiências dos refugiados, Marie Ange 

desenvolveu um projeto “de arte participativa”, e observou o aspecto de errância 

nesse fluxo, a existência de uma “identidade conturbada” e a transposição constante 

de diferentes fronteiras (BORDAS, 2006, p. 07). Essas fronteiras, no continente 
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africano, “teimam” em mostrar a sua verdadeira face, não obedecendo às 

imposições incoerentes da época colonial. Elas não são absolutas. O campo de 

refugiados de Dadaab é um exemplo dessa resistência à imposição de fronteiras 

políticas. O território em que está localizado, hoje, é queniano, mas a população dos 

pequenos vilarejos e da cidade de Garissa, ainda mantém fortes vínculos com a sua 

origem somali, mantendo as tradições, inclusive a língua somali. São os quenianos-

somalis ou somalis-quenianos como afirmou a diretora do Centre for Refugee 

Studies and Empowerment (KU-CRSE) da Kenyatta University (Nairóbi), Josephine 

Gitome.* 

Essa migração forçada constrói um espaço de fluxos em que uma “rede de 

campos” (AGIER, 2015, p. 125), formada pelos movimentos incessantes dos que 

buscam um refúgio formam agora, uma realidade na configuração espacial desse 

continente. Uma vida em “errância” sempre em busca de um lugar seguro (AGIER, 

2015, p. 125). Para o sociólogo angolano Paulo Inglês, essa rede de campos no 

continente africano surge da “necessidade de uma melhor administração e 

contenção de dramas humanos”, que com o tempo, transformou-se, de fato, num 

regime (INGLÊS, 2015, p. 172) com uma “tecnologia de cuidado e de controle” 

(MALKKI, 1995 apud INGLÊS, 2015, p. 172), “isto é, uma tecnologia de poder cujo 

objetivo é gerir o espaço e o movimento das pessoas que, supostamente, se 

encontram fora da ordem” (MALKKI, 1992 apud INGLÊS, 2015, p. 172). 

O continente africano, de acordo com as últimas estatísticas, possui a maior 

população em deslocamento forçado do mundo, com cerca de 21 milhões de 

pessoas, entre refugiados, pessoas deslocadas internamente, solicitantes de refúgio, 

apátridas e outras pessoas que recebem proteção do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (UNHCR, 2017). Esse significativo cenário em expansão no 

continente africano exige desse Alto Comissariado o maior orçamento de suas 

operações. Entre as regiões africanas, a Oriental apresenta a situação mais 

preocupante e com os maiores índices de pessoas em deslocamento forçado, em 

torno de 10 milhões de pessoas, constituindo a segunda região do mundo com as 

maiores estatísticas e absorvendo 65 por cento do orçamento utilizado nesse 

continente (UNHCR, 2017). Esse contínuo aumento de pessoas em deslocamento 
                                            

* Entrevista concedida no dia 04 de março de 2015, no centro de estudo citado. 
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forçado e a manutenção dessa situação ao longo de muitos anos aumenta a 

instalação de campos. No ano de 2015 foram estabelecidos mais 12 campos de 

refugiados e outros 7 foram expandidos na África Subsaariana (UNHCR, 2016). Os 

novos movimentos e fluxos dessas pessoas têm tornado cada vez mais difícil o seu 

alojamento, em virtude da superlotação nos lugares de acolhimento. Por isso, muitos 

países têm tentado estabelecê-los fora dos campos (UNHCR, 2016). 

Esse significativo cenário de deslocamentos humanos forçados na África 

Oriental, assim como em grande parte do continente, configura-se através de 

distintos fatores, em um complexo contexto que envolve condições climáticas e 

degradação ambiental – secas, inundações e desmatamento –, conflitos, 

perseguições políticas e homofóbicas, por exemplo, desapropriações de terras, 

expansão urbana, pesca ilegal e despejo de lixo tóxico na costa da Somália. Essa 

constituição é marcada pela formação de estratégias de múltiplos poderes nesse 

espaço, ou na “dimensão política do espaço” (BECKER, 2012, p. 117). Tomando 

como reflexão a microfísica do poder de Foucault (1984) e as múltiplas concepções 

que ela elucida ao analisá-lo, a geopolítica atual pode ser compreendida através de 

diferentes e novos poderes, e suas estratégias de atuação, pelo e no território. A 

geopolítica tem assim, diferentes faces. Na África Oriental, elas são constituídas 

pelos Estados, pelas corporações econômicas, pelas organizações não 

governamentais, pelo terrorismo internacional e pelas organizações militares. A sua 

complexidade geopolítica é compreendida justamente, pela atuação desses distintos 

poderes, e suas diferentes estratégias de influência “na decisão dos Estados sobre o 

uso de seus territórios” (BECKER, 2005, p. 71). Para Bertha Becker, que analisa a 

geopolítica contemporânea:  

 
a geopolítica sempre se caracterizou pela presença de pressões de todo 
tipo, intervenções no cenário internacional desde as mais brandas até 
guerras e conquistas de territórios. Inicialmente, essas ações tinham como 
sujeito fundamental o Estado, pois ele era entendido como a única fonte de 
poder, a única representação da política, e as disputas eram analisadas 
apenas entre os Estados. Hoje, esta geopolítica atua, sobretudo, por meio 
do poder de influir na tomada de decisão dos Estados sobre o uso do 
território, uma vez que a conquista de territórios e as colônias tornaram-se 
muito caras (BECKER, 2005, p. 71). 
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A autora ressalta ainda, de forma importante, que existe uma articulação 

complexa de distintas territorialidades que formulam suas geopolíticas, sendo elas, 

por exemplo, constituídas desde o forte domínio do sistema financeiro internacional 

aos movimentos sociais. Embora, essa pesquisa analise nesse tópico a formação e 

os agentes constituintes de uma configuração espacial de “campos” na África 

Oriental, as geopolíticas e territorialidades exercidas por movimentos sociais, por 

exemplo, contrários a muitos desses processos nocivos que estimulam ou formam 

essa configuração, compõem essa complexidade e atuam de forma direta na 

dinâmica de relações de poder então desenvolvidas.  

A expressiva materialidade espacial dos campos de refugiados nessa região 

revela aos olhos, de forma instantânea, uma paisagem de “emergências”, com sua 

imensidão de “campos” espalhados, principalmente, nas regiões de fronteira.* Mas, 

como definir as diversas “emergências” contemporâneas? Por que muitas e em 

tantos lugares? Por que as aspas colocadas nessa palavra quando se refere, por 

exemplo, aos campos de refugiados? Não seriam realmente emergências? O 

contexto de formação desses campos e a sua longa ou permanente existência, 

comprovam o contrário. Giorgio Agamben (2011) ressalta a origem das 

“emergências”, ao referir-se à ideia de segurança exposta por Michel Foucault 

(2008). Para Agamben, essa ideia de segurança, tão discutida na atualidade, teve 

início com a teoria econômica dos fisiocratas na França de não intervenção estatal 

na economia no século XVIII, antes da Revolução Francesa. A segurança foi 

introduzida na política como técnica de governo por essa teoria. Houve então, uma 

“grande mudança nas técnicas de governo” com a sua implantação como dispositivo 

de segurança (FOUCAULT, 2008, p. 45). A abordagem dos fisiocratas de eliminação 

da prevenção da escassez de cereais† em sua época para evitar a fome e assim, 

gerenciá-la quando acontecesse para restabelecer a segurança, instalou a 

percepção de que as emergências deveriam ser geridas e não evitadas. É a ideia do 

                                            
* É importante ressaltar que essa paisagem de “emergências” humanitárias não é só constituída por 
campos de refugiados. Sua constituição é complexa, assim como os fatores que provocam o 
deslocamento forçado. Em sua composição podem ser citados os campos de pessoas deslocadas 
internamente, os centros de acolhimento de solicitantes de refúgio e de apátridas, os centros de 
detenção de migrantes e as instalações das organizações internacionais humanitárias. 
† De acordo com Agamben, mesmo estocando os cereais, os fisiocratas não conseguiram evitar a 
fome. 
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deixar acontecer para que sejam melhor gerenciadas. Para Giorgio Agamben, essa 

é a prática exercida hoje. Deixar os desastres e emergências ocorrerem porque isso 

favorece sua gestão, de acordo com os interesses de quem deveria evitá-las. Nesse 

contexto, o autor ressalta que é necessário compreender que os governos não têm o 

objetivo de manter a ordem, mas sim de gerir a desordem. Para o autor: 

 
nunca há uma situação normal, nunca há uma situação "ordenada". (...) 
Crise tem se tornando tão internalizada no mecanismo, que ela está sempre 
presente. E isto é exatamente como a segurança. A situação de 
emergência, o perigo está sempre presente e é, em seguida, parte da 
máquina. Assim, pode-se dizer que nos paradigmas do governo que hoje 
regulam nossos países e nossas sociedades, a exceção, a emergência, 
desordem, crises, segurança, devemos parar de pensar que eles são 
circunstâncias excepcionais; eles são, de fato, o núcleo interior da máquina, 
os seus mecanismos interiores (AGAMBEN, 2011, tradução livre). 

 

O discurso do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, António 

Guterres, hoje Secretário-Geral das Nações Unidas, em um debate na sede da 

organização na Suíça em 2015, enfatiza a existência dessa prática da comunidade 

internacional de só atuar na gestão dos conflitos e das “crises” humanitárias, e não 

em sua prevenção. Além de prevenir o sofrimento humano e a instabilidade, em 

termos financeiros o custo seria bem menor, enfatiza António Guterres. Os pedidos 

de recursos feitos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados para 

investimento na atuação de prevenções de emergências, não são atendidos 

segundo António Guterres.*  

Essa é a percepção da paisagem de “emergências” que está sendo 

construída na África Oriental. O formato de um espaço temporário e emergencial dos 

campos de refugiados vai desenvolvendo críticas e questionamentos, devido a sua 

longa permanência, onde cada vez mais se percebe o seu caráter geopolítico, 

envolto por uma solução temporária e por um dispositivo jurídico de exceção ou de 

emergência. Elas constituem sim, é a emergência, agora sem aspas, no cenário 

mundial de uma forma de contenção territorial estratégica, muito mais eficaz em 

seus objetivos, pois controlam, no caso dos refugiados, por total destituição dos 

direitos políticos das pessoas que são incluídas nesse espaço de exclusão política. 

                                            
* A palestra e o debate com as informações estão disponíveis em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=l2CPzObgTfI>. Acesso em: 15 dez. 2015. 
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Os direitos humanitários são muito frágeis para impor uma mudança nesse contexto. 

O próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados não detém poder 

político, apenas humanitário. Esse Alto Comissariado e as outras agências 

humanitárias das Nações Unidas tentam manter vivas as vidas que foram 

descartadas no jogo político, econômico e militar. Como afirma Michel Agier: 

 
o uso geopolítico dos campos e da ajuda humanitária já é uma realidade 
evidenciada em muitas situações. A violação então aberta pode ampliar 
amanhã, englobando uma grande parcela da humanidade, mas separada 
do resto do mundo, e então negligenciada (AGIER, 2008, p. 60, tradução 
livre). 
 

A antropóloga Patricia Birman, ao abordar os pensamentos de Michel Agier e 

suas reflexões sobre Michel Foucault, afirma que os cuidados humanitários se 

transformaram em um dispositivo biopolítico de governo, em que o padrão de 

atuação é o atendimento de urgência, uma “urgência sem fim”, onde são instaurados 

“campos em lugar de cidades, silêncio e controle sob cuidados humanitários e 

autoridade administrativa em lugar de espaços públicos heterogêneos” (AGIER, 

2008 apud BIRMAN, 2009, p. 361). 

 

A desumanização da África: conflitos e financeirização da vida 
O contexto de desestabilização e expropriação, implantados durante a 

colonização persistiu após os processos de independência dos países africanos. A 

conjuntura da realidade africana foi alterada, regida pela violência estratégica do 

capitalismo. Uma dominação que gerou fissuras, construiu limites, divisões e 

privilégios. Uma forma administrativa estatal, com todas as suas prerrogativas, foi 

instalada nesses novos países obedecendo às especificidades de cada lugar. O 

problema nesse processo é que antigas formas de acordos, estabelecidos durante a 

colonização, permaneceram após a independência. A influência externa, não deixou 

de ser exercida. Ela, apenas, foi direcionada às novas formas de exploração. A 

“desumanização da África”, seguindo as palavras de Manuel Castells (1999), 

persiste. 

No cenário de conflitos do continente africano, a conotação de disputas 

étnicas ou entre clãs é a face mais visível - porque assim foi exposta - de um 

complexo jogo pelo poder dentro ou entre os Estados. As marcas da colonização 
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europeia nesse continente, ainda são muito recentes, suas independências 

começaram a ocorrer na segunda metade do século passado. A formação de 

campos de refugiados na África Oriental foi profundamente influenciada pelo 

contexto do fim da Guerra Fria e pelo aumento do número de deslocamentos 

forçados que surgiram com o seu término, marcado pelo desenvolvimento de novos 

conflitos. Nesse período, diferentes restrições começaram a ser realizadas, 

centradas na contenção e isolamento dos refugiados. A antiga prática de 

reassentamento de grande número de refugiados implantada durante esse conflito 

pelos países ocidentais sofreu com o final da Guerra Fria expressivas alterações, 

sobrecarregando os países que eram os primeiros a recebê-los. A diminuição da 

ajuda internacional, também nessa época, constituiu outro fator nesse processo 

(LAMBO, 2012). 

Os conflitos e deslocamentos forçados nessa região eram até então, 

permeados por esse contexto de guerras interestatais no jogo geopolítico da Guerra 

Fria. Com a diminuição de investimentos estrangeiros, desses polos de poder, e a 

fragilidade política dos recentes estados estabelecidos, formou-se um cenário de 

conflitos, agora intraestatal. Guerras civis, como as da Somália (1991), Sudão (1983-

2005), Etiópia (1974-1991), Djibuti (1991-1994), Ruanda (1990-1994) e Burundi 

(1993-2005) são exemplos dos conflitos pós-Guerra Fria, que deram a tônica, para o 

aumento de desestabilização do continente. Ao contexto de guerras civis, 

desenvolvidas no processo de independência e, principalmente, do pós-Guerra Fria, 

acrescenta-se no decorrer dos anos, uma complexa configuração de “novas 

conflitualidades” (FONSECA, 2009), em que atores distintos, não só representados 

por Estados ou grupos rebeldes, imprimem um cenário de difícil distinção dos seus 

lugares ocupados no conflito. Essa natureza híbrida dos conflitos contemporâneos é 

destacada pelos autores Sharon Wiharta, Neil Melvin e Xenia Avezov (2012) ao 

ressaltar a sua mudança na conceituação, ao longo das duas últimas décadas, 

afastando-se de uma compreensão relacionada ao contexto da Guerra Fria e de 

uma afirmação política, delineando-se, agora, em motivações econômicas. Os 

autores ressaltam que:  

 
muitos conflitos são, agora, também caracterizados pelo envolvimento de 
múltiplos atores, com frequentes mudanças de alianças. O aumento da 
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privatização da segurança e da emergência de empresas importantes de 
segurança privada tem promovido esta tendência (WIHARTA; MELVIN; 
AVEZOV, 2012, p. 04, tradução livre). 

 

Rogério Haesbaert (2013) observa essas mudanças desenvolvidas pela 

globalização e dinâmica do capitalismo, com a disseminação de setores militares 

privados, que comercializam seus serviços de guerra em todo mundo. Os conflitos 

em conjunto com o mercado e a indústria de armas, tornaram-se atores importantes 

na conjuntura dos conflitos mundiais. Esses setores estão ao lado e de mãos dadas 

com a excepcionalidade jurídica formadora dos campos de refugiados, desenhando 

mais um fator nessa lógica dos conflitos atuais, percebidos claramente na África 

Oriental através da construção de “espaços sem lei” ou de privilégios jurídicos, onde 

“o poder territorializado é entendido para além dos conceitos de segregação, 

cercamento e quarentena,” associando-se ao “conceito de excepcionalidade” 

(ALSAYYAD; ROY, 2009, p. 122). 

O terrorismo internacional, nas últimas décadas, tem configurado 

significativos contornos nesse cenário. Em 1998, com os atentados simultâneos nas 

embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, iniciou-se um ciclo de operações 

e intervenções internacionais direcionados ao seu combate. A guerra civil da 

Somália, hoje, tem como seu principal desestabilizador o terrorismo internacional, 

com a atuação do grupo somali Al Shabaab e sua ligação com a Al Qaeda. O 

Quênia vem desenvolvendo ao longo dos anos uma dura e violenta política de 

combate ao terrorismo. A liberdade dos refugiados tem sido colocada em questão, 

assim como a dos próprios quenianos, que vivem em constante estado de tensão. 

Na pesquisa de campo realizada em Nairóbi, essa tensão foi percebida. O cotidiano 

dos quenianos tem sido muito afetado com medidas extremas de segurança. Em 

quase todos os lugares visitados, a revista no carro e em todos os pertences foi uma 

constante. O Estado de exceção no Quênia difundiu-se por todo o seu território, não 

está restrito aos campos. Assassinatos extrajudiciais, interrogatórios, contenção à 

força sem embasamentos jurídicos e desaparecimentos. Os refugiados somalis e os 

quenianos de mesma origem são os que mais sofrem com essas medidas de 

segurança por causa da nacionalidade ou origem relacionada ao do grupo terrorista 

Al Shabaab. Os ataques têm sido frequentes, principalmente depois que o Quênia 
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integrou a missão de paz da União Africana (AMISON) no conflito existente na 

Somália em 2011. 

Hoje, percebe-se cada vez mais que o cenário de migrações forçadas, só 

pode ser compreendido em sua totalidade, quando se observa a existência de 

fatores econômicos e de uma geopolítica influenciada pela expansão do mercado e 

dos fluxos financeiros e de investimentos, ao redor do mundo. Uma “des-

reterritorialização do/pelo mercado” (HAESBAERT, 2013, p. 26). A Etiópia é um 

importante exemplo da complexidade desse cenário na África Oriental, ao revelar, 

nos últimos anos, fatores como a expansão urbana de Adis Abeba, responsável pela 

expulsão do povo Oromo. Além desses recentes aspectos, antigos projetos de 

financiamento contribuíram para a construção desse cenário. Uma iniciativa de 

financiamento do Banco Mundial, que teria como destino projetos de educação e 

saúde, foi responsável pela remoção forçada de milhares de pessoas da região de 

Gambela. O povo Anuak de Gambela é um exemplo dos diversos processos de 

deslocamento forçado, ocasionados não por conflitos ou guerras civis, mas por 

iniciativas privadas, que neste caso, tem como objetivo investimentos estrangeiros 

ou nacionais em terras então desapropriadas após remoção forçada. Em 

depoimento, os moradores afirmaram que mesmo após as denúncias feitas, o Banco 

Mundial continuou financiando o projeto, cujo dinheiro tem sido usado, também, para 

pagar os salários dos funcionários do governo que realizam as remoções com muita 

violência. Em declaração, o povo Anuak e seus advogados: 

 
declararam que eles foram retirados de suas terras férteis por soldados e 
policiais e que, depois, boa parte das terras foram arrendadas pelo governo 
a investidores. As remoções foram “acompanhadas por violações de direitos 
humanos generalizadas, incluindo desalojamento forçado, prisões e 
detenções arbitrárias, espancamentos, estupros e outras violências sexuais, 
de acordo com um relatório da ONG Human Rights Watch, publicado 
em 2012 (CHAVKIN, 2015). 

 

Os grandes deslocamentos forçados ocasionados pela agricultura comercial 

na Etiópia começaram em 1979. O projeto de reassentamento do governo etíope, 

denominado “Villagization”, teve origem em 1986 e desde então tem ocorrido em 

épocas distintas (HUMAN RIGHTS WATCH, 2012). O exemplo do povo Anuak é um 

relevante indicador desses processos na África Oriental, produzidos também pela 
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construção de grandes obras de infraestrutura como as barragens e pela instalação 

de agroindústrias (STIENNE, 2015). Um dos destinos do povo etíope Anuak, após 

essas remoções forçadas, tem sido o campo de refugiados de Dadaab. 

Investimentos em terras africanas através de especuladores financeiros europeus, 

feitos por importantes universidades americanas, entre elas Harvard, têm sido 

denunciados nesse processo. Um desses países onde esses investimentos têm 

ocorrido é o Sudão do Sul, em guerra civil desde 2013 (VIDAL; PROVOST, 2011). 

A “financeirização da vida” é a centralização do dinheiro, no que se tem de 

mais importante, a vida. A distância entre um e o outro, tem diminuído. Para Milton 

Santos (2000, p. 18) o que se tem observado com o caráter “perverso” da 

globalização é “a emergência do dinheiro em estado puro como motor da vida 

econômica e social”, tornando-se agora, o centro do mundo. As formas de obtê-lo 

não têm limites. Nas reflexões do sociólogo Daniel Zamora (2016) sobre os 

pensamentos de Michel Foucault em relação ao neoliberalismo e sua análise 

centralizada não nos atores que produzem a desigualdade, mas na sua distribuição 

ou “nos sistemas difusos de dominação”, percebe-se a urgência em questionar, de 

forma política, essa centralização da vida humana nos aspectos de mercado e 

finanças. Praticamente tudo virou moeda de troca ou tornou-se produto passível de 

ser consumido ou negociado. As incursões militares têm objetivos geopolíticos, mas 

são norteadas pela lógica do capitalismo atual. Como afirma Daniel Zamora é 

preciso “desmercadorizar as partes importantes da nossa vida” e limitar a ação do 

mercado. A distribuição dessa dominação é percebida na própria reprodução do 

sistema capitalista. Todos o reproduzem, desde as grandes corporações 

econômicas aos refugiados no campo de Dadaab.* Essas reproduções, porém, 

muitas vezes passam despercebidas, em atos que costumam ser interpretados 

como banais. 
                                            

* Essa reflexão refere-se também, aos projetos no setor agrícola e de infraestrutura desenvolvidos 
pelo Brasil em Moçambique, contestados por ocasionar deslocamentos humanos forçados. Países 
que foram profundamente explorados durante o período colonial e após sua independência, como o 
Brasil, reproduzem essa lógica capitalista em seus territórios e exportam essa incoerência para outros 
países. Sobre isso, pode ser consultado o documento: CLEMENTS, Elizabeth Alice; FERNANDES, 
Bernardo Mançano. Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique. 
Journal of Political Economy, v. 2, n. 1, p. 41-69, 2013. Disponível em: 
<http://www.oplop.uff.br/sites/default/files/documentos/land_grabbing_agribusiness_and_the_peasantr
y_in_brazil_and_mozambique.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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Considerações Finais 
Para Saskia Sassen o aprofundamento do capitalismo expandiu o espaço 

financeiro, exibindo uma lógica de expulsões de pessoas cada vez mais 

diversificada e revelando tendências de profunda complexidade e “conceitualmente 

subterrâneas que atravessam nossas divisões geopolíticas”, direcionadas por 

“determinadas práticas” que “dominam o modo como realizamos a mineração ou a 

manufatura, como usamos as pessoas e como conseguimos sair impunes de 

assassinatos, para falar de forma figurada” (SASSEN, 2016, p. 16-17). A autora 

ainda observa que esse sistema direcionado pela busca por mais lucro amplia seus 

contornos de destruição através da extração dos recursos naturais e sociais, 

expandindo assim, a vulnerabilidade humana e do Planeta. 

A configuração de controle e de contenção territorial (HAESBAERT, 2014) 

dessas paisagens de “emergências” humanitárias confirmam as observações de 

Achille Mbembe (2018) de que “uma das principais contradições da ordem liberal 

sempre foi a tensão entre liberdade e segurança. Segurança agora importa mais que 

liberdade” e o objetivo da atual sociedade não é afirmar essa liberdade, “mas 

controlar e governar” a chegada dos migrantes (MBEMBE, 2018), por isso a 

migração, hoje, é uma das principais pautas nas reuniões de organizações 

internacionais. Essa “desumanidade” que se alastra pelo mundo, através da forma 

como a questão migratória tem sido tratada é vista por Jean-François Bayart (2018) 

como um completo “Estado de Abjeção”. Em consequência disso, nessas últimas 

linhas de reflexões que ainda se encontram em movimento de construção, é 

importante destacar a necessidade urgente do desenvolvimento de uma geopolítica 

voltada para uma “sensibilidade diferente do mundo”, na qual os “campos sensoriais 

que estão além da visão” devem ser vivenciados (MIGNOLO, 2013, p. 136, tradução 

livre). 
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IMAGEM, PAISAGEM E IDENTIDADE NACIONAL: VISUALIZANDO 
FRAGMENTOS DO TERRITÓRIO BRASILEIRO NO DINHEIRO PRODUZIDO 

PELO AMERICAN BANK NOTE (1870-1970) 
Thiago Silvestre da Silva* 

  

 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo geral discutir teorias e conceitos que 
corroboram o argumento de que o dinheiro é um instrumento estratégico para a 
construção dos Estados-nação. Primeiramente, revisitamos alguns conceitos tecidos 
por cientistas sociais que relacionam o dinheiro com a formação dos Estados-nação 
ao longo dos séculos XIX e XX. Em seguida, destacamos trabalhos que analisam o 
dinheiro mais pela sua forma, isto é, pela iconografia de suas estampas ao mesmo 
tempo em que relacionam esse aspecto com um contexto geopolítico mais amplo. 
Na última seção, analisamos três exemplos de notas de dinheiro do Brasil 
produzidas entre 1889 e 1893 em que aparecem imagens da cidade do Rio de 
Janeiro. 
PALAVRAS-CHAVE: Dinheiro – imagem – paisagem - nacionalismos 
 
 
 
 

Introdução 
É notável no mundo contemporâneo a retomada de discursos e movimentos 

nacionalistas em diferentes partes do mundo. Tal fato recoloca na ordem do dia 

questões e saberes que frequentemente se correlacionam como identidade e 

pertencimento, território e soberania, geopolítica e cultura. Além de lançar luz sobre 

essas noções, os novos nacionalismos têm motivado uma série de estudos 

interessados em investigar os símbolos materiais e imateriais que conferem 

legitimidade às nações.  

Em meio a esse contexto de discursos nacionalistas e identitários, destacam-

se, dentre outros, os estudiosos que desenvolvem pesquisas sob a perspectiva da 

chamada “geopolítica crítica”, que, por sua vez, seria um campo preocupado com a 
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influência de imaginações geopolíticas na construção de políticas de identidade e os 

contextos situados produção do conhecimento geopolítico (Dodds; Atkinson, 2000, 

p.10-11).  

           Nesse sentido, podemos dizer que o presente trabalho se alinha a esses 

subcampos de investigação da geopolítica crítica na medida em que se tem como 

objetivo analisar a produção e a circulação de imagens de paisagens do Brasil em 

cédulas nacionais produzidas pelo American Bank Note Company entre 1870 e 

1970.  

           Ao analisar o contexto de produção do dinheiro brasileiro, objetivamos saber 

que imaginações geopolíticas e políticas de identidade norteavam as ações dos 

agentes de emissão monetária no que se refere à iconografia e ao design das notas 

de banco. Quando investigamos os lugares de circulação das cédulas comparamos 

as condições espaciais de circulação das cédulas na época em que estas eram 

moedas correntes com o contexto atual de circulação dessas mesmas cédulas. 

             Estudar a circulação do dinheiro nos ajuda a qualificar o papel exercido por 

determinados espaços na forma com que damos atenção à observação das 

imagens, que neste caso estão contidas em cédulas de mil-réis e cruzeiro. 

Concordamos com os autores que afirmam que o dinheiro é um objeto 

corriqueiramente banalizado no cotidiano, de modo que não dispensamos muita 

atenção aos elementos simbólicos nele contidos. Entretanto, quando o dinheiro 

deixa a condição de moeda corrente e passa a compor as coleções de museus 

históricos, assume uma posição espacial que o concede maior visibilidade. Assim, 

podemos afirmar que os espaços de circulação das cédulas definem diferentes 

“regimes de visibilidade” (Lussault, 2007). 

            Em primeiro lugar, apresentamos as ideias de alguns autores que 

argumentam que o dinheiro, devido às suas funções sóciopolítica e territorial e à sua 

iconografia, constitui um agente ativo na construção dos Estados-nação. Em 

segundo lugar, discutimos as ideias gerais de dois trabalhos que mostram casos em 

que o dinheiro serviu como meio de divulgação de símbolos estatais e paisagens 

políticas. Na última seção, analisamos três cédulas do dinheiro brasileiro produzidas 

entre 1889 e 1893 que contêm paisagens da cidade do Rio de Janeiro em suas 

estampas.     
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Construção simbólica da nação, iconografia monetária e paisagem política              
 

A moeda nacional e a construção simbólica e territorial dos Estados-nação 

           Dentre os autores que argumentam que a criação de um dinheiro ou moeda 

nacional foi crucial para o processo de consolidação dos Estados-nação europeus 

no século XIX, podemos destacar Benjamin Cohen e Eric Helleiner. Ambos autores 

defendem a tese de que a construção dos Estados-nação dependeu, em certa 

medida, da formação de um espaço monetário nacional e que este foi garantido 

através de um “dinheiro territorial”. 

           Analisaremos algumas noções e conceitos de Cohen e Helleiner extraídos, 

respectivamente, dos livros The geography of money (1998) e The making of 

national money (2003). É importante saber que Helleiner escreve seu livro baseado 

na obra de Cohen, além de ser curioso notar que ambos livros foram publicados em 

curto intervalo de tempo pela mesma editora: a The Cornell University Press. 

           A obra de Benjamin Cohen visa propor um estudo da “geografia do dinheiro”, 

definido por “uma nova compreensão da organização espacial das relações 

monetárias” (Cohen, 1998, p.3). Essa nova abordagem da geografia monetária está 

ligada ao conceito de imaginações geográficas, na medida em que a “geografia do 

dinheiro” constituiria um estudo das relações monetárias e das representações 

geográficas que se ressignificam continuamente. 

           O argumento central de Cohen (1998) é que aquilo que ele chama de “mito 

de um dinheiro-uma nação”, uma representação do modelo de geografia política 

originado no Tratado de Westfália (1648), teria entrado em decadência nos 1970 

com o advento do dólar inconversível ou o dinheiro “sem pátria”, momento marcado 

pelo “aumento da mobilidade geográfica do capital” (Arrighi, 1995, p.1). 

          Assim Cohen (1998) estrutura sua tese central, 

 
One Nation/One Money is derived from the conventions of standard political 
geography which, ever since the seventeenth-century Peace of Westphalia, 
has celebrated the nation-state, absolutely sovereign within its own territory, 
as the basic unit of governance in world politics. Just as political space was 
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conceived in terms of those fixed and mutually exclusive entities we call 
states, so currency spaces came to be visualized in terms of separate 
sovereign territories where each money originated. I call this Westphalian 
model of monetary geography. (Op. cit., p. 4) 

 

            Na passagem acima, Cohen (1998) afirma que a geografia monetária do 

modelo de Westfália é definida por espaços monetários contidos dentro de territórios 

soberanos onde o dinheiro nacional circula. O autor afirma a necessidade de se 

entender o dinheiro para além de suas fronteiras políticas, destacando a relevância 

da abordagem no fato de que atualmente há uma crescente interpenetração entre 

diferentes moedas e territórios nacionais e, por isso, seria preciso compreender o 

dinheiro pelo seu “alcance de uso efetivo e de autoridade” (Ibid., p. 5). Pois, o 

modelo de geografia monetária vestfaliano influenciou análises baseadas em termos 

exclusivamente territoriais, dando menos atenção aos aspectos ligados a hegemonia 

tal como conceituada por Gramsci. Para Arrighi (1995), Gramsci não considera o 

instrumento mais característico do poder capitalista na conceituação de hegemonia 

social: controle dos meios de pagamento. 

            Seguindo o conceito de dinheiro territorial (territorial currency) de Benjamin 

Cohen (1998), Eric Helleiner constrói sua argumentação no livro The making of 

national money (2003). Esse conceito foi utilizado por Cohen (1998) para sintetizar 

as representações geográficas subjacentes à formação da soberania monetária dos 

Estados-nação na Europa oitocentista. Todo segundo capítulo da sua obra The 

geography of money é dedicado ao assunto.       

           Desse modo, ao resgatar o conceito  de dinheiro territorial de Cohen (1998), 

Helleiner (2003) está interessado em investigar o desenvolvimento histórico do 

dinheiro territorial paralelamente à consolidação da soberania territorial dos Estados-

nação durante os séculos XIX e XX. Assim, Eric Helleiner tem como objetivo 

principal construir    uma “história dos dinheiros territoriais” (the history of territorial 

currencies). 

             Helleiner (2003) cita três aspectos que justificariam a importância do campo: 

1) evidenciar que “as transformações monetárias atuais não são tão novidade 

quanto parecem” (Helleiner, 2003, p. 2); 2) possibilitar o estudo da “relação entre 

espaço política e organização do dinheiro de uma forma muito mais ampla” (Idem); 
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3) propiciar “insights úteis dentro de algumas causas específicas de mudança para 

os dinheiros territoriais no período atual” (Idem). 

             Nesse sentido, tanto a abordagem de Cohen (1998) como a de Helleiner 

(2003) corroboram a ideia de que o dinheiro nacional é peça-chave no processo de 

formação dos Estados-nação entre os séculos XIX e XX e deve ser entendido como 

produto e reflexo de um modelo de geografia monetária exclusivista que tem origem 

no Tratado de Vestfália (1648) e que estava fundamentado na soberania territorial 

dos Estados nacionais legitimada pelo monopólio sobre a moeda dentro do território 

nacional. 

 

O dinheiro e a difusão de símbolos estatais e paisagens políticas 

           Apesar de não constituir o corpus de suas pesquisas, Cohen (1998) e 

Helleiner (2003) apontam para a importância central da iconografia monetária para a 

legitimação do dinheiro territorial. O primeiro autor afirma que “ao redor do mundo, à 

medida que o papel-moeda ganhou popularidade, as notas foram decoradas de 

diversas formas com imagens e emblemas nacionalistas” (Cohen, 1998, p. 36). 

           Nesse sentido, há autores que investigam diretamente as relações da 

iconografia monetária com a geopolítica. Na geografia, destaca-se a geógrafa 

britânica Jan Penrose, professora do Instituto de Geografia da Universidade de 

Edimburgo, na Escócia. Penrose publicou uma série de artigos científicos em 

periódicos como Political Geography e Nations and Nationalism a respeito do tema 

da iconografia monetária e sua relação com os nacionalismos. 

           Dentre os trabalhos de Jan Penrose, destacaremos aqui um artigo intitulado 

“Designing the nation” (2011), onde a geógrafa vai relacionar a iconografia monetária 

com o conceito de “nacionalismo banal” (banal nationalism). Para Penrose (2011), 

notas e moedas reforçariam um tipo de nacionalismo banal ao divulgarem de modo 

corriqueiro imagens do Estado-nação. 

            Penrose (2011) sintetiza assim o objetivo de seu artigo, 

 
This work shows how money e and – its use – is bound up with the daily 
reproduction of the world’s geopolitical units as nation-states and of their 
citizenry as nations. Both coins and banknotes have been shown to work 
unobtrusively as bearers and transmitters of the iconography of the nation-
state in which they are issued and which they, in turn, represent and help to 
construct. (Penrose, 2011, p. 429) 
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           Dessa forma, a geógrafa Jan Penrose focaliza seu trabalho na relação da 

iconografia monetária com a formação de representações geográficas do Estado-

nação. Seu trabalho está preocupado em ressaltar “a natureza dos processos de 

design” das cédulas da Escócia, de modo que em alguns casos o tipo de design das 

notas é mais importante para compreender os conteúdos e temas do que os 

processos de decisão política sobre a produção da nota. 

           Para Penrose (2011), portanto, o dinheiro e as imagens visuais que ele 

mobiliza evidenciam um processo específico de projetar (design) a nação através de 

nacionalismos banais que, por sua vez, garantem a eficácia da transmissão de 

ideologias nacionalistas. Segundo Penrose (2011), o dinheiro tem a capacidade de 

revelar o contexto político em que circula e, seguindo esse argumento, podemos 

dizer o dinheiro é um artefato capaz de revelar paisagens políticas.  

          Dentre a pluralidade temática do dinheiro e das moedas, há a recorrência de 

símbolos estatais e dos ditos grandes personagens da história. A tabela abaixo, 

elaborada por Hymans, mostra as diferentes épocas na iconografia monetária da 

Europa: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Classificação temática da iconografia monetária europeia por Hymans. Fonte: Heiji, 2011, p. 
II 
       

            Percebemos na tabela elaborada por Hymans que a iconografia monetária 

europeia passa, dos anos anteriores a 1920 aos dias atuais, de uma representação 

muito ligada a símbolos estatais para uma imagística que tende a despersonalizar a 

representação do Estado e a “abandonar retratos”, tal como indica a tabela. Esse 
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estudo de Hymans sobre a classificação temática da iconografia europeia pode 

servir para abrir frentes de análise sobre outros contextos nacionais. 

 

Notas sobre a representação do Rio de Janeiro em três cédulas do dinheiro 
brasileiro (1889-1893) 
            A presente seção tem por objetivo empreender a análise de três cédulas de 

papel-moeda emitidas entre os anos de 1889 e 1893. Todas as cédulas 

selecionadas trazem em sua estampa paisagens diversas da cidade do Rio de 

Janeiro, então capital federal. Além disso, a maior parte das cédulas pertence ao 

acervo do CCBB e está exposta permanentemente na Seção de Moedas do museu, 

localizada no 3º andar. Outra parte das cédulas pesquisadas pode ser encontrada 

em catálogos de moedas disponíveis na internet. Portanto, todos os documentos da 

análise são de domínio público. 

             Não objetivamos fazer uma distinção entre paisagem real e paisagem 

representada, nem identificar os “não-ditos” da narrativa política de que fala Michel 

de Certeau (1998), mas apenas ressaltar algumas representações de paisagens da 

cidade do Rio de Janeiro que se constituíram como  “paisagens da cultura 

dominante”, tal como definiu o geógrafo inglês Denis Cosgrove: 

 
[...] Cosgrove desenvolve o conceito de 'paisagens da cultura dominante', 
aquelas que são utilizadas para a manutenção do poder/status/hegemonia 
de determinado(s) grupo(s) e, por relação, conclui que cada (sub)cultura 
possui paisagens correspondentes, mesmo que sejam paisagens da 
fantasia.” (Cosgrove, 1998, p. 177) 

 

            O primeiro papel-moeda a ser objeto de análise será a cédula de 2000 mil 

réis, emitida em 1889 pelo Banco dos Estados Unidos do Brazil. 
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Figura 1: Cédula de papel-moeda de 2000 mil réis (reverso) emitida em 1889. Fonte: Seção de 

Moedas – CCBB (Registro fotográfico do autor). 
 

             A estampa da nota traz à direita a imagem da Praça XV de Novembro, mas 

vamos nos ater primeiro ao lado esquerdo da nota. À esquerda da nota, pode-se 

notar um tipo masculino que segura com a mão direita uma espada que, 

provavelmente, simboliza o golpe militar que dera origem ao regime republicano, de 

modo que os primeiros 5 anos de regime ficaram conhecidos como “República da 

Espada”. Na mão esquerda o homem parece segurar uma bandeira, que 

simbolizaria juntamente com a espada um projeto militarizado de nação. 

          À direita da nota, notamos um trecho da Praça XV de Novembro, que havia 

sido renomeada após a proclamação da república em homenagem à data em que 

ocorreu o levante político-militar. Até o fim do Império, a atual Praça XV era 

denominada Largo do Paço Imperial. Portanto, a Praça XV se converteu num grande 

símbolo republicano após ter sido por séculos um símbolo imperial.  

          Até agora abordamos as duas imagens que aparecem na estampa da cédula, 

descrevendo seus aspectos composicionais, de modo que “toda imagem tem um 

número de componentes formais” (ROSE, 2001: 23). Para além dessa descrição 

histórica acerca do simbolismo da Praça XV para ambos os regimes políticos, isto é, 

imperial e republicano, é preciso explorar os aspectos de produção da imagem 

fotográfica da Praça XV, porque como bem observou a geógrafa britânica Gillian 

Rose “todas as representações visuais são produzidas de uma forma ou de outra, e 

as circunstâncias de sua produção podem contribuir para o efeito que elas têm” 

(Idem.: 17).  
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           Se compararmos a fotografia da Praça XV estampada na cédula com uma 

fotografia tirada em 1880 pelo fotógrafo oficial do Império Marc Ferrez, 

perceberemos as semelhanças. Não resta dúvida de que a fotografia de Marc Ferrez 

do ainda Largo do Paço Imperial tenha sido utilizada para compor a 8ª estampa da 

cédula de 2 mil réis. 

 
Figura 2: Largo do Paço Imperial (atual Praça XV) por Marc Ferrez em 1880. Disponível em: 

http://www.coloquiooitocentista.com.br/joomla/ 
 

            Na verdade, essa mesma fotografia já vinha sendo utilizada como estampa 

da cédula de 2 mil réis desde pelo menos 1888, quando ocorreu a reforma 

monetária proposta pelo Visconde de Ouro Preto. Essa continuidade na 

representação da cidade do Rio de Janeiro, acontece em outros casos pois, tal 

como nos contam as historiadoras Angela Gomes e Monica Kornis (2002), “é 

possível perceber uma permanência de certos padrões de representação que 

extrapolam, inclusive, alterações no padrão monetário” (GOMES; KORNIS, 2002: 9). 
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Figura 3: Cédula de papel-moeda de 2 mil réis (Anverso) de 1889. Fonte: Mangan, 2005, p.38 

 

            A cédula acima é datada de 1889, mas foi produzida no fim do regime 

imperial. Podemos ver que de acordo com a moldura, o estilo de fonte e a 

disposição das duas efígies (imagens) esta cédula de 2 mil réis é semelhante à outra 

cédula de 2 mil réis que foi apresentada acima. Até mesmo a fotografia da Praça XV 

tirada em 1880 por Marc Ferrez foi reproduzida em ambas as cédulas, por isso que 

se pode notar no centro das cédulas a repetição da marcação de 8ª estampa, o que 

muda é o número de série. Esse exemplo da reprodução da mesma fotografia em 

cédulas diferentes demonstra como a questão da intertextualidade é central para a 

análise de imagens, pois, compreender os diferentes suportes e lugares onde a 

imagem se ancora é importante para desvendar as tramas da circulação e recepção 

da imagem por um dado grupo social. 
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Figura 4: Cédula de 200 mil réis emitida em 1890. Fonte: Mangan, 2005. 

                

A cédula apresentada acima é a de 200 mil réis, emitida em 1890. Podemos 

observar que à esquerda da cédula há a fotografia da então Casa da Moeda do 

Brasil, edifício que atualmente abriga o Arquivo Nacional. Na extremidade esquerda, 

pode-se notar a efigie da República Federativa brasileira, inspirada em Marianne, 

efígie da República Francesa e símbolo da Revolução Francesa. À direita da nota, 

aparece outro tipo feminino que se apóia sobre uma harpa, nos remetendo à figura 

de uma deusa da mitologia grega, demonstrando, assim, que a república brasileira 

teria como modelo utópico de república ideal a polis grega.  

Neste sentido, ao aparecer duas figuras femininas numa mesma cédula, 

somos levados a nos perguntar se essa recorrência seria um acaso. Seguindo a 

perspectiva de Joan Font e Joan Rufí (2006), poderíamos dizer que a frequente 

representação da mulher na iconografia monetária não é mera coincidência, porque 

a figura feminina sempre foi usada como símbolo da nacionalidade. Na verdade, há 

um verdadeiro silenciamento de abordagens feministas nas discussões acadêmicas, 

sobretudo, neste caso, em relação à representação feminina na moeda brasileira. 

 
Parece-nos oportuno apontar uma flagrante contradição: a quase total 
ausência da perspectiva de gênero nas análises sobre o nacionalismo e sua 
dimensão simbólica e iconográfica, quando, de fato, as representações 
pictórias e esculturais das nações expressam-se com muita frequência 
através de figuras alegóricas femininas. Britannia, Marianne ou Lady Liberty 
seriam bons exemplos, embora não sejam os únicos. A mulher, o corpo 
feminino, personificou a ideia de nação, assim como também outros 
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conceitos, como a justiça, a liberdade e a igualdade. (FONT; RUFÍ, 2006: 
234) 

 

A última cédula a ser apresentada e analisada é a de 200 mil réis emitida em 

1893 pelo Banco da República do Brazil, criado neste mesmo ano a partir da fusão 

do Banco dos Estados Unidos do Brazil (Breub) e do Banco do Brazil. 

 

 
Figura 5 – Cédula de papel-moeda de 200.000 réis emitida em 1893. Fonte: Seção de Moedas – 

CCBB (Registro fotográfico do autor) 
 

Podemos observar que, no centro da nota, aparece uma fotografia 

panorâmica da cidade do Rio de Janeiro, provavelmente tirada da Ilha das Cobras, 

perspectiva muita escolhida por fotógrafos diversos ao longo do século XIX e XX. No 

primeiro plano da fotografia, nota-se o cais do Rio de Janeiro com seus pavilhões 

em branco, onde hoje funciona o Espaço Cultural da Marinha. Atrás do cais, à 

esquerda, é possível ver o grande prédio da Companhia de Navegação Lloyd 

Brasileiro.  

          A nota demonstra a centralidade do porto do Rio de Janeiro para o país 

naquele momento, isto é, na virada do século XIX para o XX. O porto do Rio 

simboliza um projeto de Estado Nacional de “Brasil moderno”, tal como estuda Maria 

Cecília Velasco e Cruz (1999). Além disso, a perspectiva de Velasco e Cruz se 

alinha à ideia desenvolvida por Antonio Carlos Robert de Moraes (2005), quando ele 

afirma que o “pensamento brasileiro do século XX” é perpassado pela ideia de 
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“modernizar”. Assim, a porto do Rio anuncia o projeto de Brasil moderno que é 

levado a cabo ao longo do século XX. 

          Através desses exemplos de cédulas até aqui analisados, ficou explícito que a 

moeda e o papel-moeda constituem símbolos nacionais da mesma importância que 

a bandeira, o hino e os brasões. Pode-se perceber que o numerário brasileiro e o de 

qualquer país servem para legitimar uma determinada concepção de nação e 

nacionalidade, propagada pelo Estado e idealizada por este em conjunto com as 

elites dominantes. Em outras palavras, a moeda sendo símbolo nacional acaba por 

contribuir para a construção e consolidação da hegemonia cultural das elites 

dirigentes. 

    

Considerações finais 
           Este trabalho buscou fazer uma breve revisão das ideias de alguns autores 

sobre a construção histórica e simbólica das nações e dos nacionalismos, de modo 

que discutimos teorias que compreendem o dinheiro como elemento central nesse 

processo de formação dos Estados-nação. Por fim, apresentamos dois trabalhos 

que ressaltam a relevância do estudo da iconografia monetária como chave para 

abrir novos caminhos de análise das relações entre espaço político e geografia 

monetária. Desse modo, este trabalho não se propôs a fazer uma revisão densa dos 

conceitos e temas levantados ao longo do texto, mas teve a preocupação de 

relacionar alguns autores que comungam da tese de que o dinheiro, através de suas 

diferentes funções e formas, comunica sempre uma ordem política, social e 

territorial. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O PODER ANFÍBIO EM MACKINDER E SPYKMAN 
Rafael Regiani 

 
RESUMO 
O pensamento geopolítico clássico desenvolveu-se em torno de duas doutrinas 
antagônicas: a do poder marítimo e a do poder terrestre. Se os poderes marítimo e 
terrestre são antagônicos, então como um poder misto dos dois, o anfíbio, poderia 
se constituir? Teria ele uma fortaleza própria a partir do qual conquistaria o mundo, a 
exemplo do que o Heartland de Mackinder representa para o poder terrestre? Seria 
esse espaço o Rimland de Spykman? Ou em qualquer lugar do mundo uma potência 
anfíbia teria possibilidade de se desenvolver? Este trabalho tem como objetivo a 
compreensão da natureza do poder anfíbio. Para atingir este objetivo far-se-á uma 
análise comparativa das reflexões geopolíticas de Mackinder e Spykman. 
PALAVRAS-CHAVE: Poder Anfíbio; Halford Mackinder; Nicholas Spykman 
 
RESUMEN 
El pensamiento geopolítico clásico se desarrolló alrededor de dos doctrinas 
antagónicas: la del poder marítimo y la del poder terrestre. ¿Si los poderes marítimo 
y terrestre son antagónicos, entonces como un poder misto de los dos podría 
constituirse? ¿Tenería él una fortaleza propia a partir de lo cual conquistaría el 
mundo, a ejemplo lo que el Heartland de Mackinder representa para el poder 
terrestre? ¿Sería ese espacio el Rimland de Spykman? ¿O en cualquier ubicación 
del mundo una potencia anfibia tenería la posibilidad de desarrollarse? Este trabajo 
tiene como objetivo la comprensión de la naturaleza del poder anfibio. Para alcanzar 
este objetivo se hará un análisis comparativo de las reflexiones geopolíticas de 
Mackinder y Spykman.    
PALABRAS-CLAVE: Poder Anfibio; Halford Mackinder. Nicholas Spykman 
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Introdução 
O pensamento geopolítico clássico se desenvolveu em torno de uma 

dicotomia entre poder marítimo e poder terrestre. De um lado autores como Alfred T. 

Mahan e Nicholas J. Spykman acreditavam na superioridade do primeiro, ao passo 

que Halford J. Mackinder e Friedrich Ratzel enfatizavam a superioridade do 

segundo. Mas num planeta cuja superfície é dividida entre terra e água, a conquista 

do mundo por um Estado só poderia ocorrer mediante um poder que fosse anfíbio. 

Escolheu-se então dois renomados autores geopolíticos, porém de opinião 

divergente – Halford Mackinder e Nicholas Spykman – para elaborar uma análise 

comparativa acerca das possibilidades da formação do poder anfíbio no interior da 

teoria geopolítica de ambos. 

A relevância do trabalho é tentar superar essa dicotomia em torno da qual se 

construiu o pensamento geopolítico clássico, através da construção de um poder-

síntese - o anfíbio - dos dois poderes em conflito. Para atingir essa finalidade 

buscou-se extrair dos autores tudo o que fizesse referência ao poder anfíbio, e tentar 

sistematizá-lo. 

