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A GEOPOLÍTICA NA HISTÓRIA E NO ENSINO 
DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

(1910-1960) 

INTRODUÇÃO 

A decisão de elaborar uma Dissertação referente à Geografia Política, Geopolítica e 
Geohistória inseridas numa temática da História da Geografia , tem o aliciante de uma 
investigação numa área de conhecimento pouco divulgada no nosso país, permitindo uma 
imbricação entre a História e a Geografia, e outras Ciências Humanas. As temáticas que serão 
objecto de análise, porquanto especializações no quadro da Geografia Humana, leva-nos a achar 
pertinente uma nota introdutória que se refira ao seu aparecimento no contexto geral das 
Ciências Sociais. 

A individualização da Geografia Humana enquanto ramo destacado na Geografia, deve-
se em grande parte à obra do historiador Lucien Febvre, pois foi ele quem primeiramente 
justificou em termos de teorização epistemológica (e no aspecto prático) a existência não de 
uma Antropogeografia subordinada às Ciências Sociais, mas sim de uma bem definida Geografia 
Humana inserida na Geografia Geral, em detrimento de uma Morfologia Social. 

Esta última opinião defendida por Durkheim, que na revista L'Année Sociologique 
criticou a falta de definição do objecto de estudo dessa nova Ciência, se integrada na Geografia, 
que por si mesma já tinha dificuldade em se afirmar no contexto geral das Ciências pelo facto de 
não definir claramente o seu posicionamento face às hoje denominadas Ciências Sociais e 
Humanas e às Ciências Exactas. O seu conteúdo demasiadamente abrangente, baseado em 
factos gerais, tornam-na pouco crível como Ciência independente, devendo antes considerar-se 
como subalterna à Sociologia e à História, ou seja pouco mais que uma metodologia de estudo 
e menos do que uma mera ciência auxiliar das duas anteriores. 

Actualmente considera-se que as Ciências Humanas têm em comum o facto de 
continuarem a ter um objecto de estudo pouco definido a par de um corpus teórico formado por 
um conjunto de conhecimentos oriundos das mais diversas áreas interdisciplinares: "Pour la 
réflexion épistémologique moderne, pour Michel Focault par exemple, l'Histoire et la 
Géographie ne sont pas des sciences, au sens strict du terme, mais des savoirs scientifiques qui, 
comme la médine par exemple, articulent en fonction d'un but ou d'une pratique, des éléments 
de connaissance qui sont produits par diverses catégories de sciences ou de savoirs" l 

Posição diferente teve Jean Brunhes, para quem não se colocavam tantos problemas de 
ordem epistemológica relativos ao lugar da Geografia Física (a Geografia Humana estava 
subordinada à anterior) no contexto das Ciências Humanas nem sobre a alegada indefinição ou 
inferioridade da Geografia em relação a outras Ciências. Tanto assim que a própria História 
pode em certas circunstâncias aparecer como dependente da Geografia, uma vez que os 

1 Y. Lacoste , 1984, pp. 71-72 
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próprios acontecimentos históricos se podem em parte explicar por factos geográficos relativos 
à influência do meio natural nas sociedades: "Telle qu'elle se révèle dans le livre américan de E. 
C. Semple, American History and its Geographic Conditions, là toute l'histoire de la 
colonisation et de l'expansion des États-Unis est fondée sur l'influence exercée par les grands 
faits de la géographie physique, rivières navigables, montagnes et déserts." 2 

Não por mero acaso, os detractores da emancipação da Geografia Humana - dos quais o 
mais relevante é sem duvida Durkheim - baseiam-se precisamente na análise crítica do 
pensamento Ratzeliano, expressa na obra Le Sol, la Société, l'Etat, ao qual tecem críticas 
relativamente favoráveis, mas que servem para argumentarem que a Antropogeografia e por 
inerência até com mais razão de ser, a própria Geografia Humana, têm muito mais afinidades 
com a Sociologia do que com quaisquer outras das Ciências Humana. Rebatendo esta ideia, L. 
Febvre argumenta que a Antropogeografia, especialmente aquela que é proposta por Ratzel, 
bem patente na obra Anthropogeographie, apresenta objectivos demasiadamente ambiciosos, 
mesmo quiméricos como sejam querer descrever e explicar todas as influências que o Meio, 
entendido como o espaço natural, pode exercer sobre a vida da sociedade em geral; enquanto 
que a Geografia Humana apesar de ser ainda recente, tem a vantagem de apresentar uma 
metodologia própria de investigação, que dá aos geógrafos uma visão global dos problemas, 
que mais nenhum investigador de outras áreas disciplinares utiliza, de que lhes advém a 
originalidade e eclectismo do seu pensamento científico. Em simultâneo, numa aparente 
contradição, vai buscar elementos a outras ciências para formar um corpo conceptual de uma 
ciência nova da qual muito há a esperar: "La géographie - il la faut chercher la où elle est sans 
doute: chez les géographes, qui de nos jours désire se renseigner sur les rapports du sol et de 
l'histoire j'entends en conscience et avec garanties c'est à eux tout d'abord qu'il lui faut 
s'adresser. Il le doit et il le peut" 3 

Será aos geógrafos por conseguinte, que deve ser atribuída a paternidade da Geografia 
Humana, a única capaz de resolver o problema das inter-relações entre o Homem e o Meio 
Natural num contexto histórico. Porém, como todos os ramos que se destacam da árvore da 
Geografia Geral, sofre ainda a influência das concepções deterministas da Geografia Física, das 
quais terá que ser ela própria a libertar-se, através da estrutura de um corpo conceptual sólido, 
baseado nas obras que os geógrafos irão entretanto produzindo. 

A este propósito, o segundo argumento do sociólogo L. Febvre é alicerçado 
precisamente na qualidade das que já então eram consideradas obras fundamentais da Geografia 
como American History and its Geographic Conditions (1903), Influences of Geographic 
Environment (1911),ambas de Ellen Semple; L'Anthropogeographie (1882), Politische 
Géographie (1897),de Frederich Ratzel; Le Sol et l'État 1911) e Géographie Social: La Mer 
(1908), da autoria de Camille Vallaux a par da valorização que naturalmente põe em relevo as 
novas obras da Escola Vidaliana da Geografia regional francesa, onde se destacam La Plaine 
Picardie (1905), de Albert Demangeon; La Flandre (1906), de Raoul Blanchard; La Basse 
Bretagne: étude de géographie humaine (1907 ), de Camille Vallaux; Les Paysans de la 
Normandie Orientale (1909), de Jules Sion e Pyrénées Méditerranèes (1913),de Maximilien 
Sorre. O optimismo e a esperança de L. Febvre no futuro da Geografia Humana praticada pelos 
geógrafos estão bem expressas nas seguintes palavras: "Confions-nous à eux pour résoudre le 

2 J.Brunhes, 1910, p. 775 
3 L. Febvre, 1922, p. 21 
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problème de la terre et de l'histoire. Leur science, jeune, mais éprouvée, nous conduira au bout 
sans tâtonnement."4 

O problema do objecto de estudo da Geografia Humana reportava-se precisamente à 
influência que se exercia entre as sociedades humanas e o espaço em que elas se inseriam: 
"Quels rapports entretiennent les sociétés humaines d'aujourd'hui avec le milieu géographique 
present? Tel est le problème fondamental - le seul - que se pose la géographie humaine."5 O 
Meio natural não pode de modo nenhum ser considerado estático nem rígido, tanto mais que o 
Homem actua sobre a superfície do Globo modificando-a, mas em simultâneo essa mesma 
natureza, alterada pela intervenção do Homem, actua sobre ele próprio, que lhe sofre a 
influência numa escala global. O estudo das sociedades humanas será portanto algo mais do que 
a simples observação e descrição das transformações operadas pelo Homem na paisagem; 
resulta das condições de desenvolvimento técnico-científico da humanidade, dos seus usos e 
costumes, ou seja aquilo que segundo o conceito Vidaliano, se denomina de «géneros de 
vida».Exprimem uma percepção actuante do Homem sobre o Meio e não ao contrário do que 
muitos geógrafos que nos querem fazer acreditar, numa passividade ou mesmo superioridade da 
natureza sobre o Homem. 