Para atingir esse objetivo elaborou-se perguntas acerca das características 

associadas a cada tipo de poder – terrestre e marítimo – para então encontrar 

aquelas equivalentes do poder anfíbio. Por exemplo: o poder terrestre tem sua 

fortaleza impenetrável no Heartland, a partir da qual se expande, de acordo com 

Mackinder, e o poder marítimo na ilha-fortaleza americana, conforme diz Spykman. 

E o poder anfíbio? Tem ele uma região-fortaleza própria? Seria o Rimland de 

Spykman essa região? O poder terrestre se desenvolve historicamente em Estados 

do tipo continental, enquanto que o poder marítimo em Estados insulares. E o poder 

anfíbio? Tem ele um tipo de Estado próprio? 

Respondendo a perguntas dessa natureza, pretende-se neste trabalho 

desenvolver mais a noção do poder anfíbio visando a sua aplicabilidade na realidade 

geopolítica atual. 

 



                
 

 
III Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, 10 a 14 de setembro de 2018 
 

61 

Poder Anfíbio em Mackinder 
 Mackinder, em sua famosa conferência sobre O Pivô Geográfico da História, 

reconhece a existência de duas mobilidades rivais: a mobilidade terrestre dos 

cavalos, que se desenvolve sobre as estepes, e a mobilidade marítima dos barcos, 

que se desenvolve sobre as zonas costeiras. (2011, p. 92). Tais mobilidades dariam 

origem a dois tipos de poderes: o poder terrestre e o poder marítimo. O poder 

marítimo teria a capacidade de alcançar todas as águas do Oceano Mundial que a 

sua mobilidade marítima permitisse, e o poder terrestre a capacidade de alcançar 

todas as terras continentais que sua mobilidade terrestre permitisse. 

Preferencialmente, a mobilidade dos cavalos tinha sua maior eficiência sobre 

o terreno plano das estepes, perdendo força quando se deparava com florestas e 

montanhas. Contudo a drenagem dos pântanos e florestas do norte da Europa 

expandiu a área de mobilidade máxima do poder terrestre, formando uma grande 

zona inacessível ao poder marítimo, e que o autor chama de Heartland. 

(MACKINDER, 2011, p. 90) 

Daí pode-se deduzir que a ideia de um poder geográfico em Mackinder está 

fundada sobre a noção de capacidade de mobilidade sobre um determinado espaço. 

O poder anfíbio se ergueria, pois, sobre uma mobilidade anfíbia, isto é, um meio de 

transporte capaz de se movimentar com eficiência tanto em espaços terrestres 

quanto marítimos. 

Mackinder deixa a entender que a seu ver o avião bem poderia preencher 

este papel de mobilidade anfíbia. Por sua capacidade de sobrevoar ambos os 

espaços e poder atingir alvos tanto na terra como no mar, Mackinder concebe o 

avião como uma “cavalaria anfíbia”, mas a serviço principalmente do poder terrestre 

(1919, p. 84), dada a dependência dele em relação às suas bases localizadas em 

terra.   

A ideia de uma potência peninsular não é estranha a Mackinder. Ao longo da 

obra Democratic Ideals and Reality o termo é utilizado para descrever o 

desenvolvimento histórico do poder marítimo europeu. Ele cita como exemplos os 

casos de Atenas e Roma. Após unificarem pela guerra respectivamente as 
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penínsulas Grega e Latina*, deram início a um movimento expansionista por terra 

pelas costas do Mediterrâneo, que acabaram por destruir as bases terrestres das 

potências marítimas adversárias da região, e torná-lo um mar fechado, uma espécie 

de lago imperial. (MACKINDER, 1919, pp. 45-57)   

Pode-se induzir, com base nos exemplos históricos dados por Mackinder, que 

tanto a potência peninsular quanto a potência insular são capazes de desenvolver 

uma força marítima que controle os mares. Contudo uma diferença pode ser traçada 

entre elas: o poder peninsular busca fechar os mares próximos da península para 

sua própria segurança, enquanto que o poder insular busca manter os mares 

abertos, pois seu poder depende da maximização de sua mobilidade pelas águas, 

bem como de recursos extraídos do continente. 

Por causa desse poder existente sobre o Heartland eurasiático, Mackinder 

encara a história européia como subordinada à história asiática. Assim, 

estrategicamente pensando, para ele a Europa é uma península da Ásia mais do 

que um continente em separado (2011, p. 90). Seu temor era que, com a invenção 

da tecnologia ferroviária, o poder terrestre voltasse a levar vantagem sobre o poder 

marítimo, subordinando novamente a Europa à Ásia. 

Seu esquema estratégico dividia o mundo em um Heartland no centro da 

Eurásia envolto por dois semi círculos, um interno ocupando as margens costeiras 

da Eurásia, e outro externo ocupando os demais continentes. (MACKINDER, 2011, 

p. 99) A ameaça que Mackinder via era a do Estado pivô ocupar a margem interna, 

quando se transformaria em poder anfíbio para dominar todas as terras e mares da 

margem externa e, portanto, o mundo (Figura 1). Daí seu famoso silogismo: “Quem 

controla a Europa Oriental comanda o Heartland: Quem controla o Heartland 

comanda a Ilha-Mundo: Quem controla a Ilha-Mundo comanda o Mundo” (1919, p. 

194, tradução nossa) 

 

 
 

                                            
* Região compreendida pela junção dos países de língua latina da Europa Ocidental – Itália, França e 
Espanha –, cuja forma se assemelha a uma península espremida entre o Mar Mediterrâneo e o 
Oceano Atlântico. 
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Figura 1: Mapa do Heartland de Mackinder. Fonte: MACKINDER, 2011, p. 98. 

 

Nesse caso o poder anfíbio em Mackinder é basicamente a soma do poder 

terrestre com o poder marítimo, uma aliança entre as potências ocupantes do 

Heartland com aquelas situadas na Crescente Marginal Interna. De fato, o alerta de 

Mackinder ao Império Britânico não era tanto o da Rússia vir a conquistar a Europa, 

mas uma aliança dela com a Alemanha (2011, p. 99).  

Não é que os cavaleiros da estepe ao chegarem no mar aprenderiam navegar 

e desenvolveriam uma habilidade guerreira anfíbia, ou os navegadores a cavalgar, 

mas sim que a unidade da Ilha-Mundo permitiria a mobilização das forças marítimas 

peninsulares para fora da península, que teria sua retaguarda continental protegida 

pelos cavaleiros do Heartland, fechando os mares próximos, e excluindo a potência 

insular do comércio costeiro da Ilha-Mundo.  

No artigo Round World and Winning the Peace o conceito de poder anfíbio 

ganha novos contornos. Associado a ele aparecem as noções de ‘aeródromo 

avançado’ e ‘cabeça de ponte defensável’, o que reforça a importância da 
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mobilidade aérea para a formação do poder anfíbio. Assim, os territórios dos EUA e 

Grã-Bretanha, tradicionalmente identificados com o poder marítimo se tornam em 

anfíbios, juntamente da França, em um esquema de cooperação estratégica para 

deter qualquer futura agressão da Alemanha no pós-II G.M. Nesse esquema os EUA 

aparecem como uma fortaleza e fonte de manpower e capacidade industrial de 

reservas, a Grã-Bretanha como ‘aeródromo avançado’, e a França como a ‘cabeça 

de ponte defensável’ (MACKINDER, 1943, p. 604). 

A península permite tanto ao poder terrestre fechar os mares a partir dela 

quanto ao poder marítimo, uma vez tornando anfíbio – e Mackinder ressalta a 

necessidade dessa metamorfose para o sucesso do poder marítimo (1943, pp. 601-

2) –, penetrar na Crescente Marginal Interna e conter o poder terrestre de avançar 

para o mar. Isso evidencia que essa faixa de penínsulas margeando a Eurásia 

possui um alto potencial de conflito entre os poderes, se tornando numa região-

chave para definir o frágil equilíbrio de poder no plano internacional. Quem mais se 

destacou pela ênfase de seu trabalho em defender a importância estratégica dessa 

região foi o geógrafo Nicholas Spykman, conforme ver-se-á a seguir.  

 

Poder Anfíbio em Spykman 
A produção teórica inicial de Spykman se revela mais preocupada em decifrar 

como a geografia influencia a política externa do que com a geopolítica global. Na 

primeira parte do artigo Geography and Foreign Policy, discute-se os efeitos do 

tamanho e da localização mundial na política de um Estado, e na segunda parte, 

publicada um mês depois, os efeitos da localização regional.  

Quanto à localização mundial, isto é, a posição de um Estado em relação às 

massas terrestres e oceanos, Spykman divide o globo em duas grandes massas 

(América do Norte, ou Novo Mundo, e Eurásia) – que pelo congelamento do Ártico 

as torna em penínsulas –, três ilhas (América do Sul, África e Oceania), e cinco 

oceanos (Polar Norte, Polar Sul, Atlântico, Pacífico e Índico) (Figura 2). E desde que 

o hemisfério mais desenvolvido era o Norte, e os oceanos mais importantes em 

termos de população e presença de potências navais eram o Atlântico e o Pacífico, 

Spykman conclui que os EUA eram o país mais favorecido do mundo do ponto de 

vista da localização. (SPYKMAN, fev./1938, pp. 40-43). 
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Deste modo, uma potência anfíbia teria que se encontrar mundialmente 

localizada entre uma grande massa continental e um grande oceano, para que 

assim fosse capaz de desenvolver as habilidades de deslocamento, combate e 

comunicação sobre ambos os espaços, preferencialmente em um território situado 

entre as latitudes 25º e 60º N, que Spykman aponta como a mais importante para a 

história (fev./1938, p. 40). A Península da Europa, desde que fosse unificada num só 

Estado, aparece como candidata a sediar o poder anfíbio.  

Nesse quesito ele classifica os Estados em três tipos de acordo com as 

fronteiras: Estados com fronteiras inteiramente terrestres (sem saída para o mar), 

Estados apenas com fronteiras marítimas (Estados insulares), e Estados com ambos 

os tipos de fronteiras (a maioria dos casos). (SPYKMAN, abr./1938, p. 214). 

Utilizando esta classificação o Estado anfíbio teria o último tipo de fronteira. 

Contudo Spykman, influenciado tanto por Mackinder quanto por Mahan, possuía 

uma visão dualista da realidade (CORREIA, 2010, p. 180), e com isso a noção de 

um poder anfíbio acaba sendo prejudicada, pois o autor classificaria estes Estados 

como dotados de orientação continental ou marítima conforme o tipo de fronteira que 

predominasse. Nesse caso, para que um Estado seja anfíbio ele teria que ser um tal 

que a proporção de suas fronteiras fosse equilibrada em 50% cada, ou bem próximo 

disso. 

Spykman, porém, não atribui a orientação de um Estado apenas ao tipo de 

fronteira que possui. Outros fatores também são considerados, como a população e 

a economia. Um Estado poderia ter ambos os tipos de fronteira, e ser até 

relativamente equilibrado em cada um, mas se sua população ou vida econômica 

estivesse concentrada numa das duas porções, isso acabaria fazendo o Estado 

pender para o lado em questão: o marítimo ou o continental. Nesse sentido, o 

Estado anfíbio deveria possuir população e recursos industriais distribuídas de 

maneira homogênea ao longo tanto de sua faixa fronteiriça marítima quanto 

continental, para que seu povo desenvolve-se então um ethos anfíbio. 

Isso torna difícil a formação do poder anfíbio em Spykman, pois a geografia 

planetária é demasiado irregular e desigual para que haja Estados com um território 

equilibrado, implicando em que, para ele, a realidade geopolítica pode ser reduzida 

basicamente ao embate das forças do poder marítimo e do poder terrestre.  
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No ano seguinte, em 1939, escreve um novo artigo chamado de Geographical 

Objectives in Foreign Policy, também dividido em duas partes, este voltado para os 

processos de expansão dos Estados. Segundo ele, os Estados teem como objetivo 

geográfico da política externa a modificação da fronteira, que é a linha a partir da 

qual o processo de expansão ocorre. A expansão dos Estados historicamente, diz 

Spykman, foram voltadas para a retificação da fronteira do ponto de vista 

estratégico, avançar em vales de rios, ganhar acesso ao mar, conquistar costas 

opostas, ganhar controle de rotas marítimas, e por expansão circunferencial e 

transmarina para obter o controle de mares marginais (SPYKMAN, jun./1939, p. 

395). 

A respeito dessa última, Spykman diz que a expansão por terra pela costa 

tende a tornar o mar fechado, em um processo de expansão circunferencial ao longo 

da costa que combina aproximações por terra e por mar, que se torna um processo 

só e idêntico ao longo do tempo (aug./1939, p. 602). O poder anfíbio se forma 

quando há uma convergência estratégica entre os objetivos dos poderes terrestre e 

marítimo. Contudo, talvez por sua visão dualista da realidade, Spykman evita 

empregar o termo anfíbio. Isto se torna mais claro quando, reproduzindo o exemplo 

romano dado por Mackinder, da transformação do Mediterrâneo em mar fechado, 

ele diz que isso só ocorreu uma vez na história, e apenas por um “Estado que era de 

uma só vez poder terrestre e marítimo”. (Ibid., p. 608)  

Durante a Segunda Guerra Mundial Spykman publicou o livro America’s 

Strategy in World Politics, voltado para planejar a política externa americana no que 

seria o mundo pós-guerra. Nele Spykman destaca o perigo que representaria para a 

segurança americana se a URSS dominasse a Ilha-Mundo conforme previa a teoria 

de Mackinder, pois haveria um cerco do Novo Mundo 

No seu último livro The Geography of the Peace, publicado postumamente, 

Spykman desenvolve mais o conceito do Rimland, e basicamente modifica o 

silogismo mackinderiano em favor da importância desta zona, dizendo: “Quem 

controla o Rimland governa a Eurásia, quem governa a Eurásia controla o destino do 

mundo” (SEMPA apud SPYKMAN, 2008, p. XXVII, tradução nossa). Porém, nem por 

isso o Rimland se constitui numa localização vantajosa para a conquista do mundo, 

uma em que seu poder derivaria dessa localização vantajosa, pois Spykman atribuiu 
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a importância de se controlar o Rimland muito mais pelo seu manpower e poder 

industrial do que sua localização. 

 Afirmar que “quem controla o Rimland governa o mundo” é diferente de dizer 

que “o Rimland dominará o mundo”, pois na primeira sentença o Rimland 

desempenha na política internacional um papel passivo, sendo alvo de disputa de 

dois poderes – marítimo e terrestre – sediados em regiões fora dele, enquanto na 

segunda asserção o Rimland seria uma região privilegiada do ponto de vista locativo 

e que usaria essa vantagem para dominar o mundo. 

 

Figura 2: Mapa do Rimland de Spykman 
Fonte: CHALIAND; RAGEAU apud CORREIA, 2010, p. 182. 

 

Spykman até observa que os três líderes que tentaram conquistar o mundo 

mais recentemente – Napoleão Bonaparte, Guilherme II, e Adolf Hitler – ascenderam 

em países do Rimland, mas nas três guerras mundiais que as potências do Rimland 

travaram, elas foram derrotadas por uma aliança entre potências do Heartland, de 

outras partes do Rimland, e do Novo Mundo. 

Napoleão impôs um bloqueio continental contra a potência marítima britânica, 

mas foi derrotado na Batalha de Trafalgar. Já Hitler malogrou nos céus da Inglaterra. 

Com relação ao desempenho militar no Heartland, novamente fracasso tanto de 

Napoleão quanto Hitler contra o poder terrestre russo. Suas tropas só tiveram 
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sucesso enquanto avançavam no próprio Rimland europeu. Sendo a península 

européia um espaço menor, suas tropas alcançavam um nível de compactação e 

concentração no terreno que as tornava numa força eficiente. Mas o Heartland é um 

espaço mais vasto, os exércitos são forçados a se abrir numa frente ampla para 

ocupar o território, diminuindo a densidade das tropas. O mesmo se pode dizer do 

Midland Ocean, que é um espaço mais amplo que os mares do entorno da 

península, e sua marinha não alcança o mesmo desempenho, a menos que 

compense o aumento da fronteira de guerra com um aumento também de tropas e 

equipamentos, que é determinado pela sua capacidade industrial.  

Ou seja, apesar das potências do Rimland serem anfíbias, isso não as torna 

um poder maior e mais completo que os poderes marítimo e terrestre. Em realidade, 

o poder anfíbio dos países do Rimland, tendo que dividir seus recursos entre uma 

força marítima e outra terrestre, acaba fracassando contra os poderes militares 

especializados marítimo e terrestre respectivamente. 

Isso evidencia que a superioridade do manpower e dos recursos industriais do 

Rimland não é suficiente para compensar sua desvantagem geográfica de ser um 

espaço aberto e vulnerável a ataques dos dois lados. Em realidade a capacidade 

produtiva do Rimland é limitada pela sua pobreza em recursos naturais. Exceto o 

petróleo do Oriente Médio, eles estão localizados no Heartland siberiano, ou no que 

Mackinder chama de Heartland meridional africano. 

De fato, a importância do Rimland para Spykman não é de ser uma fortaleza, 

mas a zona em que a disputa pelo poder mundial entre EUA e URSS se decidiria. 

Ou seja, o Rimland se constitui numa enorme fronteira, uma zona de choque entre 

os poderes marítimo e terrestre, sendo que na opinião de Spykman o poder marítimo 

levava vantagem na batalha pelo Rimland, uma vez que em sua tese os EUA eram o 

país mais vantajoso do mundo em função de sua localização, e essa era uma das 

chaves de seu poder. 

Mais especificamente, o Rimland é uma fronteira gerada por um processo de 

expansão mundial circunferencial do poder marítimo do Novo Mundo americano em 

torno das margens da Ilha-Mundo, visando a controlar as costas opostas das bacias 

do Atlântico e do Pacífico, na qual os EUA estão inseridos, e negar à potência 

continental russa o acesso ao mar.  
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Conclusão 
 Embora Mackinder veja no poder aéreo um potencial anfíbio, por si só o avião 

não se torna uma arma anfíbia. Isso vai depender muito do ambiente em que ele é 

empregado. Assim, em países continentais a força aérea se transforma em braço do 

poder terrestre, pois um país continental só oferece alvos em terra. Da mesma 

forma, numa potência insular a aviação se torna em braço da marinha. Apenas em 

um Estado peninsular o poder aéreo se tornaria em mobilidade anfíbia. 

 Daqui conclui-se que não são todos os países que podem se tornar uma 

potência anfíbia, mas aqueles localizados em penínsulas. Mesmo no esquema 

mackinderiano de cooperação estratégica dos países do Midland Ocean para a 

contenção do Heartland só é possível ao poder marítimo se tornar anfíbio mediante 

a cabeça de ponte peninsular. 

 Apesar da península, especialmente as maiores, quando unificadas em um 

Estado, poderem se tornar uma potência, nem por isso elas se constituem um lugar 

privilegiado para a conquista do mundo. Porque a península não é uma fortaleza 

natural como o Heartland e o Midland Ocean. Sua projeção no mar e sua conexão 

com a terra expõem-na às investidas expansionistas de ambos os poderes. Deste 

modo, o Estado peninsular, quando se torna uma potência visa justamente a se 

tornar numa fortaleza impenetrável, reduzindo sua vulnerabilidade natural.  

Daí que a potência peninsular anfíbia se difere da insular marítima e da 

continental terrestre por ser um poder essencialmente defensivo, e não expansivo. A 

península é o locus de encontro da terra com o mar, e conciliação dos princípios 

civilizacionais dos mesmos. Um Rimland forte e independente mantém afastados o 

poder marítimo do Midland Ocean do poder terrestre do Heartland, impedindo um 

confronto global entre eles, e consequentemente a dominação mundial por um 

deles. Ou seja, uma aliança entre as potências peninsulares anfíbias do Rimland é a 

chave para a paz mundial. Mas tanto Mackinder quanto Spykman se oporiam, pois 

enxergavam num Rimland forte uma ameaça ao Reino Unido e aos EUA 

respectivamente. 

Contudo, nem a teoria de Mackinder nem a de Spykman dizem isso. Em 

ambos o Rimland cumpre um papel passivo, servindo de palco de batalha entre os 
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poderes marítimo e terrestre, apenas mudando o entendimento de cada autor sobre 

qual poder detinha a vantagem locativa para controlá-lo. Se a potência marítima 

americana conseguisse controlar a costa oposta de suas bacias oceânicas, a água 

que envolveria a terra tornando as penínsulas do Rimland em ilhas. Mas caso a 

potência continental russa controlasse a Crescente Interna, seria a terra quem 

envolveria a água transformando os mares da Eurásia em lagos. O poder anfíbio 

seria a capacidade necessária para esse processo de expansão na periferia da Ilha-

Mundo.   
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LA GEOPOLÍTICA DE LUCHA DE CLASES: EMERGENCIA HISTÓRICA EN 

AMÉRICA LATINA 

Efraín León Hernández* 

 

 

RESUMEN 
Se presenta a la teoría social crítica una propuesta teórica innovadora para explicar 
los procesos geopolíticos entre clases sociales antagónicas en América Latina, 
mientras que los caracteriza históricamente como un tipo de procesos políticos de 
primer orden en la región, por lo menos desde hace dos décadas. Pensamos que el 
proyecto territorial neoliberal -un claro proyecto de clase que busca reactivar la 
acumulación de capital- todavía se debe entender en el marco de la correspondencia 
de esas prácticas geopolíticas con las ecuaciones políticas nacionales entre el 
Estado y la sociedad: el lugar donde la lucha entre las clases sociales se concretan 
con mayor fuerza a partir de la derrota ideológica que provocó el fin de la Guerra 
Fría. 
PALABRAS CLAVE: Geopolítica, Conflictos territoriales, Lucha de clases. 

 
A GEOPOLÍTICA DE LUTA DE CLASSES: EMERGÊNCIA HISTÓRICA NA 

AMÉRICA LATINA 
RESUMO 
Se apresenta á teoria social crítica uma proposta teórica inovadora para explicar os 
processos geopolíticos entre classes sociais antagônicas na América Latina, 
enquanto os caracteriza historicamente como um tipo de processos políticos de 
primeira ordem na região, há pelo menos duas décadas. Pensamos que o projeto 
territorial neoliberal -um claro projeto de classe que busca reativar a acumulação de 
capital- ainda deve-se entender no marco da correspondência dessas práticas 
geopolíticas com as equações políticas nacionais entre o Estado e a sociedade; o 
lugar onde a luta entre classes sociais é concretizada com maior força a partir da 
derrota ideológica que provocou o fim da Guerra Fria. 
PALAVRAS-CHAVE: Geopolítica, Conflitos Territoriais, Luta de classes. 
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Introducción 
Este trabajo presenta una síntesis de los resultados que arrogó el proyecto de 

investigación Geopolítica y discurso crítico, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM. En él, se exploró la especificidad de lo geopolítico en consideración a la 

disputa establecida entre la praxis espacial de las clases dominantes en el 

neoliberalismo frente a la praxis espacial de las fuerzas populares: una verdadera 

geopolítica, pensamos, trasversal a la que se establece entre los estados, las 

empresas y los ejércitos.  

Su propuesta teórica encuentra inspiración filosófica y política en los 

fundamentos del discurso crítico de Marx y sus desarrollos en la geografía, la 

filosofía y la sociología políticas críticas respecto a la teorización de: la “producción 

del espacio”, “lo político”, la “sociedad civil”, el “Estado”, las “clases sociales”  y la 

“lucha de clases”. 

La ponencia se desarrolla siguiendo cuatro ejes: 1) La construcción teórica de 

lo geopolítico, como la práctica política que altera los órdenes geográficos que rigen 

la vida en sociedad; 2) La articulación de lo geopolítico a la dimensión territorial, es 

decir, a la dimensión socio-política de las fuerzas productivas materiales -técnicas y 

naturales-; 3) la caracterización de la correlación de fuerzas entre clases sociales 

antagónicas en América Latina; 4) La caracterización histórica de las fuerzas 

políticas que emanan de los sectores organizados de las fuerzas populares en su 

vínculo con los proyectos políticos, económicos y territoriales de sociedad en su 

conjunto.  

Concluimos que la correlación de fuerzas vigente en el neoliberalismo ha 

determinado la forma en que se constituye y despliega la geopolítica entre estas dos 

clases antagónicas. Por un lado, la praxis espacial de las clases dominantes que se 

despliega en unidad bajo un proyecto que interviene el orden territorial de la 

producción y la circulación, y por el otro, la praxis espacial de las clases populares, 

sin proyecto de unidad y como fuerza política fragmentada esencialmente puesta a 

la defensiva. A tal suerte, la puesta en acto de procesos geopolíticos entre clases 

sociales en nuestra región demuestra una correlación de fuerzas altamente desigual 

y la falta de sentido de unidad política y de producción de un proyecto territorial 
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alternativo en las clases populares que pueda disputar la iniciativa al proyecto 

neoliberal de las clases dominantes. 

 

Lo geopolítico y la libertad humana 
A diferencia de la geopolítica clásica u ortodoxa que identifica los procesos 

geopolíticos como aquellos que caracterizan el ejercicio programático de poder 

ligado al territorio, especialmente los que adquieren concreción en las prácticas de 

los estados nación, los ejércitos y los grandes capitales privados, nosotros optamos 

por continuar la teorización de lo geopolítico conforme a la manera en que el 

discurso crítico de Marx entiende lo político y enmarca en la totalidad histórica la 

posibilidad efectiva del ejercicio práctico de libertad (BOLÍVAR, 1998). De esta 

manera, nuestra propuesta consiste en resaltar los aspectos propiamente 

geográficos en los que se define lo político en su concreción histórica. Es decir, que 

hemos optado por explicitar los aspectos espaciales y territoriales que se entretejen 

en la práctica política y en la posibilidad concreta de libertad de individuos y 

colectivos sociales en el capitalismo: la praxis espacial histórica (LEÓN, 2013).  

En el proceso de elaboración teórica e identificación práctica de lo geopolítico 

como cualidad de la realidad social hemos seguido el camino que considera los 

rasgos más generales de lo político para caracterizar un tipo particular de ellos, 

primero en la elaboración de sus rasgos trans-históricos o generales y después en 

su concreción histórica en el capitalismo del siglo XXI, particularmente en la vigencia 

de una franca geopolítica entre clases sociales en América Latina.  

En nuestra propuesta teórica se ha mantenido la perspectiva de unidad 

histórica en varios momentos, en especial, respecto a la unidad de lo político y la del 

espacio histórico con los elementos transversales que lo estructuran (LEÓN, 2016a). 

En primer lugar, hubo que ir a contrapelo de la visión atomizada del mundo que 

prevalece en las perspectivas liberarles de las ciencias y las prácticas políticas en 

las que lo político se restringe al ejercicio particular de grupos e individuos sociales, 

a su libre albedrío y a su interés particular. Por más que entre ellos se reconozcan 

contradicciones de sentido y que en su ejercicio conjunto puedan establecerse 

alianzas, disputas, sometimientos y emancipaciones. Así, el límite a superar de la 

perspectiva liberal de la geopolítica -en la que se incluyen también la de algunas 
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corrientes de las denominadas geopolíticas críticas, además de la clásica u 

ortodoxa-, es que si bien se reconoce que estos procesos están siempre ligados a 

interés y capacidades individuales, nunca se consideran los vínculos que las 

prácticas geopolíticas particulares tienen con la totalidad histórica como marco 

efectivo para la libertad y de constitución de la propia individualidad personal y 

colectiva.*  

 

Lo geopolítico y el território 
En otras entregas ya hemos desarrollado la caracterización de los que 

creemos son algunos de los rasgos más generales de lo geopolítico (LEÓN, 2011 y 

2016a). En esta ocasión requerimos avanzar en el desarrollo teórico del vínculo 

entre lo geopolítico y lo explícitamente territorial.  

Lo político para el discurso crítico de Marx no es otra cosa que la capacidad 

de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, es decir, la facultad de fundar o 

alterar la normalidad que rige la convivencia humana al efectuar transformaciones en 

la forma de los distintos “órdenes de socialidad”† o elementos estructurantes que al 

tiempo de regir las relaciones entre individuos y colectivos, los entretejen 

transversalmente y confieren condiciones objetivas para su individuación particular y 

singularización. Lo político, por lo tanto, no se reduce a la construcción de sentidos 

individuales y a los contrasentidos y contradicciones que se establecen entre ellos, 

sino, sobre todo, a la alteración de los aspectos comunes que nos entretejen y 

constituyen como sociedad. Por ello, nuestra perspectiva de lo geopolítico no parte 

de la coexistencia de poderes e intereses de individuos y grupos yuxtapuestos, sino 

de la capacidad de alterar la convivencia común entre ellos al modificar los 

elementos que los cohesionan y sincronizan. Se trata, por ello, de la capacidad 
                                            

* Concebir la libertad como una competencia exclusiva de grupos e individuos yuxtapuestos sin 
considerar su existencia social histórica tiene como soporte una noción metafísica de la sociedad, que 
se caracteriza por externalizar al individuo de su realidad histórica y naturalizarlo como agente trans-
histórico. Por lo que supone que la identidad, el interés y el sentido de las individuaciones personales 
y colectivas son autoconstituyentes e independientes entre sí (MARX, 2001b).  
† Para nosotros un orden de socialidad no es otra cosa que aquella normalidad histórica objetiva que 
producimos y reproducimos socialmente en nuestra vida rutinaria conforme la afirmamos día con día 
como el conjunto de elementos comunes que orientan y dan forma a nuestra vida práctica. No se 
trata entonces sólo de un orden racional, sino sobre todo de un producto de la tradición. Los órdenes 
sociales, tratan así, de un conjunto de factores constituyentes de nuestra forma social y de cada una 
de las formas particulares que contiene, los cuales, al tiempo de regir de maneras múltiples nuestra 
convivencia, marcan rumbos y sentidos históricos. 
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humana de conferirse forma social, individual y colectiva, conforme se alteran los 

elementos que, al tiempo de estructurar a la sociedad, dan condiciones 

diferenciadas para la individuación social en comunidades, grupos, etnias y clases 

sociales, así como la de su libre albedrío y práctica política concreta (HEGEL, 2005).  

De esta manera, aún en el mismo nivel de abstracción trans-histórica que 

marca el inicio del método propuesto por Marx (2001a), lo geopolítico, lo hemos 

definido como la capacidad humana de intervenir en las relaciones entre individuos y 

colectivos al alterar un tipo particular de órdenes de socialidad constitutivos de ellos 

mismos: los órdenes geográficos. Es decir, que lo geopolítico trata de la capacidad 

política de alterar e instituir una nueva forma común en aquellos órdenes que nos 

cohesionan, sincronizan y estructuran geográficamente, los cuales, conforme 

marcan rumbos y sentidos históricos, a la vez definen múltiples condiciones de 

posibilidad efectiva para nuestra convivencia interindividual e intercolectiva y para 

nuestra interacción con el medio material. 

Es su forma más general, los órdenes geográficos se establecen en la unidad 

diversa de vínculos espaciales que el sujeto histórico establece consigo mismo y con 

la naturaleza, es decir, que se conforman en la totalidad de los vínculos espaciales 

que una sociedad histórica establece entre cada uno de sus grupos particulares y su 

metabolismo material: esto es, en su modo y forma de producción. Y aunque estos 

órdenes se constituyen a la vez en los planos mental, práctico y material del espacio 

histórico, como tres planos trasversales en conformación e interdependencia 

simultanea que son a la vez tres de sus factores constitutivos y tres momentos de su 

vigencia (LEÓN, 2016a), es el plano material de los órdenes espaciales en los que 

se define el momento crucial que configura y estructura el metabolismo entre la 

sociedad y la naturaleza durante la producción y la reproducción de las sociedades 

históricas. Nos referimos aquí a uno de los dos elementos estructurantes más 

importantes del espacio histórico capitalista, aquél en el que se dirime el momento 

de la reproducción material de cada una de la formas sociales y comunitarias 

particulares que contiene: la unidad de las fuerzas productivas técnicas y naturales. 

El segundo: las relaciones mercantiles (LEFEBVRE, 1974). 

Por lo tanto, no tenemos ninguna duda que al referir lo geopolítico en el plano 

estrictamente material del espacio histórico resaltamos la capacidad de alterar los 
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órdenes geográficos propiamente territoriales. Y si bien, reconocemos la polisemia 

de la noción de territorio en la teoría social y la rigurosidad de muchas de sus formas 

conceptuales vigentes, nosotros tomamos una postura clara al referir por territorio el 

sustrato material del espacio social bajo dos consideraciones que le son 

constitutivas. En primer lugar, reconociendo que el sustrato material es una cualidad 

constitutiva de la sociedad histórica y un momento de vigencia de ella misma, por lo 

que vale decir que el territorio interactúa con la sociedad sólo en el entendido que, 

en tanto que unidad histórica siempre en movimiento, es una interacción de ella 

misma con una de sus cualidades particulares: sus condiciones generales materiales 

para su reproducción -producción, distribución, cambio y consumo-. En segundo 

lugar, identificar al territorio, implica colocar la atención a lo material en su vínculo 

inmediato con lo político, es decir con el ejercicio material de libertad histórica, en su 

unidad y escala social, así como la de cada uno de los grupos particulares que 

contiene. Y no sólo con el Estado, o con individuos o grupos particulares 

yuxtapuestos, como supone la teoría política liberal. 

El momento material de ejercicio autárquico del sujeto social deja ver 

entonces la condición histórica del orden territorial de las fuerzas productivas para la 

producción, la distribución, el cambio y el consumo: los cuatro momentos generales 

en los que se desdobla todo proceso de producción y reproducción social, así como 

de producción y reproducción del espacio-. Por lo que la cohesión y sincronía 

territorial se establece en los momentos que trasversalmente estructuran a estas 

fuerzas productivas y en las múltiples combinatorias singulares de tramas técnicas y 

ecosistémicas que posibilita. Las cuales, en su unidad procesual y de existencia 

histórica, dan soporte y especificidad material a tres elementos generales de la 

complejidad de los órdenes territoriales de las fuerzas productivas: los territorios, las 

territorialidades y su habitabilidad. Mismos, en los que en su condición de agentes 

dinámicos y a través de su alteración política, se juega la posibilidad material del 

ejercicio efectivo de libertad espacial: la autarquía territorial.  

De esta manera, los rasgos más generales de lo geopolítico en relación a los 

órdenes territoriales los encontramos al considerar lo simultaneo y lo sincrónico de la 

vida social entre los territorios y las territorialidades que definen el entramado 

conjunto de las fuerzas productivas, mientras que las formas, sentidos y escalas 
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múltiples en los que se habitan ponen en acto su vigencia rutinaria o, también, la 

posibilidad efectiva de alterar su forma geográfica e, incluso, ante una determinada 

intensión de alterar estos ordenes, la posibilidad política de defenderlo e intentar su 

preservación (LEÓN, 2017a). Aquí es donde se juega el sentido tenso y 

contradictorio entre los intereses y las capacidades de intervenir los órdenes 

territoriales que pretenden las grupos sociales particulares que lo habitan y, con ello, 

la posibilidad del consenso y el disenso, así como del dominio y la emancipación 

territorial. Por lo que no podemos olvidar que entre las formas diversas de habitar los 

órdenes territoriales no sólo hay una multiplicidad de sentidos, sino también de 

capacidades concretas y escalas para intervenirlos por parte de las clases sociales.  

Por lo tanto, la vigencia de lo geopolítico en la unidad de los órdenes 

territoriales y sus formas de habitabilidad evidencia aquí un tercer momento de 

actualidad de la unidad de lo político para efectuar una alteración en los asuntos en 

sociedad: la unidad que se establece entre la intervención o modificación material y 

la normalización o institución efectiva de la alteración efectuada. Y esto, porque para 

que una intervención que surge del interés y la práctica de un grupo social particular 

se instituya, requiere además de la normalización que ponen en acto del resto de los 

integrantes de sociedad en sus prácticas rutinarias, es decir, que para que una 

alteración se instituya y normalice en la vida cotidiana requiere de su aceptación 

práctica por el conjunto de la sociedad. De esta manera, sí no perdemos de vista la 

vigencia de la unidad política del sujeto histórico, descubrimos que para que toda 

alteración de los rasgos de la vida en sociedad sea efectiva, se requieren de dos 

momentos básicos de lo político, aquellos que Bolívar Echeverría (1998) denominó 

como el de la política real y el que desde la perspectiva liberal supuestamente 

reflejaría la ausencia de política o a-política, la política imaginaria.  

La visión atomizada de lo geopolítico de la perspectiva liberal suele subrayar 

el momento de la intervención, que surge de la actividad y el interés específico de la 

praxis espacial de un grupo social específico, pero nunca del tipo de praxis que 

instituye esta intervención en el orden territorial como una nueva normalidad 

espacial o territorial común. De esta manera, lo geopolítico, para que encuentre 

concreción efectiva requiere tanto del momento de la geopolítica real como del 

momento de la geopolítica imaginaria. Se requiere, entonces, para que los proceso 
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geopolíticos culminen en una alteración efectiva de los órdenes territoriales del 

momento de la praxis territorial propiamente política que interviene estos órdenes de 

acuerdo a intereses particulares, al igual que necesita de la praxis espacial que 

normaliza la nueva realidad territorial mediante un tipo de praxis cotidiana y 

repetitiva.*  

Así, la geopolítica imaginaria, que no suele considerar la perspectiva liberal de 

la geopolítica, se constituye en un tipo de praxis espacial crucial para la concreción 

efectiva de nuevos órdenes territoriales en las fuerzas productivas, que resulta de la 

práctica cotidiana de todos los grupos de la sociedad, es decir, de la praxis 

simultánea y sincronizada de las formas múltiples de habitar los lugares y 

espacialidades. De aquí, que en lo geopolítico exista la facultad como opción 

objetiva de la política real de poner en acto una alteración, pero también, como una 

posibilidad de la geopolítica imaginaria, la de optar por impedir la normalización la 

alteración pretendida o efectuada, al mantener por diversos medios la rutina espacial 

previamente establecida.  

En este sentido lo geopolítico y lo territorial en su unidad no refieren otra cosa 

que la capacidad autárquica del sujeto social que pone en acto al producir sus 

propios órdenes territoriales, como condiciones generales para su reproducción, es 

decir, que adecua, dispone y articula las diferentes condiciones materiales 

socialmente necesarias para producir, distribuir, intercambiar y consumir. Se trata de 

la capacidad de autodeterminación material que imprime sentido y capacidad 

productiva y reproductiva efectiva en el marco de posibilidad fáctica que marcan los 

rasgos comunes contenidos en la trama concreta de condiciones históricas de 

medios y modos producción. Pero nunca establecida por un grupo social particular 

de manera atomizada, sino como la sociedad histórica que se configura en una 

multiplicidad de grupos, formas, capacidades y sentidos particulares de acuerdo a 

las tensiones, contradicciones y conflictos que se establecen entre ellos y entre los 

elementos comunes que socialmente los estructuran.  

 

                                            
* Habría que decir lo mismo para la praxis espacial y los órdenes geográficos en un sentido amplio, y 
no sólo para la autarquía territorial y los órdenes territoriales, solo que no olvidemos que en esta 
oportunidad nos encontramos teorizando de manera particular el vínculo de lo geopolítico con lo 
propiamente territorial. 
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Órdenes territoriales "dependientes" 
La geopolítica entre clases sociales antagónicas en América Latina tiene 

como marco la dependencia económica. El desarrollo histórico de larga duración en 

el capitalismo respecto al emplazamiento diferenciado de fuerzas productivas generó 

una primera gran polarización en el orden territorial mundial que repercute para la 

periferia mundial en la profundización de su dependencia económica y, con ella, en 

la disminución en su capacidad para poner en acto su autarquía material. 

Y para ello resulta crucial captar que el rasgo estructural característico de 

nuestra reproducción dependiente en América Latina es más que una simple 

interdependencia productiva (MARINI, 1991), porque el metabolismo material y su 

orden territorial mundial, determinan una jerarquía política que se establece por la 

disminuida capacidad material de las economías dependientes para dirigir su 

reproducción y la disposición de sus órdenes territoriales nacionales. El rentismo de 

suelos y recurso naturales, la especialización productiva para la exportación, la 

conectividad territorial volcada al exterior y, sobre todo, la dependencia de la 

producción externa para satisfacer las necesidades de nuestros mercados, el origen 

externo del instrumental productivo requerido en prácticamente todos los procesos 

productivos internos, todos ellos caracterizan la disposición de los órdenes 

territoriales dependientes y permite evaluar su vigencia en la producción mundial. 

Mientras tanto, las formas de habitar los órdenes territoriales dependientes por parte 

de sus gobiernos y capitales privados nacionales son también formas y escalas 

limitadas para intervenirlos, de acuerdo a las asimetrías de los medios, modos y 

condiciones generales de producción con los que cuentan los gobiernos y los 

grandes capitales del centro industrializado. Por lo que en este nivel de vigencia del 

orden territorial mundial se pone en acto también formas de habitar los territorios 

dependientes: la forma en que el capital internacional los habita, las formas de 

hacerlo de los gobiernos y capitales dependientes y, especialmente para nuestro 

propósito, la forma en la que la lucha entre clases sociales se establece en la 

dependencia. 
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La autarquía material de las clases populares 
Además de orden territorial mundial de las fuerzas productivas que repercute 

en la diferenciación productiva y política entre las economías y sociedades 

industrializadas y las dependientes, existe otra distinción estructural de estos 

órdenes fundada en la propiedad privada de estas fuerzas productivas y en la puesta 

en acto de la libertad que posibilitan. En realidad, trasversal al orden territorial entre 

el centro y la periferia, y polarizada aún más en las sociedades dependientes entre 

los grandes capitales monopólicos y los medianos y pequeños propietarios, la 

propiedad de las fuerzas productivas marca un grado aún mayor de dependencia 

entre clases sociales y de restricción casi absoluta de la capacidad autárquica 

material de un grupo de ellas: las clases populares. 

Los órdenes territoriales se muestran aquí como un enorme rompecabezas 

articulado por porciones territoriales privadas fragmentadas casi al infinito, que dejan 

ver con claridad la diferencia sustancial de clase en la que estos ordenes mantienen 

vigencia constitutiva y funcional en el capitalismo, así como la diferencia sustancial 

en capacidad política y de alcance escalar para intervenirlos entre las clases 

dominantes y las populares. Y es que, a pesar de la proliferación de los demiurgos 

que con base en la repetición acrítica han dado por sentada la inexistencia de las 

clases sociales y, sobre todo, la inoperancia de su vigencia como concepto científico 

por supuestamente no atender las diferencias, la propiedad privada de los 

momentos materiales neurálgicos en la reproducción material de la sociedad 

establece la diferencia fundamental para el ejercicio de la autarquía material 

realmente posible en el capitalismo. Una diferenciación básica que en síntesis se 

despliega entre los grandes propietarios de medios de producción, como aquellos 

que concentran en sus manos la posibilidad material de marcar rumbo y sentido a la 

reproducción material de la sociedad a partir de alterar el orden territorial de las 

fuerzas productivas, y entre los que sólo tienen en propiedad pequeñas porciones de 

medios de producción, de medios de consumo y su propio cuerpo. Una diferencia 

sustantiva en la forma y la escala de habitar los órdenes territoriales mundiales, sus 

territorios y sus espacialidades particulares, entre las clases que tienen en propiedad 

la totalidad de los elementos que los estructuran y un proyecto que marca sentido al 

metabolismo material de la sociedad capitalista en su conjunto y entre aquellas que 
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en el mejor de los casos tiene en propiedad su vivienda y pequeñas porciones de 

fuerzas productivas -tierras fértiles, maquinas y herramientas simples- y sin proyecto 

común que las aglutine políticamente. Se trata de una diferencia fundamental que 

determina que sus formas de habitar los territorios sea en escalas altamente 

asimétricas entre sí, es decir, que establece asimetría en sus capacidades de 

intervención en lo que corresponde a las porciones de estos órdenes territoriales a 

su alcance y a las cualidades particulares que constituyen los territorios sobre las 

que pueden intervenir. 

Los órdenes territoriales establecen así, en un segundo plano, los lugares 

dispuestos propiamente para la producción material, otros para la reproducción de 

los sujetos y otros para su articulación, todos ellos como porciones privadas del 

metabolismo. No se trata apenas de la producción en cuanto tal, sino de la 

reproducción de la fuerza de trabajo y, como hemos venido diciendo, de las 

conexiones territoriales y de los lugares de encuentro de los momentos de la 

producción, la distribución, el cambio y consumo -mediados la mayor parte ellos por 

relaciones mercantiles-. Se establecen así territorios privados para extracción de 

recursos naturales, para producción agrícola industrial y campesina, para la 

manufactura y la industria, territorios destinados a la innovación tecnológica y a la 

gestión del capital financiero, al igual que territorios de conexión terrestre, aérea y 

marina, de concentración de mercancías para el intercambio y el consumo, para el 

disfrute del tiempo libre y para realizar todo tiempo de encuentros interindividuales, 

incluyendo los espirituales y hasta los amorosos. En todos ellos, las clases 

desposeídas -que son la inmensa mayoría de la población mundial- sólo encuentran 

la posibilidad de interacción mercantil, en el primer caso para obtener un salario que 

intercambian por su fuerza de trabajo, y en el segundo para obtener bienes de 

consumo y condiciones generales para fomentar la interindividualidad e 

intercolectividad social de acuerdo a su supuestamente “libre” interés individual o 

colectivo de consumo pero siempre bajo el marco de la porción de riqueza social que 

alcanza con su masa salarial. Mientras que los pequeños propietarios privados, 

productores e intercambiadores de las zonas rurales y urbanas, encuentran apenas 

libertad en su forma interna de organización social, siempre marcada por las 

capacidades materiales, los ritmos y las disposiciones que imprimen sus 
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necesidades de consumo dependientes de la producción externa y, al igual que las 

clases desposeídas, condenados a la interacción mercantil para realizar su 

producción y obtener bienes de consumo final indispensables para su reproducción.  

Para las clases populares, así, queda vedada casi de manera absoluta la 

posibilidad material de intervenir, proponiendo forma y sentido al tipo de bienes y 

condiciones generales que requieran para su consumo y, menos aún, al tipo de 

herramientas, máquinas y condiciones generales de producción necesarios para 

producir estos bienes, territorios y conexiones territoriales que los disponen y 

articulan en el orden territorial mundial de la producción. Por ello, las relaciones 

salariales no generan apenas una desproporción cuantitativa en el volumen del 

salario que percibe el trabajador, que es siempre menor a la riqueza que produce -la 

explotación del trabajo-, sino la anulación absoluta de la posibilidad política de 

elección del sentido material de su propia actividad práctica en el proceso productivo 

y de marcar sentido a la forma de las propias fuerzas productivas -la enajenación 

política-.  

La vigencia histórica de las clases sociales de las que habló Marx desde el 

siglo XIX, es abrumadora en el siglo XXI. La consideración de la diferencia de 

capacidades políticas para intervenir los órdenes territoriales de las fuerzas 

productivas entre las clases propietarias de los medios de producción y de las que 

no lo son, son fundamentales para entender la vigencia histórica y el rumbo que 

actualmente toma el metabolismo material de la sociedad y su orden territorial 

general en que se constituye. La propiedad privada por parte de unos cuantos de la 

mayor parte de los medios de producción, de los territorios particulares y de los 

órdenes territoriales para la producción, contrasta de manera cada vez más extrema 

con la desposesión y miseria de una mayoría que está condicionada apenas a 

habitar territorios, en la inmensa mayoría de los casos, de los que no tienen en 

propiedad. Este contraste es también el de las fuerzas políticas en la geopolítica 

entre clases sociales en el presente. 

De esta manera, en los momentos de la producción y del consumo se 

establece un consenso tácito respecto a la necesidad de las fuerza productivas y las 
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relaciones mercantiles* para la reproducción histórica del metabolismo material entre 

la sociedad y la naturaleza, como fundamento necesario para la reproducción de 

cada uno de los grupos sociales particulares y de sus órdenes territoriales. Un 

consenso que se actualiza en la praxis espacial rutinaria que normaliza los órdenes 

territoriales en la vida cotidiana, y con ellos, día con día se actualizan también, las 

francamente reducidas posibilidades que tienen las clases populares de intervenir 

propositivamente en el proceso.  

 
Vigencia histórica de la geopolítica de lucha de clases en América Latina 

Sin embargo, de manera contradictoria, en la periferia mundial y, 

especialmente en América Latina, se actualiza también una forma histórica de 

resistencia territorial en el capitalismo neoliberal que hay que ubicarla en el plano de 

la praxis territorial rutinaria como un tipo de geopolítica imaginaria. Un tipo de praxis 

geopolítica popular fragmentada y heterogénea que aún sin proyecto territorial 

común toma vigencia y unidad al resistir al avance de la geopolítica real que 

proviene de las clases dominantes y que se caracteriza por evitar que se normalice e 

instituya el proyecto de intervención neoliberal en los órdenes territoriales 

latinoamericanos -con los que pretenden palear algunos de los efectos de la última 

gran crisis económica de larga duración y restituir ciclos crecientes de acumulación 

de capital (LEÓN, 2017b)-. Un tipo de praxis espacial que, como mencionamos al 

inicio de este trabajo, pensamos son los procesos que con mayor fuerza definen las 

trasformaciones de los órdenes territoriales latinoamericanos en lo que va del siglo 

XXI.  

Y si bien, esta geopolítica entre clases sociales se ha configurado de manera 

singular en las diversas experiencias nacionales, en términos generales en América 

Latina se ha definido una agenda territorial común establecida en los grandes planes 

                                            
* Se trata, como mecanismo último de dominio de clase, de un consenso tácito sobre la necesidad de 
estos órdenes territoriales, y de los momentos en que sincronizan la producción, el intercambio y el 
consumo, que no requieren de su explicitación consiente. Es el momento del dominio más profundo 
de las clases dominantes capitalistas sobre cada uno de los territorios y de las clases populares y 
grupos desposeídos, mismo que se entrecruza con dominio del centro sobre la periferia. En él se 
caracteriza el horizonte general de posibilidad de ejercicio de libertad material, en última instancia 
limitado y reprimido por el comportamiento automático del capital que enajena la capacidad 
autárquica del sujeto histórico en su conjunto (LEÓN, 2016b).  
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de ordenamiento territorial regional. Por ello, sin importar que fuera bajo las 

experiencias que tuvieron gobiernos que profundizaron el neoliberalismo, o también, 

bajo las experiencias progresistas que establecieron alianzas políticas entre sus 

propias clases antagónicas nacionales, todas ellas acompañaron e impulsaron 

intentos de integración económica con agendas territoriales comunes. Los cuales, 

concretaron la agenda territorial neoliberal para América Latina en un complejo 

rompecabezas de procesos geopolíticos particulares diversos que materializó la 

correlación de fuerzas vigente en el nuevo orden territorial y fortaleció la praxis 

espacial de las clases dominantes y las relaciones de dominio comercial, productivo 

y financiero sobre las clases populares (LEÓN, 2017b).  

Ante esta andanada de intervenciones particulares en los órdenes territoriales 

de la producción material en América Latina que despliega la praxis espacial de las 

clases dominantes se detonaron innumerables conflictos territoriales locales. 

Surgieron un sin fin de organizaciones sociales de índole territorial que buscaron -y 

siguen buscando- impedir la ejecución de los proyectos particulares del plan 

territorial neoliberal, lo mismo denunciando la devastación ambiental que ocasionan, 

que resistiendo a los despojos territoriales y expulsiones de poblaciones.  

Hasta ahora, aún reconociendo la vigencia de estos conflictos en toda la 

región, la ciencia crítica ha puesto atención sobre todo a su existencia particular 

localizada. Por lo que el conjunto de estos conflictos sigue considerándose de 

manera individual, sin atender la agresión a su condición de clase popular, y mucho 

menos a su condición como fuerza política, que en su vigencia histórica se 

encuentra fragmentada y sin proyecto territorial social alternativo. Es decir, una 

fuerza política de clase que en su concreción histórica se encuentra esencialmente a 

la defensiva, abocada a la resistencia territorial que la instala en lo que hemos 

denominado geopolítica imaginaria. Por lo que su praxis espacial buscan apenas 

impedir se normalice la alteración pretendía por las clases dominantes en el orden 

territorial mundial.  

Finalmente, la emergencia de las clases populares en América Latina como 

clases políticas que pudieran poner en acto una geopolítica real con un proyecto de 

clase para los órdenes territoriales latinoamericanos, es decir, una praxis espacial 

popular que pretenda alterar los órdenes territoriales de acuerdo a un proyecto 
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común, no depende sólo de su condición estructural en el proceso productivo de 

acuerdo a su falta de propiedad de medios de producción, ni menos aún de una 

teorización adecuada. En última instancia, es la cultura, la nueva teoría como 

ideología y la práctica políticas las que podrían poner en acto una praxis espacial 

popular, que como una fuerza común no fragmentada, heterogénea y con sentido de 

clase, pueda disputar la iniciativa a las clases dominantes.  
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RESUMO 
O presente artigo terá como objetivo uma análise sobre o pensamento militar e 
geopolítico brasileiro sobre o Atlântico Sul, em um contexto da Guerra Fria. Dessa 
maneira, serão abordadas as perspectivas de diversos autores deste pensamento, 
perpassando por suas análises da importância estratégica do Atlântico Sul. Como 
metodologia, utiliza-se da perspectiva qualitativa-analítica e será feita uma revisão 
bibliográfica, com o levantamento das principais formulações conceituais que 
ajudaram a moldar a atual definição do conceito de Entorno Estratégico, trazendo os 
conceitos análogos e esquematizações geopolíticas que se tornaram as bases do 
conceito de Entorno Estratégico adotado pelos documentos declaratórios da Defesa. 
Ademais, também será utilizada a cartografia temática em Defesa, seja em mapas 
originais dos autores, ou em mapas terceiros que auxiliem o entendimento das 
proposições conceituais de cada autor. Como resultados, vislumbra-se que a 
perspectiva dos autores do Pensamento militar e geopolítico brasileiro, que 
pensaram a dimensão sul-atlântica do Brasil, esteve inserida na influência direta do 
entorno hemisférico. Dessa maneira, as suas formulações encontram-se numa linha 
tênue entre um entorno estratégico brasileiro vinculado às ideais da segurança 
hemisférica, sob tutela dos EUA, e outro mais autônomo, sendo um primeiro ensaio, 
presente nas formulações desses autores, para conceder ao Brasil uma maior 
autonomia e papel em sua própria defesa e segurança. Com isso, ganhou força a 
ideia de que a inserção internacional do Brasil e seus interesses estratégicos, teriam 
potencial para se estender num horizonte além do imediato Entorno da América do 
Sul. 
PALAVRAS-CHAVE: Geopolítica; Atlântico Sul; Entorno Estratégico Brasileiro. 
 

PENSAMENTO GEOPOLÍTICO Y MILITAR SOBRE EL ATLÂNTICO SUR EN LA 
GUERRA FRIA 

 
RESUMEN 
Este artículo tendrá como objetivo un análisis del pensamiento militar y geopolítico 
brasileño sobre el Atlántico Sur en un contexto de la guerra fría. De esta manera se 
abordarán las perspectivas de varios autores de este pensamiento, pasando por su 
análisis de la importancia estratégica del Atlántico Sur. Como metodología, se 
utilizará la perspectiva cualitativo-analítica y se realizará una revisión bibliográfica, 
con la encuesta de los principales conceptos que ayudaron a dar forma a la 

                                            
* Doutorando em Ciência Política (IESP-UERJ), Pesquisador do Observatório Político Sul-Americano 
(OPSA), Pesquisador do Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO) 
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definición actual del concepto de entorno estratégico, trayendo los conceptos 
similares y esquemas geopolíticos que se han convertido en los fundamentos del 
concepto de entorno estratégico, adoptado por los documentos declaratorios de 
defensa brasileña. Además, la cartografía temática en defensa también se usará, ya 
sea en mapas originales de los autores, o en mapas de terceros que ayuden a 
comprender las proposiciones conceptuales de cada autor. Como resultado, se 
vislumbra que la perspectiva de los autores del pensamiento militar y geopolítico 
brasileño, que pensaban la dimensión del atlântico sur desde el Brasil, se insertó en 
la influencia directa del ambiente hemisférico. De este modo, sus formulaciones se 
encuentran en una línea fina entre un entorno estratégico brasileño ligado a los 
ideales de seguridad hemisférica, bajo la tutela de los Estados Unidos, y otro más 
autónomo, siendo un primer ensayo, presente en las formulaciones de estos 
autores, que otorgó al Brasil una mayor autonomía y papel en su propia defensa y 
seguridad. Con esto, obtuvo la fuerza de la idea de que la inserción internacional de 
Brasil y sus intereses estratégicos tendrían el potencial de extenderse a un horizonte 
más allá del entorno regional de Sudamérica. 
PALABRAS CLAVE: Geopolítica; Atlántico Sur; Entorno Estratégico Brasileño. 
 

 

 

 

Introdução 

A retomada do Pensamento Internacional (geopolítico e militar) sobre o 

Atlântico Sul, parte da ideia de que a atual definição de Entorno Estratégico do Brasil 

– utilizada nos documentos declaratórios da política brasileira de defesa – passou 

por uma reformulação, com a inclusão posterior do Atlântico Sul e Antártida, em 

parte pelas mudanças na conjuntura internacional – Segunda Guerra Mundial e 

Guerra Fria (que terá maior ênfase neste artigo) –, mas também por uma influência 

da produção de diversos autores do Pensamento Geopolítico e Militar Brasileiro, 

tanto civis, como militares, que pensaram o Brasil e a sua inserção no contexto 

internacional, trazendo novas ideias e orientações para as perspectivas mais atuais 

de ampliação da definição do Entorno Estratégico. 

Diante disso, convém trazer uma breve explanação sobre o conceito e 

definição de Entorno Estratégico. Este conceito de entorno estratégico tem sua 

primeira utilização oficial nos documentos declaratórios da Política Brasileira de 

Defesa. Foi utilizado inicialmente na Política Nacional de Defesa (PND) de 2005 e na 
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Estratégia Nacional de Defesa (END) de 2008, que posteriormente originou o Livro 

Branco de Defesa Nacional, de 2012.* 

      Tendo como base os documentos declaratórios, ainda que não indiquem uma 

definição concreta, o conceito pode ser entendido como um conjunto de regiões 

geográficas estratégicas situadas no entorno do Brasil, que são consideradas 

prioritárias pelas autoridades brasileiras, seja para garantir a defesa do país contra 

ameaças externas, concretas ou potenciais, quanto para exercer influência, com 

uma perspectiva de uma atuação de liderança militar, política, diplomática e 

econômica. (Sois; Roedel, 2015, p.569) 

       Conforme aponta Penna Filho (2015, p.1), na perspectiva oficial, “o entorno 

estratégico brasileiro, tal como descrito pela Política Nacional de Defesa, é amplo. 

Ele contempla a América do Sul, o Atlântico Sul, os países lindeiros africanos e a 

Antártida”.   

        Dessa maneira, o Entorno Estratégico é uma região que apresentou diversos 

desafios estratégicos, ao longo da história brasileira, tendo nuances diferentes na 

forma como o Brasil atuou, que foram influenciadas, em grande medida, pelas 

diferentes conjunturas nacionais e internacionais, seja a ocorrência das grandes 

guerras, ou períodos de disputas ideológicas e hemisféricas da Guerra Fria, até 

mesmo ao estabelecimento do regime civil-militar brasileiro. 

 

O contexto da Guerra Fria na revalorização da região sul-atlântica  
Esta seção procura enquadrar a Guerra Fria, como um contexto no qual 

Entorno brasileiro ainda tinha forte vinculação à uma vertente continental, que 

estava envolvida em uma vinculação ideológica e de segurança hemisférica, nas 

sombras dos EUA. Os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, se posicionavam 

numa escala global, em uma dimensão de disputa política, ideológica e estratégica 

com a União Soviética. Essa conjuntura da bipolaridade criada em torno das duas 

superpotências, EUA e URSS, conforme aponta Penha (2011): 

 

                                            
* Vale mencionar que o conceito de Entorno Estratégico aparece como “Espaço Regional”, quando se 
aborda que o espaço geográfico do Brasil vai além da América do Sul, abrangendo também o 
Atlântico Sul. (PDN, 1996).  
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(…) levou os estudiosos a introduziram uma nova abordagem analítica e 
operacional denominada Geoestratégia, isto é, um enfoque que desse conta 
da articulação da geopolítica com a estratégia militar de âmbito global. Na 
concepção dos militares norte-americanos, a Geoestratégia procurava 
definir uma estratégia global a ser seguida pelos países ocidentais “livres”, 
num esforço conjunto de contenção do avanço do comunismo soviético. 
(Penha, 2011, p.79) 

 

Diante disso, é possível argumentar que durante a Guerra Fria, os países do 

continente americano viveram sob a ótica da estratégia de contenção praticada 

pelos Estados Unidos, cujo objetivo era deter o avanço soviético em qualquer lugar 

que ele se manifestasse. Para tal, mediante a sua pujança industrial e militar, 

reservava-se aos EUA a posição de liderança frente aos países do ocidente, numa 

perspectiva de segurança hemisférica, garantida pelos estadunidenses. (Idem, 2011, 

p.79). 

Assim, a própria ação da Junta Interamericana de Defesa (JID) – cumprindo 

com sua função de fazer estudos, emitir recomendações e preparar planos de 

defesa comum – levou à formulação de hipóteses para a defesa do continente, indo 

desde questões correlatas à “guerra revolucionária”, até a própria “guerra limitada ou 

intervenção militar consentida” e a possibilidade de algum ataque armado soviético, 

no âmbito de uma guerra geral (Aguilar, 2009, p.81).   

      Como as forças sul-americanas teriam papel subsidiário na defesa do 

Atlântico Sul e do Pacífico, os EUA conceberam e patrocinaram diversas manobras 

conjuntas com as marinhas do continente. Embora a marinha dos EUA já tivesse 

realizado exercícios menores com outras marinhas do continente, como a Operação 

Neptuno com a Armada Argentina, a primeira grande manobra conjunta com forças 

navais sul-americanas foi a Operação UNITAS, iniciada em 1959 e realizada até os 

dias de hoje (Ibidem, 2009, p.83). 

Além dos exercícios patrocinados pelos Estados Unidos, no final da década 

de 1960 as marinhas do Brasil e da Argentina iniciaram a realização de operações 

conjuntas como a Atlantis (exercícios de Estado-Maior Conjunto em guerra de 

superfície, anti-submarino, antiaérea e eletrônica) que passou a contar também com 

a participação de meios navais uruguaios. Na década de 1970, a Armada Argentina 

criou a operação Cimarrón com a Armada do Uruguai, também promovendo uma 

cooperação e atividades militares conjuntas (Aguilar 2009, p.153). 



                
 

 
III Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, 10 a 14 de setembro de 2018 
 

90 

Em relação aos países sul-atlânticos e ao Atlântico Sul, nesse contexto, 

encontravam-se, respectivamente, “destinados a fornecer matérias-primas e o 

oceano servindo apenas como via de comunicação marítima para o comércio 

ocidental” (Penha, 2011, p.80). Além disso, os dispositivos do TIAR, reunindo os 

EUA e América Latina e a inclusão da África na Defesa Euro-Atlântica comandada 

pela OTAN, contribuíram para dissolver as possibilidades de valorização da bacia- 

sul-atlântica, divididas pelos interesses imperialistas colonialistas das potências 

europeias e dos EUA”. (Ibidem, 2011, p.80) 

        Todavia, um ponto de inflexão para a revalorização estratégica do Atlântico Sul 

se desenvolve com o movimento de descolonização do continente africano e com o 

vazio estratégico que se criou com a saída das potências europeias, abrindo espaço 

para uma maior atuação soviética, principalmente na África Austral, com interesses 

em aumentar sua área de influência sobre a região do Atlântico Sul. (Penha, 2011, 

p.81) 

       Outro ponto de relevância para essa revalorização, foi a crescente fragilidade do 

TIAR, que passava por suas primeiras demonstrações de crise, quando em fins dos 

anos 1950, os países sul-americanos, com destaque para o Brasil, passaram a 

adquirir equipamentos militares e armamentos na Europa, mesmo com oposição 

estadunidense. O ponto fulcral da crise viria mais tarde, com a Guerra das Malvinas, 

que “materializou o ápice da fragilidade do sistema de defesa hemisférica, pois 

manifestou não apenas a crise do TIAR, mas a suposta lealdade das alianças 

ocidentais, ao envolver países aliados (Argentina e Grã-Bretanha) no mesmo 

conflito. ” (Ibidem, 2011, p.81). 

Dessa maneira, sob a ótica da Guerra Fria, o cenário geopolítico do Atlântico 

Sul, em especial do lado africano, tinha a OTAN dispondo da África do Sul, por meio 

da Grã-Bretanha, e a crescente presença da URSS em Angola, sendo o bastião 

avançado de penetração da influência soviética no continente africano. 

Posteriormente, com o acordo soviético-moçambicano, de 1977, a URSS passou a 

contar com esse país para realizar manobras navais na região da rota do Cabo, 

“aumentando o temor de que a União Soviética pudesse provocar estragos na 

circulação de petróleo e minerais estratégicos para o Ocidente”. (Ibidem, 2011, p.84) 
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 Em síntese, essa atuação soviética na África se amplia com a formação de 

uma “linha de frente”, contando com a parceria da URSS junto à Angola, Botsuana, 

Moçambique, Tanzânia e Zâmbia, que de certa forma serviam de isolamento ao 

regime da África do Sul e diminuía a dependência desses países ao sistema de 

estradas de ferro e portos sul-africanos. (BUTTS; THOMAS, 1986). Junto disso, a 

presença dos soviéticos e cubanos na África passou a romper, parcialmente, com o 

monopólio ocidental e a resgatar a importância estratégico-militar do Atlântico Sul, 

principalmente por meio da doutrina Gorshkov, que vai orientar as ações soviéticas 

neste oceano. (Penha, 2011, p.85). 

Diante disso, no final da década de 1970, com a possibilidade de aumento da 

presença da marinha soviética no Atlântico Sul – principalmente na costa africana – 

foi debatida a ideia de criação de um mecanismo de defesa coletiva nos moldes da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) compreendendo Brasil, 

Argentina, Uruguai e África do Sul, sendo sondada, também, a presença do 

Paraguai.  

No entanto, para o Brasil, o Atlântico Sul era prioritário em razão da sua 

imensa costa e das rotas comerciais marítimas e o governo não percebia uma 

ameaça que justificasse a criação da chamada Organização do Tratado do Atlântico 

Sul (OTAS). A conclusão brasileira, à época, era a de que tal tratado em nada 

somaria à segurança dos países envolvidos, seria inócuo pois a força naval dos 

envolvidos não era compatível com a área a ser defendida, podendo ainda ser 

prejudicial aos interesses nacionais em relação à África (Alencastre, 1980, p.46). 

 

Pensamento e formulações geopolíticas brasileiras sobre o Atlântico Sul 
 Refletindo agora acerca da questão das vinculações ideológicas, num 

contexto de sobreposição do entorno hemisférico – sob tutela dos EUA – sobre o 

Entorno Estratégico brasileiro, ressaltar-se-á aqui, primeiro como se deu a 

percepção de que o Brasil deveria desenvolver suas potencialidades para sua 

vertente marítima. E ademais, como o arcabouço e gênese do pensamento e 

formulações geopolíticas e militares brasileiras tiveram influência da ideologia 

defendida pela potência estadunidense. 
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Mesmo que ocupando uma posição relevante e ter seu núcleo geo-histórico 

assentado em torno do Atlântico Sul, o Brasil não se constituiu em um Estado 

marítimo, nem sequer desenvolveu uma política sistemática para integrar o oceano 

na política nacional brasileira, até meados da década de 1970. Conforme aponta 

Penha (2011): 

 
Uma das razões foi a disposição de um imenso espaço continental aberto à 
colonização de tal forma, que as políticas nacionais não incluíram o mar 
como elemento primordial ao desenvolvimento da nação. (…) A percepção 
da vulnerabilidade estratégica e econômica do Brasil, contudo, levou muitos 
analistas a projetarem a uma geopolítica brasileira para o Atlântico Sul, a 
partir dos seus fatores geográficos de espaço e posição que, em caso de 
conflitos, poderiam ser usados como barganha política e econômica. 
(Penha, 2011, p.89) 
 

              Adiante serão abordadas as questões da inserção internacional brasileira, 

que ganharam destaque na obra de diversos autores do pensamento geopolítico, 

militar e internacional sobre o país. O Brasil, mediante sua configuração territorial e 

dimensões geográficas, apresenta em seu espaço territorial uma variedade de 

regiões internas que perpassam o ambiente amazônico, platino e a costa atlântica. 

Com isso, o Brasil tem diante de si um estímulo a produzir políticas públicas e 

iniciativas de projeção de poder, tanto pelo viés da sua vocação continental, como 

também pela sua vocação marítima. 

            Para entender a relevância da dimensão continental – e como ela se 

relaciona com a marítima –, basta resgatar as análises de um dos primeiros 

pensadores das bases da geopolítica brasileira, o General Mario Travassos. Em sua 

obra Projeção Continental do Brasil, publicada em 1931, embora não tenha 

desenvolvido reflexões marítimas específicas para o Atlântico Sul, foi o primeiro a 

admitir a influência que certos fatores geográficos relacionados ao mar, como a 

hidrografia e portos, poderiam ter na projeção geopolítica brasileira. Por isso, o autor 

é lido como um precursor das reflexões atlânticas no pensamento geopolítico 

brasileiro. (Penha, 2011, p.92) 

        Quando vislumbra que a projeção continental brasileira deveria conter também 

uma dimensão atlântica, Travassos (1935, pp.110-111), afirma que a “dimensão 

atlântica também é um eixo integrador do território brasileiro, ainda que sejam 

proeminentes as contradições entre a vertente atlântica e pacífica sul-americana, 
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bem como a dinâmica geoeconômica e geopolítica das bacias hidrográficas platina e 

amazônica”. Em suma, Travassos, ainda que influenciado por perspectivas 

geopolíticas que priorizavam o elemento terrestre na rivalidade entre potências, deu 

destaque ao problema do Mar para o futuro do Brasil. Nesse sentido, focou a sua 

análise nas dinâmicas de poder da Bacia do Prata e na importância das linhas de 

comunicação fluviais interiores como instrumentos da balança de poder do Brasil 

contra a Argentina, na época a principal rival do Brasil pela sua preponderância 

regional (TRAVASSOS, 1935). 

Nos momentos posteriores à produção de Travassos, principalmente em fins 

dos anos 1940 e no decorrer da década de 1950, vale ressaltar que as formulações 

geopolíticas brasileiras, como aponta Penha (2011): 

 
Incorporaram definitivamente a dimensão atlântica, decorrente de duas 
ordens de acontecimentos. O primeiro deles refere-se à assinatura, em 
1947, do TIAR que atribuía um status estratégico ao Atlântico Sul, nos 
marcos da doutrina de segurança hemisférica. O segundo sendo a criação 
da Escola Superior de Guerra (ESG), em 1949, e que seria responsável 
pela formulação, no plano interno da Doutrina de Segurança Nacional. (…) 
Como resultado, as reflexões geopolíticas brasileiras aparecerão como um 
problema estratégico definido a partir da doutrina da segurança hemisférica 
e da Doutrina de Segurança Nacional. Por conta disso, a ESG* vai 
desempenhar um papel fundamental nas reflexões geopolíticas, inclusive no 
Atlântico Sul. (Penha, 2011, p.92) 
 

A seguir será trabalhado com maior ênfase como os autores, que escreveram 

posteriormente à Travassos, analisaram a inserção e atuação do Brasil na sua 

dimensão marítima e sul-atlântica. Com isso, busca-se mostrar como essa dimensão 

esteve presente não apenas no pensamento geopolítico e militar brasileiro, como 

também teve destaque no pensamento de acadêmicos, que discutiram o Brasil e sua 

atuação internacional. Nesse sentido, vale sublinhar que a vertente marítima está 

diretamente relacionada à formação histórica da sociedade brasileira, representando 

                                            
* “A importância da ESG no período em que foi criada, era de reunir as principais reflexões 
estratégicas e canalizá-las para um único objetivo em torno do binômio “Segurança e 
Desenvolvimento”. Sobre o Atlântico Sul os primeiros trabalhos que apareceram orientavam-se em 
consonância com o pensamento da Escola, vinculado à ideia de segurança coletiva. (…) A partir 
deles, os eixos temáticos que caracterizariam o pensamento geopolítico foram estruturados 
doravante: a conformação de uma defesa antissoviética, a questão da cooperação naval regional, a 
importância da posição geoestratégica do Nordeste, entre outros temas abordados”. (Penha, 2011, 
p.93). 
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uma das principais linhas de defesa do país. Ademais, como postula Ribeiro Luis 

(2012), 

 
A maior parte da população, bem como dos centros econômicos e políticos, 
concentra-se próximos ao litoral brasileiro. Além disso, a importância da 
região atlântica, e mais precisamente do Atlântico Sul, tende a aumentar 
devido às recentes descobertas de recursos energéticos encontrados na 
plataforma continental brasileira, ainda em processo de delimitação de 
acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 
(Ribeiro Luis, 2012, p.3) 
 

Antes de adentrar nos próximos autores, merece ser apontado, que vários 

desses pensadores, muitas vezes com pontos de vistas distintos, ressaltaram um 

ponto comum, que era a importância de uma visão sul-atlântica na estruturação da 

defesa ocidental anticomunista, buscando, principalmente conceder ao Brasil um 

maior protagonismo na defesa do oceano.  (Penha, 2011, p.93). 

  Portanto, trazendo à tona outro autor do pensamento geopolítico brasileiro, 

que levanta a importância desse protagonismo do Brasil no Atlântico Sul, em um 

contexto de segurança hemisférica, recorre-se aqui à Golbery do Couto e Silva. Ele 

aponta que existe uma influência da projeção atlântica sobre a configuração 

territorial brasileira e, por conseguinte, sul-americana, enfatizando a necessidade 

estratégica de defesa nessa região. Argumenta, então que “bem protegida a oeste 

pelo inigualável fosso do Pacífico e, ademais, pela muralha ciclópica dos Andes, a 

América do Sul volta-se toda para o Atlântico e para o hemisfério terrestre de leste, 

avançando, em ponta, o promontório nordestino”. (Couto e Silva, 1967, p.64) 

É interessante pontuar também, que Golbery produziu em meio à Guerra Fria, 

já no Regime civil-militar brasileiro, e com forte alinhamento ideológico aos EUA. 

Neste sentido, quando adentra no nível de análise da perspectiva brasileira no 

mundo, Golbery enxerga o mar como via para possíveis penetrações de ameaças ao 

país. Dentro desta concepção geográfica e política, o autor elabora, então, um 

conceito de “hemiciclos”. Na sua teoria, a visão do entorno estratégico consiste na 

divisão do mundo em círculos de análise, na qual, visando a posição geográfica do 

Brasil, haveria dois hemiciclos de importância estratégica para o país: o hemiciclo 

interior e o hemiciclo exterior (idem, 1967, p.67). Nas palavras de Assis (2016), 
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 (…) na divisão proposta por Golbery, o hemiciclo interior está situado em 
um círculo concêntrico de raio médio de 10.000 km em relação ao Brasil. 
Em termos de massa territorial e marítima, ele engloba a América do Norte 
à esquerda, à frente a África, à direita a Antártida, como também toda a 
área compreendida pelo Atlântico Sul (ver figura 03). (Assis, 2016, p.17) 
 

      O autor, nesta proposta, caracteriza essa área como uma região de estabilidade, 

na qual não há presença de um potencial agressor de imediato. Esse sentimento de 

estabilidade e de ausência de agressor é justificado por Golbery através da 

influência dos Estados Unidos na região, país que se mantém em vantagem de 

poder desproporcional no que diz respeito aos outros atores presentes no hemiciclo 

(Idem, 2016, p.18). 

 

 
Figura 3: - O Brasil e os Hemiciclos Interior e Exterior 

     

Frente a tais disposições geográficas, Golbery postula que as principais 

dinâmicas de pressão, contrárias ao Brasil, seriam as “pressões externas”. Como 
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tais pressões ao Estado brasileiro poderiam ser advindas principalmente do Atlântico 

Sul, o autor recomenda que, para impedir a chegada dessas ameaças à uma 

concretização, o Brasil deveria desenvolver a capacidade de projeção para essa 

área, por meio do alinhamento com o poder latente dos Estados Unidos. Também 

infere que o alinhamento deveria ser conjugado, junto a um estreitamento das 

relações com os vizinhos sul-americanos e com os países da África Ocidental, de 

forma que os países se mantenham “vigilantes e dispostos a cooperar, se e quando 

necessário, na defesa, a todo custo, dessa África de oeste e do Sul, de onde um 

inimigo ativo nos poderá diretamente ofender” (COUTO E SILVA, 1967, pp.86-87). 

 Outra autora que contribuiu fortemente, não apenas para as reflexões sobre 

a inserção do Brasil no Internacional, como também com formulações de conceitos 

de impacto maior para a concepção atual de Entorno Estratégico, é Therezinha de 

Castro. A pensadora, em seus estudos, afirma que o Atlântico se distingue dos 

demais oceanos pela ampla comunicação marítima que estabelece com as regiões 

polares. No entanto, devido à configuração geográfica e à dinâmica política, há 

distinção entre o Norte e o Sul do Atlântico, que, de modo geral, é estabelecida 

pela área em que o saliente nordestino brasileiro se projeta para a protuberância da 

África Ocidental, traçando uma linha inclinada de Natal a Dakar (CASTRO, 1984). 

                  Therezinha observa que no Atlântico Norte há uma rota contínua 

mediante à quase sequência de terras e águas. Já no Atlântico Sul, as terras se 

caracterizam pelo isolamento, aspecto que tem contribuído para que, no jogo 

geopolítico os países do Atlântico Norte venham dirigindo os destinos das nações 

dependentes do Atlântico Sul. (RIBEIRO LUIS, 2015, p.4) 

                  Além disso, a construção dos Canais de Suez e Panamá contribuiu 

para o isolamento estratégico dos países sul-atlânticos que, no contexto da 

bipolaridade com possibilidade de influências soviética na costa oriental africana, 

impediu a concretização da Organização do Tratado do Atlântico Sul (OTAS), 

proposta no ano de 1976 (CASTRO, 1984). 

     Therezinha de Castro também levanta a importância das duas vertentes de 

projeção brasileira: tanto o espaço continental, a América do Sul, como o espaço 

marítimo, o Atlântico Sul. Nesse sentido, partindo do pensamento de Therezinha 

de Castro, é possível argumentar que a dimensão territorial brasileira, em sua 
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projeção continental, permite ao Brasil se projetar em direção às regiões sul-

americanas, ou seja, a região do Caribe, circunscrita à bacia amazônica; a região 

do Pacífico, por meio da fronteira com o Peru; e à Região Interior conformada por 

Paraguai e Bolívia, países mediterrâneos (CASTRO, 1999).  

      Na interação entre as duas vertentes, Therezinha de Castro argumenta 

que a América do Sul pode ser compreendida como um “continente-ilha”, cercado 

por dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, destacando também a marcante 

vocação geopolítica atlântica brasileira, que resultou na formação do Mercosul, 

bloco político-econômico inicialmente formado por Brasil, Argentina, Uruguai e 

Paraguai (CASTRO, 1999).  Somado a isso, Therezinha infere que o Atlântico Sul 

seria, então, “o mais intercontinental dos oceanos”. Isto porque,  

 
(…) o Espaço marítimo do Atlântico Sul, por ser “compreendido entre três 
frentes continentais - América, África e Antártida e três corredores - o do 
Norte, e constituído pela zona de estrangulamento Natal-Dakar, e dos no 
Sul, tem linhas de ligações entre a Antártida e as frentes continentais 
americana e africana, comandada pelo Estreito de Drake e Passagem do 
Cabo” (CASTRO, 2002) 
 

         Therezinha também se mostrou atenta para a questão da presença e 

atuação histórica de potências extrarregionais no Atlântico Sul. Nas suas 

formulações, ela elabora os conceitos de triângulos geoestratégicos e trampolins 

insulares, quando almeja demonstrar a atuação das potências do norte geopolítico 

na região do Atlântico Sul.  
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Figura 4: Tese da Triangulação Insular no Atlântico Sul 

Fonte: Tese da Triangulação Insular no Atlântico Sul, (CASTRO, 1999, p. 310). 
 

           De acordo com esta formulação, existem três triângulos estratégicos na 

bacia sul-atlântica, tendo seus vértices dispostos de acordo com as ilhas ali 

presentes. O primeiro triângulo é formado pela conjunção das ilhas britânicas de 

Ascensão, Santa Helena e Tristão da Cunha, que serve de base para projeções 

sobre a América do Sul e, ao mesmo tempo, de apoio para o controle da Rota do 

Cabo. O segundo triângulo tem suas pontas nas ilhas brasileiras de Fernando de 

Noronha e de Trindade e nas ilhas Malvinas. Por meio deste triângulo, é possível 

projetar forças sobre a costa americana brasileira, argentina e uruguaia, além de 

permitir o controle da passagem Atlântico-Pacífico. O terceiro triângulo é formado 

pelos arquipélagos subantárticos de Shetlands do Sul, Orcadas do Sul, Gough, 

Geórgias e Sanduíches do Sul. Através deste, é possível se projetar para a 

Antártida. Além disso, este triângulo representa uma rota alternativa para a 

América e a África (CASTRO, 1999).  

 
Em relação aos Trampolins Insulares no Atlântico Sul, complementando a 
imagem anterior, destaca-se, nas palavras de Therezinha (2002), que Os 
Trampolins Insulares no Atlântico Sul – ocupados pela Inglaterra, quando 
Portugal perdia a primazia nos mares, e o triângulo geoestratégico formado 
por Ascensão/Santa Helena/Tristão da Cunha – refletem a importância 
destes como trampolim e bases de apoio na Rota do Cabo, no âmbito da 
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passagem do Atlântico/Índico. Bem mais afeito a costa sul-americana se 
encontra o trampolim formado pelo triângulo geoestratégico Fernando de 
Noronha/Trindade/Malvinas. Já o terceiro triângulo geoestratégico -
Shetlands/Geórgias/Gough/Sanduíches/Orcadas na bacia aberta do Glacial 
Antártico se interpenetra com os outros dois. Aí a soberania contestada que 
se estende as Malvinas, indica a soberania do Brasil e Inglaterra em bases 
avançadas do Atlântico Sul. (Castro, 2002, p.55) 

          

 Convém ressaltar também o empenho, por parte da geógrafa, de enquadrar a 

Antártida como parte das “diretrizes geopolíticas difundentes”, que nas palavras de 

Penha (2011, p.97), “é quando o país projeta sua ação geopolítica para áreas mais 

afastadas do ponto de vista geopolítico”. Assim, no caso da Antártida, Therezinha 

justifica a inclusão do continente pelo fato de, por um lado, haver a “falta de uma 

estratégia ocidental e de uma aliança militar específica para defender a região” 

(Penha, 2011, p.97) e, por outro “pela importância do controle antártico para o 

domínio do Atlântico Sul”. (idem, 2011, p.97) Therezinha vinculava, então, a 

importância da Antártida no Atlântico Sul, em função da importância do Estreito de 

Drake e da Passagem do Cabo, como importantes acessos e canais de 

comunicação no mar.  

      Ainda no pensamento de Therezinha, referente à Antártida, vale ressaltar 

que ela defendeu que o Brasil deveria reivindicar um pedaço de território na região, 

por meio da “aplicação da tese da ‘defrontação’ sobre as terras delimitadas pelos 

meridianos de Martin Vaz e Arroio Chuí” (Decuadra, 1999, p.58). “Pelo mesmo 

critério, a geógrafa validava os direitos da Argentina, Chile, Uruguai, Peru e 

Equador (Antártida americana), de outros países da África (Antártida Africana) e de 

alguns países oceânicos como a Austrália” (idem, 1999, p.59). 

    No tocante ao pensamento de Carlos de Meira Mattos, o autor constata 

que, apesar do esvaziamento estratégico do Atlântico Sul, após as construções dos 

canais de Suez e Panamá, a reativação da Rota do Cabo foi progressivamente 

retomada dada à inviabilidade de passagem dos grandes petroleiros por tais 

canais, fato que reafirmou a importância das rotas marítimas sul-atlânticas 

(MATTOS, 1983). 

    Para Meira Mattos, existem três aspectos fundamentais a serem 

considerados na análise da importância de uma determinada área marítima, no 

caso o Atlântico Sul: seu valor como rota marítima e para o uso das forças 
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militares; sua relevância para projeção de poder sobre determinadas áreas 

terrestres; e seu destaque como fonte de recursos. Dessa forma, “o objetivo visado 

pelo poder naval de um determinado Estado, ou grupo de Estados, é assegurar a 

utilização de tais vantagens existentes e negá-las ao inimigo” (MATTOS, 1983, 

grifo nosso).  

    Neste sentido, Meira Mattos visualiza o Atlântico Sul como uma 

importante área marítima cujo controle das rotas de navegação era essencial para 

a defesa hemisférica do Ocidente e, desse modo, deveria ser preservada a 

capacidade de operação aeronaval. No entanto, Meira Mattos constata que, diante 

da configuração estratégica mundial, no âmbito da Guerra Fria, as forças navais 

dos países regionais não eram suficientes para garantir a segurança do Atlântico 

Sul. Além disso, a região sul-atlântica não estava contemplada em tratados de 

segurança coletiva, já que o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca 

(TIAR) e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) não se estendiam 

aos limites do Atlântico Sul (Ribeiro Luis, 2015, p.5). 

   Diante disto, percebe-se já no pensamento de Meira Mattos, um destaque 

para o Atlântico Sul como um instrumento de articulação direta com as Nações do 

Sul Geopolítico, que conformam a linha de alcance do Entorno Estratégico 

brasileiro. Assim, nas palavras de Mattos (1977): 

 
(…) chegamos à conclusão de que o Atlântico nos assegura uma 
articulação direta com cerca de 50 países, a terça parte dos membros da 
ONU. E uma articulação indireta com o resto do Planeta. Esta é uma visão 
renovada do panorama geopolítico que gravita em torno do Atlântico Sul, 
onde a presença de novos Estados cada dia se firma no cenário. (Mattos, 
1977, p.55). 

    

Ainda que não enquadrado no Pensamento Geopolítico Brasileiro, é 

importante destacar aqui a contribuição de Hélio Jaguaribe, que frente aos 

acontecimentos da Guerra das Malvinas, conseguiu pensar as implicações e 

importâncias do Atlântico Sul para o Brasil, numa contraposição à ideia de 

alinhamento direto com os EUA.* 

                                            
*  Helio Jaguaribe pode ser enquadrado numa perspectiva distinta de modelo de inserção do Brasil no 
internacional, distante do pensamento mais alinhado e ideologizado da defesa e segurança 



                
 

 
III Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, 10 a 14 de setembro de 2018 
 

101 

      Nesta perspectiva, Jaguaribe traz um debate, no livro “Reflexões sobre o 

Atlântico Sul”, de que o conflito das Malvinas demonstrava uma desarticulação do 

sistema interamericano, o que deixava a América Latina e, em especial, o Brasil 

desprotegidos em suas relações internacionais, visto que os EUA se posicionaram 

junto ao Reino Unido. Para superar esta situação, Jaguaribe argumentava que as 

relações deveriam ser “reorganizadas em três círculos regionais, priorizando com os 

EUA os contatos comerciais, financeiros e a cooperação científica e tecnológica, 

com os Estados ibero-americanos as relações subjetivas de solidariedade e de 

ordem cultural e estabelecer com os Estados da América do Sul um sistema próprio 

de defesa” (Jaguaribe, 1985, pp.50-54, grifo nosso).  

     Esta interessante proposta de um sistema integrado de defesa sul-

americano, como bem lembrado por SANT’ANNA (2011, p.107), estaria antecipando 

a União Sul-americana e o Conselho de Defesa Sul-americano (CDS) em vinte cinco 

anos. No entanto, enquanto este sistema de defesa não era constituído, Jaguaribe 

fez um diagnóstico sobre as vulnerabilidades brasileiras, com destaque para as 

deficiências militares e o papel das Forças Armadas: 

 
Esse quadro de profunda vulnerabilidade se vê agravado, em curto prazo, 
pela insuficiência de modernos equipamentos defensivos (submarinos, 
mísseis autodirigidos e outros) e pelo fato de que uma alienada perspectiva 
subversivista, que prevaleceu até recentemente, desviou as Forças 
Armadas para tarefas policiais de contra-insurgência, prejudicando 
seriamente seu preparo para as tarefas de defesa nacional, que 
especificamente lhe competem (JAGUARIBE, 1985, pp.48- 49). 

  
  Em síntese, Helio Jaguaribe via o papel do Atlântico Sul não só como como 

canal para exportação dos produtos brasileiros, sendo uma receita necessária para 

os investimentos para eliminação das suas assimetrias internas, mas também como 

um espaço a ser defendido de uma possível ameaça aeronaval, devendo haver 

investimentos e reaparelhamento dos setores estratégicos, em especial a base 

indústria de defesa. Assim, haveria a possibilidade de se reverter as vulnerabilidades 

brasileiras no setor militar, permitindo um desenvolvimento mais atento às questões 

de soberania. 

                                            
hemisférica. O autor já se encaixa em uma espécie de antecedente ao que viria a ser a visão atual da 
ação brasileira, na dimensão do Entorno Estratégico ampliado, a ser trabalhada na seção seguinte. 
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Considerações Finais 
  Diante de todos os pensamentos apresentados, nota-se que a perspectiva dos 

autores, que pensaram a dimensão sul-atlântica do Brasil, esteve inserida na 

influência direta do entorno hemisférico. Assim, ao mesmo tempo, as suas 

formulações encontram-se numa linha tênue entre um entorno estratégico brasileiro 

vinculado às ideais da segurança hemisférica, sob tutela dos EUA, e outro mais 

autônomo, sendo um primeiro ensaio, presente nas formulações desses autores, 

para conceder ao Brasil uma maior autonomia e papel em sua própria defesa e 

segurança.  

Com isso, ganhou força a ideia de que a inserção internacional do Brasil e 

seus interesses estratégicos, teriam potencial para se estender num horizonte além 

do imediato Entorno da América do Sul. Ademais, nas palavras de Penha (2011): 

 
A perspectiva dos geopolíticos brasileiros de projetar o Brasil como potência 
no Atlântico Sul se deparou com inúmeros óbices de natureza econômica, 
tecnologia e militar, mas algumas das postulações como a ideia de uma 
fronteira atlântica, vinculada ao “mar territorial”, incialmente e a África em 
seguida, bem como a projeção Antártida, seriam retomadas como pautas da 
política exterior brasileira posteriormente. ” (Penha, 2011, p.98, grifo nosso) 
 

   Em suma, retornando desta imersão aos principais autores que 

vislumbraram a dimensão sul-atlântica do Brasil, é possível concluir que já neste 

período houve um reforço da importância da atuação do Brasil para o Atlântico Sul. 

Ademais, pode-se concluir também que esses foram importantes antecedentes do 

processo de inserção internacional para o Atlântico Sul, que passariam a ser 

destacados nos documentos declaratórios das Política Brasileira de Defesa, 

ampliando o entendimento do Entorno Estratégico para além de apenas o seu 

Entorno Regional da América do Sul, passando a incluir também o Atlântico Sul, os 

países africanos banhados pelo oceano e a Antártida. 
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MACKINDER E A GEOPOLÍTICA BRASILEIRA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI 

Paulo Wagner Teixeira Marques* 

 
RESUMO 
O objetivo deste trabalho é analisar a posição do Brasil no mundo e as causas por 
trás do pouco protagonismo do país nas relações internacionais. Para tanto, as 
teorias elaboradas por Sir Halford Mackinder serão a base para a compreensão da 
situação periférica do país nos assuntos internacionais. As relações exteriores 
podem ser uma ferramenta útil no auxílio ao desenvolvimento nacional e a 
diversidade de temas de interesse mundial oferece uma oportunidade para o país 
assumir um papel de liderança global compatível com o seu tamanho, a sua 
demografia e a sua economia. Porém, para atingir os seus objetivos de 
desenvolvimento, é essencial que o país estabeleça uma Política de Estado em 
Relações Internacionais livre das oscilações causadas pelas mudanças de 
governos. Esse é um passo importante para que o país possa ultrapassar as suas 
limitações e consiga ser bem-sucedido em seu desejo de se tornar uma potência 
global.  
PALAVRAS CHAVES: MacKinder; Geopolítica; Política Externa Brasileira. 
 
 

 

Introdução 
A ideia de desenvolver este artigo surgiu da curiosidade acerca da posição 

geopolítica brasileira no mundo atual. A condição de nação em desenvolvimento 

comporta desafios e restrições especificas de natureza econômica e política, mas 

que são fortemente condicionados pela geografia e pela posição que o país ocupa 

em relação aos demais países do mundo.  

Certamente, o mundo das duas primeiras décadas do século XXI é bastante 

diferente daquele em que MacKinder viveu e elaborou suas teorias. A Grã-Bretanha 

não mais a “Senhora dos Mares” e o seu Império ficou para trás na História. Porém, 

diante dos desafios postos por um mundo cada vez mais competitivo em inúmeros 

aspectos e em constante mutação, a visão proposta por MacKinder permanece 

como uma sólida base para o desenvolvimento de novas propostas de estudo da 

relação entre as nações e para a compreensão do momento atual da geopolítica 
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global. Não menos importante, ela é um lembrete de que a Geografia importa e que 

continua sendo um condicionante dos caminhos que as sociedades atuais devem 

escolher nas suas lutas por um crescimento econômico e social equilibrado e 

inclusivo.  

Esse artigo está dividido em três seções. Na primeira, encontra-se uma rápida 

revisão da Teoria do Pivot Geográfico de MacKinder, base para o entendimento 

desse trabalho. A segunda parte trata das relações exteriores dos governos 

brasileiros das primeiras duas décadas do século XXI, enquanto a terceira coteja as 

principais linhas adotadas por esses governos com a teoria proposta por MacKinder. 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais relativas ao tema proposto.  

 

Sir Halford John Mackinder e a Teoria do Pivot Geográfico da História 
Nascido em Gainsborough, Inglaterra, em 15 de fevereiro de 1861, MacKinder 

visualizava o mundo como um sistema político fechado. Isso significava que 

qualquer explosão de forças sociais em qualquer ponto do mundo, ao invés de se 

dissipar em um circuito vizinho de espaço desconhecido e caos bárbaro, seria 

ecoado em todo o globo, afetando organismos políticos e econômicos como 

consequência. O mundo de sua época, dominado em grande parte pela Coroa 

Britânica, já não tinha muitos espaços em branco em seus mapas. Da mesma forma, 

já era relativamente “globalizado”, ainda que não nos mesmos termos atuais. 

Muito embora o tema de sua principal obra, o ensaio The Geographical Pivot 

of History (MACKINDER, 1904), tenha sido a ameaça à posição de hegemonia 

britânica nos mares e à preservação de seu Império, a proposta fundamental de 

Mackinder ao escrevê-la foi estabelecer uma correlação entre as grandes 

generalizações geográficas e históricas para prover uma fórmula que expressasse 

certos aspectos de causas geográficas na história universal e colocar em 

perspectiva algumas das forças concorrentes na política internacional. A sua visão 

da situação geopolítica internacional era integradora, conforme sintetizado em sua 

obra de 1919: 

 
O balanço do poder político dado a qualquer momento é o produto, por um 
lado, das condições geográficas, tanto econômica quanto estratégica, e, por 
outro lado, dos equipamentos, números relativos, virilidade e organização 
de povos concorrentes. 
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Resumidamente, a Teoria do Pivot Geográfico da História estabelece que o 

controle da Europa Oriental levaria ao comando do Heartland, que levaria ao 

controle da World-Island (Eurásia) e consequentemente ao controle do mundo 

(MACKINDER, 1904). Posteriormente, em um artigo denominado The Round World 

and the Winning of the Peace (1943), MacKinder atualizou a Teoria do Pivot 

Geográfico da História, ressaltando a importância crescente dos Estados Unidos da 

América na política global e introduzindo o conceito de um segundo Heartland entre 

as Américas e a Europa, o qual ele denominaria de Midland Ocean. 

Quatro ideias mencionadas no artigo On the Scope and Methods of 

Geography (MACKINDER, 1887) são fundamentais para a compreensão dos 

trabalhos subsequentes de geopolítica de Mackinder:  

 

● Primeiro, MacKinder expressou seu ponto de vista de que o objetivo de um 

geógrafo era “olhar o passado para poder interpretar o presente”; 

● Segundo, ele observou que as grandes descobertas geográficas estavam se 

aproximando do fim; 

● Terceiro, MacKinder descreveu os dois tipos de conquistadores políticos 

como “lobos da terra e lobos do mar”; 

● Quarto, ele reconheceu que avanços tecnológicos tornaram possível “o 

grande tamanho dos estados modernos”.  

 

Em The Geographical Pivot of History (1904), Mackinder considera a Europa 

e Ásia como um único continente, denominado Eurásia. Ele descreve este 

continente como um “continuum de terra, limitado por gelo ao norte e água nos 

demais pontos cardiais, medindo vinte e um milhões de milhas quadradas...”. O 

centro e o norte da Eurásia mediam aproximadamente nove milhões de milhas 

quadradas, não possuía caminhos marítimos disponíveis, mas, em contrapartida, era 

favorável à mobilidade de homens a cavalo. Para o leste e sul deste Heartland, ele 

prossegue, estão as regiões marginais, em um vasto crescente, acessíveis a 

homens de barco. Mackinder descreve que entre os séculos V e XVI, uma sucessão 

de povos nômades emergiu da Ásia Central para conquistar ou ameaçar os estados 
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e populações localizadas no “Marginal Crescente” (Europa, Oriente Médio, Sul e 

Sudeste da Ásia, China, Coréia e Japão). Desde o século XV, entretanto, as grandes 

marinhas da era colombina usaram o poder marítimo para envolver a Ásia Central. O 

grande efeito político da emergência deste poder marítimo foi a reversão das 

relações Europa-Ásia. Enquanto a Europa permaneceu por toda a idade média 

encaixotada entre um deserto ao sul, um oceano desconhecido ao oeste, longas 

extensões de gelo e florestas ao norte e nordeste e constantemente ameaçada por 

invasões bárbaras vindas do leste e sudeste, agora, com o poder marítimo, ela 

multiplicava sua mobilidade e alcance, além de reverter a relação com o poder 

terrestre que sempre havia ameaçado sua própria existência. Concomitantemente 

ao surgimento do poder marítimo, porém, outro fato, constantemente ignorado, se 

desenrolava: enquanto a Europa se expandia em direção aos mares, o estado russo, 

baseado na Europa Oriental e Ásia Central se expandia rumo ao sul e leste, 

englobando um vasto espaço de recursos humanos e naturais. Este espaço seria, 

eventualmente, coberto por uma rede de ferrovias, aumentando assim a mobilidade 

e o alcance estratégico do poder terrestre. 

Com esse passado geo-histórico, Mackinder identificou o coração Centro-

Norte da Eurásia como a “Região Pivot” ou “Estado-Pivot” da política mundial. Ele 

colocou a Alemanha, Áustria, Turquia, Índia e China, terras imediatamente 

adjacentes à “Região Pivot”, no “Crescente Interior”, enquanto as nações insulares 

da Grã-Bretanha e da Austrália, a África do Sul, os Estados Unidos e o Canadá, o 

Japão e a América do Sul comporiam o “Crescente Externo”. 

Em momento algum há menção ao Brasil em “The Geographical Pivot of 

History”. A própria América do Sul é pouco mencionada no referido texto, o que 

reforça o caráter marginal em relação aos principais polos de poder mundiais. Nas 

raras vezes em que o continente é citado, ele aparece apenas como uma futura 

reserva de recursos e, subsidiariamente, como um possível poder marítimo global, 

mas sempre em posição subalterna e a serviço dos países centrais.  

Dessa forma, a maneira pela qual o Brasil, restrito por sua posição 

geográfica, pode alcançar uma inserção competitiva e soberana em um ambiente 

externo caótico e competitivo permanece como uma das mais importantes questões 

a serem respondidas pela Diplomacia Brasileira. É à busca de caminhos que 
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possam servir para responder a essa pergunta que o segundo capítulo desse artigo 

é dedicado. 