As concepções da Geografia Histórica merecem-nos particular interesse, tanto mais que 
esta Dissertação, se pode, em parte ligar a essa temática, sendo que para o sociólogo Lucien 
Febvre, o objectivo é reconstituir a correlação existente entre as antigas civilizações e a 
paisagem actual, produto da acção do Homem no Meio ao longo de séculos. A metodologia 
utilizada baseia-se não só na análise de documentos históricos mas também na utilização da 
Geografia Humana porque é através dela que se fundamenta o estudo do passado utilizando as 
técnicas e métodos do presente. No entanto, o tema central desta Dissertação incluí-se na 
História do Pensamento Geográfico, numa linha evolutiva das concepções da Geografia 
Política, da Geopolítica e da Geohistória na primeira década do Século Vinte. 

Numa concepção diferente de Geografia, Orlando Ribeiro, passados mais de cinquenta 
anos sobre as anteriores afirmações, refere ser esta "Uma ciência de observação, cuja essência 
consiste em «descrever e interpretan> a Terra e os homens que vivem no seu seio, 
incomodamente colocada entre as Ciências da Natureza e o que, de maneira absurda e 
redundante a UNESCO chama Ciências Humanas e Sociais; ela conduz a uma filosofia marcada 
de observação, de comparação - «alma da Geografia» - da análise e da síntese da Terra e do 
Homem, que a habita, a transforma e ameaça degradar ou destruir."6 Significa isto, que a 
Geografia não se pode dissociar enquanto ciência completa em Geografia Física e Humana, 
ambas são indispensáveis no seu conjunto e nas diversas especializações em que se cindiram: 
Climatologia, Geomorfologia, Demografia, Urbanismo entre outras tantas. O geógrafo deve 
praticar a polimatia, isto é o estudo conjunto dos diversos saberes que a Geografia, 
conjuntamente ou não com outras ciências, abarca. Em vez da especialização a integração, que 
parece mais correcta numa visão global que está em consonância com o próprio sentido da 
ciência por nós utilizada, em que se pretende obter uma fonte de conhecimentos através do 
estudo da Terra nos seus aspectos naturais (climas, relevo, hidrografia, vegetação) e humanos 
(população, cidades, meios rurais, transportes), que imprimem à "paisagem" uma organização 

4 Ibidem, p.25 
5 Ibidem, pp. 438-439 
6 O. Ribeiro, 1980, p. 189 
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espacial que pode ser entendida em diferentes escalas de análise, mas em que se enfatiza como a 
mais apta para o entendimento dos diversos fenómenos da Geografia Regional, por abarcar 
precisamente essa heterogeneidade de saberes que distinguem a Geografia das outras Ciências. 

Na organização do espaço fundamenta-se a existência da Geografia Política e ainda mais 
perceptivelmente a Geopolítica. Numa definição muito pessoal e subjectiva, mas resultante de 
inúmeras leituras necessárias à preparação desta Dissertação, diremos que a primeira tem por 
objecto de estudo a teorização, mais no domínio da descrição do que da explicação, da 
constituição interna, inerente à estrutura e aos sistema político de um Estado; enquanto que a 
segunda confronta as características internas que dão expressão ao Estado (a Nação e as 
fronteiras políticas), o que implica o reforço da projecção espacial, em termos político-
geográficos e a sua comparação com factores externos de vizinhança que permitem explicar as 
inter-relações entre Estados (acordos e associações, contenciosos, conflitos armados), baseadas 
em extrapolações teóricas que reflectem as diversas concepções políticas, histórico-geográficas, 
militares e estratégicas vigentes em cada época. 

A partir da década de 70, surgiram novas concepções teóricas que dão primazia aos 
aspectos Geopolíticos resultantes da globalização económica e não tanto aos problemas 
exclusivamente político-sociais que cada vez se tornam mais secundários face às todas 
poderosas empresas e instituições transnacionais que se sobrepõem à política dos Estados, 
mesmo no caso de estes estarem associados entre si, mas com pouco ou nenhum impacto no 
que respeita à Geografia Política ou à Geopolítica portuguesas.7 Também as novas teorizações 
conceptualizantes do espaço-tempo que resultam da evolução técnico-científica permitem-nos 
questionar sobre o conceito clássico da Geopolítica e da Geografia Política, especificamente no 
que diz respeito à primeira, o progresso das comunicações permite conceber um espaço 
(virtual?) diferente, baseado na cibernética. 

Será legítimo interrogarmo-nos se não caminhamos para uma nova concepção do 
Estado e das próprias relações internacionais, o que necessariamente implicará uma redefinição 
de Geopolítica, no sentido de uma aplicação prática mais eficiente e militante (?), que permita 
defender ou pelo menos consciencializar as populações (a Nação de cada Estado ou grupo de 
Estados), dos perigos da subordinação dos fenómenos políticos e dos aspectos sociais aos 
grandes grupos económicos. Outro dos problemas que se colocam na actualidade é a 
ressurgência de inúmeros conflitos regionais de carácter étnico-religioso que eclodem um pouco 
por todo o lado, mas especialmente nos PMD'S devido à nova conjectura internacional 
resultante da multipolarização mundial. Novos desafios que se colocam à Geopolítica que como 
Ciência que é, tem por objectivo primordial fundamentar as bases geográficas e políticas para 
uma melhor compreensão entre os povos. 

Teremos razão para estar optimistas? Possivelmente não, por muito que nos custe 
admiti-lo a Geopolítica esteve (quase) sempre intimamente ligada, senão mesmo dependente dos 
detentores do poder militar, estratégico ou político-económico, com a honrosa excepção de 
Elisée Reclus e de Kroptikin, caso os consideremos como teorizadores da Geografia Política ou 
da Geopolítica. Como bem salienta Yves Lacoste: "11 importe de faire prendre conscience à ceux 
qui ont à enseigner la Géographie que ce savoir peut être aussi un outil pour chaque citoyen, un 
moyen de mieux comprendre le monde, mais aussi la situation locale dans laquelle se trouve 

Referimo-nos às duas temáticas tratadas dentro do âmbito da Geografia Política e da Geoestratégia Militar, mas 
cujos métodos de abordagem ainda estão pouco desenvolvidos entre nós. 
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chacun de nous. Il importe de rétablir l'articulation de la Géographie et du Politique (attention, 
ne pas confondre l'ensemble des phénomènes qui relèvent du politique avec la politique, 
discours idéologiques et pratiques politiciennes)."8 

Muito clara e simplesmente, diremos que a motivação que presidiu à escolha desta 
temática para a Dissertação de Mestrado, inserida que está na Histórica da Evolução do 
Pensamento Geográfico, prende-se com o facto de focar assuntos que constituem alguma 
novidade no nosso país e que nos permite à vez cruzar diversos ramos de Ciências Sociais e 
Humanas da nossa predilecção, como sejam no campo da Epistemologia, da História (História 
Contemporânea) e da Geografia (Geografia Política/Geopolítica). A nossa problemática 
relaciona-se com as perguntas que formulamos a determinadas questões para as quais 
orientamos a nossa pesquisa no intuito de encontrar a resposta: 

Io - Diferenciação epistemológica e conceptual entre Geografia Política, Geopolítica e 
Geohistória; 

2° - Evolução desses conceitos nos últimos decénios, segundo a teorização concebida 
por investigadores de diversas nacionalidades no âmbito da Geografia Física e da Geografia 
Humana; 

3o - A importância da Geografia Política versus Geopolítica no domínio do da 
Investigação do Ensino da Geografia em Portugal; 

4o - A influência da Geografia Política e da Geopolítica no diálogo científico hispano-
português; 

5o - A evolução e especificidade da Geografia Política, da Geopolítica e da Geohistória 
no contexto espacial da percepção versus resolução de conflitos no âmbito do estabelecimento 
de uma Nova Ordem Económica e Política Internacionais. Sem falsa modéstia, também 
pretendemos, pelo menos temos essa esperança, que este trabalho sirva de incentivo a outros 
investigadores em geografia. 