 

Brasil: espaço e posição na geopolítica mundial 
Na teoria geopolítica clássica, os conceitos de “espaço” e “posição” ocupam 

um lugar de destaque nas análises acerca dos Estados e das relações entre eles 

(MARTIN, 1994). O argumento central é que cada país ocupa um único espaço e 

uma única posição na superfície da Terra, sendo estas duas variáveis fundamentais 

na determinação de sua individualidade. Enquanto o “espaço” é definido pelos 

caracteres físicos, a “posição” situará cada “espaço” sobre a superfície da Terra, 

condicionando, portanto, a relação entre os espaços. Podemos dizer que o Brasil se 

situa em uma parte pouco influente nos destinos do mundo quanto a sua posição. 

Segundo MacKinder, o Brasil está situado no que ele denominou de 

“Crescente Externo”. Longe, portanto, da Eurásia e do Heartland, palco das 

principais disputas pelo domínio mundial. Consequentemente, o isolamento da 

“posição” brasileira fez com que o país não tivesse um peso nas questões 

estratégicas mundiais proporcional ao seu “espaço”. Paralelamente, a política 

externa desenvolvida pelo Itamaraty, de alinhamento quase automático do país às 

políticas empreendidas pelos Estados Unidos ao longo do século XX, em especial 

durante a “Guerra Fria”, sacramentou a tibieza sugerida pela “posição” brasileira em 

relação ao Heartland e às políticas de poder empreendidas no hemisfério norte. 

Assim sendo, de acordo com o conceito básico de “posição”, é possível situar 

o Brasil em três maneiras distintas: Ocidental, levando em consideração sua posição 

em relação ao meridiano de Greenwich; Tropical, se o critério adotado for ecológico; 

e Meridional, se a linha do Equador for tomada como referência. Cada uma destas 

abordagens possui características próprias que as diferenciam das demais e que 

levam à adoção de estratégias específicas pelo país. Embora a definição das 

abordagens propostas esteja centrada em uma concepção geométrica da posição 

do território brasileiro em relação às coordenadas geográficas, elas transcendem o 

simples geometrismo e trazem em seu bojo fatores definidores de políticas 

diferenciadas em relação umas às outras, tais como a História, a Cultura e a Política 

local (MARTIN, 1994). 
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Até o início do primeiro Governo do Presidente Lula (2003 - 2006), era 

possível afirmar que a “Ocidentalidade” era a característica predominante da política 

externa brasileira. Tal afirmação deve-se não apenas ao fato óbvio de que a 

totalidade das Américas pertence ao mundo ocidental, mas à aspiração da 

sociedade brasileira, principalmente de sua parte hegemônica, de pertencer e 

participar dos valores e estilo de vida próprios dos países ditos ocidentais, isto é, 

industrializados e democráticos. Trata-se, pois, de uma referência cultural e 

ideológica que implica uma ligação com a Europa e com os Estados Unidos que se 

quis ver preservada. A consequência imediata desta vinculação foi o alinhamento 

automático à esfera de influência americana desde o fim da segunda guerra 

mundial, referendado pelo Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Rio de 

Janeiro, 1947). Entretanto, como se pode ver durante a Guerra das Malvinas, o 

conceito de reciprocidade pode ser bastante elástico quando o enfrentamento militar 

ocorre contra uma nação coirmã dos Estados Unidos (no caso em questão, a 

Inglaterra). Por fim, como ideologia, o Ocidentalismo tende a perpetuar a condição 

brasileira no contexto internacional, uma vez que nos traz ao embate contra os 

Estados Unidos e a Europa dentro de parâmetros estabelecidos por eles próprios. 

Além disso, neste contexto, dificilmente haveria espaço para outro polo de poder nas 

Américas, uma vez que esta posição se encontra ocupada pelos Estados Unidos, 

atual única superpotência mundial. 

O segundo elemento, a “Tropicalidade”, opera em sentido oposto à 

“Ocidentalidade”, negando-a e acentuando o ponto de vista de “colônia” contra 

“colonizador”. Este enfrentamento entre povo colonial e metrópole leva ao reforço 

das características próprias à identidade do povo brasileiro. Entretanto, o 

“Tropicalismo” leva a uma situação de isolamento de conteúdo terceiro-mundista que 

não possui mais eco no moderno jogo das nações. Ademais, tal posicionamento 

deixa de levar em consideração uma parte sensível da população brasileira que não 

se vê como unicamente tropical e participa dos circuitos de consumo de produtos 

globais e tem no individualismo consumista seu substrato ideológico fundamental. 

Outro fato a ser levado em consideração diante deste posicionamento é o 

entranhamento da economia brasileira com o restante do mundo. Este fator impede 

que se repitam agora as condições que levaram ao nacionalismo autárquico vigente 
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durante os anos 1950 e 1960, apesar de não inviabilizar uma perspectiva nacional 

de uma forma geral. 

A terceira situação proposta é o “Meridionalismo”, que representa uma 

síntese das duas características anteriores, sem, contudo, apresentar muitos de 

seus limitadores. Por esta razão, ele foi o fator de posição que balizou a política 

externa do Governo Lula (2003 – 2010) na sua busca de novos caminhos no cenário 

internacional. O “Meridionalismo” corresponde, no plano da ideologia, à aceitação da 

condição de meridionalidade e sua utilização como trunfo no contexto internacional 

global (MARTIN, 1994). O Brasil possui no hemisfério meridional uma posição de 

destaque não só pelo seu tamanho como também pelo nível de sua industrialização, 

o que não se refere unicamente à sofisticação tecnológica, mas também à sua 

diversidade e à adaptabilidade dos produtos nacionais às condições de uso em 

países com características socioambientais análogas às nacionais. Na teoria, o 

“Meridionalismo” parte de uma perspectiva realista acerca da verdadeira natureza 

das relações internacionais, reconhecendo como bastante improvável uma simetria 

nas trocas entre os países do norte e os países do sul. Portanto, é dentro do próprio 

hemisfério sul que devem ser procuradas formas de superação dos desníveis inter-

hemisféricos. Há, dessa forma, uma real oportunidade de estreitamento da 

cooperação comercial e técnica do Brasil com os demais países do hemisfério 

meridional. 

Genericamente, seria possível afirmar que haveria uma fragilidade comum às 

nações do sul, não unicamente militar ou econômica, mas principalmente política e 

diplomática, que caracterizaria a questão meridional. Essa questão foi apresentada 

em palestra proferida pelo então ministro das relações exteriores brasileiro, Celso 

Lafer, na Escola Superior de Guerra no ano de 1992. Segundo ele:  

 
...essa tarefa (a de “relegitimar” em novos moldes a perspectiva do sul na 
ordem mundial) parte do reconhecimento de que existe uma relação Norte – 
Sul e de que esta é e continuará a ser problemática enquanto os países 
subdesenvolvidos não estiverem plenamente incorporados, e de maneira 
satisfatória, aos fluxos dinâmicos da economia mundial, pois esta 
incorporação é um ingrediente básico para a estabilidade da ordem mundial. 

 

Passados mais de um quarto de século do fim da “Guerra Fria”, é possível 

afirmar que a agenda internacional se tornou mais flexível, mas também mais 
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complexa. Os eixos de referência Leste-Oeste e Norte-Sul foram substituídos pelos 

chamados “novos temas”, de natureza política ou econômica (meio-ambiente; 

direitos humanos; não-proliferação de armas nucleares; migrações; população; 

entorpecentes; processos de integração econômica regional; iniciativas de 

harmonização de regulamentos nacionais em áreas como investimentos externos, 

serviços, propriedade intelectual ou compras governamentais; “cláusula social”, 

entre outros). Não é possível identificar, neste panorama mais complexo, um novo 

sistema internacional estruturado em torno de linhas de interesse ou de conflitos 

claramente definidos. Ao contrário, as coalizões de interesse vão se formando caso 

a caso. As relações entre as nações são cada vez mais fluidas e a nação “aliada” 

em disputas sobre o meio ambiente pode ser a “adversária” nas discussões sobre 

subsídios agrícolas.  

É sobre esse pano de fundo que serão cotejadas as ações dos governos 

brasileiros das duas primeiras décadas do século XXI com a posição do país na 

visão e na teoria do Heartland de Sir Halford John MacKinder. 

 

O Brasil e o Crescente Externo 
Segundo o exposto na seção anterior, o Brasil não pode escapar de sua 

Geografia. O “espaço” ocupado por ele é imutável. Entretanto, a sua “posição” não o 

é. E ela depende, de certa forma, das alianças forjadas com outros países para a 

consecução de seus objetivos específicos. Assim sendo, não há como mudar o fato 

do país estar localizado em uma região periférica, o Crescente Externo, em relação 

aos principais focos de poder no mundo. Mas a opção por políticas que minimizem 

os impactos oriundos dessa “posição” e a formação de alianças estratégicas nos 

mais diversos temas globais podem gerar ganhos de poder que aproximem o país 

dos seus objetivos específicos de desenvolvimento. 

Nesse sentido, o recurso à Teoria do Pivot Geográfico poderia auxiliar os 

responsáveis pela condução da política externa brasileira. Por exemplo, apesar de 

fisicamente afastado do Oceano Pacífico, há indícios cada vez mais claros de que a 

Ásia será um dos principais pontos focais nas disputas pelo poder global. A China, 

país situado no Crescente Interno e próxima do Heartland, apresenta um desafio 

concreto à liderança global dos Estados Unidos.  
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Ao longo dos dois Governos do Presidente Lula, houve diversas 

aproximações com os países do hemisfério sul em inúmeras iniciativas em uma 

grande variedade de temas de política externa. A maioria desses países está situada 

no Crescente Externo e possui semelhanças em inúmeros aspectos com o Brasil, o 

que constituiria vantagem para o país na negociação de parcerias equilibradas e 

proveitosas para todos os envolvidos. 

Um dos principais aspectos de política externa ressaltados no cotejamento 

das teorias de MacKinder com a realidade atual do país é a posição de fragilidade 

brasileira, ou de assimetria, nas relações com os principais países do hemisfério 

norte. A adoção do Meridionalismo possibilitaria, assim, acesso a novos mercados e 

recursos em condição de simetria às nações envolvidas e aumentaria as credenciais 

de prestígio do país no mundo. A política de aproximação desenvolvida para a África 

durante o Governo Lula é representativa de uma política externa desenvolvida tendo 

em vista as limitações da “posição” do país e as possibilidades de desenvolvimento 

mútuo das nações do sul. 

Entretanto, a inconsistência em relação à continuidade das iniciativas de 

política externa parece ser a tônica dos governos do início do terceiro milênio. Não 

há permanência nas ações externas entre os governos brasileiros e a efemeridade 

das iniciativas acaba sendo portadora de resultados contrários aos esperados. Os 

possíveis ganhos de prestígio da Diplomacia Brasileira, seja ela presidencial ou 

comandada pelo MRE, terminam minados pela falta de continuidade das inciativas 

propostas. Valiosos recursos, financeiros e não financeiros, acabam sendo 

desperdiçados pela falta de continuidade das ações diplomáticas do país. Se o país 

já é portador de limitados recursos de poder perante outras nações do mundo, o 

desperdício oriundo da falta de uma Política de Estado que ultrapasse as limitações 

e preferências ideológicas de governos transitórios acaba por pesar e limitar as 

chances de construção de uma política efetiva de desenvolvimento com fundamento 

nas relações com outros países. 

Conforme salientado nos círculos diplomáticos, o Brasil é grande demais para 

ficar de fora do complexo equilíbrio de poder mundial, mas ainda não conta com 

recursos de poder suficientes para atuar isoladamente (WESTMANN, 2017). Assim 

sendo, parcerias e alianças são necessárias para aumentar a capacidade brasileira 
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de atuação no tabuleiro global de poder. Relações simétricas são não apenas 

desejáveis, mas apresentam-se como as que podem produzir os melhores 

resultados para as aspirações brasileiras de desenvolvimento sustentável e 

equilibrado, com ganhos para a sua população. Nesse sentido, a exata noção da 

posição que o país ocupa perante os principais polos de poder globais é 

fundamental para uma ação bem-sucedida internacionalmente. E a compreensão 

das ideias contidas na obra de Sir Halford MacKinder pode contribuir para o esforço 

brasileiro de uma inserção soberana no concerto das nações.  

 
Considerações Finais 

Muito embora quase um século tenha se passado desde que Mackinder 

elaborou as suas teorias geopolíticas, a sua visão de mundo e as suas análises 

continuam válidas e atuais. Muito se deve ao fato de que, apesar de vários conflitos 

e modificações no mapa político do mundo, com o surgimento e aniquilamento de 

países inteiros, os grandes protagonistas da história das nações permanecem 

basicamente os mesmos. Podemos salientar que Estados como os Estados Unidos, 

a Alemanha, a Grã-Bretanha, o Japão, a Rússia e a França continuam a dar as 

cartas na geopolítica atual. Algumas outras nações, cuja influência era apenas 

regional, apareceram como importantes jogadores no tabuleiro mundial. China e 

Índia surgem como as principais candidatas a passar de potências regionais a 

globais pela força de suas economias e pela crescente importância que ganham no 

mundo de hoje. Entretanto, mesmo elas encontram-se próximas ao centro 

geográfico do mundo de MacKinder, ou seja, o Heartland.  

Basicamente, os mecanismos que regeram a lógica da geopolítica de 

MacKinder permanecem válidos, mesmo que adaptados a uma nova realidade. 

Historiadores concordam que o surgimento de uma Alemanha unificada, mais de um 

século atrás, abalou o sistema europeu ao introduzir um Estado mais poderoso do 

que cada um de seus vizinhos europeus (KISSINGER, 2012). Em nossa época, a 

ascensão da China ao posto de superpotência em formação tem maior significado 

histórico, uma vez que marcaria o deslocamento do centro de gravidade dos 

negócios mundiais do Atlântico para o Pacífico, e novamente para a World Island 

(KISSINGER, 2004). 
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Aparentemente, e apesar das oportunidades para uma inserção afirmativa na 

nova ordem global que surgiu com a queda do Muro de Berlim, o Brasil ainda não 

encontrou o seu lugar no mundo. E tampouco sabe como e onde quer chegar. E o 

mais importante: com que parcerias e aliados quer contar no caminho para o seu 

próprio desenvolvimento. 

Diferentemente do caminho trilhado pelo Barão do Rio Branco, cuja 

sensibilidade para as mudanças nos cenários externos levou-o a adotar uma política 

de aproximação junto aos Estados Unidos, a condução da política externa atual 

parece atrelada às instabilidades da política interna. Os ganhos alcançados desde a 

democratização do país passaram a padecer de oscilações e retrocessos, ao sabor 

da corrente política do grupo ocupante do Palácio do Planalto. Teoricamente, o 

desenvolvimento do país aparece como o principal objetivo, histórico, das relações 

externas brasileiras. Mas não há, e possivelmente nunca houve, uma definição 

precisa e aceita por todas as correntes políticas no país do que seja 

“desenvolvimento”. E muito menos dos meios que se desejam empregar para 

alcançá-lo. 

A distensão e desideologização do cenário externo proporcionou o 

florescimento de temas ocultos durante os quase 50 anos de Guerra Fria. Esses 

“Novos Temas” foram postos nas principais mesas de negociações globais e novas 

oportunidades de um protagonismo ativo surgiram para o Brasil. Em certos 

momentos, como na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio-Ambiente e o 

Desenvolvimento, de 1992, e a sua sequência, 20 anos mais tarde, esse 

protagonismo foi exercido. Temas como Comércio Exterior, especialmente os 

relacionados à Agricultura, e Mudanças Climáticas, também foram campo fértil para 

uma liderança brasileira, cuja legitimidade é ancorada na reconhecida capacidade 

de construção de consensos do Itamaraty. Entretanto, inúmeras oportunidades 

foram desperdiçadas devido à falta de continuidade nas ações de política externa a 

cada troca de governo. A política de aproximação com as nações africanas, na 

esteira do reconhecimento por parte do Chanceler Celso Amorim da “Dívida 

Histórica” brasileira (2004), é apenas um dos exemplos dos esforços empreendidos 

que foram desperdiçados pelos governos que sucederam a iniciativa do Presidente 

Lula.  
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Desde o início do século XX, quando José Maria da Silva Paranhos Júnior, o 

Barão do Rio Branco, iniciou a política de aproximação com os Estados Unidos, a 

condução da política externa no Brasil seguiu caminhos relativamente autônomos 

em relação aos sucessivos governos da República. Essa relativa autonomia 

funcionava como um garantidor de que as relações exteriores brasileiras seriam 

parte de uma Política de Estado e não estariam atreladas a Políticas de Governo, 

que, goste-se ou não do grupo no poder, são transitórias. Esse aspecto parece ter 

sido alterado no início do século XXI, para prejuízo da política externa brasileira e do 

desenvolvimento nacional. Como a construção de parcerias, a inserção em redes 

dos mais diversos tipos e a ampliação e conquista de mercados exigem longos 

períodos de maturação, a oscilação atual da atuação internacional do Brasil não 

permite avanços que se transformem em desenvolvimento ou em benefícios para a 

sua população. Sendo assim mais do que nunca, faz-se necessária a construção de 

uma agenda internacional de longo prazo, negociada por amplos setores da 

sociedade e que reflita os seus anseios, bem como sustente o processo de inserção 

soberana e afirmativa do país em meio à comunidade internacional de nações. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é identificar, a partir da seção “Geografia Histórica e 
Política” do XVIII Congresso Internacional de Geografia ocorrido no Rio de Janeiro 
em agosto de 1956, que abordagens relativas ao campo da Geografia Histórica, 
eram desenvolvidas no meio geográfico à época. Este recorte parte de uma 
perspectiva mais ampla, na qual procuramos articular dois campos, o da Geografia 
Histórica e o da Geografia Brasileira, a fim de compreendermos como o primeiro, 
influenciou o processo de sistematização do segundo. Evidenciamos que o 
levantamento sobre o evento e especificamente sobre sua seção, demonstra ser 
uma fonte relevante, capaz de auxiliar no reconhecimento da produção intelectual do 
período. 
PALAVRAS-CHAVE: Geografia Histórica, Geografia Política, XVIII Congresso 
Internacional de Geografia. 
 
RESUMEN  
El objetivo de este trabajo es identificar, a partir de la sección "Geografía Histórica y 
Política" del XVIII Congreso Internacional de Geografía ocurrido en Río de Janeiro 
en agosto de 1956, que enfoques relativos al campo de la Geografía Histórica, eran 
desarrolladas en el medio geográfico de la época. Este recorte parte de una 
perspectiva más amplia, en la que buscamos articular dos campos, el de la 
Geografía Histórica y el de la Geografía Brasileña, a fin de comprender cómo el 
primero, influenció el proceso de sistematización del segundo. Evidenciamos que el 
levantamiento sobre el evento y específicamente sobre su sección, demuestra ser 
una fuente relevante, capaz de auxiliar en el reconocimiento de la producción 
intelectual del período. 
PALABRAS-CLAVE: Geografía Histórica, Geografía Política, XVIII Congreso 
Internacional de Geografía. 
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Introdução 

Este artigo tem como problemática a discussão que visa relacionar dois 

campos: o da Geografia Histórica e o da Geografia Política.  Partimos de uma 

pesquisa de maior fôlego, que encontra-se em desenvolvimento, na qual 

procuramos responder a seguinte questão: Qual o papel e influência promovidos 

pela Geografia Histórica durante o período de sistematização da Geografia 

Brasileira? Nosso objeto de análise é, portanto, o campo da Geografia Histórica, a 

partir de um recorte temporal específico que envolve o processo de 

institucionalização da Geografia Brasileira. 

Por meio de nosso referencial teórico, constatamos que um importante marco 

para a consolidação da Geografia Brasileira foi a realização do XVIII Congresso 

Internacional de Geografia, promovido pela União Geográfica Internacional (UGI), 

em 1956, na cidade do Rio de Janeiro e articulado pelos professores da então 

Universidade do Brasil (UDF), hoje, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), liderados pelo professor Hilgard O’ Reilly Sternberg, então professor da 

UDF. De acordo com Machado (2009, p. 149), o evento contou com um total de 

1084 participantes e dentre as treze seções especializadas, estava à referente 

“Geografia Histórica e Política”, daí nossa escolha por essa seção. Enxergamos 

nesta seção a possibilidade de compreender como a Geografia Histórica estava 

sendo concebida e realizada naquele período em especial, visto que, todo evento 

científico, ainda mais se tratando de um evento internacional, mostra-se de grande 

pertinência no que concerne a identificação das concepções teóricas e produções 

intelectuais de um dado momento.  

Como procedimentos metodológicos, realizamos levantamento bibliográfico, 

sobre a temática em questão, e nos apoiaremos em um importante expoente da 

geografia brasileira, Antonio Carlos Robert Moraes, devido sua íntima relação com a 

geopolítica e a gestão do território, assim como com a geografia histórica. No 

pensamento do autor, são evidenciadas “a perspectiva histórica e política na análise 

tanto do espaço geográfico como da ciência geográfica” (MACHADO, 2013, p. 28). 

Esta pesquisa abrangeu os anais do evento, onde foram encontrados os resumos 

dos trabalhos referentes à seção de Geografia Histórica e Política, publicados na 
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Revista Geográfica, pelo Instituto Pan-Americano de Geografia e História (T.19, 

Nº45, 2º SEMESTRE DE 1956). Fizemos o levantamento de dez trabalhos. Neles 

procuramos identificar de forma sucinta, quais abordagens estavam sendo 

desenvolvidas, a partir do destaque de seus títulos, autores e respectivas 

nacionalidades. Posteriormente a este levantamento, foi realizado um quadro-

síntese, com as informações observadas, para melhor compreensão do leitor.  

A Geografia Histórica, concebida como uma das inúmeras formas de 

abordagem da Geografia acaba por configurar-se como um campo possuidor de 

fundamentações teóricas e metodológicas, podendo torna-se uma prática discursiva, 

relacionada aos moldes do fazer geográfico. O que pode acabar por trazer uma 

abordagem histórica dos territórios, quando a discussão da Geografia Política é 

abrangida. Compreendemos o território como um resultado histórico, fomentado pelo 

relacionamento da sociedade com o espaço, desta forma, só pode ser 

compreendido por meio do estudo de sua gênese e desenvolvimento, portanto, 

recuperar a história de sua formação leva à conformação das áreas de dominação 

estatal (MORAES, 2008, p. 52-53).  

A pesquisa tem como recorte temporal, o período que envolve os anos 30 e 

40 onde se assiste o processo de institucionalização até meados dos anos 50, 

quando ocorre o congresso em 1956. O artigo estrutura-se em três momentos, no 

qual procuramos seguir o que foi enunciado no próprio título do trabalho. O primeiro 

deles, procura trazer brevemente o contexto de sistematização da Geografia 

Brasileira. O segundo aborda a discussão sobre a relação entre os dois campos, 

Geografia Histórica e Geografia Política, onde procuramos salientar a formação do 

discurso geográfico da época, a partir de nosso referencial teórico, já o terceiro e 

último momento, engloba informações sobre a realização do XVIII Congresso 

Internacional de Geografia e especificamente em torno da seção “Geografia 

Histórica e Política”.  

 

I Momento – Breve contexto de sistematização da Geografia Brasileira 
Conforme exposto por Lia Osório Machado (1995, p.309), as três primeiras 

décadas do século XX, representaram uma época de redefinição da identidade 

nacional e da mentalidade brasileira, que deram movimento à uma gestão territorial 
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pautada em novas ideias e práticas concretas. Em outro artigo, a autora destaca que 

as: 

 
Ideias geográficas modernas foram introduzidas no Brasil no contexto de 
um acirrado debate sobre a natureza do ambiente social, institucional e 
físico do país. Tratava-se da questão de modernizar uma sociedade 
profundamente hierarquizada e conservadora, em pleno processo de 
adaptação às mudanças responsáveis pelo fim do sistema monárquico e da 
escravidão (MACHADO, 2012,p.1). 

 

As medidas travadas durante a década de 30 faziam parte do projeto 

modernizador do Governo Federal, vivenciadas durante o primeiro mandato do 

governo de Getúlio Vargas (1930-1945), que marcaram de forma considerável os 

âmbitos político, econômico e cultural da sociedade brasileira, recém saída da 

condição agrário-exportadora, passando para a condição de urbano-industrial, 

produzindo desta forma um novo modelo institucional estabelecido pelo Estado Novo 

(1937-1495), que preconizava a necessidade de um governo forte, caracterizado por 

ideologias centralizadoras e nacionalistas que marcavam o cenário político à época, 

o que levou à criação de inúmeros departamentos, instituições, companhias e 

órgãos, tais quais as primeiras universidades brasileiras (MACHADO, M.S, 2000, p. 

124-125).  

Como destacado por Mônica Sampaio Machado (2000), a estrutura 

universitária brasileira é muito recente, quando comparada à europeia. A autora 

aponta que após a proclamação da República, entre os anos de 1909 e 1928, 

surgiram as primeiras universidades, no entanto, como elas foram fundadas como 

uma mera agregação a partir de escolas isoladas, não obtiveram êxito (p. 123). 

Desta maneira, podemos afirmar com base em Machado que, efetivamente, as 

primeiras universidades brasileiras que fixaram as bases da atual estrutura 

universitária nacional surgiram entre os anos de 1930 e 1945 durante o primeiro 

governo Vargas, com a implementação em 1934 da Universidade de São Paulo 

(USP) e em 1935 com a implementação da Universidade do Distrito Federal, atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): 

 
A institucionalização da geografia universitária brasileira ocorre a partir 
destes dois novos pólos de produção científica nacional. O pólo universitário 
“paulista” e o pólo universitário “carioca”. Tanto a Universidade de São 
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Paulo quanto a Universidade do Distrito Federal possibilitaram a 
implantação da geografia moderna no Brasil e impulsionaram a formação de 
duas escolas representativas da geografia nacional: a escola paulista e a 
escola carioca de geografia. (MACHADO,M.S, 2000, p.124) 

 

Conforme colocado por Bernardes (1982, p.521), nos dois principais centros 

metropolitanos, houve a ação direta de alguns mestres franceses no processo de 

formação das primeiras gerações dos geógrafos brasileiros, dentre eles podemos 

destacar Pierre Deffontaines, à frente da criação do curso de Geografia na então 

UDF e Pierre Monbeig na USP. O autor destaca ainda que o estímulo às primeiras 

gerações de estudantes, deu-se pelo sucesso inicial dos cursos universitários de 

Geografia, pela fundação em 1934 da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), 

reestruturada em 1945, ao compor os dois centros, à criação de um núcleo de 

pesquisas permanente, o Conselho Nacional de Geografia (CNG), fundado em 1937 

e incorporado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1938 e à 

adesão do Brasil à União Geográfica Internacional (UGI) (BERNARDES, 1982, p. 

519-520). 

Concordarmos com Moraes (1991, p. 172) quando o mesmo afirma que a 

relação entre a institucionalização da geografia está ligada à construção de uma 

base política de massas, posta em prática durante o Estado Novo. O autor aponta 

que tratava-se da construção de uma “nova geografia material do país, e esta se 

fazia acompanhar de uma nova construção simbólica da identidade nacional: o 

nacional agora claramente expresso como estatal e oficial”. O processo de 

sistematização atuou como um “movimento de autolegitimação do trabalho científico, 

impulsionado pela afirmação de uma razão técnica”, onde o discurso geográfico é 

utilizado como argumento de autoridade para tais práticas (MORAES, 1991, p. 171-

172).  

 

II Momento - Sobre a Geografia Histórica e a Geografia Política: A construção 

de um discurso geográfico 
De acordo com artigo de Silva (2012), o campo da geografia histórica tem 

como característica a não linearidade, apresentando momentos de reconhecimento 

e momentos em que sua prática foi vista como “uma excrescência no seio da ciência 

geográfica” (p.1). Trata-se de um campo caracterizado pela pluralidade, onde são 
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encontradas inúmeras metodologias e formas de ser praticado, o que dificulta sua 

definição.  

Quando procuramos relacioná-lo ao campo da Geografia Política, nos vemos 

diante de uma abordagem que compreende o território como um resultado histórico, 

fomentado pelo relacionamento da sociedade com o espaço, desta forma, só pode 

ser desvendado por meio do estudo de sua gênese e desenvolvimento, portanto, 

recuperar a história de sua formação leva à conformação das áreas de dominação 

estatal, como bem destacado por Moraes (2008, p.52-53). O autor destaca ainda 

que: 

 
Tal concepção resgata o diálogo da geografia com a história, na busca da 
explicação do que Milton Santos denominou com propriedade de “relações 
espaço-temporais”. São elas, ao mesmo tempo, elementos de 
particularização dos processos históricos, ao espacializá-los, e resultantes 
de determinações históricas que se materializam no espaço, os quais 
particularizam os lugares terrestres ao dar-lhes a marca da temporalidade 
dos usos sociais ali praticados (MORAES, 2008, p.52).  

 

Segundo Iná Elias de Castro (2011, p. 50), “a política surge da relação entre 

os homens e das opções feitas, historicamente, para a sua realização”. Sendo 

assim: “é na relação entre a política – expressão e modo de controle dos conflitos 

sociais – e o território – base material e simbólica da sociedade – que se define o 

campo da geografia política” (CASTRO, 2011, p. 16). A autora aponta ainda, para a 

inseparabilidade entre a geografia universitária e os interesses das elites políticas 

nacionais, estabelecidos pelo Estado nacional, “que resultaram na identificação da 

geografia política, como um ramo específico da disciplina” (p.42).  O processo de 

delineamento do fundamento político-territorial do conhecimento geográfico teve no 

contexto histórico um importante alicerce (CASTRO, 2011, p. 59), fazendo com que 

a Geografia ao lado da História, atuassem como importantes instrumentos de 

identificação dos recursos e à criação de um discurso proveniente das práticas 

nacionalistas e seus respectivos agentes.  

Como bem destacado por Moraes (2008, p.23), “os discursos geográficos – 

no sentido mais amplo do termo (discursos referidos ao espaço terrestre) – variam 

por lugar, variam por sociedade, mas principalmente pela época em que foram 

gerados”. Em nosso caso, o contexto deste discurso, está imbricado como já 
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exposto no primeiro momento, ao período de sistematização da Geografia Brasileira 

enquanto disciplina acadêmica assistido durante o primeiro mandato varguista. Vale 

salientar que os discursos produzidos pautavam-se em um “conhecimento científico 

pretensamente neutro” (MORAES, 2008, p. 128) e foram engendrados a partir de um 

pensamento geopolítico que afirmava “a necessidade de um Estado forte, dando 

clara ênfase na idéia da expansão territorial como caminho do progresso nacional 

(MORAES, 2008, p. 122). 

Neste sentido, Moraes (2009), coloca que um dos temas mais clássicos do 

campo da Geografia Política, é justamente “o estudo histórico dos processos de 

formação dos territórios estatais” (p.73). O autor destaca que, se falamos a partir do 

momento atual, trata-se de uma “investigação pos festum”, onde buscamos a 

gênese e o desenvolvimento da materialidade das políticas atuais, que são os 

“territórios hoje existentes” (MORAES, 2009, p. 60-61). Desta maneira a Geografia 

Histórica atua como “caminho de reconstituição (em várias escalas) do processo de 

formação dos atuais territórios, postura que – inapelavelmente – repõe uma ótica de 

história nacional (mesmo no âmbito de uma perspectiva crítica)” (MORAES, 2009, 

p.61).  

Esta breve discussão entre os dois campos deixa claro que, a abordagem 

histórica em torno das pesquisas sobre a relação entre território, poder e Estado, 

demonstra-se como fundamental no que concerne ao pleno reconhecimento dos 

processos de formação e identificação de seus agentes e instituições. Como 

apontado por Chris Philo, “a importância da geografia histórica é fazer com que uma 

sensibilidade geográfica seja introduzida no estudo de todos esses fenômenos do 

passado – econômicos, sociais, políticos ou qualquer outro (...)” (PHILO, 1996, p. 

270). Portanto, concordamos com Antonio Carlos Robert Moraes (2008, p. 133), 

quando o mesmo assenta que, “desvendar os nexos entre posições ideológicas, as 

práticas políticas e a produção científica (...) revela-se passo fundamental para o 

avanço substantivo da reflexão geográfica no Brasil”. Este posicionamento pode ser 

melhor elucidado por meio da associação entre a Geografia Histórica e  a Geografia 

Política.  
 

III Momento - Sobre o XVIII Congresso Internacional de Geografia 
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De acordo com informações da Revista Geográfica (T.XIX, Nº 45, 2º 

Semestre de 1956), o XVIII Congresso Internacional de Geografia, foi o primeiro a se 

realizar no Brasil, e colocou o continente americano, em especial o hemisfério sul, 

na posição de principal foco e centro irradiador da geografia, além de ter constituído 

um importante marco para a integração do Brasil no plano científico internacional 

(p.1). “O Congresso resultou numa propaganda no exterior bem maior do que a de 

qualquer outro congresso científico, aqui realizado” (p. 3). Segundo Amália de 

Lemos (2009, p. 27), foi um relevante evento para a geografia brasileira e latino-

americana, e a acabou por gerar a criação de vários centros de estudo. A autora cita 

Carlos Augusto Figueiredo Monteiro (2008), que: 

 
se refere a esse evento como um marco inaugural da subseqüente fase de 
‘afirmação’ da geografia brasileira, que duraria até 1968, a partir de quando 
se inicia o que ele denominou de ‘ponto de mutação’ (de 1968 a 1973). Para 
Monteiro, foi nesse período em que se formava uma nova geração de 
geógrafos egressos das Faculdades de Filosofia, aglutinados nas profícuas 
atividades da AGB e, sob a égide do Estado Nacional que tornava a 
pesquisa geográfica um poderoso auxiliar do poder público no 
conhecimento do país, no levantamento de seus recursos e regionalização, 
onde predominavam as componentes naturais (Geografia Física) imputadas 
sob as perspectivas de determinismo ambiental, após a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) (LEMOS, 2009, p. 28).  

 

Conforme colocado por Aroldo de Azevedo (1956), a escolha para que o 

evento fosse realizado no Rio de Janeiro, foi decidida em 1952, na Assembleia Geral 

da União Geográfica Internacional, em Washington.  O autor também destaca que o 

evento “demonstra que os geógrafos do Mundo interessam-se pelo nosso país” 

(p.3). O evento ocorreu entre os dias 9 e 18 de agosto, conforme exposto em 

noticiário da Revista Brasileira de Geografia (v.18, nº 1, 1956) e foi articulado pela 

Comissão Nacional da UGI, pelos professores de Geografia da Universidade do 

Brasil, conduzidos pelo professor Hilgard Sternberg, grande idealizador do evento e 

importante expoente para a geografia brasileira em meados do século XX; pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); pelo Departamento de 

Geografia da Universidade de São Paulo; e pela Prefeitura do Distrito Federal, que o 

amparou política e financeiramente, conforme destacado por Mônica Machado (2009 

p. 149-150).  
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O evento foi realizado na Escola Naval do Rio de Janeiro, na ilha de 

Villegaignon na Baía de Guanabara, no qual a Marinha disponibilizou alojamento 

gratuito para 200 membros e transporte para o centro da cidade, como colocado por 

Evangelista (2004, p.s/n). O autor aponta ainda, a ampla divulgação vivenciada pelo 

congresso, onde sua primeira circular, continha oito mil cópias que foram divulgadas 

entre diversos países, além da existência de um escritório central com atendimento 

das 8:30h às 18:30h, onde a comissão da publicidade favorecia o contato com a 

imprensa brasileira e internacional. Em artigo de Amália de Lemos, foi destacado 

que o evento contou, 

 
com a presença de representantes de 56 países, num total de 1.084 
pessoas. Nessa ocasião, os países não pertencentes à América Latina com 
maior número de participantes foram: os Estados Unidos com 103 pessoas, 
a França com 64, a Alemanha com 31, o Reino Unido com 23, o Japão com 
19 e a Itália com 17. Dentre os países latino-americanos, destaca-se, por 
sua importância numérica e intelectual, o Brasil, com 639 representantes, a 
Argentina com 18, o Uruguai com 16, o Chile com 13, o México com 6, 
Cuba com 5, a Venezuela com 4 e, demais países, como Guatemala (2 
participantes), Haiti, Panamá, Porto Rico e República Dominicana, com um 
representante cada, que, mais que geógrafos, eram interessados nos 
conhecimentos geográficos (LEMOS, 2009, p. 27).  

 

Em relação ao decorrer dos dias do evento, com base em artigo de Helio 

Evangelista (2004), os destaques são para as visitas ao Presidente da República, ao 

Ministro das Relações Exteriores e ao Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro. Além de 

recepção oficial no Palácio do Itamaraty e uma seção inaugural no Teatro Municipal, 

com a presença e fala do então presidente Juscelino Kubitschek. No segundo dia, os 

destaques são para visita à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao 

Ministério da Educação, ao IBGE, ao Conselho Nacional de Geografia (CNG), à 

Faculdade Nacional de Filosofia, à Diretoria do Serviço Geográfico do Ministério da 

Guerra e à Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha. Nos 

demais dias do Congresso, podemos salientar o exposto por Ilidio Amaral: 

 
Além das sessões de leitura e discussão das comunicações, e dos 
trabalhos das comissões, foram organizados dois simpósios, consagrados 
aos <<Problemas dos campos nas regiões tropicais>> e à <<Contribuição 
da Geografia ao planejamento regional de áreas tropicais>>, sessões de 
filmes, conferências, exposições de mapas, livros e revistas, excursões (as 
excursões grandes foram em número de nove), etc. (AMARAL, 1968, p. 96) 
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Cabe frisar as excursões realizadas para as diversas regiões do país, pois 

representaram importantes levantamentos, dentre as quais: 

 
A do Pantanal mato-grossense, chefiada por Miguel Alves de Lima; a do 
Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Região de São Paulo, por 
Ab’Saber e Maria Therezinha Segadas Soares; a da Planície Litoral e região 
açucareira do Estado do Rio de Janeiro, por Lysia Bernardes; e a do 
Planalto Meridional, por Orlando Valverde (MACHADO, M.S. 2009, p. 150)  

 

Como podemos constatar, o evento contou com uma atuação marcante do 

Governo Federal, particularmente das forças armadas (EVANGELISTA, 2004, p. 

s/n). Isto se deve ao fato, destacado por Almeida, onde aborda que devido ao 

evento: 

 
A relação entre a área de planejamento do governo federal e a universidade 
se solidificou ainda mais, tanto no que concerniu às questões de logística do 
congresso, quanto aos aspectos acadêmicos, com os convites a alguns 
professores universitários de São Paulo e do Nordeste para elaborarem 
alguns guias de excursões. Além disso, a relação entre Desenvolvimento 
Econômico e Geografia passava também a ser objeto de análise no 
ambiente universitário (ALMEIDA, 2004, p. 412).  

 

O congresso resultou ainda, no importante “Curso de Altos Estudos 

Geográfico”, por iniciativa do professor Hilgard Sternberg que teve como auxiliar, 

Maria do Carmo Galvão (MACHADO, M.S, 2009, p. 151). O curso durou seis 

semanas e foi ministrado para quarenta estudantes brasileiros, tendo contado com a 

colaboração da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior do Ministério da Educação sob o patrocínio da Fundação Rockefeller, onde 

os geógrafos brasileiros desfrutaram dos ensinamentos de mestres como Pierre 

Birot, André Cailleux, Pierre Deffontaines, Pierre Monbeig, Erwin Raizs, Orlando 

Ribeiro e Carl Troll (REVISTA GEOGRÁFICA, T. 19, Nº 45, 1956).  

 

Seção XI Historical and Political Geography 

O evento contou ao todo com treze seções, sendo elas: Seção I – Cartografia 

e Fotogeografia, com 26 trabalhos; Seção II de Geomorfologia com 69 trabalhos; 

Seção III – Climatologia, com 20 trabalhos; Seção IV – Hidrogeografia, com 4 

trabalhos; Seção V – Biogeografia, com 10 trabalhos; Seção VI – Geografia Humana 

com 18 trabalhos; Seção VII – Geografia da População e do Povoamento com 52 
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trabalhos; Seção VIII – Geografia Médica com 19 trabalhos; Seção IX – Geografia 

Agrária com 28 trabalhos; Seção X – Geografia da indústria, do comércio e do 

transporte, com 28 trabalhos; Seção XI – Geografia Histórica e Política com 20 

trabalhos; Seção XII – Metodologia de ensino da geografia e bibliografia com 16 

trabalhos e por fim a Seção XIII – Geografia Regional com 10 trabalhos 

(EVANGELISTA, 2004, p. s/n). É importante frisar que, de acordo com artigo de 

Helio Evangelista (2004), a seção Geografia Histórica e Política, aparece com um 

total de vinte trabalhos, entretanto, em nosso levantamento, encontramos dez 

trabalhos, iremos levar em conta, nosso levantamento.  

Abaixo quadro-síntese realizado a partir do levantamento dos dez trabalhos, 

todos foram traduzidos e especificados por título, que ao nosso ver, evidenciam a 

temática desenvolvida, além dos autores, suas respectivas nacionalidades e 

categorias estabelecidas por nós. 

 

 

 

TÍTULO DA OBRA AUTORES NACIONALIDADE CATEGORIA 

Contribuição ao Estudo da Linha Paraná-
Estado de São Paulo  

Júlio Planck 
Bittencourt e 

Rodolf Doubeck 
Brasil Geografia 

Histórica 

O Uso da Descrição de Viagens na 
Reconstrução do Cenário Passado com 
Referência Especial às Ilhas Filipinas 1825-
1860  

Ella M.J. Campbell Inglaterra Geografia 
Histórica 

Lista dos Primeiros Globos da Fundação 
Coronelli como Primeiro Passo para um 
Catálogo Internacional  

Robert Haardt Áustria Geografia 
Política 

Notas de Geografia e História da Diocese de 
Trois-Rivières 

Louis Edmond 
Hamelin Canadá Geografia 

Política 

Alguns Aspectos Geográficos da Togolandia, 
sob tutela do Reino Unido, em relação à 
Decisão das Nações Unidas sobre seu 
Futuro  

Ronald James 
Harrison-Church Inglaterra Geografia 

Política 

Grupos Minoritários como Entidades 
Regionais: um Problema Administrativo e 
Político 

George Kish Estados Unidos Geografia 
Política 

Rota de Ulrich Schmidel pelo  Sul do Brasil 
nos anos: 1552-1553  Reinhard Maack Brasil Geografia 

Histórica 

A Evolução do Mapa Político do Canadá Norman L. 
Nicholson Canadá Geografia 

Política 
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Seleção de sítios para a Nova Capital do 
Brasil 

Alejandro Oscar 
Solari Argentina Geografia 

Política 
México 150 anos depois de Humboldt: 
Mudança de formas e funções da estrada de 
Acapulco a Veracruz 

Rayfred L. Stevens México Geografia 
Histórica 

 

A partir deste quadro-síntese, e de uma breve observação dos trabalhos e 

seus títulos, podemos constatar que a Geografia Histórica aparece de forma sutil, 

basicamente no que concerne aos estudos de estradas, rotas e descrições de 

viagens, como nos trabalhos de Júlio Planck Bittencourt e Rodolf Doubeck, Reinhard 

Maack, Rayfred L. Stevens e Ella M.J. Campbell, única mulher com tese 

apresentada durante a seção. A geografia histórica também aparece como recurso 

para a reconstrução dos episódios pretéritos, como nos casos das seguintes teses: 

“Lista dos Primeiros Globos da Fundação Coronelli como Primeiro Passo para um 

Catálogo Internacional” de Robert Haardt e “Notas de Geografia e História da 

Diocese de Trois-Rivières” de Louis Edmond Hamelin. O trabalho de Norman L. 

Nicholson, ao tratar da evolução do mapa político do Canadá, também traz esta 

perspectiva. Dos dez trabalhos levantados, quatro deles abordam especificamente 

as concepções relativas ao campo da Geografia Histórica, por trazerem e 

apresentarem investigações ligadas aos estudos do passado, enquanto os outros 

são ligados ao campo da Geografia Política. Um fato curioso foi a não utilização do 

termo “Geografia Histórica” em nenhum dos trabalhos, o que nos traz o seguinte 

questionamento: Os autores a partir de suas bases teóricas defendiam de fato a 

realização de uma Geografia Histórica, ou utilizavam a história nos estudos 

geográficos somente como ciência auxiliar? Sabemos que a discussão é bem mais 

densa, devido à multiplicidade de metodologias referentes ao campo da Geografia 

Histórica.   

 

Considerações finais 
Procuramos neste trabalho, a partir da análise da décima primeira seção 

“Geografia Histórica e Política  do XVIII Congresso Internacional de Geografia, 

identificar que abordagens relativas ao campo da Geografia Histórica, estavam 

sendo realizadas naquele período específico. Nossa pesquisa encontra-se em 

estágio de desenvolvimento, e faz parte de uma investigação mais ampla, conforme 
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destacado no inicio deste artigo. O XVIII Congresso Internacional de Geografia, foi 

um marco na Geografia Brasileira, e portanto a sua análise demonstra-se 

interessante para nossa investigação. Mais do que respostas, concluímos este artigo 

com diversos questionamentos, como por exemplo, a trajetória intelectual dos 

autores em destaque. Em suma, encontramos neste trabalho, pistas essenciais que 

nos ajudarão à chegar ao nosso objetivo, o de compreender a influência da 

Geografia Histórica durante o período de institucionalização da Geografia Brasileira. 
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O POPULISMO PARA ALÉM DO SENSO COMUM: DE IANNI À ATUALIDADE 
Március Herculano* 

 
RESUMO 
O populismo vem ganhando as manchetes de vários meios de comunicação e com 
isso o meio acadêmico volta a debater a temática. O senso comum parece margear 
praticamente todas as discussões e hoje já é possível confundir populismo com 
fascismo e nazismo. Ou simplesmente uma figura política popular ganha logo a 
classificação de populista. Nos parece estranho quando colocamos Getúlio Vargas, 
Adolf Hitler, Benito Mussolini, Evo Morales e Donald Trump no mesmo pacote. 
Apesar de todos serem taxados de populistas em algum momento, nem todos 
podem ser tratados dessa forma, o debate precisa ser mais profundo. Após uma 
breve explanação sobre esses distintos conceitos foi possível verificar que 
populismo é um fenômeno singular.  
PALAVRAS-CHAVES: populismo, nacionalismo, nazismo, fascismo  
 
RESUMEN 
El populismo viene ganandolos titulares de varios medios de comunicación y conello 
el medio académico vuelve a debatir la temática. El sentido común parece margear 
prácticamente todas las discusiones y hoy ya es posible confundir populismo con 
fascismo y nazismo. O simplemente una figura política popular gana luego la 
clasificación de populista. Nos parece extraño cuando colocamos a Getúlio Vargas, 
Adolf Hitler, Benito Mussolini, Evo Morales y Donald Trump en el mismo paquete. A 
pesar de que todos son tajados de populistas en algún momento, no todos pueden 
ser tratados de esa forma, el debate necesita ser más profundo. Después de una 
breve explicación sobre estos distintos conceptos fue posible verificar que el 
populismo es un fenómeno distinto. 
PALABRAS-CLAVE: populismo, nacionalismo, nazismo, fascismo 
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Introdução 
O populismo é um importante conceito que deveria estar mais presente nos 

estudos da Geografia.Com a ascensão de algumas figuras representantes desse 

fenômeno, a partir dos anos 2000, a mídia e o ambiente acadêmico retomam a 

discussão sobre o populismo. O termo definia governos das décadas de 1930 a 

1960, tais como Juan Domingo Perón, na Argentina, Getúlio Vargas, no Brasil, José 

María Velasco Ibarra, no Equador, Víctor Estensoro e Hérman Siles Zuazo, ambos 

na Bolívia, Lázaro Cárdenas del Río, no México, entre outros. No entanto, o debate 

atual, fortalecido pelo senso comum, tem tomado conta da maior parte das 

explicações desse fenômeno político.  

Governantes recentes na América Latina, como Luiz Inácio Lula da Silva 

(Brasil), Rafael Correa (Equador), Evo Morales (Bolívia), Hugo Chavez e Nicolás 

Maduro (Venezuela) e Nestor e Cristina Kirchner (Argentina), vêm ganhando a 

alcunha de populistas pela a academia e por veículos de comunicação. Se 

tomarmos como base uma visão simplista de classificar governos que dispensam 

maior atenção aos investimentos sociais como populistas, já encontraremos uma 

primeira incongruência. Muitos tratam candidatos, presidentes e parlamentares 

eleitos, com propostas completamente contrárias, como Donald Trump, nos Estados 

Unidos, Marie Le Pen, na França, Silvio Berlusconi, na Itália e GeertWilders, na 

Holanda, também como populistas. Se dois grupos completamente opostos são 

tratados como populistas, qual é o lado que se aproxima e/ou se firma como de fato 

populista?  

Dentro da Geografia Política alguns termos que deveriam ser fundamentais 

serão debatidos. Três deles serão tratados diretamente no decorrer desse artigo, 

são eles, além de Populismo, Fascismo, Nazismo e Ditaduras. O objetivo deste 

artigo foi reunir uma parte da literatura sobre os assuntos supracitados, 

diferenciando os temos que geram confusões e deturpam a compreensão do 

populismo, além de aproximar a Geografia Política desse debate.  

Algumas questões podem ser levantadas a partir dessa explanação inicial. 

Seriam esses governos atuais de fato populistas? O que é populismo? Ele se limita 

a um período histórico?  
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Populismo na visão do sociólogo Octavio Ianni 
Octavio Ianni possui duas obras referências para os estudos de populismo e 

por isso será usado como autor principal. Ao analisar o fenômeno, entende que se 

trata de uma etapa da evolução entre a sociedade nacional e a economia 

dependente. Portanto, a busca por uma nova combinação entre tendências do 

sistema social e as determinações da dependência econômica. Tendo esse 

movimento as massas assalariadas aparecem como importante elemento formador 

do processo e político: “As massas populistas (por suas ações, tanto quanto na 

forma pela qual são manipuladas) possibilitam a reelaboração da estrutura e 

atribuições do Estado.” (IANNI, 1991, p. 9). 