Num trabalho desta natureza, cuja temática julgámos pouco cultivada numa Dissertação 
de Mestrado em Geografia, em que a diversidade de assuntos se alia à complexidade e extensão 
dos mesmos, deparam-se-nos quase desde o início dificuldades imprevistas na abordagem de 
certos assuntos, que exigiu a utilização de uma metodologia capaz de responder cabalmente às 
diversas fases da investigação em curso. A primeira parte da nossa pesquisa traduziu-se na 
elaboração de um plano de trabalho - com suficiente mobilidade para se adaptar às eventuais 
alterações propostas - que conjugasse simultaneamente as temáticas relacionadas com o Ensino 
e a Investigação em Geografia Política e Geopolítica no quadro da Geografia Portuguesa 
relacionando-a com as correntes dominantes nas principais Escolas da Geografia Europeia, num 
contexto que abrange as primeiras décadas do século vinte. 

A fase seguinte, a pesquisa bibliográfica, a nosso ver fundamental para a consecução dos 
objectivos propostos, foi uma das componentes mais interessantes porque permitiu descobrir (é 
o termo apropriado...) novos rumos para a investigação, através de obra, que se nos depara nas 
mãos. Permitindo um estimulante e motivador processo de pesquisa capaz de fazer progredir as 
nossas análises, numa ou noutra direcção consoante as novas informações sugeridas pela leitura 

Y. Lacoste, 1984, pp. 73-74 



6 

de mais um trabalho que, por sua vez, se encadeia numa sequência lógica com o cruzamento de 
leituras anteriores 

Pessoalmente sempre pensamos ser esta uma das componentes mais estimulantes e 
motivadoras de toda a investigação, sobretudo quando se trata da História da Geografia, onde 
se vai fazer ressurgir do esquecimento esta ou aquela obra, ou mesmo o autor, que o tempo 
esqueceu na poeira das estantes. Por nossa vontade teríamos continuado com a pesquisa 
bibliográfica durante mais tempo, talvez mais uns dois ou três anos se questões de 
calendarização e de imperativos de trabalho não nos tivessem por moto próprio levado a 
concluir esta fase, que mesmo assim nos possibilitaram não quantas vezes uma pesquisa efectiva 
(e não menos exaustiva...) sobre determinada temática e/ou autor, efectuada nos arquivos e 
bibliotecas das seguintes instituições: Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca da 
Universidade Autónoma de Madrid, Biblioteca da Faculdade de Geografia e História da 
Universidade Complutense de Madrid, Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, Biblioteca do Centro de Estudos Geográficos da 
Universidade de Lisboa, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Biblioteca da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra, Biblioteca do Instituto de Estudos Geográficos da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Biblioteca da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Biblioteca do Instituto de Geografia da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Biblioteca Geral da 
Universidade do Minho - Braga (Campus de Gualtar), Biblioteca Geral da Universidade do 
Minho - Guimarães (Campus de Azurém), Biblioteca Pública de Braga, Biblioteca e Biblioteca 
Pública de Barcelos. 

A impossibilidade de consultar os arquivos da Sociedade de Geografia de Lisboa, onde 
se sabe existir documentação sobre a Secção de Geografia Física e Política relativos aos seus 
associados, muitos dos quais eram docentes nas Faculdades de Letras das Universidades de 
Lisboa e de Coimbra, poderá ter criado certas lacunas impossíveis de colmatar sobre a Escola 
Portuguesa de Geografia. 

Sempre que necessário, achou-se por bem referenciar o contexto histórico em que 
decorreram as etapas em análise da História do Pensamento Geográfico, porque permite 
esclarecer muitos dos textos e actividades das Escolas de Geografia de Lisboa e de Coimbra. 
Nesse contexto deu-se uma ênfase mais acentuada aos aspectos do regime político instituído 
pelo Estado Novo do que à democracia demo-liberal da Ia. República, com excepção dos anos 
referentes à Primeira Guerra Mundial ou imediatamente posteriores, pelo facto da nossa 
investigação abranger em termos cronológicos um período mais extenso, referente ao regime 
salazarista. Mas mais importante é o facto de serem precisamente as décadas de 30 e de 40 as 
mais fecundas em trabalhos de diversos investigadores portugueses sobre Geografia Política e a 
Geopolítica. Por conseguinte, desenvolvemos mais a análise dos textos respeitantes a esta época 
histórica, tão conturbada à escala nacional e internacional. 

Não foi por acaso que se balizou o horizonte temporal da investigação entre a primeira 
década do século XX, em que ocorre a implantação do regime republicano, a renovação das 
Faculdades de Letras de Coimbra e do Porto, com uma renovar das curricula do ensino a nível 
geral e a publicação das primeiras obras de Luís Schwalbach, e o início da década 1960, quando 
termina uma fase de um certo autismo tradicionalista do Estado Novo, com o aproximar da 
Guerra Colonial, enquanto a na História da Universidade se haviam reestruturados o Curso de 
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História e Geografia. O falecimento dos Profs. Luís Schwalbach e A. Amorim Girão marcam em 
definitivo uma etapa da Geografia em Portugal. 

Ao longo da elaboração do trabalho, consideramos necessário um feedback sobre o 
impacte além fronteiras do que os geógrafos portugueses produziam em Lisboa ou em Coimbra, 
mesmo sem estarem agregados a nenhuma instituição de Ensino Superior. Inversamente tent ou
se saber até que ponto os geógrafos estrangeiros, particularmente espanhóis e franceses, 
influenciaram directamente o pensamento, o mesmo é dizer a investigação e produção científica 
dos colegas portugueses. Na verdade, tentou-se saber em que medida é que ambas as 
comunidades científicas se influenciaram mutuamente. 

Parece-nos particularmente importante este aspecto, porque ainda hoje existe a ideia 
generalizada de que Portugal nas primeiras décadas do século, antes e durante o Estado Novo 
seria uma espécie de Finisterra, agravada não só pela sua localização geográfica excêntrica em 
relação aos centros culturais da Europa civilizada, mas também pelo analfabetismo, pelo baixo 
nível de vida e pela censura politico-cultural que isolaram e permitiram o atraso do país durante 
décadas. Na realidade nem sempre os factos foram tão gravosos, pelo menos uma élite cultural 
tinha acesso ou estava perfeitamente informada de (quase) tudo o que se produzia além 
Pirinéus, mesmo nos «anos de chumbo» do Salazarismo. 
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I - A GEOGRAFIA POLÍTICA E A GEOPOLÍTICA SEGUNDO 
AS PERSPECTIVAS DE DIVERSOS AUTORES 

A Geografia Social, como antecessora da Geografia Política que se considera 
commumente ter sido fundada por F. Ratzel, embora os seus fundamentos tenham sido 
teorizados por Elisée Reclus, a partir da inter-relação estreita e dinâmica que se estabeleceria 
entre o Homem e o Meio em que determinada população se adapta e ao mesmo tempo 
influencia através das suas actividades produtivas o espaço envolvente. A transformação do 
Meio, verificada sobretudo nas áreas urbano-industriais, vai mudando continuamente consoante 
os progressos da técnica e das alterações sócio-económicas. 

Em termos conceptuais, podemos considerar como integrado na Geohistória o facto de 
cada período cronológico da vida dos povos, que denominaremos de estádio civilizacional, estar 
relacionado com uma modificação nos seus modos de vida, o que nos leva a concluir que a 
observação das alterações verificadas na paisagem terrestre explica a sequência dos 
acontecimentos históricos. Em termos epistemológicos é o objecto de estudo da Geografia que 
serve para contextualizar o corpo conceptual da História. Podemos quase admitir que existe 
uma subordinação da História à Geografia e não o inverso, como muitos cultores das Ciências 
Humanas nos quiseram fazer crer nas décadas seguintes. 

1 - A Geopolítica entre os finais do século XIX e a II Guerra Mundial 

A associação que podemos estabelecer entre a Geografia Social e a Geografia Política, 
resulta no facto de ambas considerarem a Nação como um dos elementos principais do objecto 
de estudo da Geografia mas enquanto que para a Geografia Política clássica esta surge 
subalternizada em relação ao Estado, na concepção de E. Reclus as características de cada 
Nação são essenciais para percepcionar o dinamismo da sua população e em termos espaciais, 
pela sua importância no contexto internacional. A este propósito, comenta-se que: "La 
decadência de unas zonas obedece sobre tudo, a câmbios de actividade geográfica" 9 

O impacto da obra de Elisée Reclus foi, por muito que nos custe admiti-lo, minimizada 
entre os geógrafos portugueses, não só pelas concepções demasiadamente avançadas para a 
época, raramente entendidas num país em que a Geografia enquanto ciência dava os primeiros 
passos, seja pelo reaccionarismo e conservadorismo atávico dos geógrafos portugueses que só 
algumas dezenas de anos mais tarde se ocuparam de assuntos do âmbito da Geografia Social e 
Política. O mesmo não se pode dizer da sua influência em termos políticos, chegando a 
deslocar-se a Lisboa, onde numa curta estada teve contactos com Jaime Batalha Reis e os 
anarquistas portugueses. 

Considera-se que a Geografia Política surgiu, em finais do século XIX 10 e que as suas 
origens se filiam directamente nos trabalhos de investigação de F. Ratzel, geógrafo alemão de 

9 M. Vicente Mosquete, 1991, p. 99 
10 Há quem considere que muitos antes do século XIX, já existiria uma «Geografia Política» cujas raízes 
remontariam à Antiguidade Clássica, a Ptolomeu e sobretudo a Estrabão, com as descrições da organização 
política dos Estados sujeitos ao domínio Romano, ou pelo menos remontar o seu início às obras de Varenius no 
século XVII, ou do marechal Vauban no século seguinte. Diga-se de passagem que o autor destas linhas 
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formação naturalista que depois de alguns anos de viagens por diferentes países da Europa e do 
Novo Mundo, se dedicou ao ensino da Geografia na Universidade de Munique (1876) e mais 
tarde substitui F. Richthofen na Universidade de Leipzig (1886). Datam desta fase da sua vida 
as suas obras mais significativas, destacando-se Anthropo-Geographie(lSS2); Die Erde unddas 
Leben (1887); Anthropogéographie (1891,),- Politische Géographie (1897) e Das Meer ais 
Quelle der Velkergrosse (1900). 

0 nascimento da Geografia Política é desde logo alicerçado numa série de pressupostos, 
talvez até fosse melhor dizer postulados, no caso da Escola Geográfica Alemã, dos quais 
passaremos a enunciar os que na nossa interpretação se consideram os mais significativos: 

1 - A actividade Humana é um factor geográfico com a mesma importância dos factores 
naturais; mas subordinada a estes. 

2 - A contribuição da Zoologia ou a Biogeografia e outras Ciências são essenciais para a 
Geografia nas pesquisas referentes ao seu objecto de estudo. 

3 - Os grupos humanos (no caso das denominadas civilizações primitivas) e 
especialmente as sociedades humanas só se podem desenvolver dentro dos limites enquadrados 
por um determinado ambiente natural, hahmen, que prefigura o Estado, nas suas concepções 
mais simples. 

4 - 0 desenvolvimento de uma sociedade, a sua estrutura e complexidade estão 
associados ao espaço que ocupa, caracterizado inicialmente por um lugar determinado Stelle, 
cuja posição, Lager mais ou menos privilegiada, favorece ou não a adaptação do Homem ao 
Meio e a eclosão de sociedades de complexidade diversa. 

5 - Para poderem sobreviver os membros de uma sociedade precisam de uma 
determinada área, cujo espaço é directamente proporcional ao desenvolvimento cultural e 
técnico-científico desse povo. Contudo, a noção de «espaço natural», Raum, não é muito bem 
clarificada por Ratzel que nas suas primeiras obras o considerava mais uma entidade metafísica 
do que propriamente algo delimitado fisicamente.11 

6. O engrandecimento de um povo, que toma expressão na sua forma colectiva de 
sociedade, faz-se à custa do comércio no interior do Estado, ou a nível internacional com outros 
Estados, sejam eles continentais ou oceânicos. A par dessa actividade pacífica, também a 
guerra, principalmente com as potências que se opõem mais directamente à vontade do Estado, 
expresso pela Nação alemã, é considerado um meio legítimo para satisfazer os desejos de 
expansão territorial de um povo. 

7. A actuação da sociedade sobre um determinado espaço, traduz-se por uma influência 
decisiva do Meio sobre o Homem. No entanto este imprime as suas marcas na superfície 
terrestre, essencialmente em termos político-económicos: demarcação das fronteiras, 
engrandecimento das cidades, abertura de vias de comunicação, que em conjunto são as 
estruturas mais importantes para a formação de um Estado. 

considera o genial autor das Mémoires au Roi Louis XIV como um percursor da Geografia Política, ao 
aconselhar o Rei-Sol à administração eficiente dos seus domínios que passariam a ser integrados no Estado, o 
que implicaria o conhecimento geográfico relativemente pormenorizado da sua delimitação e a defesa da 
integridade do território nacional contra o inimigo. 
11 Deste modo retiramos argumentos à generalidade dos geógrafos (sobretudo franceses como Yves Lacoste e 
Michel Korinman que consideram as obras do geógrafo alemão como servindo os desígnios e ambições 
imperialistas do Kaiser Guilherme II, isto porque confundem o conceito de espaço natural com o de espaço vital. 
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A originalidade de Ratzel enquanto fundador da Geografia Política, foi a de ter 
constatado que a análise do espaço tem de ser feita através de diversas Ciências, quer sejam 
Naturais, ou Humanas e Sociais, que se associam no sentido de investigar a actividade 
organizada do Homem, que se traduz pela formação de uma estrutura política superior - o 
Estado - cujas componentes são em conjunto mais importantes do que o somatório de cada 
uma delas isoladamente. 

A influência de Ratzel Geografia Política e na Geopolítica portuguesas foi importante, 
nomeadamente em Amorim Girão, pelo menos na primeira fase da sua vida académica, que 
podemos balizar entre a licenciatura e a década de 30, mas também em Ferraz de Carvalho, em 
Mendes Correia, em Paiva Boléo e em L. Schwalbach, embora neste último mais 
moderadamente). Achamos que uma certa influência «subterrânea» e difícil de quantificar terá 
sido mais significativa nos aspectos que se referem à publicação de obras ligadas ao ensino, à 
divulgação e à estratégia militar, sobretudo quando a temática era a alegada superioridade 
racial europeia no enquadramento do Império português. 

Um dos teorizadores iniciais sobre a epistemologia da Geografia Humana foi o geógrafo 
Jean Brunhes, na sua primeira grande obra de grande fôlego, La Géographie Humaine - Essai 
de Classification, Principes et Exemples, datada de 1910, trata da definição do objecto de 
estudo em Geografia Humana: " (...) c'est un groupe vraiment spécial des phénomènes 
superficiais de notre planète que l'ensemble de tous ces faits aux quels participe l'activité 
humaine; groupe complexe de faits infiniment variables et variés, toujours englobés dans le 
cadre de la géographie physique, mais qui ont toujours cette caractéristique aisément 
discernable de toucher plus au moins directement à l'homme. A l'étude de cette catégorie 
précisée de phénomènes géographiques, nous donnons très clairement et simplement le nom de 
«géographie humaine»." n 

Note-se no entanto, que a influência da Geografia Física era tão determinante que a 
metodologia de investigação em Geografia Humana seria a mesma que W. Davis preconizou 
para o estudo de uma Geografia Física dinâmica, na época sem dúvida a mais inovadora porque 
baseava a explicação dos fenómenos da superfície terrestre correlacionando-os com a teoria 
Evolucionista dos seres vivos enunciada por Darwin e Wallace. Os fenómenos em Geografia 
Humana devem ser observados segundo a mesma orientação definida pela Geografia Física: 
"Préciser le point de l'espace et le moment du temps où ils se produisent; pris du mouvement 
même indiquier le sens et observer la vitesse." 13 

Para este geógrafo fiancés, a Geografia Política é bastante secundária, pois surge como 
uma simples especialização dentro da Geografia Histórica, que por sua vez se enquadra nas 
características gerais da Geografia Humana. Esta só se pode conceber mediante um acervos de 
conhecimentos científicos e culturais em História, Economia e Filosofia. Dentro destas Ciências 
assume especial preponderância a História como componente importante da Geografia Histórica 
que está por sua vez subdividida em diversos ramos: militar, administrativa e política. A 
Geografia Política aparece-nos definida como produto das organizações colectivas isto é, da 
sociedade em geral, mas ao mesmo tempo com fortes ligações à Geografia Económica, visto 
esta estar relacionada com a satisfação das necessidades elementares do Homem. Também se 

12 J.Brunhes, 1910, p. 6 
13 Ibidem, p. 17 
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interliga com a Geografia Social, porque se prende com a organização do trabalho e da 
estrutura da sociedade. Ao mesmo tempo, a Geografia Política é influenciada pelas 
características dos povos (o estudo dos usos e costumes, cujo domínio pertence à Etnografia) e 
sobretudo pelos factos e acontecimentos do passado que os influenciaram, cujo estudo temporal 
pertence ao domínio da História. 