As crises do imperialismo europeu e estadunidense, agravadas pela quebra 

da Bolsa de Valores em 1929, e o colapso das oligarquias liberais, ocorridas no 

século XX, permitiram o surgimento de novas organizações e reorganizações do 

aparelho estatal. Portanto uma maior proximidade do Estado com a sociedade 

nacional. Através desse movimento é que as massas tomam um importante papel 

político e decisivo. 

Octavio Ianni entende que o populismo latino-americano correspondeu à 

etapa final do processo de dissociação entre os trabalhadores e os meios de 

produção, ou seja, constituindo o mercado de força de trabalho na formalização das 

relações de produção de tipo capitalista avançado. Com isso ocorre um rompimento 

dos padrões socioculturais do período oligárquico. A Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), em 1943, durante o período Varguista é um claro exemplo desse 

movimento no Brasil. 

Ainda na visão do autor, o governo populista pode assumir um caráter 

ditatorial ou democrático. Quando observados os governos recentes ocorridos, 

principalmente, na América do Sul, o caráter democrático é a característica 

marcante. Em outros casos, a representação nacional-popular é um forte caráter 

autoritário e ditatorial que o populismo pode ter. Apesar dessa política negar os 

princípios democráticos, ainda sim inserem a população marginal à economia, 

cultura e política da nação. É um regime baseado em contexto centralizador de 

nacionalização extensiva ou total. Essa segunda forma encontra dificuldade em se 

inserir em sociedades com uma democracia representativa consolidada e ampla. O 
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cunho ditatorial apresentado, não leva em consideração o desenvolvimentismo, 

nacionalismo e anti-imperialismo, processos muito presentes na América Latina e 

que representou governos como o cardenismo, peronismo e varguismo (IANNI, 

1991). Independente do caráter adotado pelo populismo o rompimento com o regime 

oligárquico vigente é o principal objetivo. 

O populismo busca romper com as relações e estruturas de dependência 

mantidos pela oligarquia até então no poder. Esse movimento é denominado anti-

imperialismo. Isso não caracteriza um movimento radical de rompimento total com o 

exterior. Para Ianni, esse caráter fica, muitas vezes, restrito mais ao campo 

ideológico que o efetivo (IANNI, 1989). Se observarmos os recentes governos sul-

americanos, que possuem características populistas, perceberemos a participação 

destes em diversos assuntos ligados à política externa, seja em missões de paz ou 

em negociações de acordos internacionais. Isso não caracteriza a ação como neo-

imperialismo. Somada a essa ação, o populismo adquire características fortes de 

nacionalização e desenvolvimentismo.  

Todos esses processos representam a fundamental necessidade da conversa 

entre classes sociais. Sendo assim a ascensão das massas menos abastadas, o 

surgimento de novas classes sociais, denominado como policlassismo, e o acesso a 

produtos antes inatingíveis por boa parte da população fora, então, possível 

(HERCULANO, 2017).  

O pacto classista, assessorada pela insatisfação burguesa com a política 

anterior e aceitação de conversas com todas as demais classes é uma importante 

característica. Disso surge o fortalecimento de sindicatos e participação efetiva da 

classe operária na vida política. Esse processo não significa uniformidade na 

importância e participação das classes sociais, mas uma equalização das mesmas. 

Para Ianni, as classes sociais não possuem uma igualdade, principalmente no peso 

político específico. 

 
[...] elas são heterogêneas, inclusive quanto aos graus de desenvolvimento 
das suas consciências [...] nas estruturas e decisões do populismo, a 
burguesia tem sempre acabado por fazer prevalecer os seus interesses. 
Tanto assim que o capitalismo continua não só a funcionar como também a 
desenvolver-se durante a sua vigência. (IANNI, 1989, pág. 38) 
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O autor ainda expõe outra fragilidade imposta ao populismo pela classe 

burguesa, ao mesmo tempo em que admite um “pacto” com as demais camadas 

sociais, se considera líder desse movimento, conforme já exposto. A partir do 

momento que a classe burguesa se sentir lesada, a mesma pode por um ponto final 

ao populismo (IANNI, 1989). Esse movimento pode ser visto no Brasil com a 

ascensão de Michel Temer (2016) após processo de impeachment da então 

presidenta Dilma Roussef (2014 - 2016). Portanto, o pacto entre classes para a 

ascensão do populismo só é realizado de maneira ilustrativa, mesmo que o líder 

advenha de classes operárias ele ainda será um refém dos interesses burgueses 

(IANNI, 1989).  

O nacionalismo*, sempre presente nos movimentos populistas, é outro 

importante sustentáculo. A manifestação do mesmo pelas classes sociais aliadas no 

pacto populista era uma vaga manifestação do anti-imperialismo, segundo Octavio 

Ianni. O que se pretendia com essa forma de nacionalismo era: “[...] uma ‘técnica 

política’ para forçar os governos e as empresas que atuam de modo espoliativo a 

reformular as condições de barganha e dependência.” (IANNI, 1989, pág. 39). 

A partir do momento que as classes burguesas presentes no governo 

populista é uma maioria em formação, o interesse é mais econômico que 

propriamente político, não conseguindo organizar uma outra maneira de anti-

imperialismo, permanecendo, segundo Ianni: “[...] no nível do nacionalismo 

populista, fundamentando a idéia (sic) de que a ‘nação’ deve ser dada de volta ao 

‘povo’.” (IANNI, 1989, pág. 39). Tal discurso pode ser encontrado na posse de 

Donald Trump (2017), daí uma explicação para tantos veículos midiáticos o taxarem 

de populista. 

Apesar do populismo ser um movimento mais presente e, portanto, discutido 

na América Latina, o mesmo não se restringe a esse limite geográfico. Exemplos, 

mesmo que pequenos, nos Estados Unidos, Rússia, China e países africanos foram 

possíveis de serem vistos ao longo da história. No entanto é um fenômeno que não 

se renova, tem uma data final, na América Latina. Ianni atribui esse fim à 

                                            
* O nacionalismo presente no populismo é de inchaço do estado, assim o acúmulo de capital auxiliaria 
no investimento social, uma das principais propostas do populismo. A ideia de valorização do que é 
do estado e, por consequência nacional, é um grande ponto desses tipos de governo. 
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emergência dos estados autoritários e a formação de novas versões de Estados 

burgueses, que se desenvolveram a partir da aliança do capital e do poder público. 

O enfraquecimento do nacionalismo representou, segundo Ianni, o fim do 

populismo, pelo fato da burguesia não compreender o processo e desfazendo, 

assim, o "pacto" classista e pondo fim ao regime populista: 

 
[...] os resultados finais dos processos nacionalistas [...], constituem a 
expressão mais clara da incapacidade da burguesia latino-americana para 
alcançar como classe dominante um desenvolvimento capitalista 
independente [...] frustração quanto aos resultados da industrialização 
denominada substitutiva de importações [...] fortaleceram-se os vínculos 
com os centros decisórios externos, acentuando-se a internacionalização 
dos subsistemas econômicos nacionais. (IANNI, 1989, p. 116 – 117) 

 

Ao mesmo tempo que Octavio Ianni entende que o populismo tenha se 

findado em meados dos anos 1960, pela ascensão dos regimes autoritários, é 

possível encontrar governantes populistas na atualidade ou pelo menos que se 

assemelham muito àqueles que receberam essa nomenclatura. Vide Lula, no Brasil, 

Hugo Chávez, na Venezuela, Rafael Correa, no Equador e Evo Morales, na Bolívia. 

Todos estes citados tinham ou têm semelhanças com representantes populistas.  

 
Outras visões de populismo 

O populismo por representar um fenômeno relativamente restrito e com 

possível ressurgimento na atualidade acabou gerando poucos estudos clássicos 

sobre o assunto. Tal fato motiva visões que muitas vezes margeiam ou são 

totalmente abastecidas pelo senso-comum. É nesse momento que diversos autores 

trabalham com a ideia de períodos restritos para o fenômeno, de diferentes 

motivações para início e fim do populismo e até mesmo de suas características 

enquanto governantes. 

Autoras como Maria Hermínia Tavares de Almeida e Margarita López Maya, 

entendem que o populismo tem o seu fim decretado a partir do momento em que a 

sociedade se urbaniza, pois, tal movimento só pode ocorrer em países que estão no 

processo de transição de característica rural, para característica urbana. A partir do 

momento que a sociedade se encontra como majoritariamente industrializada o 

populismo não pode mais ter ascensão. No entendimento delas esse movimento 
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representa a insatisfação do rural com a falta de condições de atendimento público 

recebidas (HERCULANO, 2017). Se levarmos em consideração essa visão seria 

impossível admitir um retorno do populismo na atualidade, principalmente nos 

países da América do Sul, com os nomes citados anteriormente. Os países, 

independente do grau de industrialização, já se encontram majoritariamente 

urbanizados.   

Já na visão de Francisco Panizza (2009), o populismo se desmembra em 

duas vertentes. A primeira seria o populismo de inclusão, ou seja, o populismo 

compreendido por Ianni, portanto, aquele que busca uma equalização de classes e 

ascensão dos mais pobres. A segunda forma de populismo seria a de exclusão, 

essa mais presente na atualidade, segundo o autor uruguaio. Sendo assim, um 

governo que prima pela ascensão de uma classe exclusiva e que pregue a 

discriminação ao outro, como nos exemplos citados por Panizza o atual presidente 

estadunidense, Donald Trump e o ex-primeiro ministro italiano, Silvio Berlusconi, 

entre outros. A principal premissa defendida por esse autor seria a de que o 

populismo é uma forma de governo que visa dar voz a um grupo da sociedade que 

se sente excluído ou por um grupo que não se sente representado pelo governante 

vigente. Sendo assim, a busca por igualdade perde o papel principal e a 

representação torna-se a figura central dos governos populistas.  

Daniel de Mendonça, baseado em ideias de Ernesto de Laclau, defende que o 

populismo atual está completamente restrito ao campo do discurso e que nada além 

da fala o representa. Mas num passado relativamente recente, entre os anos 1930 e 

1970, o populismo tinha uma vasta abrangência. Ele defende que o discurso era 

construído e retoricamente articulado pelo povo a partir das demandas, do que ele 

vai denominar como “os de baixo”, ou seja, os menos afortunados.  

O populismo, segundo Mendonça, é uma tentativa de resgate da democracia 

perdida, da vontade popular obliterada pelas instituições. Algo basicamente utópico. 

Os cidadãos vivem em estados fundados a partir da soberania e da vontade popular 

e as instituições são percebidas como ineficazes de realizá-las. Assim, em 

momentos cruciais (como por exemplo, uma crise econômica, uma desordem 

política, entre outros), serão contestadas como se não estivessem beneficiando o 

povo, mas sim as elites políticas, econômicas e estrangeiras. É nesse sentido que 
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podemos dizer que o populismo é a vontade de democracia, vontade pura e 

simplificada da realidade social.  

A partir dessa leitura de Daniel Mendonça em Ernesto Laclau, é possível 

identificar que o populismo é um fenômeno essencialmente democrático, 

contrariando a visão de Ianni de que o mesmo pode assumir o caráter ditatorial. Luiz 

Roberto Lopez também apresenta uma visão semelhante, em que o populismo só se 

torna possível por ter na democracia um horizonte necessário.  

 
[...] o populismo significou uma espécie do condomínio temporário do poder, 
incorporando interesses diversos e conflitantes e normalmente se 
identificando com o carisma de um líder comprometido com as aspirações 
coletivas e corporificando o Estado [...]. (LOPEZ, 1986, pág. 120) 

 

Maringoni (2009), traz uma interessante interpretação do populismo segundo 

a direita. Essa concepção, inclusive amplamente utilizada por veículos de imprensa 

e que de certa forma buscam deslegitimar o movimento.  

 
Quem externar contrariedade à pretensa racionalidade técnica das políticas 
de ajuste estrutural em favor do fortalecimento do caráter público do Estado 
ou que tente materializar orientações distributivas de renda, ganhará logo a 
pecha de populista nas páginas e telas da grande imprensa mundial. 
(MARINGONI, 2009, pág. 165) 
 

Manuel Correia de Andrade entende o populismo como sendo uma forma de 

governo que aglutina as massas, contando com o apoio da burguesia, que implanta 

o ideário de industrialização e desenvolvimento do capitalismo. Ele atribui o 

populismo como típico de países subdesenvolvidos e de períodos de crises sociais: 

Junto ao desenvolvimento, para Correia, é criado um aparato repressivo para 

intimidar a população e assim desarticular os movimentos realmente populares. O 

populista procura parecer popular (ANDRADE, 1998). Talvez, a partir da significação 

de Manuel Correia de Andrade, seja a única maneira possível de caracterizar 

propostas de governos como Donald Trump, nos EUA, Jair Bolsonaro, no Brasil, 

Marie Le Pen, na França entre outros, como populistas. Mas, é importante ressaltar 

que ser popular não é ser populista.  
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Regimes de exceção não são populismo 
O populismo, muitas vezes, por apresentar em sua política alguns termos 

também usados em outros fenômenos políticos, levanta incompreensões e visões 

distorcidas sobre o seu significado. Um governo populista e um governo fascista são 

nacionalistas, mas isso significa que são iguais? O nacionalismo aplicado pelos dois 

é o mesmo? O populismo pode assumir o formato de ditaduras, mas será que toda 

ditadura é populista? O nazismo teve um culto ao líder, no populismo esse culto 

também acontece, mas será que da mesma maneira?  

Na visão de Falcon sobre o Fascismo já é possível identificar o primeiro termo 

usado também no populismo, como vertente principal. O nacionalismo, esse de 

extrema direita é um importante alicerce do regime.  

 
Pouco a pouco, no entanto, foram sendo denominados fascistas, ou assim 
se autodenominando, diversos movimentos e partidos nacionalistas 
situados à extrema-direita do espectro político. Em comum, eles possuem 
estruturas centradas na liderança de um chefe – tal como, na Itália, a figura 
de Il Dulce - e são visceralmente antiliberais, antidemocráticos, 
antibolchevista. (FALCON, 2008, p. 13-14) 

 

O reconhecimento e manifestação enquanto fascista, permite que mais 

simpatizantes se aproximem do movimento e a partir disso se torna possível a 

ascensão ao poder. O líder populista tende a ser taxado como tal depois de já estar 

no governo, porque necessita das ações enquanto político para ser avaliado como 

tal Paulo Ghirandelli Jr, busca as raízes do fascismo:  

 
Ser fascista implica em somar característica já postas antes da doutrina 
fascista aparecer. Xenofobismo, racismo, autoritarismo específico, visão 
peculiar sobre a mulher, dificuldade de aceitar o diferente, tendência à 
idolatria a um líder histriônico, mania de grandeza, moralismo barato quanto 
a práticas sexuais (o que às vezes implica em apego às religiões 
reacionárias) e belicismo – eis aí alguns elementos comuns que se 
encontravam aqui e acolá antes da doutrina fascista aparecer, e que ela 
soube reunir e, então, treinar o fascista. (GHIRANDELLI, online) 

 

Portanto, o fascismo é um movimento excludente e não aglutinante, como o 

populismo. É possível levantar o questionamento, é a partir daí que os meios de 

comunicação e alguns acadêmicos buscam argumentar o populismo e assim 

descredibilizar o movimento? 
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O nazismo, movimento liderado por Adolf Hitler na Alemanha, ganhou uma 

conceitualização bem mais ampla que o próprio termo. Apesar de muitos 

entenderem que o nazismo e o fascismo são sinônimos, colocando o primeiro 

somente como uma categoria do segundo, João Ribeiro Júnior entende que são dois 

movimentos distintos e que a mistura dos termos acarreta em um empobrecimento 

de compreensão das peculiaridades de cada um deles. Para ele os dois fenômenos 

são frutos de um contexto político-econômico e os descreve da seguinte maneira:  

 
[...] originam de Estados industriais desenvolvidos ou de desenvolvimento 
médio, onde é possível encontrar uma poderosa classe capitalista, uma 
classe operária numerosa, organizada e com uma ideologia potencialmente 
revolucionária, a uma extensa camada pequeno-burguesa presa às 
contradições entre o capital e o trabalho, e incapaz de encontrar saídas 
para seus dilemas sociais, políticos e econômicos. [...] um regime 
democrático instável, ineficaz e sem autoridade; poderosos partidos de 
esquerda, especialmente o comunista; grupos que realizam plenamente a 
destruição da razão, através de um nacionalismo hipertrofiado. (RIBEIRO, 
1991, p. 8-9)   
 

Assim como no fascismo e no populismo, o elemento “nacionalismo” também 

está presente no nazismo. Os autores chamam atenção para a diferença entre o 

nacionalismo visto nestes dois movimentos para o presente no populismo. Essas 

exemplificações reforçam ainda mais a necessidade de não se confundir os termos. 

Thierry e Pascal ilustram bem esse nacionalismo alemão:  

 
O nacionalismo alemão é frequentemente considerado a forma mais 
extrema, mais acabada e mais típica do fascismo. Reduzido a algumas das 
suas caraterísticas (ditadura, terrorismo, belicismo, racismo e anti-
semitismo), é apresentado como o grau patológico da ideologia e do poder 
conservadores ou reacionários modernos. (BURON & GAUCHON, 1980, p. 
57)  
 

Segundo Ribeiro, a distinção mais destacável do nazismo para o fascismo era 

o Estado. Para os fascistas esse representava uma concepção clássica, ou seja, 

baseada nas ideias de Maquiavel*. Para os nazistas o Estado era um aparato 

burocrático da sociedade:  

                                            
* Para Maquiavel o Estado deveria ser organizado por um principado e a partir dele o povo deveria 
obediência. O Estado passaria por uma série de processos de desordem e a partir deles que a 
sociedade se organizaria, mas a ordem deveria predominar. Uma vez que essa ordem é alcançada 
por meio das paixões humanas a perversidade voltaria à tona, mesmo que a paz tivesse permanecido 
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O Estado nazista [...] é um instrumento; um aparelho burocrático, no mesmo 
sentido dado por Marx, Engels e Lenin. O Estado nazista é um meio para 
servir a comunidade do povo, em sua realidade histórica e dinâmica, cujo 
objetivo é, interiormente, conservar e melhorar a raça e, no exterior, 
conquistar o espaço vital. (RIBEIRO, 1991, p. 11) 

 

Observa-se nessa citação mais um elemento de diferenciação do nazismo 

para o populismo. O Estado na concepção alemã deveria conquistar seu espaço 

vital* no exterior, estando a pecha do imperialismo fortemente presente nesse 

ideário. No populismo um dos principais alicerces é justamente o combate ao 

imperialismo, ou seja, o anti-imperialismo.  

O populismo, em algumas circunstâncias, como dito por Octavio Ianni (1989), 

pode adquirir a forma de ditadura, mas essa não é uma característica do movimento. 

Esse tópico visa abordar o que é ditadura e não especificar as diversas formas que a 

mesma pode assumir.  

Para compreender as ditaduras torna-se necessário delimitar alguns pontos 

para compreender a mesma como forma de governo. Toda forma de governo é um 

retrato de interesses de determinada classe. Com as ditaduras essa situação não é 

diferente. Arnaldo Spindel (1953), buscou compreender essas situações. Para o 

autor o Estado permite que uma destas classes se torne hegemônica em detrimento 

das demais. Portanto, segundo (SIPINDEL, 1953), o poder não está restrito a uma 

pessoa, mas sim ao interesse de uma classe.  

Para Arnaldo Spindel a origem das ditaduras, ou das suas concepções, 

surgem como um resgate histórico da política, desde os tempos em que a Igreja, 

para Nicolau Maquiavel, era a principal força com as teorias agostinianas. A partir 

dessas organizações que defendiam um Estado forte e centralizador, era 

interessante para as burguesias manter um governante absoluto no poder. Esse 

caminho vai garantir, mais a frente, o domínio da burguesia. O autor vai dizer que os 

                                            
por um longo tempo. (Ver: MACHIAVELLI, Niccolo, 1469 – 1527. O príncipe; e, Escritos políticos / 
Nicolau Maquiavel; [tradução: Livio Xavier] – 1° ed. – 112 p. São Paulo: Folha de São Paulo, 2010.  
* O espaço vital é o espaço de expansão de um povo nos demais territórios, neste caso dos alemães. 
Significava a restauração das fronteiras originais, de 1914, e a conquista da Europa Oriental, pois por 
meio dessa expansão seria possível suprimir as necessidades de recursos minerais do povo alemão. 
Ver: (LOSANO, Mario G. Karl Haushofer (1869 – 1946): o pai da geopolítica das ditaduras europeias. 
Verba Juris, ano 7, n.7, jan./dez. 2008) e ver: (VESENTINI, José William. Novas Geopolíticas: As 
representações do século XXI. Ed. Contexto, São Paulo, 2000). 
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regimes ditatoriais existentes na América Latina se distinguem dos movimentos 

nazistas e fascistas, por ser um movimento autoritário, enquanto que os movimentos 

europeus são totalitários.  

Na visão do autor a consolidação do sistema ditatorial se dá pelo controle dos 

meios de coação tradicionais, como a polícia, o exército, o judiciário ou até mesmo 

da burocracia. Os regimes mais modernos se utilizam dos meios de comunicação, 

além dos já citados. Existe ainda uma outra forma de manifestação da ditadura, esta 

chamada de ditadura do proletariado. Ela segue os pensamentos marxistas e visa o 

desenvolvimento do comunismo. Um momento de consolidação do poder 

antiburguês. No momento de transição da sociedade capitalista para a comunista, 

uma série de conflitos surgem, segundo Fernando Haddad (1992), portanto um 

período de acirramento da luta de classes. A supressão da burguesia obriga o 

proletariado a usar de meios de coação. A partir desse momento a ditadura 

burguesa é substituída pela ditadura do proletariado (HADDAD, 1992). 

 
O Estado, como antes, continua a ser um organismo de repressão de uma 
classe por outra, continua a expressar, agora mais do que nunca, o 
antagonismo de classes. Mas, pela primeira vez, é a organização da 
repressão da maioria contra a minoria. [...] (o que significa a mais ampla 
democracia), não existe mais a necessidade de uma força especial [...], 
portanto, a polícia e o exército permanente podem e devem ser substituídos 
pelo povo em armas. (HADDAD, 1992, p. 57) 

 

Portanto, em um primeiro momento o Estado é necessário para impedir o 

domínio da burguesia sobre o operariado, mas a partir do momento que se torna 

possível uma igualdade na compreensão de direitos e deveres de cada é findado 

este período estatal. Na verdade, quando se alcança esse patamar, o Estado se 

torna um aparato burocrático* que reprime a organização social.  

O poderio militar, em momento algum, é utilizado como principal ferramenta 

do populismo, seja ele assumido em forma de ditadura ou regime democrático. O 

Estado é fundamental para a aplicação e organização populista, sendo assim 

componente fundamental do fenômeno. Além disso o populismo é fruto de uma crise 

                                            
* Essa concepção de Estado, baseada nos escritos de Karl Marx e era adotada pelos pensadores 
nazistas, por isso tal compreensão divergia de Maquiavel, que era usado para alimentar as ideias 
fascistas. 
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capitalista, mas necessita desse sistema para se consolidar, portanto indo de 

encontro com uma concepção de ditadura do proletariado.   

 

Ser popular não é ser populista 
Após discutir os vários conceitos de populismo, fascismo, nazismo e ditadura, 

vemos que elementos comuns podem levar a uma confusão dos termos. Entre os 

adjetivos semelhantes encontramos a palavra popular. Ser popular é ser populista? 

Ser popular e fascista ou nazista, é possível? Uma ditadura pode ser popular? 

Levando em consideração o conceito dicionarizado. popular é ser conhecido 

ou apoiado pelo povo. Este, formado e entendido pelas classes mais baixas, que 

são geralmente a maioria da população. O conceito é amplamente válido. No 

entanto, Frei Betto, em seu texto “Popular e Populismo” traz uma concepção 

diferente.  

Para ele, o fato de você atender a elite, portanto aos anseios burgueses, o 

conotam de popular, pois será elogiado pelo mercado e pelos meios de 

comunicação, que a maioria das vezes propagandeiam esses princípios econômicos 

liberais. Portanto, governos como Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, e Carlos 

Menem, na Argentina, são taxados pela grande mídia, principalmente, como 

governos populares.  

O conceito usado por Betto é interessante no ponto de vista atual, 

principalmente com o poder assumido pela mídia, mas vamos nos ater ao conceito 

chave, de apoio massivo da população. Nos governos fascista e nazista de Benito 

Mussolini e Adolf Hitler, respectivamente, foi possível encontrar um largo apoio do 

povo italiano e alemão. O apoio se deu pela busca e reafirmação do poder desses 

países, seja ele pelo poderio militar, pela raça ou pela expansão e superioridade. A 

propaganda, mesmo que no seu início, teve importante papel na difusão desse 

pensamento e muitas vezes até na manipulação, como aconteciam nos cinemas 

alemães ao divulgar os campos de concentração judeus como ambientes 

humanizados. Nesse caso dois exemplos de governos, que por usarem da força 

militar e serem de caráter totalmente totalitários, possuem características populares 

(HERCULANO, 2017). 
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Portanto, ser popular é uma característica de determinados governantes, 

muitas vezes, alavancados pelas políticas que adotam. Não se trata de uma forma 

de governo. Ditaduras, governos fascistas, nazistas e populistas podem ser 

populares também, mas a recíproca não é a mesma. Um populista é 

obrigatoriamente popular, mas um popular não necessariamente é populista, ele 

pode adquirir outras formas.  

 

Considerações Finais 
A partir da análise de conceitos feitas no decorrer desse artigo, depreende-se 

o populismo como tendo três importantes pilares. O primeiro pilar é a busca por 

conciliação entre classes. Que se torna possível por conta da aceitação de 

negociação da burguesia com as demais classes trabalhadoras. Tal movimento é 

resultado de uma crise capitalista, portanto do mercado, que leva a redução do lucro 

dos empresários e por consequência a não aceitação do governo vigente que no 

passado representava a oligarquia.  

O segundo pilar é o nacionalismo. Um governo populista objetiva o inchaço da 

máquina estatal para que a renda gerada seja revertida em investimentos sociais e 

estímulos de movimentação do mercado, seja ele pela industrialização, seja pela 

concessão de crédito, mais comum na atualidade.  

O terceiro pilar é o anti-imperialismo. Uma categoria extremamente 

característica do populismo, a atenção voltada para o fortalecimento da soberania 

econômica e política interna contrapõe o projeto oligárquico de privatizações e 

fortalecimento de investimento externos.  

Alguns desses pilares foram possíveis de serem encontrados também nos 

regimes de exceção. O nacionalismo, por exemplo, é uma característica inerente 

aos quatro movimentos, no entanto os fascistas e nazistas assumem uma postura 

totalitária e as ditaduras uma postura autoritária*, já os populistas são anti-

imperialistas e defendem uma organização policlassista.  

                                            
* A diferenciação entre movimentos totalitários e autoritários é de importante relevância, assim como 
muitos confundem populistas com fascistas, existe uma confusão entre esses dois termos. Regimes 
autoritários usam de uma “aparente” democracia, com uso de força e, na maioria das vezes, sem 
uma ideologia base e apoio popular. Já nos regimes totalitários a democracia, nem de forma aparente 
surge, a força também é utilizada, mas a popularidade de do líder é indispensável, além de uma 
ideologia base para alavancar o movimento.  



                
 

 
III Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, 10 a 14 de setembro de 2018 
 

147 

Todos podem ser populares, contudo as ações tomadas pelos movimentos 

divergem. Populistas defendem programas sociais, inserção de sindicatos e 

movimentos operários na organização estatal. Os demais assumem posturas 

xenófobas, racistas e centralizadoras, buscando demonstrar a superioridade de uma 

raça e de uma classe e/ou sistema político. Fascistas e nazistas são expansionistas, 

portanto, imperialistas. Os populistas, por terem como principal bandeira a luta 

contra o imperialismo, não buscam expansão. 

Sendo assim, governos taxados de populistas, mas que visam uma política de 

exclusão, exaltação militar e aglutinação por meio da coerção e do medo não podem 

ser denominados como populistas. Com isso políticos como Donald Trump, Marie Le 

Pen, Jair Bolsonaro, entre outros citados ao longo do artigo, em hipótese alguma, 

podem ser considerados populistas. 
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GEOGRAFIA E GEOPOLÍTICA EM ‘’A ARTE DA GUERRA’’ DE SUNZI 
João Alves de Souza Neto* 

 

RESUMO 
A clássica obra chinesa sobre estratégia “A Arte da Guerra” de Sunzi (séc. VI a. C.) 
é uma obra tão antiga quanto atual. Ela foi escrita em meio a intenso conflito entre 
os reinos chineses que viviam sob a égide da decadente Dinastia Zhou Oriental (770 
a. C. – 256 a. C.), na transição do período da Primavera e Outono (770 a. C. – 476 
a. C.) para o período dos Estados Combatentes (475 a. C. – 221 a. C.), quando o 
ritmo bélico se aprofunda e somente se encerra com a unificação da China sob a 
Dinastia Qin (221 a. C. – 206 a. C.). Como superar esse conflito? Esta é a questão 
de diversas correntes clássicas do pensamento chinês, como o Confucionismo 
(Confúcio, Mêncio) e o Taoísmo (Laozi, Zhuangzi). Tradicionalmente, atribui-se que 
Sunzi se inspirou no taoísmo de Laozi: este tem no isolacionismo seu projeto 
geopolítico em oposição ao cosmopolitismo de Confúcio, conforme sugere o filósofo 
Mario Bruno Sproviero. A obra de Sunzi possui longa tradição na China, tendo sido 
debatida por todas as suas Dinastias, tanto acerca do seu conteúdo bibliográfico 
quanto do seu valor como documento histórico. Chega no Ocidente na segunda 
metade do século XVIII por meio de uma tradução francesa feita pelo jesuíta Amiot 
(1718–1793). Porém, é no início do século XX que a obra receberá uma tradução 
acadêmica, inserida no debate científico sobre a cultura chinesa. Com a descoberta 
da edição mais antiga da obra (séc. II a. C.), por meio de escavações em um sítio 
arqueológico da Dinastia Han (206 a. C. – 220 d. C.) em 1972, na província chinesa 
de Shandong, o interesse científico pela obra se aprofunda no Ocidente. Em 1975, a 
obra encontra sua primeira tradução para o português, parte de uma tese de 
doutorado que examinou essas evidências arqueológicas citadas, produzida pelo 
historiador chinês Yan Kee Wing (1915–1992), e publicada postumamente em 2011. 
Apesar da profusão de trabalhos acerca da obra, sua inserção na cultura ocidental é 
dada pelas interpretações feitas por militares e por empresários. Com tamanha 
importância histórica e geopolítica, principalmente para a civilização chinesa, a obra 
carece de um exame detido acerca de sua teoria geográfico-política. O presente 
trabalho parte dessa lacuna real. Tem-se como objetivo apresentar o conceito de 
território posto na obra “A Arte da Guerra” de Sunzi, em diálogo com Friedrich Ratzel 
(1844–1904), a partir da proposta metodológica de Antônio Carlos Robert Moraes 
(1954–2015). Nesse sentido, realizou-se a leitura de capítulos seletos da obra, tendo 
como foco o discurso político sobre o espaço dentro do contexto histórico da China 
pré-Qin. Os capítulos 9 (Da Movimentação), 10 (Da Topografia), ele apresenta uma 
tipologia topográfica presente no decurso da guerra. A partir dessa e 11 (Das Nove 
Situações) foram os capítulos escolhidos por terem conteúdo geográfico mais 
explícito. De modo sintético, a geografia política de Sunzi teria o ser humano em 
uma relação íntima e necessária com seu território e a sua situação. Não se 
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III Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, 10 a 14 de setembro de 2018 
 

150 

podendo prescindir dessa relação, a avaliação da própria estrutura política deve 
considerar o povo como relacionado com o seu território. As tropas, por conta da 
própria época do autor, são compostas tanto por militares quanto por camponeses, a 
marcha do exército não estando, portanto, descolada da dinâmica da terra natal 
dessas tropas. A geografia fundamentaria a ação, por limitar de um lado (o próprio 
ou do adversário), ou por possibilitar a ação do outro lado. Ela é determinante para a 
vitória e para a derrota, pois todas as ações, sejam bélicas ou políticas (o texto 
mesmo não deixa nítido quando começa uma e quando termina a outra), estão 
fundamentadas na geografia e não existem sem ela, que também é a sua finalidade 
(por conta, também, do próprio contexto histórico vivido pelo autor). Este trabalho é 
resultante de um projeto de monografia, que hoje continua como um projeto de 
dissertação. 
PALAVRAS-CHAVE: História da Geografia; Geografia Militar; China Antiga. 
 
RESUMEN 
La clásica obra china sobre estrategia "El arte de la guerra" de Sunzi (siglo VI a. C.) 
es una obra tan antigua como actual. Ella fue escrita en medio del intenso conflicto 
entre los reinos chinos que vivían bajo la égida de la decadente dinastía Zhou 
Oriental (770 a. C. – 256 a. C.), en la transición del período de Primaveras y otoños 
(770 a. C. – 476 a. C.)  para el período de los Estados Combatientes (475 a. C. – 
221 a. C.), cuando el ritmo bélico se profundiza y sólo se encierra unificación de 
China bajo la dinastía Qin (221 a. C. – 206 a. C.). ¿Cómo superar este conflicto? 
Esta es la cuestión de varias corrientes clásicas del pensamiento chino, como el 
Confucianismo (Confucio, Mencio) y el Taoísmo (Laozi, Zhuangzi). 
Tradicionalmente, se atribuye que Sunzi se inspiró en el taoísmo de Laozi: éste tiene 
en el aislacionismo su proyecto geopolítico en oposición al cosmopolitismo de 
Confucio, como sugiere el filósofo Mario Bruno Sproviero. La obra de Sunzi posee 
una larga tradición en China, habiendo sido debatida por todas sus Dinastías, tanto 
acerca de su contenido bibliográfico como de su valor como documento histórico. 
Llega en Occidente en la segunda mitad del siglo XVIII por medio de una traducción 
francesa hecha por el jesuita Amiot (1718–1793 d. C.). Sin embargo, es a principios 
del siglo XX que la obra recibirá una traducción académica, insertada en el debate 
científico sobre la cultura china. Con el descubrimiento de la edición más antigua de 
la obra (siglo II a. C.), por medio de excavaciones en un sitio arqueológico de la 
dinastía Han (206 a. C. - 220 d. C.) en 1972, en la provincia china de Shandong, el 
interés científico por la obra se profundiza en Occidente. En 1975, el trabajo 
encuentra su primera traducción al portugués, que forma parte de una tesis doctoral 
que los examinó la evidencia arqueológica citado, producido por el historiador chino 
Yan Kee Wing (1915-1992), y publicado póstumamente en 2011. A pesar de la 
profusión de obras sobre la obra, su inserción en la cultura occidental es dada por 
las interpretaciones hechas por militares y por empresarios. Con tanta importancia 
histórica y geopolítica, principalmente para la civilización china, la obra carece de un 
examen detenido acerca de su teoría geográfico-política. El presente trabajo parte 
de esa laguna real. Se tiene como objetivo presentar el concepto de territorio puesto 
en la obra "El Arte de la Guerra" de Sunzi, en diálogo con Friedrich Ratzel (1844-
1904), a partir de la propuesta metodológica de Antonio Carlos Robert Moraes 
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(1954-2015). En ese sentido, se realizó la lectura de capítulos selectos de la obra, 
teniendo como foco el discurso político sobre el espacio dentro del contexto histórico 
de la China pre-Qin. Los capítulos 9 (De la Impulsión), 10 (De la Topografía), él 
presenta una tipología topográfica presente en el curso de la guerra. A partir de esa 
y 11 (de las Nueve Situaciones) fueron los capítulos escogidos por tener un 
contenido geográfico más explícito. De modo sintético, la geografía política de Sunzi 
tendría el ser humano en una relación íntima y necesaria con su territorio y su 
situación. No se puede prescindir de esa relación, la evaluación de la propia 
estructura política debe considerar al pueblo como relacionado con su territorio. Las 
tropas, por cuenta de la propia época del autor, están compuestas tanto por militares 
como por campesinos, la marcha del ejército no estando, por lo tanto, despejada de 
la dinámica de la tierra natal de esas tropas. La geografía fundamentaría la acción, 
por limitar de un lado (el propio o del adversario), o por posibilitar la acción del otro 
lado. Es determinante para la victoria y para la derrota, pues todas las acciones, 
sean bélicas o políticas (el texto mismo no deja nítido cuando comienza una y 
cuando termina la otra), están fundamentadas en la geografía y no existen sin ella, 
que también es su finalidad (por cuenta, también, del propio contexto histórico vivido 
por el autor). Este trabajo es resultado de un proyecto de monografía, que hoy 
continúa como un proyecto de disertación. 
PALABRAS CLAVE: Historia de la Geografía; Geografía Militar; China Antigua. 
 

 

 

 

Introdução, objetivos e justificativa 
O presente trabalho deriva de uma monografia de graduação apresentada 

como requisito para obtenção do título de Licenciado em Geografia no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em 2016. Seu título foi “Tudo sob o Céu: 

a geografia em A Arte da Guerra de Sun Tzu”*. O nosso objetivo lá foi comentar os 

capítulos nove (Da Movimentação), dez (Da Topografia) e onze (Das Nove 

Situações) da obra A Arte da Guerra de Sunzi, os mais densos na tematização 

geográfica. Aqui, procuraremos descrever esses mesmos capítulos a partir da 

relação que eles estabelecem com a discussão sobre território na Geografia, mas 

sem outras mudanças metodológicas. O trabalho atualmente é elaborado enquanto 

                                            
* “Tudo sob o Céu” é a expressão que os chineses na antiguidade utilizavam para representar o 
território comum àqueles povos que viviam sob os governos da Dinastia Zhou (CHENG, 2008). A 
grafia “Sun Tzu” é a transliteração em Wade-Giles e “Sunzi” é a transliteração oficial do mandarim em 
pinyin dos caracteres孙子. 



                
 

 
III Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, 10 a 14 de setembro de 2018 
 

152 

pesquisa de mestrado intitulada “O Espaço em A Arte da Guerra de Sunzi: situação, 

território e determinismo na Geografia Militar da China Antiga”. 

Esse autor, bastante debatido durante mais de dois milênios, chegou ao 

Ocidente somente no século XVIII por meio da tradução para o francês de um padre 

jesuíta. No século XX a obra ganha uma aparente renovação na sua tradição 

interpretativa. Em um primeiro momento, com as interpretações feitas no interior das 

ciências ocidentais, com grande intercâmbio nesses países, e, em um segundo 

momento, com a descoberta, já no final do século XX, e com o intercâmbio 

estabelecido entre produções ocidentais e produções orientais, de tumbas da 

Dinastia Han (II a. C.), que esclareceram diversas dúvidas históricas e filológicas a 

respeito do texto. Apesar disso, até onde a nossa revisão bibliográfica alcançou*, o 

texto ainda carece de um exame geográfico. 

 
Breve Contexto Histórico 

Sunzi, autor da obra A Arte da Guerra (VI a. C.), viveu durante a Dinastia 

Zhou Oriental (770 a. C. – 256 a. C.). Durante essa Dinastia, os reinos subordinados 

procuravam o restabelecimento do poder central, exercido pelo reino de Zhou, que 

havia se corroído. As fronteiras estavam constantemente sendo refeitas. Há o 

aumento da população, o aumento da eficiência produtiva da agricultura, e o 

desenvolvimento da metalurgia. Junto com a conversão da população camponesa 

em soldados, a guerra se torna uma empresa enorme, e o belicismo difícil de ser 

arrefecido. Não à toa que é nessa ruína da Dinastia Zhou Oriental que autores como 

Confúcio, Mêncio, Laozi e Zhuangzi irão apresentar diagnósticos e soluções 

diversas para a superação da corrosão da organização dos territórios e a fundação 

de uma sociedade harmônica e pacífica. Sunzi não é diferente, escrevendo uma 

                                            
* As revisões de Miyamoto (1981), Costa (2013) e Karol (2013), os trabalhos sobre a obra de Sunzi de 
Correia (2013) e Ribeiro (2015), e os trabalhos de geografia histórica de Dorofeeva-Lichtman (1996) e 
Cosmo & Wyatt (2005) e as interpretações de Ames (1993), Sawyer (1994), Wu e Wu (2007), Mair 
(2007, 2008), Galvanny (2010), Wing (2011) e Tao (2011) não examinam a geografia na obra de 
Sunzi. Foi investigado também se haveriam trabalhos que fizessem a intersecção Geografia (também 
espaço, território, geopolítica) e A Arte da Guerra de Sunzi (ou Sun Tzu) em português, inglês e 
espanhol, por meio das plataformas Periódicos da CAPES e Google Scholar. A Revista Brasileira de 
Geografia, e o Boletim Paulista de Geografia também foram prospectados nesse sentido. Em ambos 
os casos, não foram encontrados trabalhos relevantes com essa temática de investigação. 
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obra que elabora um encaminhamento para o seguinte problema: como superar 

esse conflito posto? 

Ele irá escrever seu livro visando expor um exame sobre os fenômenos 

políticos, que insere o conflito bélico como um dado das relações internacionais. 

Assim, sua reflexão produzirá uma concepção geral de estratégia que é uma 

proposta de organização do território, da sua diplomacia e da sua máquina de 

guerra. Seu foco será a elaboração de um território que está em situação com outros 

territórios, estes ora podendo ser aliados, ora podendo ser adversários. O autor não 

essencializa quem é um ou outro, sendo possível entender que, no decorrer do 

tempo, tanto um aliado de longa data, como um adversário de longa data, podem 

tornar-se adversários ou aliados, respectivamente, invertendo a relação, por outro 

período de tempo. O objetivo maior da elaboração do conceito de estratégia é 

justamente, diante da realidade do conflito, fazer com que, por um lado, o próprio 

território sobreviva, e, por outro, conjuntamente, conquiste seus próprios objetivos. 

Não vale de nada, o próprio autor pondera, considerar somente seus objetivos se 

não sobreviver e a sobrevivência não está divorciada da consecução de objetivos. 

 

Geopolítica e Território 
Aqui entenderemos geopolítica como elaboração sobre as relações 

conflituosas entre os territórios, na esteira do que propõe Costa (2013). Nesse 

sentido, a geopolítica tematiza as formas de conflito e as formas de superação 

desses conflitos a partir dos Estados e de seus respectivos territórios. 

A definição de território em Ratzel permite uma entrada menos dogmática no 

texto de Sunzi. Ratzel (1990) procura fazer uma leitura passível de ser apropriada 

por uma historiografia. Sua definição de território diz respeito a uma relação entre o 

povo e o solo, onde aquele necessita e se identifica com este para estabelecer sua 

moradia e principalmente alimentação, de modo que o território passa a ser uma das 

causas dos fenômenos da sociedade. A determinação e o território, para Ratzel, 

estão intimamente interligados. O território é posto, então, como fundamento 

humano universal (assim como a existência, portanto, das obras humanas em seu 

interior e de fronteiras ao seu redor). O Estado, segundo Ratzel, surge a partir da 

organização política do povo para a constituição de sua proteção ou expansão 



                
 

 
III Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, 10 a 14 de setembro de 2018 
 

154 

(RATZEL, 1990). Apesar dessa exposição sucinta a respeito de como Ratzel define 

território, ele não o define formalmente em seu texto. Talvez seja essa a razão para 

Moraes (1990) definir, ele mesmo, o que é território para Ratzel, este sendo uma 

relação de propriedade e valorização estabelecida entre a sociedade e o espaço, de 

certo modo indiferente do já exposto. 

 

Metodologia 

Moraes (2005)  define pensamento geográfico do seguinte modo: 

 
Por pensamento geográfico entende-se um conjunto de discursos a respeito 
do espaço que substantivam as concepções que uma dada sociedade, num 
momento determinado, possui acerca do seu meio (desde o local ao 
planetário) e das relações com ele estabelecidas. Trata-se de um acervo 
histórico e socialmente produzido, uma fatia da substância da formação 
cultural de um povo. Nesse entendimento, os temas geográficos distribuem-
se pelos variados quadrantes do universo da cultura. Eles emergem em 
diferentes contextos discursivos, na imprensa, na literatura, no pensamento 
político, na ensaística, na pesquisa científica etc. Em meio a estas múltiplas 
manifestações vão sedimentando-se certas visões, difundindo-se certos 
valores. Enfim, vai sendo gestado um senso comum a respeito do espaço. 
Uma mentalidade acerca de seus temas. Um horizonte espacial, coletivo. 
(MORAES, 2005:32). 

 

Essa definição de pensamento geográfico feita por Moraes (2005) já indica 

tanto um objeto geral de investigação quanto um método de investigação. O objeto é 

o discurso acerca do espaço para uma sociedade. Este deve ser procurado em um 

tipo de fonte que é textual. No nosso caso, estudamos especificamente a geografia 

que Sunzi procurou elaborar nos capítulos nove (Da Movimentação), dez (Da 

Topografia) e onze (Das Nove Situações) da obra A Arte da Guerra de Sunzi, os 

mais densos na tematização geográfica. Seguiremos a tradução feita por Sawyer 

(2003). O método, como a própria definição do objeto implica, é a interpretação do 

objeto enquanto um produto histórico. Isso aponta que o contexto histórico da China 

Antiga deve ser considerado ao se interpretar o pensamento geográfico de Sunzi. 

 
Descrição dos Capítulos 

No capítulo nove, intitulado Da Movimentação (WING, 2011), Sunzi descreve 

o modo como se deve analisar a paisagem natural e aqueles que estão nela. Seu 

objetivo é compreender como melhor posicionar seu território em relação ao território 
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adversário e qual o estado das forças adversárias, isto é, estimar quão perigoso é 

um possível posicionamento atual no espaço em situação com o adversário e quão 

perigoso é esse adversário (ou conjunto deles). 

Sunzi inicia descrevendo quatro paisagens típicas de sua região: montanhas, 

corpos aquáticos, pântanos e campos. As montanhas são locais de difícil locomoção 

e visão, por isso devem ser evitados caminhos que sejam de navegação difícil e 

posicionamentos que não procurem o calor e a iluminação do Sol ou estejam em 

local muito baixo. Ele mesmo afirma posteriormente que estar em local iluminado 

pelo Sol e elevado é importante para a saúde das tropas. Mas, nesse momento, ele 

enfatiza que estar elevado e com as tropas voltadas para o local mais baixo é o 

melhor posicionamento pois se aproveita do relevo para vencer o adversário com 

facilidade. Os corpos aquáticos, como rios e lagos, por sua vez, são perigosos pois 

as tropas podem ficar presas neles e se afogarem. Eles são barreiras, mas com 

transposição delicada. Nesse sentido, deve-se tomar distância dos corpos aquáticos, 

procurando manter as tropas voltadas em direção a eles, evitando estar, portanto, de 

costas, posição esta que facilitaria o adversário empurrar essas tropas para um 

possível afogamento. Em outro momento do texto, o autor comenta que deve-se 

tomar cuidado com as torrentes de água à montante, que são sinalizadas pelo 

aumento do volume de espuma nas águas à jusante. Os pântanos combinam 

características de ambos os anteriores, pois retardam o movimento e são locais 

úmidos. O autor sugere que as tropas sejam mantidas em locais secos, para que 

esses locais não se tornem possíveis armadilhas. O campo é o local onde as tropas 

devem ser movimentadas com relação à elevação do terreno, como nas montanhas, 

apesar da facilidade de movimentação na paisagem campestre. Após tratar dessas 

paisagens, ele comenta a existência de outras feições paisagísticas mais pontuais, 

como vales encaixados, campos com grande densidade arbustiva, dolinas e 

canyons. Essas paisagens podem se tornar locais perigosos para as tropas se 

posicionarem nas proximidades, além de poderem ser esconderijo para espiões ou 

tropas adversárias. 

Sunzi segue esse capítulo associando fenômenos aparentemente naturais 

com suas respectivas causas humanas. Nesse sentido ele aponta como as diversas 

movimentações das árvores em uma floresta ou dos animais que estão nela e a 
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ascensão de poeira e de fumaça estão relacionados com as diversas disposições 

internas do adversário, não sendo meros acasos naturais. Posteriormente, ele 

relaciona a disposição dos soldados e oficiais com a organização do exército e a 

disposição dos comandantes. Por ora, para os fins deste artigo, ficaremos somente 

com a sua descrição sobre as paisagens. 

No capítulo dez, intitulado Da Topografia (WING, 2011), Sunzi descreve 

algumas situações que tipicamente são encontradas durante a condução dos 

conflitos e como agir em tais situações. Elas são: acessível, suspensa, interditada, 

constrangida, elevada e expansiva. O autor enfatiza, após detalhá-las, a importância 

de conhecê-las para a consecução da vitória. Em situação acessível, onde ambos os 

lados do conflito podem mover-se com facilidade, o autor recomenda que, para 

sobrepujar o adversário, deve-se posicionar em local elevado e iluminado (para o 

autor, um posicionamento básico) e estabelecer a manutenção de rotas de 

transporte de mantimentos, visando preservar a saúde das tropas. Em situação 

suspensa, avançar é fácil, porém recuar é difícil, o que torna perigoso um avanço 

que não foi muito bem planejado. O adversário somente deve ser atacado se, e 

somente se, ele estiver despreparado. A situação interditada é descrita pela 

dificuldade de ambos os lados em avançarem na direção do outro. O autor 

recomenda atacar o adversário somente quando após ele, mesmo diante da 

dificuldade, estiver suficientemente comprometido em avançar. A situação 

constrangida é uma situação onde um dos lados do conflito ocupa um espaço pelo 

qual o outro lado necessita atravessar. Caso esse espaço não seja ocupado 

completamente, permitindo um ataque adversário, ele é um espaço perigoso para se 

estar posicionado. Porém, caso contrário, ele é um espaço importante, onde o 

adversário não irá querer atacar se ele não quiser ter grandes perdas. Em situação 

elevada, onde quem a ocupa tem grande vantagem por estar em local onde as 

forças adversárias não alcançam, não tem facilidade em vencer a força gravitacional 

e não tem a mesma claridade de visão, deve-se ocupá-la antes do adversário, caso 

contrário, deve-se recuar diante dele e não seguí-lo para esse local. A última 

situação, a expansiva, é caracterizada pelo equilíbrio de forças entre ambos os lados 

do conflito, e uma ausência de necessidade de efetivar esse conflito. 
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Em seguida, no mesmo capítulo, Sunzi discute os seis tipos de exércitos, para 

adentrar o tema da organização militar, outra face importante da vitória, que será 

tema final do capítulo dez. 