Em suma, em consonância com Ratzel, a noção de Geografia Política surge como 
produto da organização da sociedade e da sua afirmação no espaço, mas ao invés do geógrafo 
alemão, Jean Brunhes dá muito mais importância aos factos sociais e históricos na formação 
desta nova especialização dentro da Geografia. Para este facto não será estranha a influência do 
Mestre da Escola Francesa, de quem aliás cita uma passagem: "Dans un article consacré à la 
géographie politique, Vidal de la Blache cite avec raison cette phrase de Ratzel: "Toute la 
pensée de l'homme moderne a déjà pris une empreinte plus géographique dans le sens d'une 
localisation plus precise des idées, d'une tendance plus fréquente à établir une connexion entre 
elles et les lieux et les espaces de la terre" 14 

Na mesma obra, em edição posterior, datada de 1925, Jean Brunhes aclara e desenvolve 
alguns dos conceitos expostos na edição de 1910, nomeadamente o de Geografia Histórica e de 
História da Geografia que distingue de Geografia da História: a História da Geografia refere-se 
à descrição da história da ciência que é a Geografia; a Geografia Histórica reporta-se à evolução 
das características da organização política e administrativa dos Estados dentro de um quadro 
regional. Sendo assim, deverá ter sempre uma orientação explicativa de carácter local, regional 
ou nacional. "La description de la Terre poursuivre à travers les âges; traduisons cela encore plis 
nettement: c'est l'étude du développement régional d'une partie de la surface terrestre soit au 
point de vue des transformations de l'organisation administrative où politique."15 

Relembra o autor ainda outro conceito referente à Geografia Histórica, sob o ponto de 
vista do naturalismo de Hettner, que na Geographische Zeitschrift (1898) aponta como objecto 
de estudo daquele ramo da Geografia: "la description géographique des pays aux différentes 
périodes de l'histoire."16 O que lhe valeu críticas acesas por parte de Camille Vallaux e de 
Lucien Febvre que consideraram esta definição demasiadamente materialista, fundamentada 
mais na Geografia Física do que na Geografia Política, daí não ser adequada à Geografia 
Histórica mas sim a uma Topografia ou Corografia Histórica. 

A Geografia da História, por sua vez, relaciona a importância dos condicionalismos 
geográficos, nomeadamente do Meio natural mas também a importância da intervenção do 
Homem nos aspectos políticos, económicos e sociais que marcaram os acontecimentos 
históricos. 

Finalmente, a Geografia Política estuda os factores que estruturam o Estado: "Nous 
demandons, quant à nous, à réserver le nom de Géographie politique à l'étude générale et 
systhémique des facteurs et conditions géographiques du développement des sociétés politiques, 
c'est à dire des États." 17 

Para além da Geografia Política, surgem-nos na vasta especificação dos diferentes ramos 
da Geografia, dois que estão relacionados com a formação e evolução do Estado; trata-se da 

'"Ibidem, p. 740 
15 Idem, 1925-A,p. 922 
16 Ibidem, p. 922 
17Ibidem, p. 923 
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Geografia das Nacionalidades, definida como sendo aquela que estuda as raças, as línguas, as 
religiões, a mentalidade, a organização social e jurídica bem como as manifestações intelectuais, 
artísticas e tecnológicas dos diversos povos. Enquanto que a Geografia Militar se reporta à 
movimentação brusca e violenta (eventualmente com conflitos armados...) de vastos sectores da 
população no seu relacionamento com as condições geográficas do solo, do clima, da 
hidrografia e de uma maneira geral, com os recursos naturais existentes. 

Não será de estranhar a importância dada à Geografia Política e acessoriamente ao 
estudo e classificação dos Estados e das fronteiras num período relativamente agitado da 
História Europeia, com a ascensão do comunismo, do fascismo e dos regimes militares de 
direita que se implantavam um pouco por todo o lado. 

Apesar de dar grande relevo à Geografia Social como na primeira edição da obra, J. 
Brunhes destaca nesta segunda edição a Geografia Política, de tal modo que a considera 
juntamente com a Geografia da História, as componentes principais, aquelas cujo objecto de 
estudo forma a estrutura conceptual da Geografia Humana. 

Numa terceira edição, publicada pouco depois da Segunda Guerra Mundial, as 
alterações registadas são significativas: não se alude às teorizações Ratzelianas da vitalidade de 
um povo segundo o seu expansionismo, nem aos meios para este fim. Aparece mais clarificada a 
distinção entre Geografia Histórica, História da Geografia e Geografia da História, passando 
esta última designação a substituir a primeira, e a ter por conseguinte um carácter mais 
abrangente. A Geografia Humana passa a integrar uma componente natural importante, como 
sejam as bacias fluviais.18 Menciona algumas das teorizações elaboradas pela Geografia Política, 
que apesar de serem abordadas com um certo criticismo, a verdade é que não se afastam muito 
das ideias preconizadas no período anterior à Segunda Guerra Mundial, como por exemplo ao 
comparar a definição de Estado para Ratzel, expressa na obra Politische Géographie: "Jeder 
Staat ist ein Stiick Baden und Merschheit",19 confrontando-a com a sua própria definição: "Tout 
l'Etat et même toute installation humaine est l'amalgame d'un peu d'humanité, d'un peu de sol 
et d'un peu d'eau".20 

Dentro dos condicionalismos naturais, cita ainda a actualidade e importância da obra La 
Mer de Camille Vallaux, considerando que este, como Ratzel, tinham razão quando salientavam 
a importância do mar na vida económica das populações e sobretudo na importância estratégica 
dos oceanos e das regiões litorais. Contudo, salienta J. Brunhes que nessa época, finais da 
década de quarenta, a tecnologia militar teria reduzido a importância geoestratégica do 
elemento líquido a favor da superfície terrestre. Refira-se que a influência de C. Vallaux é em 
relação nos geógrafos portugueses é notória, nomeadamente em Mendes Corrêa e L. 
Schwalbach, mas possivelmente a importância das suas obras terá sido mais relevante nos meios 
da Marinha de Guerra onde a Geoestratégia sobre os Oceanos era fundamental. 

Mas, onde a obra de Brunhes, se notabiliza pela inovação e que constitui sem dúvida o 
seu tema central, é na especialização da Geografia Regional, que passa a abarcar sob o seu 
domínio diversas temáticas integradas da Geografia Física e da Geografia Humana, bem 
expressa nas monografias regionais que se pressentia irem ter (ainda) um maior impulso a partir 

18 Também o Prof. Dr. Amorim Girão frisava nos seus trabalhos, nomeadamente na sua obra Geografia de 
Portugal, Porto, 1941,refere a importância das bacias fluviais para a vida dos povos e para a constituição dos 
Estados Peninsulares. 
19 "Todo o Estado é composto por uma porção de solo e de humanidade". 
20 J. Brunhes e P.Defontaines, 1947, p. 33. 



13 

dos finais da década de quarenta e nos anos seguintes, como efectivamente veio a acontecer. 
Fazem-se mesmo referências à geografia regional alemã, designada por geografia da paisagem, 
Laenderkiinde e, sobretudo, à geografia regional francesa, que se torna o cerne da Geografia 
Humana: "Il faut pourtant bien chercher dans les grandes unités politiques le principe de 
quelques subdivisions réelles. C'est allors que la «région naturelle» est apparue comme étant 
tout autant la conséquence de «faits d'humanité» que de faits géologiques ou climatiques. C'est 
un «résultat» ce n'est pas une «donnée».C'est pas une «condition originelle», c'est une 
«combinaison».C'est par excellence l'épreuve des connexions dont la géographie humaine 
poursuit l'examen critique". 21Brunhes distingue no contexto regional as regiões geográficas, 
semelhantes às regiões naturais Vidalianas, que formam uma individualidade própria, de 
dimensões diversificadas, cujo melhor exemplo são os pays, onde a unidade se sobrepõe à 
diversidade e as regiões históricas em que a heterogeneidade na dimensão e as características 
resultam da divisão política segundo a acção do homem ao longo do tempo. Ora, as 
necessidades das sociedades são tão diversificadas e especializadas que a única solução política 
é o ordenamento e a solidariedade entre regiões que dão geralmente origem a Estados 
considerados como entidades políticas autónomas e soberanas. A Geografia Regional vai 
abarcar a Geografia Política, que passa por definição a ser apenas uma das ciências (?) auxiliares 
da Geografia quando esta se reporta a factos cronológicos nos seus aspectos políticos, 
económicos e sociais.22 

Algo inesperadamente e contra as tendências gerais do pós-Primeira Guerra Mundial, 
surgem, entre as décadas de 20 e 30, críticas de C. Vallaux a F. Ratzel bem como bibliografia 
especializada no campo da Geografia Política e da Geopolítica23 e mesmo indicações relativas à 
importância e objectivos destas duas Ciências no campo da Geografia. A primeira, enquadrada 
no contexto da Geografia Humana pode contribuir para fazer compreender as tendências 
ideológicas da sociedade em função dos interesses sócio-económicos que dividem os grupos 
sociais, enquanto que a Geopolítica, mais independente da Geografia Humana, tem um papel 
preciso que é o de ajudar a compreender as novas fronteiras da Europa, resolvendo os 
problemas decorrentes do seu traçado ou da complementaridade entre as regiões, evitando 
contenciosos entre países. 

O geógrafo Camille Vallaux, influenciado pelas teorias de Ratzel sobre a organização do 
espaço como suporte da sociedade e a concepção determinista do Estado, vai contudo propor 
uma concepção diferente de Geografia Política baseada numa visão geográfica de âmbito mais 
alargado do que as teorias Ratzelianas sobre o conceito de espaço, diferente da dos geógrafos 
alemães mas que também não encontra paralelo nos seus colegas franceses. As influências 

21Ibidem, p. 263. 
22 Apesar desta nova conceptualização da Geografia Política não ter grandes repercussões entre nós, é justo 
destacar os trabalhos de Amorim Girão sobre a divisão político-administrativa, cujas teorias foram em parte 
tornadas realidade na divisão territorial da Constituição Portuguesa de 1933. (A. Girão- A Divisão Provincial do 
Novo Código Administrativo, conferência realizada na S.G.L., 14 de Junho de 1937, "Boletim da S.G.L"., LV, 
N°3-4, Lisboa, 1937, p.p. 195-200, e, Boletim da S.G.L., LV, N°5-6,Lisboa, 1937, p.253). Uma apreciação 
actual sobre esta temática é feita por Carlos Silva num artigo "Geografia Política e Geografia da Administração 
Pública na Obra de Amorim Girão" (C. Silva, 1990, pp 49-63). 
23 A. Demangeon - Géographie Politique, 1932; K. Haushofer - Grenzen in ihrer geuns-graphischen und 
politischen Betdenteung, 1927; O. Maull- Politische Géographie, 1925; G. Reparaz - Geografia Política, 1929; 
J. Ancel - Géopolitique, 1936. 
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directas de F. Ratzel sobre o conceito de Estado em C. Vallaux notam-se sobretudo no facto 
deste considerar como determinante para a formação do Estado os condicionalismos do Meio 
natural. Ao contrário de filósofos alemães como Hegel, Gobineau, ou mesmo Ratzel, o Estado, 
como forma essencialmente geográfica da organização da sociedade, só é dinâmico em função 
dos recursos que a população consiga extrair do solo, o que naturalmente permite associar as 
diferentes formas de Estados à capacidade de organização da estrutura das sociedades: "Il y a 
donc une notion du sol politique, qu'il convient de distinguer de la notion du sol économique". 

O solo político é aquele que constitui um campo de acção aberto a todas as formas de 
actividade do Estado; enquanto que o solo económico se caracteriza pela existência de recursos 
naturais e industriais que cada Estado utiliza em seu próprio benefício para se organizar e 
fortalecer face às contingências internacionais. 

Em relação aos Estados, estes são considerados simples quando a sociedade, geralmente 
nómada, pouco estratificada e mal organizada não consegue a coesão e aglutinação nacionais 
suficientes para delimitar fronteiras bem definidas, nem mesmo unificar o Estado que se dispersa 
por regiões heterogéneas. Os Estados intermédios são aqueles que por força da colonização 
Europeia desenvolveram uma determinada civilização: desde as Colónias onde os Europeus 
marcam presença, passando pelos Domínios da Coroa Britânica (com o estatuto de associados e 
laços económicos específicos com Londres), até alguns países da América Latina, especialmente 
os Estados Andinos como o Chile ou a Argentina. Todos eles têm em comum o facto de 
estarem dependentes economicamente e mesmo no aspecto político da Metrópole ou das 
antigas potências coloniais. Os Estados complexos são aqueles em que a unidade política 
assenta na heterogeneidade regional que pode chegar à divisão social e humana em pequenos 
pays que se identificam pelas suas características etnográficas, dialectos e história local, onde é 
evidente uma coordenação, senão mesmo uma subordinação de algumas regiões em relação a 
outras, mas que ao contrário do que possa parecer, cimenta a unidade nacional em vez de a 
destruir: "Mais comment germe et se développe cette coalescence?» Par quelles voies une vie 
générale parvient-elle à s'introduire dans la diversité des pays locaux ?» se demande Vidal de La 
Blache {Tableau Géographique de la France), «Le choc vient du dehors, répond-il. Aucune 
contrée civilisée n'est l'artisan exclusif de sa propre civilisation, ou du moins elle ne peut 
engendrer q'une civilisation bornée comme une horloge (...). Certes, la grande valeur de ces 
chocs extérieurs n'est pas niable: on ne peut penser isolement un État du type complexe, tandis 
que l'existence des États simples se passe très bien de celle des autres États du même type"25. 

Em suma, podemos inferir das anteriores palavras que a coesão interna da população de 
um Estado, que é representada pela Nação, resulta das pressões políticas internas e externas, 
mas também de factores de ordem geográfica como sejam a heterogeneidade das regiões, dos 
recursos existentes e a nível externo da pressão política dos Estados vizinhos e factores 
históricos relacionados cronologia de acontecimentos que fortalecem ou levam à decadência os 
Estados. 

Os recursos naturais não são determinantes para a existência de um Estado de grandes 
dimensões e de características heterogéneas; a falta de um recurso pode ser compensada pela 
sua importação ou pela sua existência apenas em algumas das regiões do país. Considera C. 
Vallaux que a viabilidade de um Estado não depende tanto da sua extensão como da 

'C. Vallaux, 1911, p. 38 
'Ibidem, pp. 67-68. 
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heterogeneidade de recursos existentes. Estes existem em função da diversidade regional, como 
sejam os pequenos Estados na Europa de fronteiras antigas e estáveis como Portugal e a Suíça, 
cuja superfície é pouco extensa26. 

Na obra mencionada, C. Vallaux aponta as contradições de F. Ratzel, evidentes 
sobretudo nas obras Aníhropo-Geographie(\SS2); Anthropogéographie(\%9\); das quais 
salientamos as que nos pareceram mais relevantes: 

1 - Ratzel afirma que é nos Estados pequenos, que existem mais conflitos e contradições 
internas, que tendem a diminuir com o expansionismo natural, mas contradiz-se ao afirmar que é 
nos grandes Estados que existem mais conflitos sociais e raciais. 

2 - Os pequenos Estados não estão condenados ao isolamento devido à sua reduzida 
importância, nem os Estados de superfície extensa se isolam por que se bastam a si mesmos 
(autarcia). O que acontece na realidade é que a teoria ratzeliana de conflitos pela posse do 
espaço territorial baseada em termos políticos ou raciais é falsa. O espaço é inerte a não ser em 
termos de trocas económicas, recursos e actuações militares. 

3 - A concepção de espaço para Camille Vallaux é mais actuante do que para Ratzel, 
além de valorizar os aspectos económicos, concebe a importância do espaço mais em termos de 
distância-tempo do que propriamente em relação à sua superfície: "Au point de vue de la 
géographie humaine, l'espace pur n'est que du temps. H est bien connu qu'en matière de 
relations économiques, l'espace n'a d'autre poir que celui de la distance qu'il représente et du 
temps nécessaire pour la parcourir."27 O espaço é algo estático, subordinado à noção de 
distância, que não é outra coisa que a noção geográfica do tempo: "C'est du temps, et non 
l'espace, qui forme, au point de vue de la géographie comme au point de vue de l'histoire, le 
cadre général de l'évolution des États. C'est la notion du temps et de la distance, et non celle de 
l'espace, que Ratzel eût dû mettre en lumière".28 A importância do Espaço como entidade física 
deve-se não à possibilidade de expansão territorial mas sim ao conjunto de acontecimentos 
históricos e fenómenos geográficos que Ratzel negligenciou em detrimento dos factores socio
políticos. 