No capítulo onze, intitulado Das Nove Situações (WING, 2011), Sunzi 

descreve algumas situações que as tropas podem se inserir durante o combate e 

como agir diante delas. Nesse capítulo, o autor enfatiza bastante a implicação das 

emoções na percepção do espaço. É o maior capítulo do livro, onde o autor discute 

o tema das emoções no conflito, e sua importância para a organização do exército, a 

sobrevivência e, consequentemente, a vitória. 

As nove situações descritas no capítulo onze são: dispersiva, leve, 

contestada, atravessável, focal, pesada, aprisionadora, cercada e fatal. As situações 

dispersivas são aquelas onde as tropas tendem a se dispersar. Por isso, o autor 

aponta que não se deve lutar nessa situação, mas deve-se unificar as tropas em 

propósito. A situação leve é onde o território do adversário foi adentrado sem muita 

profundidade, sendo importante, o autor aponta, continuar avançando com as tropas 

agrupadas. A situação contestada é aquela que traz vantagem para quem está nela. 

Por essa razão, o autor admoesta que deve-se adentrá-la completamente, evitando 

sair dela para atacar. A situação atravessável é aquela onde as tropas já se 

encontram em território adversário, mas podem continuar avançando sem muitos 

problemas. O adversário, porém, pode contra-atacar, o que faz necessário manter a 

defesa e não perder a conexão com a terra natal (via mantimentos e reforços). A 

situação focal é aquela onde as tropas estão próximas a uma fronteira com mais de 

um reino, sendo premente a formação de alianças e solidificação daquelas 

existentes. A situação pesada aparece quando se avançou profundamente em 

território adversário. O autor sugere que nesse tipo de situação os mantimentos 

sejam garantidos por meio da logística e, principalmente, da pilhagem do adversário. 

As situações onde a mobilidade está severamente prejudicada são chamadas de 

situações aprisionadoras. O autor sugere, reiteradamente, que se deve sair dessa 

situação assim que possível. A situação cercada é caracterizada pela dificuldade em 

se recuar dela após se ter posicionado nela. Por conta disso, o adversário pode 

facilmente se aproveitar dela para atacar, o que exige duas coisas, segundo aponta 

o autor: estratégia para enfrentar as consequências dessa situação, e o fechamento 
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de qualquer possível abertura para o adversário nessa situação. Por fim, a situação 

fatal é aquela onde, sem nenhuma outra saída, somente se pode sair  dela caso se 

enfrente o adversário em batalha, atacando-o. 

 

Conclusão 
A concepção de território de Sunzi, em diálogo com o anteriormente exposto 

sobre o conceito ratzeliano de território, é bastante rica. Primeiro por ser bastante 

ampla, não sendo a descrição de um território específico em seu momento histórico 

ímpar. Pelo contrário, essa concepção é uma descrição da dinâmica dos territórios, 

apontado como eles estão, pela sobrevivência, determinados, pelas situações, a se 

disporem. Segundo, por implicar a emergência do conflito, o território não é uma 

abstração particular feita por um Estado, mesmo que em acordo com outros, uma 

identificação de um povo com um traçado em um mapa. Pelo contrário, o território 

para o autor está sempre se transformando pois a situação dos povos estão sempre 

se transformando. Definitivamente, as suas fronteiras também estão sempre em 

mutação. 

Mais detalhadamente, vemos que no capítulo nove, Da Movimentação, os 

territórios possuem uma relação importante com a paisagem natural quando se pesa 

o deslocamento do povo sobre ele, ainda mais durante conflitos. No capítulo dez, Da 

Topografia, vemos as situações que aparecem quando territórios estão em conflito, 

e como cada uma delas determina um sentido para ele. Já no capítulo onze, Das 

Nove Situações, as situações tem implicadas as possíveis sobreposições de 

territórios, apresentando acirramentos do conflito. 

Um passo seguinte nessa investigação sobre o conceito de território em 

Sunzi, além de examinar mais profundamente tanto os capítulos já selecionados 

quanto o restante do livro, é o exame da articulação necessária entre essas 

tipologias de situação que implicam dinâmicas territoriais diversas. 
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EL NEOEURASIANISMO RUSO Y LA REINTERPRETACIÓN DEL ESPACIO DE 
POLÍTICA 

István Szilágyi* 

 

RESÚMEN 
En el desarollo del pensamiento geopolítico ruso desempeñan gran importancia las 
cuestiones relacionadas al espacio político, geografico y civilizacional. Esta conexión 
experimentamos en los casos de las corrientes del eslavofilismo, del occidentalismo, 
y del eurasianismo también. Según los representantes de la corriente geopolítica 
rusa „eurasionista,” Rusia es una gran potencia mundial y al mismo tiempo forma El 
Corazón de la Tierra (Heartland) del mundo y tiene caracteristicas especiales. Su 
rasgo principal es que no pertenece ni a Europa, ni a Asia. Rusia representa una 
entidad peculiar que se llama Eurasia. El fundador y el autor clásico del 
eurasianismo como concepto y movimiento fue concebido por Petr Savistki entre las 
dos Guerras mundiales en exilio. Hoy en día el representante más conocido y más 
influyente es el pensador neoeurasionista Aleksander Dugin. El ensayo analiza las 
caracteristicas mas importantes de la corriente neoeurasianista  a base de los libros 
de Aleksander Dugin  y las obras  de otros representantes geopolíticos rusos. 
PALABRAS CLAVES: el pensamiento geopolítico ruso, eurasianismo, 
neoerurasianismo 
 
RESUMO 
No desenvolvimento do pensamento geopolítico russo, questões relacionadas ao 
espaço político, geográfico e civilizacional desempenharam um papel de grande 
importância. Essa conexão é experimentada nos casos das correntes do 
eslavofilismo, do ocidentalismo e também do eurasianismo. De acordo com 
representantes da geopolítica do poder russo ‘eurasianista’, a Rússia é uma 
potência mundial e, ao mesmo tempo, forma o ‘coração da Terra’ (Heartland) no 
mundo, com características especiais. A principal delas é que a Rússia não pertence 
à Europa ou à Ásia. A Rússia representaria uma entidade peculiar chamada Eurásia. 
O fundador e autor clássico desse pensamento eurasiano como conceito e 
movimento foi Petr Savistki, que o concebeu no exílio entre as duas Guerras 
Mundiais. Hoje, o representante mais conhecido e influente dessa linha de 
pensamento é o pensador neoeurasionista Alexander Dugin. O ensaio analisa as 
características mais importantes do movimento neo-eurasiano baseado nos livros de 
Aleksander Dugin e nas obras de outros representantes geopolíticos russos. 
PALAVRAS-CHAVE: Pensamento geopolítico russo, Eurasianismo, Neo-
erurasianismo. 
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Los fundamentos históricos del pensamiento geopolítico ruso 
El pensamiento geopolítico ruso del mismo modo de las escuelas geopolíticas 

occidentales nació en el curso del examen y de la interpretación del rol 

desempeñado de los factores geográficos y del espacio en la vida de la sociedad. 

Sus características,sus sujetos y sus tópicos fueron determinados por el desarrollo 

de las condiciones de vida,los aspectos civilizacionales vinculados con ellos,la 

busqueda continua de la identidad propia,la relación con los Estados vecinos,con 

imperios  y conquistadores y el desarrollo del proceso histórico del constructor y 

fundador del Estado y del imperio del Rus de Kiev.   

En el desarrollo del pensamiento geopolítico ruso obtuvó especialmente gran 

importancia el rol del espacio en la historia rusa. 

En el siglo XIII.,en visperas del ataque de tártaro-mongolo Rusia a pesar de 

su división interna ya ocupaba inmensos territorios.El centro de poder de estos 

espacios formaba el Rus de Kiev. 

 

 
Cuadro 1.- Europa y el Rus de Kiev en el siglo X. 

(Fuente:http://mek.oszk.hu/01900/01992/html/cd1m/kepek/torteneti_foldrajz/tf091tv30i.jpg) 
 

El Rus de Kiev comenzó con el reinado del príncipe Oleg quién extendió su 

control de Nóvgorod en 882. El Estado eslavo antiguo fue una federación de tribus 

eslavas orientales desde finales del siglo IX. hasta mediados del siglo XIII.,bajo el 

reinado de la dinastia Rúrika.Alcanzó su mayor extensión a mediados del siglo XI.,ya 

que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur, 
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uniendo la mayoría de las tribus eslavas orientales. La cristianización de la Rus de 

Kiev tuvo lugar en varias etapas.Pero la cristianización definitiva del Rus data finales 

de la década de 980 (durante los años de 988   y 989), cuando Vladímir el Grande 

(980-1015) fue bautizado,procediendo a bautizar a sua familia y gentes de Kiev.A 

partir de eso los rusos se convirtieron en cristiano ortodoxo.La adopción del 

cristianismo tuvo grandes e importantes consecuencias políticas, culturales, 

religiosas y geopolíticas a largo plazo. 

Como parte de Europa,el Rus de Kiev promovió,fomentó  y apoyó las 

relaciones comerciales culturales,políticas y dinasticas con los paises del continente 

y sirvió como la zona tránsito y el eje económico entre la Europa del norte y del 

sur,enlazando los mares de Negro y de Mediterraneo también.(Cuadro 2.) 

 

 
Cuadro 2.- Las principales rutas de comercio 

(Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Rus_de_Kiev) 
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Cuadro 3. – El Rus de Kiev 

(Fuente:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHJbV68W75FPHJvDKLBD5f
DlsObhgAuX45IaKAjNZSxDExGIIj) 

 
 
 

El Nóvgorod y Kiev fueron los puntos de contacto de este sistema económico 

y comercial. Al principio del siglo décimo el territorio del Rus de Kiev ya alcanzó un 

millión de kilometros cuadrados con 5,6 millones de habitantes.(Cuadro 3.) 

Pero al principio de los años de 1220 no pudo resistrir del ataque de Horda de 

Oro. El Estado cayó finalmente con la invasión mongola de 1240.Y entre de 1240 y 

1328 se convirtió en vasallo y la provincia vencida del Imperio Mongolo. Después de 

1328 el Gran principe de Ivan Kalita colocó el centro del Estado ruso a Moscú. En 

1552 se formó el zarismo ruso y pasó a la escena de la historia El Imperio Ruso. 

 

Las corrientes del pensamiento geopolítico ruso 
Al lado de las examinaciones del espacio y de los elementos geograficos en 

el pensamiento geopolítico ruso se presentaron los conceptos del occidentalismo 

(zapadnyik) y la corriente del eslavofilismo y eurasianismo.Las dos últimas corrientes 

buscaban la „idea rusa,” las peculiaridades y las caracteristicas rusas e intentaron a 

descubrir la vía del desarrollo autóctona y de  la modernización rusa propia. 

 

Las corrientes eslavofilismo y occidentalismo 

En el pensamiento geopolítico ruso la corriente eslavofilismo fue representado 

por su fundador y por su supremo teórico Nikolái Danilevski (1822-1885) además por 

el escritor Fiódor  Dostoyevski (1821-1881) y Konstantin Leontiev (1831-1891).  
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Los partidarios de la corriente determinaron su punto de vista frente a los 

representantes del occidentalismo. 

El occidentalismo – escribe Carlos Jovaní- fue la corriente dominante en el 

pensamiento político ruso durante el siglo XIX y principios del XX….. A diferencia del 

eslavofilismo, que exploraba el pasado en busca de las raíces de la singularidad 

rusa y atribuía los males que laceraban la sociedad decimonónica eslava a la 

influencia del liberalismo europeo, el occidentalismo deploraba el retraso de su país, 

denunciaba la inadecuación y lentitud de las reformas y protestaba por el 

anquilosamiento de unas instituciones obsoletas…. Sus impulsores querían que 

Rusia continuara por el camino de las reformas iniciado por Pedro el Grande y se 

acercase así al modelo político y social de la Europa occidental desarrollándose en 

Europa occidental…Sin embargo, los occidentalistas tempranos nunca rindieron 

culto a Occidente de manera incondicional, sino que buscaban reformar a Rusia 

mediante el recurso a algunas de las mejores atribuciones de la Vieja Europa, a 

saber las libertades civiles y políticas, aunque conservando aquellas partes que 

admiraban de la herencia eslava” (JOVANÍ, 2014,pp.169-170) 

El núcleo de la corriente occidentalismo principalmente formaba la 

intelectualidad de San Petersburgo, mientras que los eslavofiles fueron atados a 

Moscú. El libro Rusia y Europa de Nikolái Danilevski fue publicado en 1871. 

Después de 1895 su obra no apareció en Rusia, sólo en Europa Occidental.Por eso 

Danilevski fue descubierto de nuevo en su patria sólo en la década de los años 

noventa del siglo veinte.  

 Los occidentalistas pusieron la cuestión del desarrollo de Rusia  en el marco 

de la civilización universal de la humanidad y consideraron a Europa Occidental, 

como un modelo posible.La historia de Rusia es la historia de la superación del 

atraso de Rusia, subrayaron.Y esta historia comenzó con la subida al trono del 

Pedro I.el Grande. Él fue quién incorporó a Rusia al desarrollo  de la civilización 

occidental.Según Él la tarea de Rusia consistió en liquidar lo mas pronto posible el 

subdesarrollo, el patriarquismo y las caracteristicas asiáticas del Imperio Ruso. 

 Los eslavofiles no aceptaron este tipo de argumentación y la existencia del 

criterio del desarrollo universal húmano. Por el contrario, subrayaron la originalidad y 

la peculiaridad de los pueblos y se pronunciaron en favor de la creación de la 
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comunidad estatal de los pueblos allegados.Consideraron que las reformas de Pedro 

I. dieron un golpe al peculiar modo de existencia  ruso, como el país tuvo que ir en 

su propia vía de desarrollo.Y para esto no hace falta a la integración y a la inserción 

al sistema representado por Europa. Los representantes de la corriente de 

eslavofilismo subrayaron la importancia al descubrimiento de las características del 

desarrollo propio. Proclamaron „la idea rusa” que se diferenció del concepto de los 

occidentalistas en la esfera social también. Según ellos por la ubicación y la 

situación geográfica, Rusia no se puede  precisar puramente como un Estado 

europeo. El Estado  se distingue del occidente el espiritu ruso y el modo de ver del 

mundo ruso cuales se manifestaron en el funcionamiento del sistema político y 

jurídico también. Los esfuerzos europeos a hacer influencia a la estructura social 

rusa y al funcionamiento tradicional de las instituciones estatales rusos tropeza con 

la psicologia política del pueblo ruso. 

Los eslavofiles se comprometieron al apoyo abierto de la monarquía como la 

formación de tal poder que encarna a la voluntad del pueblo. 

Los eslavofiles consideraron que la mutua confianza enrtre el zar y el pueblo 

ruso no exige las garantias jurídicas y políticas que caracterizan los Estados 

occientales tampoco. En Rusia la fuerza del poder se basa y se radica  en la idea y 

en la convicción moral y no hacen falta ni los contratos sociales y ni acuerdos 

políticos tampoco. Los eslavofiles sostuvieron, afirmaron que el sistema electoral 

occidental es inaceptable en Rusia. El poder tenía que ser fuerte e indivisible. El 

pueblo no necesitaba participar  en la vida política y en el ejercicio del poder.   

Los eslavofiles criticaron el parlamentarismo europeo también. Según su 

opinión el parlamentarismo tiene dos amenazas.Y estas son:el liberalismo y la 

democracia. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) liquidó 

la tradición europea y aristocrática y en vez de las ideas religiosas y espirituales 

introdujó la dominación de la ley y de la política. Por eso el establecimiento del 

sistema político occidental no ofrece ni una alternatíva ni  una vía aplicable para 

Rusia.El pensamiento de los eslavofiles caracterizaba la idealización del Rus de 

Moscú del siglo XIII.Y según ellos esto significaba la alianza entre la monarquía 

zarista y las comunas agraría (obshina). 
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Anunciaron el concepto de paneslavismo. Su punto de vista una federación y 

una alianza de todos los eslavos resolviera la cuestión de oriental de Europa 

también.Según su opinión al contrario del concepto de la corriente occidentalismo, 

Europa no existe.Europa sólo el margen o la periferia occidental de Eurasia. „En el 

espacio llamado Europa desapareció la aproximación mesiánica,la que formaba y 

forma importante elemento del pensamiento geopolítico tradicional y renacido ruso.” 

(ZSELTOV y ZSELTOV,2015, p. 270) 

Nikolái Danilevski en su obra Rusia y Europa ya mencionada subrayó la 

importancia de las cuestiones culturales y civilizacionales.Profesaba la doctrína de 

los distintos tipos de la cultura. Explicaba la base de las diversidades y diferencias  

entre las distintas culturas con los factores espirituales y con las heterogeneidad de 

los factores históricos. La Europa unida no quiere ni a los eslavos ni a Rusia – 

escribe.El desarrollo de la las relaciones internacionales significa permanente 

amenaza para los eslavos también.  Por eso Danilevski es partidario de la federación 

paneslava también. 

El concepto basado en la diversidad cultural y civilizacional de Nikolái 

Danilevski pues se adapta al sistema del pensamiento geopolítico imperial ruso.       

             

Los eurasianistas 

La corriente eurasionista del pensamiento geopolítico ruso nació en exilio en 

los años de 1920. El fundador y el autor clásico del eurasianismo como concepto y 

movimiento fue concebido por Petr Savitski. Savitski se esforzó e intentó a 

fundamentar las aspiraciones continentales geopolíticas rusas y al mismo tiempo 

sirvió la comprobación y la demostración de la peculiaridad, de la misión y del 

destino histórico ruso. Mientras que se esforzó la creación de la sintesis especial del 

dilema de Europa y Asia.  

La doctrína geopolítica elaborada por los eurasianistas se basó en el 

concepto de „geografía como destino”. Los representantes de la corriente aceptaron 

aquella afirmación de Danilevsky que no existe ninguna de Europa. Europa sólo el 

margen o la periferia occidental de Eurasia. Según su convicción los factores y los 

elementos culturales e históricos desempeñan el rol determinante en la construcción 

del espacio imperial. Y estos forman la base de la divergencia del desarrollo de la 
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sociedad de Asia y de Europa. En el concepto de los eurasianistas en el sentido 

cultural y etnográfico Rusia representa un mundo especial.Es  el Corazón  de la 

Tierra (Heartland), cual se coloca en el centro geográfico del mundo, se situa entre 

el Occidente y el Oriente, entre la Europa y la Asia.Dispone caracteristicas 

propias,por eso se difiere de Asia y  de Europa también. 

Este concepto muestra gran proximidad con la teoria de El pivote geográfico 

de la historia  de Halford Mackinder, expuesta en 1904 y con los pensamientos 

escritos en el libro de Ideales democráticos y  realidad  publicado en 1919.  Según 

Mackinder la superficie de la Tierra se puede dividir en: La Isla-Mundial, que 

comprende los continentes de Europa, Asia, y África, siendo el más grande, más 

poblado, y más rico de la tierra, de todas las combinaciones posibles. Creciente 

interior o marginal, en el que se incluyen las islas británicas y las islas de Japón. 

Tierras del creciente exterior o insular, donde forman parte los continentes de 

América y Oceanía. El Heartland o Área pivote o El Corazón de la Tierra se 

encuentra en el centro de la Isla-Mundial, se extiende desde el río Volga hasta 

el Yangtze y desde el Himalaya hasta el océano Ártico. El Heartland de Mackinder 

fue la zona gobernada por el Imperio Ruso y después por la Unión Soviética.Según 

la opinión de  Mackinder la amenaza fue la perdición del equilibrio del poder a favor 

del Estado de clave. Por resultas de eso Rusia podría extenderse su influencia y su 

dominación a los márgenes y espacos territoriales de Eurasia.Y esto significaría el 

nacimiento de un imperio mundial.  

 

 
Cuadro 4.- Area Pivote de Mackinder 

  (Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Heartland) 
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Como hemos mencionado el movimiento eurasianistico nació en exilio 

después de la revolución de octubre a comienzos de los años de 1920. Se inició en 

Sofia pero rápidamente trasladó a Praga y después a Berlín. Los fundadores 

fueron:el lingüista y el filosofo  Nikolái Trubetskói (1890-1938), el historiador Georgui 

Vernadski (1887-1973),el geógrafo y economista Petr Savitski (1895-1968),el 

teológo y obispo pravoslavo Grigoriy Florenski (1893-1979, el filosófo Leonyid 

Karsavin (1882-1952) y el historiador del arte Petr Suvechinski (1892-1985). 

En 1921 en Sofia apareció el primer libro teórico eurasianistico: Éxodo hacia 

el Este. Presentimiento y Cumplimiento. El próximo año lo siguió  la publicación del 

libro titulado: Por los caminos.Las afirmaciones de los eurasianistas. En estos tomos 

fueron formulados solidamente los principios y los fundamentos del nuevo 

movimiento espiritual.El florecimiento ulterior de la corriente eurasionista estuvó 

ligado con la aparición del Anuario Eurásiático y con el documento programático 

Eurasianismo:tentativa sistemático de análisis,publicado en 1926. La mayor parte de 

estos ensayos escribió Petr Savitski. 

En la segunda etapa (1936-1929) el centro de la corriente eurasianista de 

trasladó a Paris,dónde continuaron la aparición del Anuario Eurasiático y publicaron 

el periódico Eurasia y en 1933 el libro de Savitski: Los Fundamentos geográficos y 

geopolíticos de eurasianismo también. Pero a fin de los  años de 1930, el 

movimiento eurasianistico acabó. El concepto eurasianismo renació en los trabajos 

de Lev Gumilev durante los años de 1960 y como neoerusaianismo en la década de 

1990 en los  trabajos de Aleksander Dugin. 

 

Aleksander Dugin y la geopolítica imperial neoeurasianista 
El sistema del pensamiento geopolítico de la corriente eurasianista fue 

desarrollado y perfeccionado por la escuela geopolítica neoeruasianista en la 

segunda mitad de la década de 1990.El representante mas famoso y mas conocido 

de esta corriente es Aleksander Dugin. 

La base histórico-societal de la presentación y de la renovación de la corriente 

formaron los cambios tenidos lugares y ocurridos en las relaciones internacionales y 

en el Corazón de la Tierrea.  Ante todo estos fueron los siguientes:la desapareción 

de la Unión Soviética, la cesación del mundo bipolar, el nacimiento de la Federación  
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de Rusia y de la Comunidad de Estados Independientes y la organización del 

sistema de alianza de Rusia. 

La Federación Rusa utilizaba para sus interéses y esfuerzos expanzionistas 

los distintos tipos de integraciones organizadas por la Rusia y la ciencia geopolítica 

rusa, pasando a primer plano durante la década de 1990. 

Por eso en nuestro ensayo nos vamos a analizar los pensamientos 

relacionados de Aleksander Dugin con la misión histórica y con las aspiraciones 

imperiales de Rusia, utilizando sus obras mas importantes -  Los fundamentos de la 

geopolítica (2000), Geopolítica y las relaciones internacionales (2012), La Cuarta 

Teoria Política (2013), Geopolítica (2014), Geopolítica de Rusia,(2015), etc.  

En el sistema del pensamiento de Dugin se mezclan distintas corrientes 

intelectuales.En su concepción caben al lado de la ideologia del paneslavismo,el 

tradicional punto de vista histórico ruso, la filosofía de la religión ortodoxa, el 

bolchevismo, el concepto de eurasianismo, el antiglobalismo conservador y la visión 

de geopolítica. En sus obras y escritos con mucha frecuencia cita los trabajos de 

Carl Schmitt. Revitaliza e introduce en el discurso de la ciencia política la filosofía de 

los pensadores conservadores de siglo veinte - René Guénon, Julius Evola,- y las 

concepciones de los teoreticos neoconservadores - Alain Benoist, Jean Thiriart  

Martín Heidegger. Por eso dió el título de su ensayo la frase interrogativa  Marlene 

Laruelle: „Alexander Dugin: la versión rusa de la ultraderecha europea?.”La 

investigadora del Centro de Woodrow Wilson en la primera oración de su ensayo 

subraya: „In studying contemporary Russian Eurasianism-both as a doctrine and as a 

political movement-one constantly comes across Aleksandr Dugin. One of the main 

reasons that he is relevant to any such study is the quasi-monopoly he exercises 

over a certain part of the current Russian ideological spectrum. This spectrum 

includes a plethora of right-wing groupuscules that produce an enormous number of 

books and an impressive quantity of low-circulation newspapers, but are not readily 

distinguishable from each other and display little theoretical consistency or 

sophistication. Dugin is the only major theoretician among this Russian radical right. ” 

(LARUELLE, 2006, p.1) 

Su innovador y al mismo tiempo ecléctico sistema de concepción, Dugin 

sintetizó en el libro de La Cuarta Teoría Política. La obra apareció en San 
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Petersburgo en 2009.Pronto fue traducido casi todas las lenguas del mundo.La base 

de análisis actual sirve la edición de 2013 por las Ediciones Nueva República de 

Barcelona.En el Prefacio del libro Dugin acentua: „ Hoy en el mundo domina la 

impresión  de que la política ha terminado.- al menos la que nosotros conocemos. El 

liberalismo entabló un combate tenaz contra  sus enemigos políticos que proponían 

recetas alternatívas –el conservadurismo,la monarquía, el tradicionalismo,el 

fascismo,el socialismo,el comunismo – para finalmente vencer  a todos a finales del 

siglo XX…El liberalismo,que siempre ha buscado la minimalización de la 

política,decidió, después de su victoria , eliminar por completo la política.…Los 

oponentes del liberalismo  se encuentran en una situación difícil:el enemigo 

triunfante se ha evaporado,desaparció, luchan contra  el vacío.¿Como hacer política 

cuando no existe Política? Sólo hay una solución: rechazar las teorías políticas 

clásicas, tanto las derrotadas como los triunfantes, demostrar imaginación, 

comprender las realidades  del nuevo mundo global, descifrar correctamente los 

desafíos  del mundo  posmoderno y crear  algo nuevo, más allá de las batallas 

políticas de los siglos  XIX y XX. Este enfoque  es una invitación  a desarrollar una  

Cuarta Teoría Política más alá del comunismo, del fascismo y del liberalismo.” 

(DUGIN,2013, pp. 23-24). Éstas tres grandes y principales ideológías políticas en el 

siglo veinte fueron: el liberalismo (de derechas y de izquierdas),el comunismo - 

incluyendo el marxismo, así como el socialismo y la socialdemocracia, y el fascismo. 

Todas estas ideologías fueron fracasadas durante la história y para la época de 

posmodernidad y para la época de la falsa globalización del atlantismo occidental no 

quedó una base teórica firme de la construcción del mundo multipolar. Por eso 

necesario la creación de la cuarta teoría política. La primera teoría política era el 

liberalismo.La otra teoría política era el comunismo y la tercera teoría política era el 

fascismo. „Ser o no ser” – esta es la cuestión afirma Dugin. Sólo quedó una salida: 

rechazar todas las teorias políticas clásicas, o sea elaborar la cuarta teoría política. 

„Para avanzar en el desarrollo de esta Cuarta Teoría Política - escribe Dugin - es 

necesario:  

- Modificar la interpretación de la historia política de los últimos siglos, adoptando 

nuevos puntos de vista,más alá del marco de los clichés ideológicos habituales de 

las viejas ideologías;  
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- Darse cuenta de la estructura profunda de la sociedad global que aparece ante 

nuestros ojos; 

- Descifrar correctamente el paradigma de la era posmoderna; 

- Aprender  a no oponerse  a una idea política,a un programa o a una estrategia,sino 

al estado de las cosas „objetivo”,al tejido social apolítico de la  (post) sociedad 

fracturada; 

Por último,construir un modelo político independiente  proponiendo un camino y un 

proyecto en un mundo de callejones sin salida y de infinitivo de las mismas cosas; 

El presente trabajo se dedica a esto y al desarrollo de una Cuarta Teoría Política 

mediante  el examen de las tres primeras teorías políticas,así como de las ideologías  

que se acercan de ellas,el nacional-bolchevismo y el eurasianismo.No se trata de un 

dogma o de un sistema listo de un proyecto terminado… es un intento  de 

reiterpretación  del pasado.  

            Nosotros concebimos la Cuarta teoría Política no como un trabajo de un sólo 

autor,sino como una tendencia de un amplio espectro de 

ideas,estudios,análisis,previsiones  y proyectos.”.(DUGIN, 2013, pp.24-25). 

Para mi país,Rusia – sigue y subraya Dugin – la Cuarta Teoría Política 

tiene,entre otras cosas, una importancia práctica considerable.La integración  con la 

comunidad mundial es experimentada por la mayoría de los rusos  como un drama, 

como una pérdida de su identidad. En la década de 1990, la ideología  liberal se ve 

casi totalmente rechazada  por la población rusa. Sin embargo, por otro lado,la 

intuición sugiere que el retorno a las ideologías políticas  no liberales del siglo XX. – 

el comunismo y el el fascismo – es poco probable en nuestra sociedad,siendo que 

estas ideologías  históricamente  han demostrado ser incapaces de resistir  al 

liberalismo,sin mencionar el costo moral del totalitarismo.   

Por lo tanto, para llenar el vacío, Rusia necesita una idea política 

nueva….para Rusia es  una cuestión de vida o muerte,la cuestión eterna de 

Hamlet.”(DUGIN,2013,pp.25-26 o.)  

La Cuarta Teoria Política es un proyecto de „cruzada” contra la 

posmodernidad,la sociedad post-industrial, el proyecto liberal realizado en la 

práctica, la globalización y sus bases logísticas y tecnológicas. La 4PE – como suele 

mencionar su teoria Dugin – retorna a la tradición,a la teología, a los pensamientos 



                
 

 
III Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, 10 a 14 de setembro de 2018 
 

172 

de Heidegger y Carl Schmitt. „Si la Tercera Teoría Política criticaba al capitalismo 

desde a derecha, y la Segunda Teoría Política criticaba al capitalismo desde la 

izquierda,en esta  nueva fase la antigua  topografía política  ya no existe: es 

imposible  definir dónde está la derecha o la izquierda relativamente al post-

liberalismo. Sólo hay dos posiciones:la conformidad (el centro) y la disidencia (la 

periféria). Los dos posicionamientos son globales.”(DUGIn,2013,p.33). La Cuarta 

Teoría Política tiene necesidad de conservación de la esencia de Rusia. Es decir la 

historia de Rusia es una discusión dialéctica  con Occidente y contra la cultura 

occidental, la lucha por la defensa de su identidad y el seguimiento de su camino 

propio del desarrollo. 

Dugin acentua que „La definición  de un sujeto histórico es la base  

fundamental para las ideologías políticas. en general y determina sus estructuras. 

Por lo tanto, en esta materia,La Cuarta Teoría  Política debe actuar  de manera 

radical y rechazar todas estas construcciones como candidatos a un sujeto 

histórico.El sujeto histórico no es ni el individuo, ni la clase, ni el Estado, ni la 

raza.Este es el axioma antropológica e histórica de la Cuarta Teoría Política ”- 

escribe Dugin. (DUGIN, 2013, p.52). El supremo valor y el supremo sujeto para la 

Cuarta Teoría Política es el ethnos,lo que Dugin ajusta al cuadro del concepto y a la 

estructura Dasein elaborado por Martín Heidegger. Dugin atribuye gran importancia 

a la imaginación, al concepto de hegemonia de la derecha nueva y de Antonio 

Gramsci. Examinando el problema de modernización, rechaza el punto de vista del 

desarrollo y del crecimiento lineal y no acepta el mundo unipolar dirigido por los 

EEUU. Considera la necesidad del mundo multipolar. 

Dugin resume su concepto de siguiente manera:  „ Si liberamos al socialismo 

de sus aspectos modernistas,materialistas y ateos y rechazamos los apectos 

racistas y de nacionalismo estrecho de la Tercera Vía, llegamos a un tipo  

completamente nuevo de ideoligía política.La llamamos Cuarta Teoría Política o 4a 

TP, siendo la primera teoría el liberalismo, al que  desafiamos esencialmente, la 

segunda, la forma clásica  del comunismo y la tercera, el nacionalsocialismo y el 

fascismo.Su elaboración parte del punto de interseción entre diferentes teoría 

políticas anti-liberales (principalmente, del comunismo y de las teorías de la Tercera 

Vía). Así, llegamos  al nacional-bolchevismo,que representa un socialismo sin 
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materialismo,ateísmo,progresismo y modernismo,así como las teorías de la Tercera 

Vía modificadas.”(DUGIN,2013,p.244). 

La base internacional de esta teoría forman los representantes de la izquierda 

radical, los movimientos antimodernistas del nuevo derecho y de los partios verdes.

 Sinceramente, creo –escribe Dugin – que la Cuarta Teoría Política y sus 

variaciones secundarias, Nacional-bolchevismo y Eurasianismo, pueden ser de gran 

utilidad para nuestros pueblos, nuestros paises  y nuestras civilizaciones.El punto de 

unión entre las diferencias  es la multipolaridad en todos sentidos: 

geopolítico,cultural,axiológico,económico,etcétera.” (DUGIN,2013,p.246) 

Resumiendo podemos decir que la tentativa de Dugin para introducir y crear 

una nueva teoría política alcanzó resultados parciales. Su sistema de pensamiento 

ecléctico principalmente sirve la justificación teórica para las aspiraciones imperiales 

neoeurasianistas rusas. Esta comprensión refuerza uno de su libro más 

importante,el libro de Los fundamentos de la Geopolítica (Osznovi geopolityiki) que 

fue publicado en 2000 en Moscú también. 

La monografia consiste en la Introducción y siete capítulos y un glosario. Este 

libro mencionado sirve la base de nuestro análisis, pero teníamos en cuenta el tomo 

de Geopolítica de Rusia (Geopolityika Rossziji) apareció en 2014 también. 

Dugin en el libro Geopolítica de Rusia (Geopolityika Rossziji) y en otra obra Last War 

of the World-Island. The Geopolitics of Contemporary Russia.publicada en 2015 en 

el Reino Unido, amplió, extendió y profundizó sus análisis con los aspectos 

históricos. 

En la parte introductoria y en los dos primeros capítulos del libro de Los 

Fundamentos de la Geopolítica Dugin se trata de la definición de la geopolítica, del 

problema de los poderes terrestres,maritimos, aereos,de las cuestiones de distintas 

civilizaciones,del Corazón de la Tierra y de Rimland. Examina y presenta las 

distintas escuelas y corrientes geopolíticas contemporaneas. La tercera,la cuarta y la 

quinta parte se dedica de los problemas geopolíticos rusos. En la sexta parte se 

ocupa de la cuestión del eurasianismo. En la séptima parte publica 

fragmentos,documentos y detalles de las obras geopolíticas clásicas.Durante 

nuestros análisis nos concentramos a los problemas geopolíticos rusos expuestos 

del libro de Dugin. 
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En lo que concierna la situación de Rusia y el desarrollo y el cambio de las 

relaciones internacionales,escribiendo sobre el atlantismo Dugin subraya: „ La 

desmembración del Pacto de Varsovía y de la Unión Soviética  es el triunfo de aquel 

lineamiento estratégico, cual  prevaleció todo el siglo veinte.El Occidente vence el 

Oriente en la Guerra Fría. El poder marítimo (Sea Power) triunfa sobre el Corazón de 

la Tierra (Heartland).”(DUGIN, 2000,p.108.). 

El inmenso imperio terrestre fue derrotado por los Estados Unidos y con sus 

aliados marítimos. Las fuerzas de los enemigos de Eurasia con el anillo de 

Anaconda de Rimland ahogaron al Corazón de la Tierra.La Unión Soviética fue 

derrotada.Esto significaba el fin del mundo bipolar y el inicio del sistema unipolar de 

las relaciones internacionales. En este cuadro la Rusia eurasianista no tiene 

posibilidad.Por eso Moscú no puede reconciliarse con esta situación. Tiene que 

buscar la posibilidad del retorno de los procesos y tiene que establecer las 

condiciones de la creación de un nuevo bipolarismo y /o multipolarismo. Pero „el 

bloqueo continental eurasianista no se puede la mera resucitación y la 

reorganización del Pacto de Varsovia.… La nueva alianza continental tiene que 

incluirse a toda Europa y algunos importantes sectores de la orilla sureña de Eurasia 

hasta  el Oceano atlántico – India,Iran, Indochina, etc, o hay que asgurar la 

neutralidad amistosa de estos espacios, saliendolos del control atlántico.” (DUGIN, 

2000, p. 162) – escribe. Al mismo tiempo esto significa que reiteradamente hay que 

redefinir la relación  de Rusia con las cuatros civilizaciones vecinas:a la civilización 

occidental  latino-germánica,al islámica, al hindú y al china en Oriente.Para eso ante 

todo necesita a una Rusia fuerte y espritualmente consolidada. 

En primer lugar,la  esencia,la autodefinición cultural de Rusia 

indudablemmente es que ….ni pertenece ni al Oriente ni al El Occidente,o ni es la 

Europa,ni es la Asia,sino Eurasia… En este terreno el interés fundamental de Rusia 

es la conservación su peculiariedad enfrente del desafío de la cultúra occidental y de 

la tradición del Oriente.”(DUGIN,2000,p.167). Según el punto de vista geoestratégico 

esta realidad significa la alianza entre Rusia y el Rimland, o por lo menos asegurar la 

neutralidad de la mayor parte de los territorios y de los espacios periféricos, la 

consolidación del proceso de la construcción del imperio ruso y la salida rusa a los 
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mares calientes y la unificación en el sistema de alianza eurasiática el Sea Power y 

el Heartland. 

 

 
Cuadro 5. - La salida de Heartland a los mares calientes 

(Fuente: DUGIN,2000,p.362.) 
 

Este nuevo sistema de alianza tiene que reunir Eurasia-Rusia y el Tercer 

Mundo pobre en la lucha contra El Occidente rico, liderado por los Estados Unidos 

encarnado y representado del atlantismo.(DUGIN,2000,p.217) 

O sea la alianza de los tres áreas enemigas de Rusia: la America del Norte y del 

Sur, la Europa y el Asia tiene que convertirse en alianza en contra de los Estados 

Unidos.(DUGIN,2000, pp.235- 236) 

    En interés de las realización de esta estratégia, los Estados de la civilización 

ortodoxa cuales forman el eje de Eurasia, tienen que repartir y dividir la zonas de 

influencias con los paises de Europa Central y Occidental en el area de Europa del 

Este entre Alemania y la Rusia.  
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Cuadro 6: Los Ejes civilizacionales europeos 

(Fuente:DUGIN,2000,p.424.) 
 

          
Cuadro 7: El reparto de las zonas de influencia en Europa del Este 

  (Fuente: DUGIN,2000.p.227) 
 

En el caso de éxito del proceso y de la estratégia mencionado Dugin diseñó 

un mundo multipolar de cuatro polos,que mostraría gran semejanza con el concepto 

de panregiones de Karl Ernst Haushofer. 
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Cuadro 8: El mundo multipolar de cuatro polos 

Fuente:https://www.google.hu/search?q=map+of+Multipolar+World.Four+zones-four+poles&sa) 
 

A este sistema internacional multipolar tendría que realizarse al lado y 

alrededor de los ejes de alianza de Moscú-Berlín, Moscú-Teheran,Moscú-Tokio y 

Moscú-Pekín.  

 

   
Cuadro 9: Los ejes del mundo multipolar 

(Fuente: DUGIN,2000.p.225.) 
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Según Dugin Rusia no tiene otra posibilidad.„ La Federación Rusa no tiene 

história estatal, sus fronteras son accidentales, sus conceptos culturales son 

confusos,su sistema político es vacilante,inconstante y plástico, su composición 

étnica es mezclada, su estructura económica quebrantada y en parte 

desintegrada.El conglomerado mencionado sólo el fruto, el producto de la disolución 

de una formación geopolítica más global, un detalle de la totalidad. 

Sí la Federación Rusa no es el  Estado ruso,entonces la Comunidad de 

Estados Independientes no lo es tampoco.” Según Dugin, Rusia no puede caer en la 

trampa del poder regional. Aquella situación para Rusia equivalente con el suicidio. „ 

Rusia es impensable sin imperio” (DUGIN,2000,p.167)- escribe. Desde este punto 

de vista tenemos que considerar e interpretar el conflicto estallido en 2014 con 

Ucrania también. 

 El estatus imperial de Rusia y de la Federación Rusa depende de la 

formación del mundo multipolar, y los elementos importantes de este proceso 

producen los d istintos tipos de integraciones, como son la Organización de 

Cooperación de Sanghai (OCS), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica 

(APEC) y la Unión Económica Eurasiática (UEE). Estos son importantes elementos 

de la lucha continuada por Rusia para el mundo multipolar. Es decir durante las 

últimas dos décadas Rusia fortaleció su posición económica y política del mundo. El 

8 de abril de 1996 fue fundada la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), 

por los líderes de la República Popular China, Rusia,  Kazajistán,  Kirguistán y  

Tayikistán.  Uzbekistán ingresó en la organización en 2001, India y Pakistán entraron 

en 2016. Los miembros de la OSC fortalecen la cooperación económica cultural y de 

seguridad. A pesar de que la declaración fundacional de la OCS afirma que no es 

una alianza hecha contra otras naciones o regiones y se adhiere al principio de 

transparencia, la mayoría de los observadores y expertos  consideran que uno de los 

objetivos principales de la OCS es servir de contrapeso a la OTAN y a los Estados 

Unidos, evitando conflictos que permitirían la intervención estadounidense en 

regiones limítrofes con Rusia y China. 

En 1998 Rusia entró en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica 

(APEC) que tiene veintiun miembros de distintos continentes.  
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   Y por fin tenemos que mencionar la Unión Económica Euroasiática, que es 

una integración económica y política que se estableció el 1 de enero de 2015 según 

el tratado firmado por los dirigentes de Rusia, Kazajistán y Bielorrusia el 29 de 

mayo de 2014. Un tratado para expandir la UEE hacia el Cáucaso se hizo posible 

con la incorporación de Armenia el 9 de octubre de 2014. El 6 de agosto de 

2015, Kirguistán se unió también a este bloque económico. La Unión Económica 

Euroasiática es una integración económica (y política) que fortalece la influencia de 

Rusia en el espacio de la antigua Unión Soviética. Para el desarrollo de la 

integración mencionada dió un impulso decisivo el asumio al poder de Vladimir Putin 

en marzo de 2000. 

En relación de la Unión Económico Eurasiática, Putin subraya la conexión de 

esta organización con los espacios  de Asia,de Oceano Pacífico,de Europeo y de 

América Latina. 

  Esta significa la cooperación económica y política entre la Unión Económica 

Eurasiática,El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica, el Mercosur y la Unión 

Europea.  

 

 
 Cuadro 10: El sistema de cooperación de Rusia-Eurasia 

(Fuente: Alexander Dugin:Multipolarism as an Open Project. Journal of Eurasian Affairs. 2013. 
Volume 1.p.10.) 
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Rusia y el espacio postsoviético – acentua el geopolítico ruso Szolozobov – 

entre las relaciones de la globalización puede elegir entre los dos caminos.  „ El 

primero es la integración de tipo semiperiféco con China o con la Unión 

Europea.….El segundo crear la Unión Eurasiática en el centro de Eurasia en la base 

de propios recursos.”(DUGIN,2012,p.373) 

  El teoretico y el luchador del pensamiento imperial ruso, Aleksander Dugin 

considera que „ Después de los cumplimientos y de los combates dramáticas llegará 

el tiempo de Eurasia.”(DUGIN,2012,p.360) 

Pero para comprender las peculiaridades del pensamiento geopolítico ruso –

acentua Dugin-   hay que  darse por enterado que „ The geopolitics  of Russia is not 

the mere application of a geopolitical arsenal to the Russian government. In other 

words, Russian geopolitics cannot be created from without,as  the simple,mechanical 

application of <<universal>> laws to a concrete and well-defined object. The problem 

is that a Russian geopolitics is possible only the basis  of a deep study of Russian 

society, both its present and its past…..The problem is not only  to learn about the 

geographical structure of the Russian territories (contemporary or historical); that is 

important,but insufficient. We must clarify how Russian society understood and 

interpreted the structure of these territories at different times; what it considered <<its  

own>> what as <<alien>> and how awareness of borders, cultural and civilizational 

identity, and  the relationship  to those ethnoses and narodi living in neighboring 

territories changed....We must build a new model of Russian sociopolitical history” 

(DUGIN, 2015,pp.1-2). Según Dugin hay que descubrir y revelar las caracteristicas 

de la cultura rusa. Al mismo tiempo él subraya que… „Russian geopolitics is by  

definition the geopolitics of  the Heartland;land-based geopolitics,the geopolitics of 

Land.”(DUGIN,2015,p. 5). 

Según Dugin a partir del siglo XV. Rusia representa la civilización terrestre y 

el polo de Roma continental. En el mundo bipolar „Geopolitically, this establishment 

of a planetary  balance between the global thallasocratic and capitalist West and the 

equally global tellurocratic, Communist East,extending  far beyond the limits of the 

USSR.” (DUGIN, 2015, p. 42). 
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A principios del siglo XXI. la geopolítica rusa querría crear el equilibrio nuevo 

e intenta establecer y desarrollar el sistema multipolar de las relaciones 

internacionales,revivificando y reinterpretando la importancia del espacio también. 
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RESUMO 
A Geografia, como outras áreas, tem participado ativamente da modernização do 
território, processo híbrido de saber científico e ação do Estado e grandes empresas 
voltado à dominação e disputa do presente e futuro. Contudo, têm identificado 
apenas dois grandes agentes produtores do espaço na política nacional e 
internacional: Estado e grandes empresas, sob égide das ideias de 
desenvolvimento, inovações tecnológicas e de um único modo de vida urbano-
industrial. Mas espaço geográfico é banal, produzido por todos, quadro de vida 
material e imaterial, de existência coletiva e totalidade da sociedade. Daí a 
necessidade de identificar, indissociavelmente, os movimentos sociais, populares e 
comunidades tradicionais na política e na produção do espaço. 
PALAVRAS-CHAVE: sujeitos da ação; modernização; produção do espaço 
 

REPENSANDO LA GEOGRAFÍA, PRODUCCIÓN DEL ESPACIO Y SUJETOS 
SOCIALES DE CULTURAS TRADICIONALES 

RESUMEN 
La Geografía, como otras áreas, ha participado activamente en la modernización del 
territorio, proceso híbrido de saber científico y acción del Estado y grandes 
empresas volcado a la dominación y disputa del presente y futuro. Sin embargo, han 
identificado sólo dos grandes agentes productores del espacio en la política nacional 
e internacional: Estado y grandes empresas, bajo el égido de las ideas de desarrollo, 
innovaciones tecnológicas y de un único modo de vida urbano-industrial. Pero 
espacio geográfico es banal, producido por todos, cuadro de vida material e 
inmaterial, de existencia colectiva y totalidad de la sociedad. De ahí la necesidad de 
identificar, indudablemente, los movimientos sociales, populares y comunidades 
tradicionales en la política y en la producción del espacio. 
PALABRAS CLAVE: sujetos de la acción; modernización; producción del espacio 
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Introdução 
Tanto a análise da política e da geopolítica como o conceito de modernização 

do território nascem atrelados à ideia de desenvolvimento econômico, de inovações 

tecnológicas e de ações das grandes empresas, sob a égide do Estado. As 

referências populares nessas abordagens são concebidas e restritas à noção de 

população, conceito genérico da geopolítica e do processo modernizador por meio 

do qual o planejamento territorial do Estado garantiria a sua segurança e 

oportunidades econômicas de inserção no processo produtivo. Eram negligenciados 

nas análises as lutas políticas e os territórios dos povos e comunidades tradicionais, 

o território na sua dimensão da vida coletiva, marinha e fluvial. Os espaços costeiros 

e fluviais do Brasil, ou eram vistos como vazios demográficos ou como paisagens 

naturais (sem ação humana). Mas espaço geográfico é banal (SANTOS, 1999b), 

porque produzido por todos, quadro de vida material e imaterial, de existência 

coletiva e totalidade da sociedade. Daí a necessidade de identificar, além do Estado 

e grandes empresas, indissociavelmente, os movimentos sociais, populares e 

comunidades tradicionais na produção do espaço e na política nacional e 

internacional. 

Nesse sentido, busca-se analisar os estudos e referências geográficas que 

analisam os sujeitos das comunidades tradicionais como novos agentes na 

produção social do espaço (LEFÉBVRE, 2004). Como esses estudos contribuem 

para repensar a Geografia frente às necessidades de compreensão e enfrentamento 

do quadro de modernização territorial nos contextos e conjuntura político-econômica 

que sustentam os projetos modernizadores no Brasil? Sobretudo na atual conjuntura 

neoliberal marcada pelo aprofundamento da fragmentação e pela ascensão da 

governança como matriz regulatória do território e da vida que o anima.  

Com base nesse objetivo geral, o artigo está dividido em três seções: a 

primeira tem como finalidade contextualizar o debate e as questões conceituais da 

Geografia na produção da leitura  de territórios  em diferentes  marcos históricos do 

país, na fase do keynesianismo e social democracia; a segunda seção  busca a 

compreensão dos dilemas produzidos pela modernização no período do 

neoliberalismo e às formas de fragmentação territorial atreladas ao modelo de 

governança correspondente ao mesmo; e a terceira seção analisa  o desafio do 
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fazer geográfico junto às novas referências da teoria social crítica que permitem ver 

o sujeito social e espacial na sua totalidade, na sua complexidade, o que significa 

mudanças da episteme e da metodologia que permitem ampliar a leitura da 

complexidade socioespacial numa perspectiva filosófica  e  de práxis do fazer 

geográfico.  

Essa discussão parte das pesquisas (trabalhos de campo e entrevistas) que 

vêm sendo realizadas no âmbito do Núcleo de Pesquisa e Extensão: Urbano, 

Território e Mudanças Contemporâneas (NUTEMC/FFP/UERJ) junto a sujeitos do 

fazer e do conhecimento tradicional – pescadores, erveiros(as) e agricultores(as) – 

na metrópole fluminense e no estado do Rio de Janeiro. 