4 - Os Estados de grandes dimensões não estão votados ao isolamento devido às trocas 
comerciais representados essencialmente pelos fluxos de transportes marítimos, que realizam 
com outros Estados. Além do mais, podem sempre projectar-se para o exterior através da 
apropriação de espaços a colonizar. 

5 - Ao contrário do que preconizava Ratzel, a actuação dos órgãos do Estado, ou seja a 
sua política centralizadora que se exerce centripetamente, pode fazer-se sentir de igual modo 
num Estado de regiões homogéneas ou heterogéneas. Esta dependerá do grau de civilização 
que permita realizar comunicações eficientes entre todas as áreas do mesmo Estado ou entre 
Estados diferentes. 

6 - Enquanto que para Ratzel o conhecimento da extensão do espaço é algo abstracto, 
tendo um sentido essencialmente psicológico, para C. Vallaux, o espaço só pode ser expresso 
em termos geográficos por uma entidade de limites naturais bem definidos onde se efectuam as 
trocas económicas internas e internacionais. 

Note-se a semelhança entre esta teoria e aquela que será defendida por A. Amorim Girão alguns anos mais 
tarde (1938-1940 ) sobre os pressupostos histórico-geográficos necessários para a constituição do Estado 
português. 
27Ibidem, p. 156. 
28Ibidem, p. 157 



16 

7 - Essencialmente de teor político, quase chauvinista, C. Vallaux refere que ao 
contrário do que pensa F. Ratzel os franceses não são um povo decadente, antes pelo contrário, 
utilizando os seus próprios argumentos, são um povo dinâmico porque expandem o seu espaço 
vital pelos territórios coloniais da África do Norte e da Indochina. 

8 - 0 sentido do conceito de espaço é muitas vezes mais vivo em Estados pequenos, que 
o equacionam em termos económicos do que nos Estados de grande dimensão que põem o 
problema em termos políticos de expansão territorial: "A notre sens, cette partie de la théorie de 
«l'espace en soi» de Ratzel est la plus critiquable. Ce n'est pas autre chose qu'on conflit en 
termes scientifiques en l'honneur de l'impérialisme allemand, avide d'expansion et de 
conquêtes. 

9 - Ratzel afirma que não há dois Estados de características idênticas, mas é um facto 
que compara e assinala aspectos comuns entre a América do Norte e a Europa. 

10 - Para Ratzel o esforço político de estruturação dos Estados desenvolve-se a partir 
do Equador em direcção N-S, mas na realidade, refere C. Vallaux, o desenvolvimento político e 
económico concentra-se, salvo raras excepções, quase só no Hemisfério Norte. 

11 - A posição geográfica dos Estados, segundo F. Ratzel, determinante para a sua 
futura evolução política, não tem grande valor para Vallaux, que em vez dos conflitos versus 
isolamento dos Estados, aponta antes a via da cooperação internacional como factores de 
aproximação político-ideológica e no desenvolvimento económico. O mar é o Meio que 
propicia os contactos entre os povos porque devido às suas características intrínsecas não está 
limitado por divisões fronteiriças naturais ou artificiais entre os diversos Estados. 

12 - A teoria de F. Ratzel de que, as cidades, geralmente quando desempenham as 
funções de capitais políticas e económicas se situam na periferia dos grandes Estados, é 
contestada por C. Vallaux que afirma que elas se localizam preferencialmente em áreas centrais 
de fácil acessibilidade. 

Alguns mais tarde, Ratzel vai reformular ou aperfeiçoar certos aspectos da sua teoria, 
como é bem patente na obra Politische Géographie (1897); cujas teses a tornam mais 
consonante com as teorias apresentadas por Camille Vallaux, as principais alterações a reter são 
essencialmente as seguintes: 

1 - 0 valor estratégico do solo, deriva de um conjunto diverso de factores de ordem 
natural mas também de outros ligados às características da população. 

2 - 0 Estado não resulta somente da vontade política de uma sociedade organizada e 
enquadrada num meio natural, há que contar com uma maior diversidade de varáveis 
geográficas, ligadas não só ao meio natural mas também dependentes dos acontecimentos 
históricos. 

3 - A posição geográfica de um Estado (Lager) que pode ser continental, marítima ou 
fluvial, não está tão dependente de condicionalismos naturais, o que iria pressupor o isolamento 
do Estado. Existem outros factores que influenciam a estrutura do Estado como sejam os 
aspectos económicos, a estratégia militar e a ideologia política, o que implica que aqueles 
passem a ser considerados como organismos em que contam mais as interligações que se 
estabelecem entre si do que no seu contexto visto isoladamente. 

4 - Determinados Estados não estão particularmente dependentes da sua posição natural, 
dependem essencialmente dos recursos económicos da ecúmena para a sua sobrevivência 

Ibidem, p.J63. 
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(Suíça, Rússia, Holanda). Em contrapartida existem Estados cuja existência está estritamente 
ligada à sua posição, porque se situam no cruzamento de vias de comunicação, vitais não só 
para o seu desenvolvimento económico e para a sua defesa militar, mas também para a sua 
sobrevivência política. As vias de comunicação são essenciais para cimentar a coesão entre as 
regiões centrais e periféricas, estas últimas mais heterogéneas e muitas vezes palco de conflitos 
por se situarem em áreas fronteiriças. Todos estes conceitos implicam uma valorização 
progressiva da Geografia Humana, em detrimento da Geografia Física. 

Apesar de todas as contradições, as teorias Ratzelianas, têm quanto a nós, o mérito 
indiscutível de terem pela primeira vez encarado a formação do Estado de um ponto de vista 
dinâmico, abrindo novas perspectivas para a compreensão e análise da situação política 
internacional, em que a Geografia Política passa a ter um papel importante, senão mesmo 
determinante como Ciência explicativa dos fenómenos políticos internos e externos aos Estados. 
Por conseguinte, podemos considerar F. Ratzel não só um inovador em Geografia Política mas 
o verdadeiro pioneiro da Geopolítica, apesar do termo da autoria do sueco R. Kjéllen só ter 
surgido em 1904. 

O conceito de Geografia Política para Camille Vallaux está relacionado com as 
características dos elementos naturais e os sociais inerentes ao Estado, mas encontra-se 
dependente tanto do suporte físico como dos factores histórico-geográficos, ou seja, tal como 
para Ratzel apresenta um cariz neo-determinista. A Geografia Política tem como objecto de 
estudo o Estado na sua componente social e económica, o que obriga aquela Ciência a recorrer 
à geografia descritiva, à estatística, à cartografia e à história, bem como à economia. Nesses 
primeiros decénios do século, a legitimidade da Geografia Política advém da sua progressiva 
autonomia, que lhe permite compreender o desenvolvimento político das estruturas do Estado 
através da complexidade de organização dos grupos económicos, religiosos e outros que aí 
coexistem. 

Dentro de um espírito pacifista, C. Vallaux preconiza a aproximação entre os Estados 
Europeus, através da comunhão de interesses resultante das inter-relações comerciais e 
financeiras, numa função de complementaridade de produtos agrícolas e industriais. Como não 
poderia deixar de ser, atendendo à formação científica e à vida profissional deste geógrafo 
francês o Mar desempenha o papel primordial de ligação e nunca o de barreira como acontece 
com as fronteiras terrestres. Estas são objecto de uma classificação e teorização aprofundadas, 
desde a concepção de fronteiras naturais, até às fronteiras políticas, completas e incompletas, 
vivas ou mortas, cuja demarcação pode ser linear ou zonal. A sua função é essencialmente a de 
impedir uma aproximação natural entre os povos dos diferentes Estados, especialmente entre 
aqueles cujas afinidades naturais derivadas da proximidade geográfica os situam em lados 
diferentes da demarcação fronteiriça; pelo contrário, o elemento líquido é a despeito da 
rivalidade entre a principal potência marítima, a Inglaterra e a rápida ascensão da potência 
essencialmente continental que é a Alemanha, seja considerado um elemento apaziguador, de 
paz: o Oceano deixou de ser uma barreira para se tomar uma área de contacto entre os povos. 