 

Limites da perspectiva da produção do espaço sob a égide de apenas dois 
agentes: Estado e grandes empresas 

Os debates referentes ao crescimento e redução das desigualdades regionais 

tornam-se referências para estruturar o espaço, a partir do pós-guerra. No período 

1950-1970, na perspectiva da Economia Regional e da Geografia (PERROUX, 1975 

[1955]; FRIEDMANN, 1960, 1966, 1969), debatem-se os modelos de 

desenvolvimento regional e a implementação dos polos de crescimento como 

instrumentos de expansão da riqueza a partir do epicentro das indústrias motrizes. 

Nesse sentido, os conceitos de ordenamento territorial e de planejamento 

territorial  nascem no seio da Geografia tornando-se ideário para a consolidação do 

capitalismo nos países centrais e periféricos, moldando o significado de 

modernização territorial. A Geografia, assim como outras ciências, corroborou para a 

modernização territorial pautada em dois grandes agentes produtores do espaço: o 

Estado e as grandes empresas.  Diante do processo de modernização, no período 

fordista e keynesiano de produção industrial no mundo, que corresponde ao período 

da social democracia, o conceito de modernização esteve atrelado à noção de 

desenvolvimento regional, polos de crescimento, teorias de centro e periferia e de 

difusão das inovações tecnológicas. Na perspectiva sociológica, insere-se na leitura 

da superação do moderno sobre a tradição, das formas de dominação do modelo 

agroarcaico pela dominação da modernização urbano-industrial.  
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A partir dos anos 1990, no âmbito da crise da economia  brasileira articulada 

à escala mundo e o avanço da Globalização, o modelo capitalista mundial se 

organiza na produção em rede segundo referências de reestruturação produtiva que 

com apoio do Estado (sob a égide do Neoliberalismo) passando a atrair grandes 

empresas, produzindo a guerra dos lugares (incentivos territoriais, subsídios, juros 

altos para garantir a rentabilidade empresarial) e também a estruturação dos órgãos 

de planejamento ambiental, que passaram a produzir áreas de proteção como 

reserva de valor e de recursos. Essa estratégia econômica e geopolítica passou a 

interferir diretamente no lugares. A pesca artesanal, por exemplo,  passou a ser vista 

como objeto de destruição ambiental. Comunidades tradicionais pesqueiras, 

ribeirinhas, quilombolas, indígenas e caiçaras foram transformados em empecilhos 

ao processo modernizador.  No entanto, o próprio Estado que estimulou por décadas 

a pesca em grande escala, consolidando-a, sobretudo nas regiões Sudeste e Sul do 

Brasil, passa a atuar através de seus órgãos ambientais, sobretudo daqueles 

imbuídos de visão muito conservacionista, a condená-la acusando as comunidades 

tradicionais de serem as responsáveis pela sobrepesca, mau uso dos recursos e 

crimes ambientais (SILVA, 2015; SAHR et al, 2016).  

O universo da ossatura do Estado é regulado pelo saber técnico, conforme 

ensina Poulantzas (2000). O Estado apropria-se do sistema técnico e vai difundir 

sua ossatura, sua materialidade institucional, na criação e implementação de 

diversos órgãos de cunho ambiental, tecnológico e informacional que, em geral, 

passam a disputar no tempo presente o sentido de desenvolvimento junto aos 

grupos sociais tradicionais.  

 

Modernizações no período do neoliberalismo e fragmentação territorial: 
governança neoliberal e invisibilidade dos sujeitos de cultura tradicional  

A difusão do meio técnico-científico-informacional, com a globalização a partir 

dos anos 1970, tem se caracterizado por vagas de modernizações (SANTOS, 

1999a). Processo de purificação que, a partir de uma concepção geométrica de 

espaço e uma noção linear de tempo, busca apartar: sociedade e natureza, gente e 

lugar, população e território, sociodiversidade e biodiversidade, como se um 

existisse sem o outro, como se não fossem híbridos. Modernizações que têm 
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possibilitado a apropriação dos recursos por alguns agentes, atualizando a 

hierarquização e submissão de territorialidades e sujeitos, invisibilizando e 

inviabilizando outros usos do território (SANTOS, 1999b).  

Modernizações expressas nas territorialidades hegemônicas do Estado e das 

grandes empresas para os quais território importa mais como recurso. Mas a esse 

território normado, impõe-se o território da vida, das existências, das 

multiterritorialidades (HAESBAERT, 2014) para as quais o território importa como 

recurso e abrigo, território usado pelos demais agentes, atores, sujeitos, 

movimentos, instituições, organizações e empresas (SANTOS, 1999a). Quanto mais 

se acentua a globalização através de modernizações que buscam integrar 

tecnicamente o território em prol da produção e circulação global do valor de troca, 

maior é sua fragmentação e as rupturas dos sujeitos e seu cotidiano.  

Esse processo de modernizações demanda a produção de imagens-síntese 

(RIBEIRO, 2012) e de uma psicoesfera (SANTOS, 1999a) que precede a difusão do 

meio técnico-científico buscando legitima-lo e que o acompanha buscando consenso 

e aceitação. Nesse sentido podemos destacar tanto as ideias de desenvolvimento, 

inovação tecnológica e modo de vida urbano-industrial; como as ideias de população 

e espaços atrasados, de vazios demográficos, de criminalização dos usos populares 

e de mero resquício e interstício da vida nacional muitas vezes atribuídas e 

direcionadas aos povos e populações tradicionais. Ou seja, o projeto de 

modernização que impõe determinada modernidade desprovida de seus nexos e 

fundamento espacial: 

 
A ideia de que a evolução temporal determinava as diferenças geográficas 
se impôs sobre a ideia de que tais diferenças eram o resultado da interação 
contemporânea entre as sociedades locais e as influências procedentes 
mais além de seus horizontes (AGNEW, 2005, p.53, tradução nossa).   

 

Portanto, produção de uma imaginação geopolítica moderna (AGNEW, 2005), 

um sistema de visualização do mundo e dos lugares vistos como um todo a serviço 

da ação planejada estrategicamente segundo objetivos nas distintas escalas 

geográficas. Ademais, as diferenças locais são assimiladas numa taxonomia 

geográfica global segundo critérios de determinados universalismos 

ocidentalizantes. Para Agnew (2005) a Terra se converteu, assim, no Mundo: 
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mundo-visto-como-um-todo, uma imagem desde nenhuma parte, “uma perspectiva 

objetiva do mundo como a que se tem do espaço sideral”, daí o uso da objetividade 

científica e seu papel na produção, difusão e defesa de interesses e sentidos 

particulares. Caso fosse compreendida como aquilo que é, uma imagem a partir de 

um lugar concreto e ator específico, evidenciaria sua parcialidade, situação, 

interesse e sentido de sua ação.    

Ademais, o atual liberalismo transnacional levado a cabo por elites 

governantes globais é uma hegemonia ideológica que abre mão da necessidade de 

um hegemon concreto, um Estado preponderante, como até recentemente era a 

práxis. O que não significa o “fim da geopolítica”, mas uma reformulação do enfoque 

estadocêntrico para um em torno das grandes empresas e determinadas cidades 

numa rede mundial (AGNEW, 2005). O que coaduna com os processos emergentes 

de reescalonamento espacial do Estado – das instituições estatais – e da 

governança com ênfase nas escalas supra e subnacionais em detrimento da escala 

nacional (BRENNER, 2010).  

No âmbito do processo de ajustes espaciais, no bojo da crise do capitalismo 

entre o final da década de 1960 e meados dos anos 1970, a governança emerge, 

segundo Harvey (2005), como passagem da abordagem “administrativa” do 

planejamento para as formas “empreendedoras”: do sistema de produção fordista, 

espacialmente mais rígido, e fundamentado na noção de bem-estar estatal 

keynesiano, para formas de acumulação flexível, espacialmente mais aberta e 

instável, fundamentada no mercado.  

Para o autor, ainda que a ênfase recaia na ação local, a governança se 

remete à forma de negociação do capital financeiro internacional com poderes locais 

tendo como elementos centrais as Parcerias Público-Privada e a construção 

especulativa dos lugares. Trata-se do aumento da flexibilidade geográfica das 

grandes empresas multinacionais para traçar estratégias locacionais – mobilidade do 

capital – em distintas escalas. Logo, o poder de organizar o espaço está em outro 

lugar ou numa coalizão de forças mais ampla em que atores e governos locais e 

nacionais são apenas facilitadores (HARVEY, 2005, p.170).  

Por isso Santos (2005) vai afirmar que a governança torna-se, a partir da 

década de 1990, a matriz regulatória do neoliberalismo, matriz política da 
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globalização neoliberal, um novo paradigma de regulação social que substitui o 

anterior baseado no conflito social e no papel privilegiado do Estado na regulação, 

comando e coação dos conflitos. Matriz que sob a égide da racionalidade técnica e 

gerencial mascara conflitos e exclusões, dissimulando a política e os interesses, 

através da produção de ausências, silenciamentos ou criminalização de sujeitos e de 

usos do território.  

É o caso das modernizações e grandes empreendimentos de energia, 

turismo, reservas ambientais conservacionistas, logística (portuária e terrestre) e 

indústria que incidem na Baía de Sepetiba e na chamada Região Costa Verde no 

espaço costeiro fluminense.  

Se no período keynesiano da socialdemocracia as políticas territoriais e a 

geopolítica internacional centradas na escala nacional do Estado territorial moderno 

não buscavam ver, compreender e considerar os lugares e gentes do território em 

sua totalidade diversa e desigual, também atualmente as políticas territoriais e a 

política mundial da governança neoliberal dos poderes estatais reescalonados – com 

ênfase nas escalas supra e subnacionais em detrimento da escala nacional – 

também tornam invisíveis e inviabilizam os sujeitos na totalidade dos lugares que 

incidem, ainda que amparados e se dirigindo estrategicamente às escalas locais e 

regionais do território nacional guiadas, na verdade, globalmente. Portanto, atualiza-

se a hegemonia e a dominação dos dois grandes agentes na produção do espaço, 

Estado reescalonado (global e localmente) e grandes empresas, mas com 

supremacia dessas. 

 

Considerações Finais: desafio do pensar e fazer geográfico junto a 
comunidades tradicionais 

Os estudos e pesquisas que vêm sendo realizados no âmbito do Núcleo de 

Pesquisa e Extensão: Urbano, Território e Mudanças Contemporâneas 

(NUTEMC/FFP/UERJ) junto a agentes e sujeitos do fazer e do conhecimento 

tradicional – pescadores, erveiros(as) e agricultores(as) – na metrópole fluminense e 

no estado do Rio de Janeiro, têm nos desafiado o pensar e fazer geográfico a partir 

de duas dimensões indissociáveis: teórico-conceitual e empírica.  
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 A investigação teórico-conceitual busca compreender espacialmente os 

sujeitos de origem popular e suas práticas tradicionais (como pescadores artesanais, 

pequenos agricultores, caiçaras e extrativistas) que vêm historicamente se 

apropriando do urbano e produzindo espacialidades. Desde 2011, o grupo de 

pesquisa e as produções do Nutemc vêm se dedicando à compreensão do tempo 

presente e da dimensão do lugar e do cotidiano na produção social do espaço com 

foco nos sujeitos da ação (subalternidade e dominação; resistências e insurgências), 

e nas distintas dimensões da secularização e dos projetos de disputa do futuro, 

sobretudo no âmbito e no desenvolvimento da categoria analítica das geografias das 

existências (SILVA, 2014; 2017): 

 
[...] uma orientação metodológica e epistemológica que tem como reflexão a 
dimensão existencial da vida coletiva; trata-se pela busca da densidade da 
vida cotidiana, dos trajetos, das estratégias vividas e concebidas naquilo 
que Sartre denomina de existência. Na existência é possível identificar as 
espacialidades dos sujeitos e reconhecer os conflitos e a produção de 
vulnerabilidades. (SILVA, 2017, p.260) 

 

Portanto, para os avanços analíticos e de método essa categoria busca 

reconhecer e incorporar as experiências concretas, sobretudo aquelas “formas 

ocultas e invisíveis da produção social do espaço” (SILVA, 2017, p.255).  

Silva (2017) assinala que a Geografia, assim como outros campos do saber, 

tem participado ativamente da modernização do território, processo híbrido de saber 

científico e ação do Estado e das grandes empresas voltado à dominação e à 

disputa do presente e do futuro. Contudo, muitas vezes, tem se pautado e 

identificado apenas dois grandes agentes produtores do espaço: o Estado e as 

grandes empresas, sob a égide das ideias de desenvolvimento econômico, 

inovações tecnológicas e de um único modo de vida urbano-industrial.  

Contudo, o Estado “nega a dimensão existencial dos sujeitos sociais, suas 

histórias, suas culturas e modos de relacionar com ambiente” (SILVA, 2017, p.267), 

assim como as grandes empresas para as quais o território importa mais como 

recurso e pouco como abrigo (SANTOS, 1999b) e existência coletiva.  

O espaço geográfico é banal, porque produzido por todos, quadro de vida 

material e imaterial, de existência coletiva e da totalidade da sociedade. Daí a 

necessidade da Geografia identificar, além do Estado e das grandes empresas, 
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também, e indissociavelmente, os movimentos sociais, populares e comunidades 

tradicionais na produção do espaço e do futuro. 

Assim, coloca-se o desafio epistemológico (teórico e metodológico) de como 

compreender as espacialidades dessas comunidades na produção do espaço e no 

uso do território. O que remete à segunda dimensão, do empírico, e de algumas 

categorias analíticas: espaço costeiro, papel da maritimidade, povos e comunidades 

tradicionais (caiçaras, pescadores artesanais, pequena agricultura, extrativismo) e 

como esses grupos sociais estão produzindo espaço, se apropriando do urbano e 

quais suas políticas, lutas, conflitos e, também, suas existências.  
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ERNESTO LACLAU E A GEOGRAFIA POLÍTICA: ELEMENTOS PARA UMA 

LEITURA ESPACIAL DA DEMOCRACIA 
Linovaldo Miranda Lemos 

Thiago Manhães Cabral 

 

RESUMO 
O presente trabalho objetiva discutir as categorias do pensamento de Ernesto Laclau 
e sua Teoria do Discurso, numa proposta de abertura de diálogo com a geografia 
política contemporânea visando contribuir teoricamente para a produção de uma 
leitura espacial e discursiva da democracia. Tal esforço analítico pressupõe, por um 
lado, a concepção da política para além dos limites e do escopo do estado-nação, o 
que significa reconhecer novos atores e múltiplas relações de articulação e 
antagonismo na produção do político enquanto tal. Por outro lado, o viés analítico se 
propõe à compreensão do papel constitutivo das relações entre grupos políticos, 
tomadas como ponto de partida para o entendimento do fenômeno político e do 
conflito em suas relações com o espaço e com o território.  
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ERNESTO LACLAU Y LA GEOGRAFÍA POLÍTICA: ELEMENTOS PARA UNA 
LECTURA ESPACIAL DE LA DEMOCRACIA 

RESUMEN 
 El presente trabajo objetiva discutir las categorías del pensamiento de Ernesto 
Laclau e su Teoría del Discurso, en una apertura de diálogo con la geografía política 
contemporánea que pretende contribuir teóricamente a la producción de una lectura 
espacial y discursiva de la democracia. Tal esfuerzo analítico presupone, por un 
lado, la concepción de la política más allá de los límites y del alcance del Estado-
nación, lo que significa reconocer nuevos actores y múltiples relaciones de 
articulación y de antagonismo en la producción de lo político como tal. Por otro lado, 
el camino analítico se propone a la comprensión del papel constitutivo de las 
relaciones entre grupos políticos, tomadas como punto de partida para el 
entendimiento del fenómeno político y del conflicto en sus relaciones con el espacio 
y con el territorio. 
 
PALABRAS CLAVE: Geografía Política; Teoría del Discurso de Ernesto Laclau; 
Democracia. 
 

 

 

Introdução 
L’espace passait pour innocent, c’est-à-dire pour non politique. Ce 
contenant n’ayant d’existence que par son contenu, ne valant que par ce 
contenu , relevait donc em tant qu’objectif et neutre dês mathématiques, de 
La technologie et sans doute d’une logique de l’espace. [...] Je répète donc 
qu’il y a politique de l‘espace, parce que le espace est politique 
(LEFEBVRE: 1970, p.3 e p. 10). 
 

Uma aproximação entre o pensamento de Ernesto Laclau e a geografia 

política, esta é a preocupação central deste trabalho. Para tal, propõe-se explorar 

interfaces entre a Teoria do Discurso e a Geografia Política que possam ser capazes 

de contribuir para uma leitura espacial e discursiva da democracia, que, a nosso ver, 

pode ser pensada numa perspectiva teórica que articula a demanda, enquanto 

menor unidade do político (LACLAU, 2013) e o território, como base material e 

simbólica das sociedades (CASTRO, 2005) e dimensão fundamental do elemento-

momento político na resolução de conflitos.  
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Ernesto Laclau oferece contribuições ao entendimento da dinâmica política das 

sociedades priorizando, para isso, a análise do discurso com foco no fenômeno 

político. Para ele, o discurso é uma prática capaz de articular posições políticas 

diferenciais que, inicialmente pulverizadas, passam a ser estruturadas por meio do 

estabelecimento de relações, formando uma totalidade. Discurso, nessa linha, de 

raciocínio, se refere a uma “prática articulatória que constitui e organiza as relações 

sociais” (MENDONÇA: 2007, p. 250), marcadas que são por embates, conflitos e 

dicotomias. Discurso, como tal, possui um caráter eminentemente político na medida 

em que é “uma forma de construção social, cuja condição ontológica é o político, o 

que implica em considerá-lo como uma forma de ação das pessoas sobre o mundo” 

(ANDRADE: 2013, p. 82). É por meio da política que ocorre a articulação de 

diferentes identidades e movimentos que passam a ser amalgamados a um 

determinado projeto mais amplo a partir de demandas sociais não satisfeitas 

(DEVENNEY: 2016; HOWARD, ALLETA: 2016; BIGLIERI: 2017). É por meio dessa 

tentativa de produção de uma totalidade estruturada – mesmo que provisoriamente – 

chamada discurso que “uma força ou um movimento social conduz seu desempenho 

político global” (LACLAU, 2013, p. 47). 

Procuraremos demonstrar, no presente artigo, que embora não tenha se 

dedicado diretamente ao estudo do espaço ou da criação de alguma epistemologia 

acerca do espaço, a construção intelectual laclauniana é capaz de oferecer uma 

forma de pensar o político por meio do espaço. O espaço, no pensamento de 

Laclau, figura como uma forma de pensamento político, como demonstrou Mustafa 

Dikeç (2012). Nesse movimento, o objetivo do presente trabalho é o de compreender 

e explicitar alguns elementos que o pensamento laclauniano, quando discute as 

categorias demanda, prática articulatória, discurso e hegemonia, podem oferecer à 

Geografia Política para a construção de uma leitura territorial e/ou geográfica da 

democracia. Metodologicamente, este objetivo se articula à revisão bibliográfica que 

buscará pôr em diálogo (1) a abordagem contemporânea da Geografia Política no 

seu esforço em estender a análise dos fenômenos para além dos limites e do 

escopo do Estado-Nação, preocupando-se, nesse sentido, em compreender a 

política num sentido mais dinâmico e multifacetado. Cabe salientar que, nesse 

movimento, vem sendo revistas as dimensões conceituais do controle, do poder, da 
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hegemonia e do próprio território, na tentativa de identificar novos atores e suas 

múltiplas relações de articulação e antagonismo na produção do político enquanto 

tal, e (2) as teorizações de Ernesto Laclau, que, buscando também sustentar esta 

perspectiva para a política utilizou-se de um enfoque pós-estruturalista na defesa de 

uma proposição teórica de democracia, em que o papel constitutivo das relações 

entre grupos políticos são o ponto de partida de sua discussão em torno das 

categorias de discurso, contingência, cadeia de equivalências e diferenças e conflito. 

 

Categorias de análise da obra de Ernesto Laclau: um olhar para o político e 
para a democracia 

O pensamento de Laclau tem sido utilizado como base teórica para uma série 

de pesquisas não só no campo da ciência política (MENDONÇA, 2003; 2009), como 

também no direito (MACHADO, 2016), nas relações internacionais (GOMES: 2016), 

na sociologia (ANDRADE, 2013) na história (POLTRONIERI, 2012) e na educação 

(OLIVEIRA, OLIVEIRA e MESQUITA, 2013; LOPES, OLIVEIRA, 2017), só para citar 

alguns. Constitui-se, portanto, num quadro teórico que opera com inúmeras 

problemáticas de pesquisa, em diversos campos de conhecimento das ciências 

humanas. Graças a grupos de pesquisas como o Núcleo de Políticas de Currículo e 

Cultura (UERJ), Teoria Política e Teoria Social Contemporânea do (UFPEL) e do 

Ateliê de Pesquisas e Práticas em Ensino de Geografia (Unicamp), sua obra tem 

sido estudada e divulgada no meio científico brasileiro por meio de publicações 

acadêmicas realizadas no âmbito desses – e de outros – programas de pós-

graduação dedicadas à Teoria do Discurso. 

Esclarecemos, de antemão, que quando nos referimos à ideia de discurso ao 

longo do trabalho, buscamos nos filiar ao seu sentido laclauniano, ou seja, o 

concebendo para além da perspectiva essencialmente ligada às dimensões da fala e 

da escrita (LACLAU, 2013, p. 116). Nesse sentido, o discurso assume o papel de 

papel constitutivo das relações político-sociais, uma prática empreendida por 

“sujeitos, identidades, grupos sociais” que, ao unificar palavras e ações, produz 

sentido e faz com que “um dado fenômeno encontre seu lugar no mundo social” 

(GOMES: 2017, p. 135). Este posicionamento, por sua vez, nos permite pensar o 

discurso “em termos de regras que combinam elementos diferentes entre si de tal 
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maneira que esta relação produz sentido” (BURITY, 2014, p. 63). É a partir dessa 

categoria, ressalta-se, que Laclau, ao longo de suas obras, buscou desenvolver uma 

“rede conceitual” (BURITY, 2014, p. 60) que responde pelo arcabouço teórico da 

Teoria do Discurso. 

Isto posto, conceber o discurso como construção teórica que é pensada a partir 

de categorias acionadas por uma leitura pós-estruturalista focalizada na 

heterogeneidade do político (LACLAU, 2013; MENDONÇA E RODRIGUES, 2014), 

implica conferir a esta categoria, no que concerne às nossas análises, a 

especificidade que demarca o pensamento de Laclau e as proposições da Teoria do 

Discurso como uma abordagem teórica que reinterpreta o social e a democracia, 

especialmente quando os compreende como processos permeados pela 

complexidade de demandas e identidades coletivas que compõem os cenários 

contemporâneos e pretéritos das lutas políticas democráticas. 

Para o autor, a demanda é tomada como “a menor unidade do político”, um 

elemento que perpassa a lógica da ordem institucional e da dinâmica política da 

democracia.  Na sua visão, portanto, é impossível tratar qualquer grupo político 

como uma homogeneidade cuja configuração formativa seja estável e positiva, 

rejeitando, assim, a ideia de uma totalidade coerente em quaisquer lutas políticas. A 

articulação de demandas é o momento da política que, segundo Laclau, torna 

possível a produção de um discurso. 

O povo, enquanto agente histórico e social de potência política nos regimes 

democráticos, é produzido, segundo Laclau, numa lógica de deslocamentos de 

significado de demandas particulares para demandas populares mais amplas e do 

estabelecimento de cadeias de equivalência entre elas. O autor, ao tratar essa 

dinâmica, nos assinala dois momentos chave desse processo político. O primeiro 

concerne à emergência da demanda como solicitação, situada em sua unidade 

diferencial e particular em relação à ordem institucional vigente. Laclau (2013, p. 

123) e Burity (2014) exemplificam este primeiro momento organizacional da 

demanda ao ilustrá-la, por exemplo, num grupo que pode reivindicar ao governo 

local algumas melhorias de infraestrutura e serviços públicos no âmbito de um 

bairro. Se esta demanda, enquanto solicitação isolada for atendida, a luta política 

cessará. Se de outro modo, porém, nada for feito no sentido de resolver esta 
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situação reivindicatória, este grupo começa a perceber que há em outros grupos 

solicitações também negligenciadas por esta ordem governamental. 

É neste momento, “onde há um acúmulo de demandas não atendidas e uma 

crescente inabilidade do sistema institucional em absorvê-las de modo diferenciado” 

(LACLAU, 2013, p. 123), que se produz o segundo momento da ação política das 

demandas, que está ligado ao estabelecimento de uma relação de equivalência 

entre demandas (solicitações) não atendidas que, apesar de não abandonarem 

completamente seus particularismos constitutivos, estabelecem entre si uma 

articulação em busca de um espectro mais amplo da luta política. Para Laclau (2013, 

p. 126), “quanto mais extensa a cadeia de equivalência mais mista será a natureza 

dos elos que a compõem”, fazendo com que demandas que antes configuravam 

apenas solicitações transformam-se, agora, numa pauta de exigências articuladas 

como uma “unidade” precária e contingencialmente construída pela oposição comum 

a este governo negligente (para nos atermos ao exemplo explorado). 

Aqui, é possível perceber na relação de equivalência um espectro da luta 

política onde ocorre uma articulação de diferenças, sem que, entretanto, deixem de 

serem produzidos sentidos diferenciais em seu interior, conforme assevera Costa 

(2013). O que permite esta articulação é a relação antagônica comum enfrentada no 

campo político por estas demandas democráticas (LACLAU, 2013). O antagônico – 

inimigo ou ameaça contingencial e provisoriamente fixado – é, nesse sentido, a 

condição política que torna possível o processo em que estas demandas 

democráticas (particularismos) deixam de produzir pura diferença, anulando suas 

particularidades somente por e para o momento da prática articulatória, e tão 

somente nesse momento (MENDONÇA E RODRIGUES, 2014), o que, em si, torna 

possível a produção política de um discurso. 

Tendo em vista, nesse movimento, que “toda identidade social (isto é, 

discursiva) é constituída no ponto de encontro da diferença e da equivalência” 

(LACLAU, 2013, p. 133, grifo do autor), pensar o discurso enquanto categoria onde 

as relações parecem dar o tom da interpretação laclauniana dos fenômenos 

significa, assim, apreender que ele opera com a produção de uma “unidade” que, 

enquanto conjunto resultante da prática articulatória e “da nova e irredutível vontade 

coletiva na qual equivalências particulares se cristalizam, depende inteiramente da 
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produtividade social de um nome” (LACLAU, 2013, p. 170). A nomeação, por sua 

vez, sustenta a precária articulação de um sem número de sentidos diferenciais 

dentro (enquanto elos da cadeia articulatória) e fora (enquanto corte antagônico para 

a luta política) do sistema discursivo. Assim, por meio da nomeação – sem a qual o 

espectro político se dissolveria em puras relações diferenciais –, o discurso “define 

regras de produção de sentido que permitem um número indefinido (embora finito) 

de enunciados e ações” (BURITY, 2014, p. 67). 

Pensando a nomeação como elemento constituinte das identidades e do 

político enquanto discursivamente produzidos, Costa (2013, p. 65) afirma ser 

importante “compreender os processos de significação que alimentam os nomes 

capazes de assegurar a unidade das identidades conflitantes”, de tal modo que, na 

leitura de Pessoa (2014), a ordem discursiva e a direção identificável do fenômeno 

são direcionadas por uma particularidade catalisadora da articulação, ou seja, 

aquela identidade que, em meio ao campo diferencial constituinte da articulação, é 

selecionada para incorporar a “totalidade” dessas demandas reunidas, de modo a 

produzir um horizonte comum a essa luta política, ou, como exposto anteriormente, 

o corpo discursivo que compõe uma demanda democrática (LACLAU, 2013). Esta 

capacidade de suturar, enquanto particularidade, uma pluralidade de sentidos 

diferenciais numa relação equivalente que Laclau (2006, 2011, 2013) chama de 

hegemonia. 

Esta é uma visão que toma este conceito num sentido distinto daquele ligado 

às proposições de autores estruturalistas, que o concebem na dimensão de uma 

dominação total, imutável e concentrada nas mãos de um grupo detentor de 

instrumentos sociais coercitivos. De forma não menos importante, a abordagem 

laclauniana se distingue, ainda, da de Antonio Gramsci, autor que, rompendo com a 

tradição essencialista dessa ideia, “viu a hegemonia como um processo político no 

qual uma classe social consegue ser uma liderança consensual sobre outras classes 

sociais competidoras” (PESSOA, 2014, p. 153) para a constituição do Estado. Esta 

acepção de hegemonia, entretanto, ainda é uma influência para Laclau, que admite 

dialogar com as ideias de consenso e coerção (LACLAU, 2013, p. 107), categorias 

fundamentais à teoria gramsciana, para desenvolver uma perspectiva de hegemonia 

assentada sobre a heterogeneidade de discursos e identidades que compõem a 
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dinâmica do político, de tal modo a concebê-la como posição contingencial, sujeita à 

dinâmica de indeterminação e instabilidade do social. 

Assim, 

 
Entender a hegemonia enquanto prática põe novas luzes ao processo pelo 
qual as identidades sociais são constituídas. As práticas hegemônicas têm 
como condição um marco de significados sociais compartilhados, e a 
impossibilidade de fixar temporalmente posições relativas. A hegemonia é 
constituída como uma prática discursiva dentro da qual posições 
diferenciais, enfatizando e construindo equivalências entre certos polos de 
diversos antagonismos, buscam subverter uma ordem social, substituindo-a 
por outra. A luta pela hegemonia é interpretada como o processo de 
emergência de diversos conflitos que não possuem um significado 
previamente estabelecido. Tais conflitos são o resultado da articulação, 
deslocamento, substituição, conquista e retrocesso das relações de poder 
dentro do social (SOUTHWELL, 2014, p. 143). 

 

Desse modo, ao passo que “a democracia é institucionalizada e sustentada 

pela dissolução dos indicadores da certeza” (LACLAU, 2013, p. 240, grifos do autor), 

é possível reconhecer na Teoria do Discurso e em suas categorias de análise que 

uma leitura espacial da democracia se articula à lógica da imprevisibilidade do 

político, que em si se produz no conflito e nas disputas por hegemonização, que, 

enquanto operações discursivas, vão se constituindo politicamente nas relações de 

articulação e/ou antagonismo entre as identidades sociais, com vistas à fixação de 

específicos sentidos na luta democrática. 

 

Teoria do Discurso, Território e Espaço Político: possíveis contribuições à 

Geografia Política para uma leitura espacial da democracia 
Desde o final dos anos 1980, Bertha Becker já evocava a necessidade da 

geografia política e da geopolítica* de extrapolarem as análises unidimensionais e 

naturalizadas do político centradas no Estado, tomado que é como o ator 

privilegiado e como fonte, por excelência, de poder.  Para isso, defendeu uma 

abordagem capaz de resgatar “a potencialidade política e social do espaço, ou seja, 

a do saber sobre as relações entre espaço e poder” (BECKER: 2012 [1988], p. 119) 

                                            
* Pelos limites do presente texto, não entraremos na discussão da pertinência e sentidos nos quais 
são utilizados os termos “geografia política” e “geopolítica”. Tampouco entraremos na discussão a 
respeito dos seus campos de investigação. A guisa de assertividade, optamos por utilizar os termos 
de forma intercambiável. Para compreender-se a discussão vide Horta (2008).  
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que, a partir do reconhecimento da existência de outros atores, para além do estatal, 

abre-se também a interpretações capazes de incorporar e assumir a importância dos 

movimentos sociais nesse processo, temática essa que, nas palavras Routledge 

(1996) estão no cerne de uma renovação da geopolítica crítica a partir da 

investigação de como esses movimentos sociais transformam as noções de 

hegemonia, consenso e poder tradicionalmente centradas no Estado. 

Conforme o resgate do artigo de Bertha Becker promovido pelo professor 

Ivaldo Lima (2013), são justamente esses novos movimentos sociais “que compõem 

o núcleo duro do que se denomina, atualmente, de antigeopolítica” (p. 150) ou de 

geografias políticas e geopolíticas críticas nas quais elementos como cultura e 

identidade assumem um papel central e onde, também, outras escalas de poder, 

para além da estatal e da internacional, assumem relevo. Assim, embasados numa 

concepção pós-estruturalista, tais enfoques buscam a análise e a desconstrução de 

discursos geopolíticos, bem como a incorporação de temáticas outrora 

marginalizadas numa perspectiva que incorpora, a nosso ver, justamente aquele 

caráter contingente e multifacetado da realidade social de que tratou Laclau. 

Nesse movimento, Massey (2008) também oferece elementos para as 

revisitações do conceito de território à luz de perspectivas pós-estruturalistas, 

debruçando-se sobre uma perspectiva aberta e relacional do espaço com ênfase em 

seu caráter multifacetado. Ao desenvolver a ideia de espaço como eventualidade 

enfatizando o papel das relações e do político, a autora, uma influência para uma 

releitura do território, principalmente se considerada a perspectiva presente em 

Haesbaert (2004, 2014), dialoga com a concepção de discurso em Laclau, onde as 

relações assumem um papel crucial. Tomada simultaneamente a questão central do 

político, para Massey (2008), as relações caos-ordem, a abertura e a incerteza são 

os caminhos pelos quais opera uma espacialidade fluida, móvel e multifacetada 

potencialmente produtiva da esfera democrática, que, em si, caracteriza a dinâmica 

do território enquanto categoria espacial resultante de relações de poder 

multicapilarizadas. 

Para Massey (2008, p. 225), “todas as negociações do lugar acontecem no 

movimento entre identidades que estão se movendo”. Se a autora, debruçada numa 

leitura espacial do lugar, privilegia o papel das relações entre as identidades em 
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seus movimentos como uma questão central ao atual debate da Geografia, parece-

nos ser oportuno também pensar o território à luz de uma leitura relacional, à medida 

que uma de suas vertentes é o da prática social. Nesse contexto, Laclau (2013), ao 

pensar o discurso como toda e qualquer prática social que une palavras e ações, 

lança luzes para uma leitura territorial focalizada no político, visto que duas 

premissas são fundamentais ao entendimento da ideia de discurso desenvolvida 

pelo autor, bem como de concepções de território e democracia dela derivados, 

quando, conforme Massey, os movimentos das identidades sociais assumem um 

papel diferencial: a articulação e o antagonismo. 

Na visão de Massey (2008, p. 225), “qualquer política que apreenda as 

trajetórias em pontos diferentes está tentando articular ritmos que pulsam em 

diferentes compassos”, o que, em si, anuncia uma questão crucial para uma leitura 

discursiva da democracia e do território: o político se constrói no movimento de 

identidades em torno de práticas de articulação e antagonismo. Laclau e Mouffe, em 

Hegemonia e Estratégia Socialista (2015), destacam que a articulação não é uma 

unificação lógica entre identidades, nem uma união em prol de um sujeito atribuidor 

de sentido, tampouco a unidade de uma experiência. Para os autores, a articulação 

trata de uma “regularidade em dispersão”, ela mesma “princípio da unidade, na 

medida em que é governada por regras de formação, pelas complexas condições de 

existência dos enunciados dispersos” (LACLAU E MOUFFE, 2015, p. 178). Assim, o 

antagonismo, enquanto impossibilidade de fechamento estável e final de qualquer 

identidade é, ao mesmo tempo, a condição e o limite das práticas de articulação. 

Na esteira desse movimento, ao próprio conceito de território, tão caro à 

geografia política clássica, vem sendo incorporado outras escalas de análise e 

concepções acerca da fonte do poder para além daquelas do Estado-Nação. Assim, 

enquanto categoria geográfica de análise, o território vem sendo revisitado de tal 

modo que uma releitura escalar e temporal o tem conferido, na Geografia Política 

contemporânea, duas principais nuances conceituais: território como categoria 

normativa, sob a forma do Estado e interesses político-econômicos coercitivos, e o 

território enquanto categoria da prática, aquele de uso frequente, acionado na luta 

política (HAESBAERT, 2014, pp. 54-55). Enquanto categoria da prática articulada à 

luta política, o território pode ser, então, pensado enquanto manifestação 
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socioespacial das demandas (LACLAU, 2013, pp. 123-124) e suas lógicas de 

deslocamento em direção às relações de equivalência ou de antagonismo em 

diferentes escalas. 

Caberia, a esse respeito, se pensar o papel do território, justamente nessa 

acepção de prática social na articulação de determinadas demandas populares ou, 

em outras palavras, sua importância como “base material e simbólica” (CASTRO: 

2005) capaz de deflagrar processos sociais que organizam e concatenam diferentes 

demandas particulares em relação a um corte antagônico representado pelo próprio 

Estado, por empresas, ou por grupos políticos dentro de contextos socioeconômicos, 

políticos e institucionais nos quais se inscrevem a própria democracia (BUSSI: 2009; 

CASTRO; 2013). 

O conceito de território está no cerne da geografia política e se relaciona, 

visceralmente, às formas de exercício de poder, sua contestação e disputa entre 

diferentes atores sociais (COX: 2005; AGNEW, MITCHELL: 2005) sob contextos que 

são, por definição, assimétricos (CASTRO: 2005). O território, enquanto campo de 

contestação e conflito, pode se traduzir em campos de força na busca de fixação de 

significados por meio de práticas articulatórias discursivas em torno de demandas 

tornadas universais (ou seja, transformadas em hegemônicas). Parece-nos que, ao 

explicitar tais demandas e disputas, estaremos melhor qualificando o exercício da 

territorialidade, principalmente aquela cujo fulcro reside num estoque cultural e numa 

“identidade de base territorial”, conforme se referiu Becker (2012 [1988]). Ao assim 

proceder, poderemos melhor compreender como um dado discurso se torna 

hegemônico, ou seja, como fixa sentidos, como exclui possibilidades e alternativas e 

se universaliza, mesmo que provisoriamente. São questões que estão no cerne de 

uma geopolítica contemporânea, conforme se pode desprender da afirmação de 

Lacoste: 

 
When I use the term “geopolitical” in its fundamental sense, I mean power 
struggles over specific territory, whether large or small, including territory 
within urban areas. In fact, geographic territory is essential in geopolitics. 
However, this refers not only to territory as such, with its surface area, 
topography, and resources, but also the men and women who live there and 
the authorities they accept and those they fight against because of the 
historical narratives they rightly or wrongly tell themselves and the fears and 
representations they have of their distant or recent past and their distant or 
near future. (LACOSTE: 2012, p. 14) 
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Pensar este preceito à luz do campo teórico da Geografia Política brasileira 

significa resgatar o recente debate presente em Castro (2018), sobre o conceito de 

espaço político e suas implicações para uma leitura espacial da democracia e 

próprio conceito de território, onde a autora demonstra que 

 
O espaço político modela e é modelado por determinados tipos de ação da 
sociedade, tornando-se o lugar do debate, de discussão, de deliberação ou 
apenas de manifestação de vontades. O que há de peculiar nesses espaços 
é a sua qualidade de estabelecer nexos entre os interesses que neles se 
expressam e a produção de normas favoráveis àqueles capazes de se 
impor aos demais, questão central da política (CASTRO, 2018, p.123, grifos 
nossos). 

 

Na medida em que apresenta a “manifestação de vontades” enquanto um dos 

elementos constituintes do espaço político, é possível pensar-se uma aproximação 

entre a geógrafa brasileira e o pensamento de Ernesto Laclau naquilo que chamou, 

no seu trabalho de 2013, de lógica de produção e deslocamento das demandas. O 

que parece ser oportuno destacar e acrescentar, é que as demandas, em seus 

movimentos articulatórios e antagonísticos, atribuem uma outra qualidade ao espaço 

político, eminentemente aberta, multifacetada, contingente e imprevisível, o que 

pode ser, em si, um elemento para pensarmos os efeitos políticos e espaciais de 

reivindicações que obtém conquistas e mais espaço nos debates normativos formais 

(instâncias legislativas do Estado, por exemplo), que num contexto outro não teriam*. 

 

Palavras finais  
No presente texto apresentamos aspectos do pensamento de Ernesto Laclau, 

focalizando os conceitos de discurso, prática articulatória, demanda e hegemonia e 

procurando fazê-los dialogar com a geografia política. Dentro dos limites desse 

artigo, procuramos demonstrar que com o movimento de renovação da geopolítica 

crítica novas abordagens se fazem presentes, enfatizando-se atores outros que não 

somente o Estado e escalas outras que não somente a nacional e a internacional. 

Nesse sentido, a identificação dos pontos nodais dos discursos, bem como as 

                                            
* Verifiquemos, pois, as pautas reivindicadas e conquistadas por inúmeros movimentos sociais 
organizados, como as leis que giram em torno do Movimento Negro, LGBT e indígena no Brasil. 
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cadeias de equivalência estabelecidas entre diferentes movimentos sociais podem 

lançar luz sobre as formas através dos quais são vencidas as limitações dos 

“espaços de dependência”, aqueles das relações mais localizadas e das 

particularidades de pautas específicas por meio do estabelecimento de redes que 

criam “espaços de engajamento” (COX: 1988). 

Por outro lado, a incorporação do caráter multifacetado e contingente do social 

– por parte da Teoria do Discurso, mas também da geografia política contemporânea 

– lançam luz sobre a questão das identidades e da justiça territorial em direção às 

abordagens que privilegiem as múltiplas possibilidades do social, da construção de 

espaços políticos (CASTRO: 2018) e de práticas que levem a diversas formas de 

emancipação, como queria crer Ernesto Laclau. 
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ALCANCES Y LÍMITES DE LA GEOPOLÍTICA EN EL PROCESO DE 
REGIONALIZACIÓN DEL REGIMEN AUTORITARIO CHILENO (1973-1989) 

Rodolfo Quiroz* 

 

RESUMEN 
A partir de las profundas transformaciones económicas y los cambios institucionales 
vividos en Chile entre 1973-1990, se reflexiona el carácter geopolítico del proceso de 
regionalización territorial efectuada por el régimen autoritario. Se discute el sentido 
geopolítico de la regionalización como parte del proyecto hegemónico del régimen, 
en el cual la regionalización cumple una función fundamentalmente política, 
proyectando la lógica de poder del Estado-territorial. Lejos de una geopolítica 
tradicional ligada a tareas estrictamente militares, se analiza la regionalización en 
términos de verticalidad, persistencia institucional y vigilancia política. Se enfatiza así 
que dichos elementos marcan un tipo de estrategia geopolítica y una regionalización 
que, acorde a las nuevas transformaciones económicas del periodo, son también 
funcionales a una perspectiva geopolítica clásica: el Estado sobre la sociedad. 
PALABRAS CLAVES: Regionalización; Geopolítica; Hegemonía. 
 
RESUMO 
A partir das profundas transformações económicas e as mudanças institucionais 
acontecidas em Chile entre 1973-1990, se reflete o caráter geopolítico do processo 
de regionalização territorial efetuada pelo regime autoritário. Se discute o sentido 
geopolítico da regionalização como parte do projeto hegemónico dele regime, no 
qual a regionalização cumpre uma função fundamentalmente política, projetando a 
logica de poder do Estado-territorial. Longe de uma geopolítica tradicional associada 
às tarefas estritamente militares, se analisa a regionalização em termos de 
verticalidade, persistência institucional e vigilância política. Se enfatiza assim que 
ditos elementos marcam um tipo de estratégia geopolítica y una regionalização que, 
acorde às novas transformações económicas do período, são também funcionais à 
uma perspetiva geopolítica clássica: o Estado acima da sociedade. 
PALAVRAS-CHAVES: Regionalização, Geopolítica, Hegemonia. 
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Introducción 
Aprobada en julio de 1974, la regionalización fue una de las primeras 

reformas estructurales imprimidas por el régimen autoritario. Lejos de ser una obra 

momentánea o episódica, la regionalización fue una preocupación permanente del 

régimen autoritario que contempló, entre otros asuntos, una nueva división política-

territorial, una nueva estructura jerárquica de autoridades en cuatro niveles 

territoriales (nacional, regional, provincial y comunal) y un nuevo modelo de 

administración pública del Estado regional y municipal, todo ello, en medio de 

profundas e inéditas transformaciones económicas que pusieron a Chile como el 

laboratorio del neoliberalismo a nivel internacional (GARATE, 2012).  

Pese a la amplitud de sus significaciones, por lo general, los estudios omiten 

la relación intrínseca entre el proyecto del régimen autoritario y la regionalización, 

remitiéndose a tres aspectos: 1) su “éxito” en tanto racionalidad burocrática 

weberiana que se legitima por su legalidad y persistencia (BOISIER, 2000 y 2010; 

JORDAN y VILLARROEL, 1990); 2) se destaca la contradicción entre 

descentralización política y centralismo de la regionalización, puesto que fue una 

desconcentración administrativa del Estado y no una distribución del poder central 

(VALENZUELA, 2015; 3) y, por último, se defiende un fundamento geopolítico 

reflejado en el recorte espacial de las regiones y la prioridad de recursos y políticas 

en las regiones extremas en una lógica de seguridad nacional (ARENAS, 2009; 

JORDAN y VILLARROEL, 1990). 

Sin desconocer estas contribuciones, nuestra investigación busca enfatizar un 

camino diferente y poco explorado. Es decir, más allá del contenido asociado a la 

racionalidad burocrática y la intensificación centralismo, consideramos que el núcleo 

central de la regionalización se localiza en la alteración de la matriz política del 

Estado chileno (LIRA, 2004). Por tanto, es a partir de esa jerarquía política que debe 

ser analizada la regionalización, tanto en sus rendimientos geopolíticos, tanto en las 

contradicciones del poder y las relaciones sociales que emergen de sus recortes 

espaciales y contenidos. Esto implica, entre otros asuntos, que la regionalización no 

es hegemónica en sí misma, sino que siempre forma parte de un proyecto 

hegemónico que le da forma y contenido, espacialidades y tiempos. Y no puede 
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comprenderse sin esa posición estratégica y movediza dentro del régimen autoritario 

chileno.  

De ahí que nuestra tesis propone que, lejos del pensamiento desarrollista de 

los círculos militares de la época, la regionalización impulsada por el alto mando 

militar chileno permitió, finalmente, re-politizar la influencia del régimen autoritario en 

la sociedad chilena.  Siguiendo a Sevilla (2014) entendemos hegemonía territorial 

como aquella “práctica de diseminación de formas de uso y concepción del espacio -

de códigos que territorializan ese espacio- compatibles con el proyecto de orden 

socioespacial del bloque dominante” (SEVILLA, 2014, p. 63). En este sentido, el 

concepto de hegemonía puede constituirse de cinco tramas esenciales: 1) Aparece 

como “un principio de dirección en toda una serie de ámbitos (económico, 

intelectual, moral, etc.) que permite a un determinado bloque guiar la sociedad a 

través del consenso y sin imposiciones violentas, lo que garantiza un orden político 

estable y duradero” (SEVILLA, 2014, p. 54); 2) la hegemonía es difusa y se extiende 

ampliamente en el conjunto del tejido social, circulando a diferentes niveles y 

dinámicas, de lo micro a lo macro; 3) “Toda relación hegemónica es necesariamente 

una relación pedagógica” (SEVILLA, 2014, p. 55); 4) “Transmite una concepción del 

mundo que se integra en las conciencias como sentido común y se traslada al nivel 

de lo vivido en las prácticas materiales y el lenguaje”;  5) Fundamentalmente el 

propósito de la hegemonía es legitimar “un determinado proyecto de orden social, 

facilitando la labor del gobierno mediante la producción de consenso y reduciendo 

por tanto la necesidad de coerción y uso de la fuerza” (ídem). 

 

Qué geopolítica para qué regionalización 
Establecidas estas consideraciones entramos al problema de la 

regionalización chilena. ¿Qué fundamento geopolítico expresó el recorte de las 

regiones y qué tipo de geopolítica fue colocada en el proceso de regionalización? 

Conviene destacar, de entrada, que la regionalización no se fundamentó en una 

posición “filosófica” o corriente política-militar exclusiva, sino más bien, representó 

una combinación selectiva de enfoques. Es decir, se fue construyendo en el proceso 

mismo de su implementación, mediante una rearticulación por etapas y prioridades, 
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que implicó diferentes escalamientos del poder del Estado y alcances político-

sociales (LIRA, 2004; CHATEAU, 1977). 

Ahora bien, pese la amplitud de prácticas institucionales que movilizó la 

regionalización, una y otra vez, el eje común de sus modificaciones proyectó un 

determinado escenario político: Pinochet como gobernador de la patria y el régimen 

autoritario como una alternativa real de gobierno que podría trascender y 

permanecer en el tiempo irrevocablemente. Fue en este sentido que se alteró el 

antiguo sistema territorial.  

El primer recorte espacial del periodo autoritario, el decreto ley nº 575 que dio 

forma a la nueva división político-administrativa de Chile, se aprobó en julio de 1974, 

a solo diez meses de inicio del régimen. La decisión final de la regionalización fue 

resolución de la Junta Militar* previo estudio e informe elaborado por la Comisión 

Nacional de Reforma Administrativa y Regionalización (CONARA). Esta Comisión 

recibió dos proposiciones alternativas de regionalización que, posteriormente, 

modificó, presentando un tercer modelo regional al informe†.  

Comparadas las propuestas, la Junta reformuló la regionalización 

estableciendo trece nuevas unidades político-administrativas, es decir, se pasó de 

un país dividido en veinticinco provincias a uno de doce regiones más un Área 

Metropolitana de Santiago, que internamente se constituían de provincias y 

comunas‡.  A pesar de presentarse como una regionalización de nuevo tipo (nuevos 

criterios modernos de dotación de recursos naturales, estructura urbano-rural 

garante de un nivel de servicios básico, base poblacional suficiente, seguridad 

nacional en armonía con metas de desarrollo regional y nacional, eficiencia de la 

administración territorial), este recorte regional expresó importantes similitudes 

espaciales con la sub-división de macro-zonas elaborado por la Oficina de 

                                            
* La Junta Militar era constituida por los tres comandantes de las FFAA chilenas y el Director General 
de Carabineros pero, en última instancia jerárquica, era presidida por el general de Ejército Augusto 
Pinochet.  
† La primera alternativa fue presentada por el equipo regional de la ODEPLAN y se componía de diez 
regiones; la segunda propuesta fue elaborada por el CIDU de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y contemplaba cinco macro-regiones; la tercera propuesta fue presentada por la CONARA tras 
una revisión de ambas propuestas anteriores, contemplando once nuevas regiones.  
‡ A nivel territorial nacional Chile tiene cuatro niveles jerárquicos de mayor a menor escala: nacional, 
regional, provincial y comunal. 
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Desarrollo y Planificación Nacional (ODEPLAN) de 1969, aprobada bajo el gobierno 

de Eduardo Frei Montalva*.  

En las regiones extremas el recorte continuo con la misma escala espacial de 

las antiguas provincias, erigido en la Constitución de 1925, al tiempo que se 

mantuvo el mismo criterio de agrupación por provincias de la ODEPLAN. Los 

principales cambios y modificaciones de fronteras internas se articularon en la zona 

centro-sur del país en concordancia a la mayor densidad poblacional. Estas nuevas 

regiones intentaron impulsar un sentido modernizador del Estado conducido 

principalmente por militares, siendo nombradas por números romanos de norte a 

sur, un hecho que ya había sido colocado por el equipo de ODEPLAN cinco años 

antes del golpe. De esta forma, todo indica así que el primer recorte regional 

implementado por la Junta Militar se ejecutó sobre una base espacial ya 

consensuada, la cual habría sido cimentada por la ODEPLAN. 

Por tanto, no es el recorte espacial de las regiones lo que define estrictamente 

el carácter geopolítico de la regionalización, en una primera instancia. A nuestra 

manera de ver la particularidad geopolitica en la regionalización chilena se 

profundiza en la permanencia, vigilancia y distribución del poder vía unidades 

territoriales y el reforzamiento de la autoridad estatal. En efecto, la regionalización de 

una u otra forma debía construir una imagen de futuro, una imagen donde la 

geopolítica tuviese un lugar central.  

Si bien los sectores militares promovieron un diagnóstico geopolítico del país 

que debía enfrentar la regionalización mediante tres objetivos centrales: 1) superar 

los graves problemas de desvinculación geográfica y vastos espacios vacíos -

fronteras interiores- que atentaban contra la Seguridad Nacional; 2)  reducir las 

desigualdades regionales marcadas por una “macrocefalia metropolitana” y “la 

generación de cordones de miseria alrededor de los grandes centros urbanos” 

(CANESSA, 1982, p. 21); 3) proyectar un uso racional de los recursos estratégicos 

en cada una de las regiones (ARENAS, 2007), en realidad, la regionalización ni 

disminuyó las desigualdes entre la Región Metropolitana y el resto de las regiones 

(JORDAN y VILLARROEL, 1990; APEY, 1983; RIFFO, 2005) ni fortaleció el uso 
                                            

* El decreto ley nº 1104, promulgado por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el 19/08/1969, 
estableció que el Estado de Chile agrupó sus provincias, creando diez regiones de planificación 
económicas más una Zona Metropolitana (la de Santiago). 
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estrátegico de los recursos naturales como una política soberana. En efecto, el 

nuevo sistema de gobierno interior, lejos de fragmentar o dispersar regionalmente el 

poder estatal, robusteció al poder central, convirtiéndolo, según Chateau, “en una 

herramienta de mayor eficiencia” (CHATEAU, 1987, p. 202).  

 

Institucionalidad, permanencia y regionalización 
De esta forma, el caracter geopolítico de la regionalización se expresó, en 

primer lugar, en la permanencia institucional del poder autoritario-territorial: un nuevo 

tejido de Estado. Junto con la aprobación de la división territorial político-

administrativa y el Sistema de Gobierno Interior, se crearon diferentes instituciones y 

dispositivos técnicos destinados a dar permanencia al proceso de regionalización, es 

decir, una regionalización capaz de trascender más allá de gobiernos y coyunturas 

con una estricta jerarquía al interior del funcionamiento del Estado territorial. 

Este proceso de institucionalización desde su inicio se destaca por la creación 

de CONARA en 1973 y sus nuevas funciones y jerarquías conforme al avance de la 

regionalización. Posteriormente, 1975, se crea el Fondo de Desarrollo Regional 

(FNDR, 1975) con el propósito de apoyar obras de infraestructura con impacto 

económico y otorgar un debido financiamiento a la nueva estructura regional del 

país, mismo propósito que va ser reforzado, en 1979, con la creación del Fondo 

Común Municipal (FCM) para los gobiernos municipales. El nuevo Sistema de 

Gobierno también contempló la desconcentración de los Ministerios de Educación, 

Salud, Vivienda y Urbanismo en términos regionales “bajo el principio de que la 

administración central no debe realizar ninguna acción que pueda cumplir 

eficientemente la administración regional” (CANESSA, 1982, p. 19). Se crearon así 

las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI´S) que debían reforzar la gestión 

del Intendente en las áreas particularmente sociales. En 1975 fue el turno de las 

Secretarias Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC), siendo oficinas 

técnicas de apoyo directo a los intendentes, las cuales dan la pauta para la creación 

de las Secretarias Comunales de Planificación (SECPLAC) que definen la asesoría 

técnica de los alcaldes. En una lógica de integración de la comunidad, en la última 

jerarquía institucional, el Sistema contempló dos instancias participativas: los 

Consejos Regionales de Desarrollo (COREDE) y los Consejos de Desarrollo 
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Comunal (CODECO), ambos dispositivos debían expresar las percepciones e 

inquietudes de la comunidad regional o comunal.  

La lógica geopolítica que dominó la creación de estas institucionalidades ese 

define bajo dos orientaciones fundamentales: permitir una mayor “agilización de 

trámites burocráticos” (CHATEAU, 1977, p. 236) y reducir las “tareas del aparato 

estatal en el cambio de orientación económica requerida por el modelo de mercado” 

(ídem). De este modo, la regionalización no intervenía en las dinámicas propiamente 

productivas y se dedicaba exclusivamente de cautelar “el diseño y control de las 

grandes orientaciones políticas” (CHATEAU, 1977, p. 235), creando una “mayor 

eficiencia en el ejercicio del poder” y coerción entre unidades regionales y niveles 

centrales.  

Iniciada la década del ochenta se crean las Universidades Regionales que, 

entre otras dinámicas, fortalece la importancia de la regionalización en términos de 

ciencia y educación mediante 22 universidades antiguamente dependientes de la 

Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Chile. Finalmente, en 1985, se 

crea la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) con el fin de cautelar los 

contenidos de la regionalización al interior del Estado. Se localiza al interior del 

Ministerio del Interior, la estructura más centralizada y jerárquica del Estado después 

de la Presidencia de la República. Un hecho que no puede ser omitido pues 

representa, insistimos, el sentido estratégico de la geopolítica al interior de la 

regionalización: proyectar el Estado territorial como una forma de gobierno sin 

procesos de deliberación democrática.  

 

Una logística autoritaria y estratégica: verticalidad de mando 
Empujada una y otra vez por diferentes mecanismos institucionales, la 

geopolítica se cristalizó en el funcionamiento interno de la regionalización. 

Antiguamente la máxima autoridad a nivel sub-nacional, el Intendente provincial, 

carecía de posibilidades de gestión político-territorial, remitiéndose a tareas de orden 

administrativas signadas por el poder ejecutivo. La nueva regionalización del país 

modificó esta dinámica pues se reforzó no solo la capacidad de gestión de las 

autoridades regionales, sino que se construyó una infraestructura estatal de 

gobierno regional y municipal con mayores recursos y atribuciones que, lejos de 
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influenciar o democratizar el poder del régimen, permitió una mejor “dirección y 

control” del poder central sobre las unidades territoriales (CHATEAU, 1977).  

Este efecto básicamente se explica por razones. Primero, el cambio de 25 

intendentes provinciales a uno de 13 Intendentes regionales, permitió un mayor 

seguimiento y monitoreo de la autoridad central a las regiones (CHATEAU, 1977). 

Segundo, los nuevos intendentes tenían mayores atribuciones y recursos para 

construir una gestión de gobierno regional. Sin embargo, dichas funciones y 

posibilidades se limitaban a ámbitos particulares o administrativos, puesto que la 

definición política era previamente establecida por el poder central. Este elemento 

permitía que el poder central pudiese enfocarse exclusivamente en la elaboración de 

políticas estructurales que debían ser aplicadas en todo el país, ganando tiempo y 

energía (CHATEAU, 1977, p. 203). Tercero, todas las autoridades territoriales del 

nuevo Gobierno Interior (Intendente para la región, alcalde para la comuna y 

gobernador para la provincia) eran designadas y dependían directamente de la 

confianza del General Pinochet, generando así “una sola línea de verticalidad de 

mando” (CHATEAU, 1977, p. 203).  

De esta forma, la geopolítica incorporada en la regionalización cautelaba un 

particular tipo de funcionamiento político en las unidades territoriales, una jerarquía 

de mando que se desplegaba logísticamente en todo el territorio nacional. Ahora 

bien, ¿cómo aplicar una regionalización celosa del poder de la autoridad central, 

técnicamente jerarquizada, pero al mismo tiempo, inserta en las comunidades 

territoriales? En palabras del general Canessa la regionalización implicó “una nueva 

modalidad en el ejercicio del poder, ya que la autoridad central, anteriormente 

aislada e invisible, se acerca a la comunidad en todo el ámbito territorial del Estado, 

hace sentir su presencia efectiva y adquiere un conocimiento directo de las 

aspiraciones e inquietudes de todos los ciudadanos” (CANESSA, 1982, p. 16).  

 

Recortes espaciales, comunas y geopolítica 
En efecto, si durante los primeros años los recortes espaciales estuvieron 

centrados en el reforzamiento y la implementación del sistema político-administrativo 

en la escala regional y provincial, finalizada la década del setenta y principios del 
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ochenta, las principales modificaciones se centraron en la esfera comunal. Para el 

general Canessa esto se explicaba porque la comuna era: 

 
La unidad territorial básica de todo el proceso, donde debe darse en forma 
plena la participación de la comunidad y en que la acción gubernamental se 
hace presente en la forma más directa a cada uno de sus integrantes. Su 
ordenación territorial se basa en las condiciones tipológicas, su naturaleza 
económica-social, en el hábitat y en su rango administrativo. Debe permitir 
una adecuada organización social de la población y eficiente prestación de 
servicios locales, ordenación y equipamiento de su territorio. En resumen, 
es el órgano final de la jerarquía administrativa y territorial del Estado, 
constituyendo el nivel político y administrativo más directo de contacto de la 
comunidad organizada con sus gobernantes (CANESSA, 1982, p. 23). 

 

En 1979 se oficializó el primer recorte de límites comunales, junto con un 

segundo ajuste de las provincias, exceptuando la Región Metropolitana, creándose 

cuatro nuevas provincias (Parinacota, Cardenal Caro, Cauquenes y Coyhaique) y 

quince nuevos municipios en todo el país. Estos recortes aumentaron la presencia 

del Estado en el territorio: ya sea por la construcción material de oficinas y puestos 

de trabajo públicos, ya sea por la nominación de autoridades para el ejercicio de 

gobierno interior. En los años sucesivos, 1980 y 1981, se entregó un segundo 

recorte espacial de provincias y comunas de la Región Metropolitana, más un nuevo 

ajuste comunal por regiones* excluyendo La Araucanía. Estos recortes se aprueban 

en tiempos de una agitada transformación económica y social puesto que comienza 

la entrada de las reformas neoliberales a nivel de ventajas comparativas y emergen 

las primeras protestas urbanas y populares contra el régimen autoritario tras la 

recesión económica en 1982. Estas transformaciones y movimientos en el campo 

urbano van a ser expresadas mediante el Plan Intercomunal de Santiago y su 

Ordenanza de 1979, que liberalizó importantes áreas rurales para el uso urbano y un 

complejo programa de erradicaciones y radicaciones de sectores populares que 

serán reubicados en las periferias del gran Santiago. La Región Metropolitana es el 

máximo laboratorio de experimentación comunal en materia de regionalización: se 

crearon 17 nuevas comunas en 1981, junto con la creación de una nueva provincia y 

un reglamento especifico de Gobierno y Administración Metropolitano para Santiago.  

 
                                            

* Antofagasta, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Magallanes, Libertador General Bernardo O´Higgins, 
Aysén, Bio-Bio, El Maule, Valparaíso, Los Lagos. 
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Control, autoridad y vigilancia en los espacios de representación 
¿Cual es la geopolítica que se juega en estos recortes espaciales? En el caso 

de la Región Metropolitana se trata de 17 nuevas instalaciones públicas, funcionales 

al régimen, en un ambiente de alta confusión social -recordemos que las protestas 

iniciadas en 1983 no pararon hasta el fin de la dictadura-. Los recortes espaciales de 

comunas se inscribieron dentro de un rígido cuadro institucional que suponía la 

separación de un poder político, propio de la autoridad militar por arriba, en la 

cabeza del Estado. Y la existencia de un poder social de base, asociado a las 

organizaciones comunitarias, gremios y profesionales, ubicados en el nivel más local 

de la sociedad civil:  

 
el poder social -argumentaba la declaración de 1974- está llamado a 
convertirse en el cauce orgánico más importante de expresión ciudadana. 
Chile tiene una larga tradición de organización social, que se remonta a su 
origen hispánico. Los cabildos, la comuna autónoma, el sindicalismo laboral 
y el gremialismo extendido a todo nivel son hitos de un proceso que revela 
que el pueblo chileno ha estado permanentemente renovando sus formas 
de organización social de acuerdo con su evolución histórico-social. Es 
imperioso restituir a los Municipios el papel trascendental e insustituíble que 
les corresponde como vehículo de organización social, devolviéndoles su 
carácter de entidad vecinal al servicio de la familia y del hombre, 
incompatible por tanto con la politización a la cual se los ha arrastrado 
(JUNTA MILITAR, 1974). 

 

En efecto, la operación geopolítica de pensar nuevas comunas justamente se 

inscribió en una lógica de construir un mayor control del espacio comunitario y 

ampliar la influencia del régimen en la sociedad (CHATEAU, 1977, p. 177). Fue una 

hipótesis política que proyectó un espacio social funcional al régimen. Una posición 

de Estado que desde la primera línea del comando central estableció condiciones de 

integración de la comunidad para el programa de gobierno. Las acciones políticas 

municipales, desde luego, reflejaron el arsenal político, técnico y programático del 

régimen autoritario, conforme al conjunto del sistema de control que imprime la 

regionalización. Se trata, pues, de “proveer una estructura que permita rehacer 

ciertas líneas de comunicación con la población y eventualmente de participación de 

ella” (CHATEAU, 1977, p. 236). Tanto las regiones como las comunas se 

transformaron en los espacios de representación disponibles para la sociedad civil 

en un contexto de autoritarismo institucional. De ahí la importancia de promover 

diferentes dispositivos de participación que, junto con realzar la identificación 
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patriótica y desmantelar la idea de representación política de los partidos 

tradicionales, permitieran, sobre todo, delinear una propia idea de democracia del 

régimen. Una “nueva” democracia con sentido de identificación comunal o regional, 

pero siempre subordinada a la autoridad estatal y fuera de posibles tensiones o 

conflictos.  

Es por estas razones que la regionalización también implicó la creación de 

importantes programas y proyectos de orden social destinados a recrear la idea de 

comunidades regionales y comunales: apoyo de campeonatos de fútbol regional, 

concursos de reina de belleza, fortalecimiento de colegios profesionales y 

organizaciones gremiales, creación de centros de madres, clubes deportivos y 

ancianos, todos dispositivos destinados a llenar de contenido el proyecto de 

regionalización y la oferta de gobernabilidad del régimen: una “nueva” democracia 

tecnificada formada por gremios empresariales y organizaciones comunitarias 

funcionales al régimen que aparentaban representar la voluntad popular. Estas 

líneas de participación, en efecto, si bien integraban a la comunidad en ciertos 

programas y proyectos de orden “apolíticos”, por sobre todo, influenciaban y 

vigilaban la efectiva asimilación de los principios colocados por el régimen. Se 

trataba de una participación panóptica pues, desde la propia escala geográfica de 

comunas o regiones, se institucionalizaba un orden autoritario y un determinado tipo 

de participación que legitimaba la verticalidad de mando en el proceso de 

regionalización.  

Como buena estrategia geopolitica, en efecto, la participación técnicamente 

no podía movilizar demandas estructurales ya que, lo que se entendía como 

participación, debía devolver “su carácter de entidad vecinal al servicio de la familia y 

el hombre” (JUNTA MILITAR, 1974). No obstante, de una u otra forma, las líneas de 

participación permitían establecer un vínculo con la población, aumentado y 

ampliando la autoridad territorial, sobre todo en aquellas territorialidades 

históricamente aisladas y excluidas donde la única posibilidad de integración recaía 

en el Estado: caso de la región Austral.  
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Consideraciones finales 
Vigilar, integrar, permanecer. Esos fueron los tres sentidos estructurales que 

integraron la disputa hegemónica de la regionalización del periodo autoritario. 

Pensados desde un punto de vista geopolítico y sin un orden cronológico, ya que 

son simultáneos y entrelazados unos de otros, caracterizan tres tipos de 

operaciones de poder territorial. Primero, se trata de vigilar y controlar a la población 

mediante el reforzamiento de nuevas unidades territoriales y la creación de un nuevo 

sistema de gobierno interior, reforzando una logística política plenamente 

jerarquizada, en todo el territorio nacional, pero con sofisticados mecanismos de 

gestión y cohesión en las escalas locales e intermedias. Segundo, a partir del control 

logístico de todo el territorio nacional y la promoción de autoridades territoriales con 

plenas facultades de gestión, se pretende integrar y rehabilitar espacios de 

representación social, regionales y comunales, anclados fundamentalmente a tres 

principios básicos: participación subordinada a la autoridad política estatal, 

resguardo a la propiedad privada y promoción de actividades comunitarias 

regionales y comunales fuera del régimen deliberativo. Tercero, de forma constante 

se busca dar permanencia al nuevo modelo territorial vía dispositivos jurídicos y, 

sobre todo, mediante la creación de diferentes institucionalidades al interior del 

Estado que permitan cautelar los principios y jerarquías de la regionalización: 

proyectar el Estado territorial como una forma de gobierno sin procesos de 

deliberación democrática. El momento paradigmático de este proceso será en 1985, 

cinco años antes de la finalización del régimen, con la creación de la SUBDERE, 

institución que, dicho sea de paso, sigue vigente a la fecha.    

En otras palabras, existe una plena concordancia entre el Proyecto de 

Gobierno, la regionalización y el pensamiento geopolítico. Esa concordancia radica 

en el “deber ser del Estado”, siendo la regionalización un refugio del proyecto de 

poder nacional del régimen autoritario. La regionalización así otorgó un sentido 

proyectual a un régimen autoritario. Su función política básica fue facilitar la 

implementación orgánica de las autoridades civiles-militares al interior del Estado y 

contribuir al desmantelamiento de las expresiones políticas, históricas, disidentes, 

tradicionales a nivel de Estado-territorial: es decir, constituyó un elemento orgánico 
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de control y vigilancia sobre la comunidad nacional, negando técnicamente cualquier 

tentativa o resquicio de representación popular o forma democrática opositora.  

La particularidad de la regionalización chilena es que transitó entre el 

autoritarismo y el neoliberalismo. Es decir, por un lado, reforzó el control político-

técnico sobre las nuevas unidades territoriales. Por el otro, paulatinamente, 

condicionó vigilancia y legitimidad a la privatización general de redes e 

infraestructuras territoriales, mediante un estricto sistema de comando y jerarquías 

territoriales. 
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A  LEBENSRAUM:  POLÍTICAS TERRITORIAIS  E DE CONSERVAÇÃO DA 
PAISAGEM  NO II E NO III REICH 

Antonio Carlos Vitte* 

 

Resumo 
O trabalho discute o uso e a transformação do conceito de Lebensraum  no II e no III 
Reich. No II Reich a Lebensraum foi serviu para a justificação da colonização alemã 
no território africano, já no III Reich,  instrumentalizou  as práticas de planejamento 
territorial nos territórios anexados, com uma transformação epistemológica na 
Lebensraum, que passou a ser sinônimo de  paisagem. Já a  Teoria das Localidades 
Centrais de Christaller  auxiliou  no processo de reordenamento territorial dos 
territórios do Leste  europeu anexados pelos nazistas. 
Palavras-Chave: Lebensraum; Heimat; nazismo; conservação da paisagem; 
planejamento territorial. 
 
Resumen 
El trabajo discute el uso y la transformación del concepto de Lebensraum en el II y 
en el III Reich. En el II Reich a Lebensraum se sirvió para la justificación de la 
colonización alemana en el territorio africano, ya en el III Reich, instrumentalizó las 
prácticas de planificación territorial en los territorios anexados, con una 
transformación epistemológica en la Lebensraum, que pasó a ser sinónimo de 
paisaje. La Teoría de las Localidades Centrales de Christaller ayudó en el proceso 
de reordenamiento territorial de los territorios del Este europeo anexados por los 
nazis. 
Palabras clave: Lebensraum; Heimat; el nazismo; conservación del paisaje; 
planificación territorial. 
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Introdução  
É trivial na historiografia da geografia atribuir à Friedrich Ratzel* (1844-1904) a 

criação do conceito de Lebensraum, de espaço vital, no qual  o território é a  base 

geográfica do Estado-Nação  e é a estrutura analítica que sustenta a geografia 

política (TRIGAL e DEL POZO, 1999, p. 32-33). 

O conceito de Lebensraum inaugurou o campo da geografia política enquanto 

uma geografia dos Estados e ela fundamentou  as ações e atitudes geopolíticas   do 

II Reich (1870-1918), sob o comando de Otto von Bismarck, e do III Reich (1933-

1945),  comandado por Adolf Hitler (TRIGAL e DEL POZO, 1999, p. 32). 

Segundo Evans (2003), Mazower (2013) e Longerich (2008), a Lebensraum 

justificou ideológica e pragmaticamente o colonialismo alemão durante o II Reich e o 

seu desdobramento no III Reich, com o chamado “sonho do império nazista”,  que 

vigorou de 1933 a 1945.  

Para Costa (1993), o conceito ratzeliano de Lebensraum traz em seu bojo a 

preocupação com as políticas territoriais, dada as desigualdades regionais internas 

da Alemanha  após 1871. Já no nível internacional, a Lebensraum justificava o 

processo de expansão colonial do Estado alemão, cujo objetivo era tirar a Alemanha 

da condição de periferia frente ao processo de acumulação capitalista, marcado 

naquele momento histórico por uma forte corrida imperialista.  

A partir deste contexto, o objetivo deste trabalho é discutir o uso do conceito 

de Lebensraum no II e principalmente no III Reich alemão no tocante à algumas 

políticas territoriais e ambientais. 

Como fundamento metodológico, utilizamos  as concepções de estado de 

exceção  de Agamben (2012) e de biopolítica molecular de Rose (2001), que 

aprofundam a discussão de regimes disciplinares de controle, trazendo à luz na 

discussão  o papel da biotecnologia, da genética, da indústria de psicofármacos e 

das terapias celulares na constituição de uma nova ética do corpo, que, segundo 

                                            
* Friedrich Ratzel pode ser considerado  um dos  fundadores da geografia política , além de ter se 
preocupando com questões teórico-metodológicas na ciência geográfica, principalmente a partir das 
relações entre o ambiente natural e as comunidades humanas e cujo  enfoque teórico   se 
fundamentou na aproximação entre a História e a Biologia. Na obra  “Antropogeografia”, que tem 
como subtítulo “Princípios de Aplicação da Geografia na História”, publicada  em 1881 e depois em 
1891, a preocupação de Ratzel foi entender qual seria  o papel do ambiente geográfico na 
organização analítica das ciências humanas, pois segundo ele, a  evolução da dimensão humana 
como parte da natureza não poderia ser  ignorada pelas ciências humanas. 
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Safatle (2016, p. 145-147), refaz a economia libidinal dos corpos, instituindo um 

novo imaginário das identidades coletivas. Também Efstathiou (2012), ao discutir a 

medicina no regime nazista, chamou à atenção para a associação entre estética do 

corpo, eugenia, holismo e a cultura da natureza  que, de maneira integrada, levaram 

à constituição  de uma política de higiene racial vinculada à ideia de paisagem, na 

qual  a beleza física e a pureza racial deveriam estar sempre em acordo com a 

estética da paisagem, sendo esta a corporificação da nação  alemã. 

Este trabalho está dividido em três partes, na primeira chamamos à atenção 

para o papel do darwinismo social e do monismo de Haeckel que influenciaram o 

trabalho de Ratzel, na segunda parte apresentamos o conceito  da Lebensraum e, 

por fim, discutimos o uso da Lebensraum no II e no III Reich, com destaque para  a 

estratégia de ocupação na fronteira oriental da Alemanha, o papel de Christaller no 

planejamento  nos territórios do Leste ocupados pelos nazistas. Por fim, chamamos 

á atenção para o uso da paisagem que foi transformada em Lebensraum pelos 

nazistas e utilizada para o planejamento regional do território alemão e para o 

assentamento dos colonos alemães no Leste. 

 

 O ambiente político e cultural alemão imediatamente anterior à formação do 
conceito de Lebensraum por Friedrich Ratzel 

A unificação territorial da Alemanha ocorrida em 1870 alterou o balanço do 

poder europeu, acirrando a competição entre as nações, particularmente com as 

dinastias Habsburgos e o Império Russo. 

A ideologia dominante na Alemanha posterior à unificação territorial foi a o 

darwinismo social que entre os anos de 1860 e 1870 foi  utilizado pelos liberais 

alemães, mas, a partir de 1890 o darwinismo social  se tornou matriz ideológica dos 

conservadores e reacionários alemães para quem a competição  e a luta não era 

individual, como argumentavam os liberais,  mas sim coletiva (WEIKART, 1993, 

p.471). 

Segundo Smith (1991, p. 91) o darwinismo social foi a ideologia do século XIX 

na Alemanha e estava fortemente arraigado nas universidades alemãs, o que para 

Shgeehan (1978, p. 43) distinguia os liberais alemães dos ingleses e dos franceses. 
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Para uma ampla aceitação   do darwinismo social pela sociedade alemã foi 

muito importante as atividades de Ernest Haeckel (1834-1919) quem divulgou 

Darwin na Alemanha e, já em 1860, traduziu a Origem das Espécies (1859) para o 

alemão. Mas, diferente de Darwin, Haeckel considerava que além da seleção 

natural, a ancestralidade também seria um fator muito importante na evolução de 

uma espécie (WEIKART, 1993, p.476). 

Além de suas atividades de pesquisa, Haeckel foi um divulgador do 

darwinismo  como ideologia política, social e até mesmo religiosa, chegando a 

propor uma filosofia  e uma ciência monista*, alegando que  dado os impactos 

negativos da modernidade na sociedade alemã seria  necessária uma reconstrução 

da unidade entre matéria e espírito, homem e natureza, orgânico e inorgânico, cujo 

objetivo seria realizar uma ampla revolução cultural na espécie humana e na alemã, 

em particular (GASMAN, 1998, p. 10-11).  

Em 1860 Haeckel criou a Liga Monista que, segundo Gasman (1998, p. 11), 

exerceu forte influência no pensamento científico, político e social além de ser a 

maior divulgadora do movimento darwinista na Alemanha. O momento cultural da 

Alemanha exigia uma filosofia cósmica para que os problemas da ciência e da 

natureza humana fossem resolvidos.  

 O darwinismo social foi muito intenso na Alemanha entre 1880 e 1890 e 

sustentou a “Batalha pela Cultura” [KulturKampf]. Naquele momento, Haeckel 

argumentava que a luta ou a guerra era uma força progressiva na história humana, 

contribuindo para o desenvolvimento da nação (WEIKART, 1993, p.476). 

Para Gasman (1978, p.55 a 60) a concepção de Antropogenia Monista (sem 

grifo no original) formulada por Haeckel forneceu insights para o racismo e para o 

militarismo alemão. Como membro fundador da Liga Pan-Germânica, fundada em 

1891, Haeckel defendia a existência de uma luta global entre os povos, as raças e 

as nações, entre as quais as pouco desenvolvidas deveriam ser aniquiladas  pelas 

mais desenvolvidas, pois esse era o resultado inevitável da evolução, sendo que 

                                            
* Segundo Gasman (1998, p.4-11) o monismo de Haeckel estava fundamentado no darwinismo e no 
vitalismo. O monismo foi um sistema de ideias que influenciou a Europa do final do século XIX até o 
final dos anos 40 do século XX procurando resgatar a unidade  entre o espírito e a matéria, o homem 
e a natureza.  A concepção era a de que o Homem e  a Natureza seriam uma única realidade e 
haveria um grau de evolução das sociedades que  seria determinada por sua relação com o ambiente 
natural.  
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essa luta não deveria ser individual, mas coletiva, socialmente construída pelo 

Estado, tese  exposta em sua obra The Racial Struggle, de 1883 (WEIKART, 1993, 

p.485).  

 

Friedrich Ratzel e a Lebensraum 
Para Ratzel o poder político de uma sociedade estava diretamente ligado à 

sua história e ele deveria ser comparado com o de outras sociedades.  Ele advogava 

que as sociedades históricas eram caracterizadas por um forte desenvolvimento 

espacial, marcado pela crescente urbanização, pela agricultura e pela densidade 

das redes de comunicação. 

Ratzel, influenciado pelo monismo de Haeckel, considerava o Estado análogo 

a um organismo formado a partir de uma identidade biológica e cultural da 

comunidade no tempo histórico. A tese herderniana da Heimat*, em Ratzel, 

fundamentava uma identidade antropogeográfica que aconteceria nas diferentes 

escalas geográficas, sendo a geratriz do Estado-Nação. 

Assim, a concepção ratzeliana de Estado e sociedade é herdeira das 

discussões do darwinismo social e do monismo haeckeliano que foi intensificado a 

partir dos anos 1880 e  início do século XX. Neste aspecto, o conceito de Heimat 

formulado pelos românticos no início do século XIX foi rapidamente acoplado ao 

monismo de Haeckel e fundamentou a concepção de Lebensraum. 

 
A Lebensraum no II e no III Rech 

A história do II e do III Reich foi um projeto geográfico,  com forte domínio das 

teorias espaciais como no caso da Lebensraum, sendo que  no regime nazista o 

sonho  foi além da expansão territorial, mas sim o de  criar uma nova imagem do 

mundo. 

Ambos períodos fizeram uso do conceito de Heimat que foi amplamente 

utilizado para definir o grau de germanidade (sem grifo no original) [Germaness] de 

                                            
* Heimat é um conceito alemão que diz respeito a um a simbiose histórica entre a cultura e a 

natureza ao longo da história e que se prestaria à definição do caráter nacional. A sua formulação é 
atribuída a Herder e surgiu na era napoleônica, com a função   de impulsionar o espírito nacional 
alemão em torno da unificação territorial (O’DONNEL, BRINDENTHAL e REAGIN,2005). 
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um povo ou de uma comunidade, principalmente em relação aos alemães emigrados 

ou aqueles que viviam nos sudetos. Ou seja, era um conceito que servia para definir 

a relação entre o grau de cidadania e o território, pois, no II Reich, a Heimat 

sustentou um modelo administrativo para a criação de leis de cidadania, assim como 

para excluir os povos eslavos.  Já no caso do III Reich, a Heimat fundamentou 

ontológica e epistemologicamente a concepção racial de sociedade e também 

delimitou a fronteira entre a “germanidade” e os outros. 

A Constituição alemã de 1871 atribuía ao Estado Imperial a obrigação de 

promover a colonização, mas antes desse movimento externo  a preocupação de 

Bismarck  era com as fragilidades internas do território alemão. 

Buscando catalisar o sentimento nacional em torno da unificação territorial, 

Bismarck lançou em 1860 a Batalha pela Cultura* [Kulturkampf] que, a partir de 

1871, tornou-se estratégica para consolidação da ocupação e integração do território 

alemão onde  a Igreja Católica era vista pelos protestantes  e pelos nacionalistas 

alemães  como  adepta  do internacionalismo e apoiadora da França. A maioria da 

população católica se concentrava nas províncias orientais da Prússia, onde 

predominava a população polonesa, de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes 

e também nos territórios da Alsácia e da Lorena, um importante centro industrial. 

O II Reich  impulsionou a migração de agricultores alemães para a Prússia 

Oriental, ao mesmo tempo que impôs leis que mantivessem a população nativa sob 

controle, além da criação de aldeias, a compra de grandes propriedades rurais de 

poloneses. Entre 1886 e 1905 130 mil alemães se transferiram para a fronteira leste, 

enquanto que a região industrial da Alsacia-Lorena pagava melhores salários como 

estímulo à migração, recebendo 940 mil migrantes neste mesmo período.      

Mas, apesar das tentativas de diminuição das disparidades regionais internas 

à Alemanha, com o uso  da racionalização e da tecnificação da sociedade, situação 

que levou Baranowski (2014, p.42) a falar de uma sociedade mecânica ou 

Blackbourn (2003, p.206) para se referir a uma sociedade  da ordem e da disciplina, 

                                            
*  A Batalha pela Cultura foi uma estratégia nacionalista que se iniciou em 1860 e dizia respeito a uma 
campanha anticlerical e com desprezo pela superstição. Este movimento essencialmente era contra a 
Igreja Católica que era vista pela sociedade alemã como internacionalista e apoiadora da França 
(BARANOWSKI, 2014, p.31). Para Blackbourn (2003, p. 293-295) foi um movimento que foi muito 
forte na literatura, na pintura e na música, o que demonstraria  a superioridade  da cultura alemã 
frente as demais nações europeia. 
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marcada por forte  reorganização territorial. Assim, o fato é que o conceito de 

Lebensraum está diretamente ligado ao colonialismo alemão do II e do III Reich.  

No II Reich, o colonialismo seguiu duas vertentes, uma interna à Europa, 

particularmente à Europa Central e a Oriental, onde a Alemanha procurou marcar 

sua influência econômica e cultural, levando à formulação do termo Mitteleuropa, 

outra foi a possessão colonial, em especial da África cujo marco foi a Conferência de 

Berlim em 1884. 

Para Baranowski (2014, p.40-44), Bismarck não tinha interesse na 

colonização africana, mas sim na consolidação do poder alemão na Europa. Dado, 

porém, os problemas internos ao império, como o avanço dos socialistas, a oposição 

do Partido Social-Democrata,  assim como as  tensões advindas das questões 

regionais mal resolvidas, mais as pressões dos comerciantes, burgueses, 

banqueiros, e dos grandes carteis (BLACKBOURN, 2003, p.253) somado aos 

interesses eleitorais de  Bismarck que assumiu o colonialismo no exterior como uma 

forma de reforçar o nacionalismo alemão. 

O discurso para justificar o colonialismo na África foi o da “missão alemã”, 

com base no darwinismo social (BARANOWSKI, 2014, p.45).  O fato  é que houve 

uma forte associação entre comerciantes, industriais e banqueiros, além de grandes 

empresas, como a Siemens e a Krupp para o domínio do mercado extranacional, a  

ponto que os comerciantes e banqueiros de Hamburgo criaram a German East 

Africa, responsável pela plantação, industrialização e comercialização do algodão, 

com base no trabalho escravo.  

Na região do Transvaal (uma antiga república boêr), a exploração foi 

financiada pelo Deutsche Bank, enquanto que empresas como a Siemens e a Krupp 

forneceram as máquinas para a exploração da região e outras empresas forneciam 

produtos químicos, utensílios, dinamites e whisky (BLACKBOURN, 2003, p.252-54). 

A partir de 1888, com a ascensão de Guilherme II ao trono do Império Alemão 

e a demissão de Bismarck do cargo de primeiro-ministro em 1890, a Lebensraum 

cedeu espaço para o conceito de Weltpolitik, que diz respeito à influência alemã na 

política mundial. O motivo era a estagnação da Alemanha como potência colonial e 

seu isolamento geopolítico pela Grã-Bretanha e pela França. 
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O kaiser Guilherme II utilizando-se do sentimento anti-britânico e do 

crescimento antissemita na sociedade alemã procurou impulsionar e reestabelecer o 

poder bélico e comercial do império alemão. A partir das teses de Mahan  publicadas 

em 1890, em 1897 o kaiser implementou um expressivo programa de expansão da 

marinha que segundo ele reestabeleceria o poder bélico e comercial alemão no 

cenário mundial, e a sociedade seria unificada, com isto o império sobreviveria frente 

aos demais impérios (MCMEEKIN,2010, p.26). 

No final do século XIX e início do XX a Alemanha já concorria com a Grã-

Bretanha no comércio com a Ásia, o Oriente Médio, a África e a América Latina. 

Outro investimento geoestratégico da Era Guilhermina foi no financiamento da 

infraestrutura de outros países, com o caso emblemático da estrada de ferro Berlim-

Bagdá. 

Nesta época, a França e a Inglaterra comandavam aproximadamente 100 

milhões de súditos que se espalhavam do subcontinente indiano, os estados do 

golfo, o Egito e o Sudão. A Rússia czarista possuía 19 milhões de súditos islâmicos. 

A ação teutônica colocava em xeque o poderio daquelas nações sobre suas 

colônias. Por outro lado, o Império Otomano sentia-se ameaçado pelos russos nos 

Balcãs, pelos franceses no norte da África, também pelo Egito e pela Arábia que 

forçou o sultão Abdul Hamid II a se aliar ao kaiser, fato que foi celebrado com a 

viagem de Guilherme II à Constantinopla em 1889. Mas desde 1883 os engenheiros 

alemães realizavam prospecções de petróleo e de recursos minerais na Síria, na 

Mesopotâmia e na Arábia (MCMEEKIN,2010, p.16 a 32). 

O III Reich foi marcado pela distorção e pelo uso violento de conceitos e 

concepções no caso do antissemitismo. A Heimat e a germanidade tornaram-se 

subordinadas a ideia de raça, com  o predomínio da retórica Sangue e Solo ( 

O’DONNEL, BRINDENTHAL e REAGIN,2005, p.155).  

Neste quadro, a paisagem era a Lebensraum definidora do Volk alemão, 

devendo ser preservada e  guiar o planejamento regional, pois a paisagem 

expressava o caráter racial de um povo, sendo uma síntese geográfica da cultura e 

da história (O’ DONNEL, BRINDENTHAL e REAGIN,2005, p.155). 

Para o mais reconhecido arquiteto da paisagem do nazismo Wiepking-

Jurgensmann, a paisagem era “a form, an expression. And a characteristic of the 
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people living within it... It is the distinctive mark of that which a race feels thinks, 

creates and does”. (GROENING e WOLSCHKE-BULMAHN, 1987, p.137-139). Ainda 

segundo Wiepking-Jurgensmann, haveria uma afinidade entre os alemães e a 

paisagem, resultado de uma lei biológica inata ao Ser (sem grifo no original) alemão. 

Em 1938  o  III Reich instruiu seus professores a desenvolverem nos alunos 

um sentimento de amor pela paisagem, ao mesmo tempo que identificou que os 

núcleos de emigrantes alemães seja para os EUA, América do Sul ou Europa 

Central  estavam localizados em lugares onde o clima, as plantas, o solo e todas as 

demais características geográficas se assemelhavam com aquelas da Alemanha. 

Reforçando essa ideia  alguns ideólogos, particularmente Fritz Wachtler, líder da 

Associação Nacional-Socialista de Professores,  conclamaram que havia Ilhas de 

Germanidade ao redor do mundo, demonstrando a superioridade da raça ariana, 

pois a mesma carregava a consciência do Sangue e Solo, mesmo em distantes 

lugares no mundo, de forma que a germanidade se materializava na arquitetura, na 

agricultura, na recriação de paisagens como na terra natal, marcas da cultura 

germânica (ODONNEL, BRINDENTHAL e REAGIN, 2005, p.158). 

A Heimat serviu também para regionalizar a Alemanha do Reich, seja para a 

prática de planejamento territorial ou para consolidar o sentimento de pertencimento 

da comunidade à uma região. 

No caso da ação cultural, foi criado um Departamento no Ministério da 

Propaganda e Cultura que, aproveitando as iniciativas do II Reich de valorizar a 

paisagem da província do  Reno, considerado o berço da nação alemã, ampliou 

essa  política de incentivo à fusão  da estética da paisagem  com o nacionalismo, ao 

mesmo tempo em que era a base para projetos educacionais. 

Foi nos anos finais da República de Weimar (1919-1933) que o Estado, 

pressionado por movimentos sociais, começou a se mobilizar em torno da proteção 

da paisagem, tendo como mote a Heimat. Este movimento começou em 1919 e se 

ampliou consideravelmente, a ponto de em 1931 o Reichstag votar uma legislação 

que tratava da proteção da natureza em nível local e regional. 

Buscando a proteção da bacia do rio Reno, concebido como um organismo 

dinâmico, em 1920 iniciou-se a prática de um planejamento regional que pode ser 

denominado de moderno, marcado por novas estratégias de proteção da natureza.  
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Esta estratégia ficou conhecida como Landschaftspflege, o cuidado da 

paisagem. Não apenas a vegetação, mas também os monumentos naturais e a 

cultura regional foram considerados nas ações de planejamento. 

A paisagem foi concebida como um todo orgânico. Seu uso devia-se dar em  

áreas organizadas segundo sua funcionalidade, sem perder de vista a sua estética. 

O objetivo era estimular a economia e racionalizar o uso das terras, com  os 

planejadores  indicando  por exemplo, quais áreas seriam de uso industrial, agrícola, 

de mineração e  de lazer. O Estado deveria fazer a provisão  das redes de energia,  

de transporte, assim como financiar pesquisas para a elaboração de cartas 

topográficas e temáticas das regiões. Para esta atividade de planejamento regional, 

os técnicos utilizavam fotografias aéreas, mapas topográficos, exaustivos trabalho 

de campo para averiguações da natureza e sociedade. 

No III Reich a paisagem tornou-se sinônimo de Lebensraum e vice-versa, 

havendo uma sincronização entre o Estado e a sociedade civil com a racialização da 

paisagem. 

Segundo Pois (1986, p.38) a crise alemã era o produto da degeneração 

biológica e da impureza racial que estava presente na sociedade alemã.  Para Hitler 

a nação era uma coletividade racial, um organismo que o Estado deveria preservar e 

proteger. Para Hitler (1971, p.393) somente a natureza poderia resgatar esta pureza, 

mas para isto era necessário dominar o espaço. 

Portanto, manter a paisagem natural era uma maneira de conservar a raça, 

diferentemente do II Reich e da República de Weimar que concebiam a Heimat 

como uma identidade da paisagem formada pela conexão entre a geografia, a 

cultura e a história, enquanto para Hitler a Heimat era uma herança racial 

hereditária. 

 Walther Darré e Heinrich Himmler reforçam esse entendimento acima, de que 

a verdadeira Lebensraum era a Heimat, a qual estaria depositada a hereditariedade 

da raça alemã e somente a preservação da paisagem garantiria as condições para a 

sobrevivência da nação. 
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A esta visão de paisagem agregou-se o planejamento territorial no qual se 

destacou o trabalho de Walther Christaller (1893-1969)*, intitulado Central Places in 

Southern Germany (CHRISTALLER, 1966), defendido como dissertação de 

mestrado em 1932 na Universidade de Erlangen e publicado em 1933  (BARNES e 

MINCA, 2012, p.10). 

Christaller trabalhou sob a supervisão do professor Konrad Meyer no 

Departamento de Planejamento e Terras, juntamente com os geógrafos Joseph 

Umlauf e Angelika Sievers e também o sociólogo Hebert Morgan (BARNES e 

MINCA, 2012, p. 11). Segundo Burleigh (1988), Christaller trabalhou no “Plano Geral 

do Leste” (Generalplan Ost), plano secreto que fora encomendado por Heinrich 

Himmler, com vistas ao reordenamento territorial do Leste Europeu, em especial da 

Polônia. Depois da invasão da União Soviética em 1941 este plano foi estendido 

para outras áreas. 

Konrad Meyer  considerava  que aquela equipe era formada  por brilhantes 

jovens pesquisadores, na qual se destacava Christaller, cuja  Teoria dos Lugares 

Centrais  forneceu elementos teóricos e práticos para o planejamento dos 

assentamentos rurais e a conexão entre eles (MAZOWER, 2013, p.258). Antes do 

“Plano Geral”, Meyer e Christaller já haviam trabalhado nos territórios poloneses 

anexados. Em 1940, Christaller escreveu no Jornal Raumforschung und 

Raummordnung que “”um planejamento cuidadoso e um dedicado desenvolvimento 

das ’aldeias principais’ (grifo de Christaller) no novo Leste são especialmente 

urgentes para fixar os futuros colonos do Oeste e do Sul do Reich e permitir que 

encontrem um novo lar nos espaços abertos do Leste”” (CHRISTALLER, 1940, In: 

MAZOWER, 2013, p.258). 

A partir dos fundamentos da Lebensraum, o Plano (grifo meu) previa a 

germanização dos espaços conquistados com a realocação de 4,5 milhões de 

pessoas (Volksdeutsche) (MADAJCZYK, 1962, p. 257). Segundo Madajczyk (1962, 

p. 263), Himmler chegou a convocar o seu paisagista favorito para que os futuros 

colonos não fossem privados da imagem harmoniosa da mansão senhorial, dos 

                                            
* Em 1933 com a ascensão de Hitler ao poder, Christaller foi buscar refúgio político na França 
percorrendo o país de bicicleta. Em 1940 voltou para a Alemanha e filiou-se ao partido nazista 
(ROSSLER, 1989). 
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jardins, dos campos e da paisagem que deveria ser reconstruída no Leste europeu, 

tal qual a paisagem alemã. 

Para Himmler era necessário o desenvolvimento de uma política de 

germanização no leste europeu, condição necessária para uma “Nova Ordem”. 

Assim,  a partir de 1939, Himmler coordenou o confisco de propriedades rurais 

polonesas. Nos territórios anexados seriam assentados alemães (Deutsch) 

migrantes da Suábia, da Francônia, da Westfália, Baixa Saxônia e de Schleswig-

Holstein (LONGERICH, 2008, p.451). Cada vilarejo não teria mais do que 25 

propriedades rurais de alemães do Reich e de dez a 12 alemães étnicos 

(Germanon), para que com isto pudessem ser novamente integrados na cultura 

alemã, formando com isto o Departamento de Terras SS (LONGERICH, 2008, 

p.453). 

Os alemães étnicos deveriam passar por um exame racial que era 

coordenado por Heinrich Heydrich que julgava quais deveriam ser assentados, 

seguindo  a chamada política Volkstum, que passou a vigorar a partir de 1942 

(LONGERICH, 2008, p.454). 

Preston (1999), analisando os memorandos do Departamento de 

Planejamento e Terras, concluiu que Christaller desenvolvera os fundamentos 

teóricos do Plano, no qual haveria um sistema hierárquico de cidades, com uma 

delas sendo a central e que concentraria o controle político, administrativo e 

socioeconômico da Lebensraum. 

Com isto, Christaller instituiu uma teoria espacial que pode ser denominada 

de moderna no nazismo, fundamentada em uma visão geométrica do espaço que foi 

dividido em triângulos equiláteros, formando uma grade hexagonal, com uma série 

de redes integradas a sistemas urbanos de diferentes tamanhos, variando de 

pequenas cidades até metrópoles (PRESTON, 1999, p. 35. Neste novo sistema 

geométrico, nas pequenas cidades (hauptdorf) ficariam as grandes fazendas e as 

comunidades rurais (Volk) que trabalhariam o solo e nos grandes centros urbanos 

como Dortmund, Dusseldorf e Essen, por exemplo, ficariam as grandes indústrias 

(BLAUG, 1979, p.27). 
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Considerações finais 
A Lebensraum foi uma teoria espacial que surgiu no II Reich em pleno 

momento de competição imperialista que envolveu a Grã-Bretanha, a França e a 

Alemanha. Enquanto teoria espacial ela articulou processos geográficos ligados 

primeiramente com a ocupação do próprio território alemão, como no caso da 

fronteira oriental, cujo objetivo era a germanização da fronteira. 

A teoria da Lebensraum surgiu em um momento em que a sociedade alemã 

com seu território recém unificado discutia os fundamentos do Estado-Nação e a 

história da Volk com a revalorização do passado glorioso dos povos teutônicos e 

nórdicos. Utopicamente, o sonho era a volta ao passado, donde a importância do  

conceito herdeniano de comunidade em um determinado espaço, onde a relação do 

homem com a paisagem, a Heimat produzia tipologias culturais regionais.  Mas  a 

inserção da jovem nação na  modernidade trouxe consigo a  transformação daquele  

habitus alemão  e a consequente perda da tradição com a corrupção da vida 

cotidiano. 

O paradoxo é que toda aquela discussão surgiu durante a II Revolução 

Industrial, com a formação dos cartéis, com a crescente urbanização, o surgimento 

da classe média e o pleno desenvolvimento da ciência e da técnica.  

Assim, modernidade e anti-modernidade caminharam juntas no II e no III 

Reich, moldando a nação alemão, na qual a Lebensraum criou uma “empatia 

espacial” entre natureza e cultura, ou, como diria Ratzel, Volk und Raum, mas 

também um Volk ohne Raum (um Povo sem Espaço)”, como no caso dos poloneses, 

dos judeus e dos nativos africanos. 

Nesta “empatia espacial”, a paisagem serviu como instrumento ideológico 

para   agregar e segregar a população e os territórios, como no caso dos imigrantes 

poloneses e aqueles dos territórios ocupados pelos nazistas. 

A diferença entre o II e o III Reich em relação à paisagem é que no II Reich  

foi tomada como o produto de uma conexão entre os elementos geográficos, os 

culturais e os históricos da comunidade. No nazismo a paisagem transformou-se em 

Lebensraum, donde derivou a expressão “Sangue e Solo” (Blut und Boden), 

cunhado por Walther Darré, para quem a paisagem seria apenas uma herança 

meramente racial. 
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No caso das regiões alemãs, o nazismo considerou que a Heimat 

fundamentava a Lebensraum e esta, por sua vez, foi concebida como paisagem. 

Fundamentado nesta transformação epistemológica, o Departamento de 

Planejamento e Solo conduziu à divisão regional  da Alemanha, que foram  

hierarquizadas e para cada região uma função no processo de desenvolvimento 

territorial.  

No tocante ao planejamento regional, devemos destacar a ação de Walther 

Christaller que, trabalhando diretamente sob orientação de Himmler,  ao geometrizar 

a “empatia espacial”, via Teoria das Localidades Centrais, e reordenar o território 

alemão e os territórios ocupados pelos nazistas, efetivamente levou a cabo a 

participação da geografia no  Estado de Exceção, no qual  o controle espacial 

impunha disciplina à toda a sociedade, colaborando para o sonho do Grande Império 

nazista, o Germondon. 
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