Numa obra datada de 1921, intitulada La Géographie de l'Histoire, Géographie de la 
Paix , de la Guerre, sur Terre et sur Mer, elaborada em parceria entre Camille Vallaux e Jean 
Brunhes, estabelece-se a correlação epistemológica entre a História e a Geografia, sobretudo no 
que concerne à sua componente política. Em termos dos aspectos políticos internacionais 
elabora-se uma lúcida análise dos fundamentos da formação dos Estados, das respectivas 
fronteiras, e da importância das capitais político-administrativas. Não se limitando à simples 
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teorização, são apontados exemplos práticos e normas de actuação que se deveriam estabelecer 
a nível mundial para manter a paz e assegurar a reconstrução Europeia nesse período após a 
Primeira Guerra Mundial. 

As primeiras dezenas de páginas são ocupadas com a definição do objecto de estudo da 
História e da Geografia, bem como da inter-relação entre as duas Ciências. A História 
apresenta-nos os factos resultantes da actividade humana, nos domínios cultural, social, 
económico, científico-tecnológico e militar em que a sociedade pensa e age cada vez mais de 
uma forma colectiva. A Geografia traduz espacialmente esses acontecimentos históricos, os 
quais são determinados muitas vezes pelas características da paisagem no que respeita à 
localização de aglomerações com uma função político-militar ou pelos recursos económicos 
existentes numa determinada área, que a tornam palco de confrontos entre países. A 
interpenetração entre as duas Ciências torna-se então mais perceptível e clarificadora: a História 
ao descrever as actividades humanas existentes no Globo, está em simultâneo a estruturar o 
objecto de estudo da Geografia que é descrever as transformações operadas na paisagem, 
expressão da acção humana que se torna cada vez mais relevante: "L'histoire nous raconte une 
vie de l'humanité de plus en plus coordonée, subordonée et collective, et la géographie reçoit la 
mission de nous illustrer cette démonstration."30 

Mais importante é a definição de História Política, que se refere à evolução cronológica 
dos factos sócio-económicos, nomeadamente aqueles que dizem respeito à complexidade das 
sociedades humanas, traduzidas num Estado cada vez mais consolidado com uma organização 
administrativa e legislativa bem estruturada e que em termos políticos é muitas vezes expressa 
nos nacionalismos. A Geografia Política reporta-se à organização espacial do Estado na 
definição dos seus limites internos, na delimitação das suas fronteiras (naturais ou artificiais), no 
estudo das vias de circulação, da posição geoestratégica das cidades e do relacionamento com 
os Estados vizinhos. 

Sobre este ponto de vista, que é meramente pessoal, o autor destas linhas considera que 
em termos metodológicos, numa investigação científica, a Geografia Política há de ser sempre 
precedida pela História Política. A ligação entre as duas Ciências é clara quando se reflecte 
sobre o seu objecto de estudo primordial que é o Estado: os condicionalismos do Meio 
influenciam a organização administrativa e mesmo legislativo-jurídica da sociedade. 

No entanto, convém frisar que para J. Brunhes e C. Vallaux o Estado não está tão 
dependente do Meio como poderíamos pensar. A actuação crescente do Homem sobre os 
agentes naturais através do desenvolvimento tecnológico e da especialização do trabalho, bem 
como a existência de diferentes etnias (para estes dois geógrafos cultores da geografia e da 
história social não existem raças puras) leva a considerar como já preconizavam Hegel e 
Gobineau que a influência do Meio sobre a organização da sociedade e, consequentemente 
sobre a formação do Estado não é determinante. 

Em termos epistemológicos podemos inferir que a Geografia Política se tomou, também 
ela, mais independente das relações causais do Meio sobre a formação e evolução do Estado, 
levando-a a prestar mais atenção ao papel desempenhado pela sociedade. Permitindo-nos uma 
nova avaliação dos objectivos da Geografia Política: trata-se de indicar as áreas do Globo onde 
a justaposição dos factores naturais e humanos permitem o desenvolvimento de sociedades 
dinâmicas que possam originar Estados prósperos. 

J. Brunhes, C. Vallaux, 1921, p. 5. 



19 

Os Estados complexos, surgem geralmente em áreas onde é norma a heterogeneidade 
regional (em termos naturais e humanos), o que origina tensões internas que paradoxalmente 
são factor de coesão política, porque a população identiflca-se com os objectivos expansionistas 
propagados pelo Estado, que tem como objectivo obter mais recursos para uma população que 
cresce a um ritmo acelerado. Em termos deterministas(?) porque escudados essencialmente em 
factores naturais, os Estados vocacionados para o expansionismo são grandes Estados 
continentais, situados no cruzamento de vias de comunicação e de «civilização» e aqueles em 
que o mar serve de elemento aglutinador da coesão interna, especialmente, se forem Estados 
insulares. 

Em termos Geopolíticos, preconizam os dois geógrafos franceses que o Mar sensu lato, 
deixou de ser um elemento de ligação entre povos, por conseguinte apaziguador de tensões 
devido à inexistência de fronteiras definidas, para se tornar um elemento gerador de rivalidades 
políticas, de exibicionismo militar que conduz ao expansionismo dos Estados na competição 
pela supremacia do espaço marítimo. 

A competição pelo espaço, que em especial Camille Vallaux transportou para o 
elemento marinho, advém da sua interpretação da teoria de Ratzel acerca do expansionismo e 
vitalidade do Estado, organizado este em torno de um núcleo central, a partir do qual se 
expande englobando regiões periféricas Segundo aquilo que o geógrafo alemão definiu como a 
lei da aglutinação crescente, em que ao Estado confinado a um núcleo original se juntam, 
voluntariamente ou não outros Estados periféricos. Este expansionismo acentua-se e origina o 
megalostatismo, que segundo Ratzel corresponde à concepção (geo)política futura, em que a 
tendência universal é para a formação de «Super-Estados», originais pela sua extensão e 
heterogeneidade por englobarem no seu conjunto diversos povos e Nações, línguas e costumes 
diversos. A formação de um Estado com uma extensão territorial tão vasta, pressupõe a 
organização de uma complexa estrutura administrativa e política. Os melhores exemplos situam-
se na Europa Ocidental derivado do facto de existirem Estados de desenvolvimento histórico 
mais antigo e gradual, onde a coesão interna é bem patente através da estreita ligação entre a 
sua população e o território que ocupam:: "L'Europe et l'Australie n'ont vraiment d'espace que 
pour une seule grande puissance" 31 

Apesar de C. Vallaux e, em menor grau, J. Brunhes partilharem algumas das teorias de 
Ratzel, criticam o conceito do megalostatismo, baseados essencialmente nos seguintes aspectos: 

1 - Podem existir pequenos Estados estáveis, considerados pela teoria do 
microestatismo, como tendo a sua soberania assegurada, mesmo que rodeados de grandes 
potências. Se os seus recursos económicos e/ou a sua posição geoestratégica forem de tal forma 
importantes que lhes permitam estabelecer alianças político-militares com certas potências, 
podem mesmo retirar dividendos do antagonismo entre as grandes potências europeias. 

2 - Os pequenos Estados são factor de estabilidade e de paz porque na maior parte dos 
casos servem de barreira, ou em termos Geopolíticos de «Estados-tampão» ou «Estados em 
cunha», que impedem o contacto directo entre as fronteiras dos grandes Estados, minimizando a 
possibilidade de confrontos entre eles. 

3 - Estes pequenos Estados têm às vezes uma grande estabilidade fronteiriça que lhes 
advém do seu passado histórico, justificando com mais razão de ser a sua existência política 

Ibidem, p. 325. 
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Considero pessoalmente que o megalostatismo de Ratzel é em termos Geopolíticos 
menos defensável do que o microestatismo defendido por estes dois geógrafos franceses. A 
importância que atribuo à evolução das características das fronteiras em função da organização 
da estrutura do Estado, resulta do facto destas constituírem objecto de estudo privilegiado tanto 
da Geografia Política, como da Geopolítica 32 sempre que se trate da demarcação do traçado 
fronteiriço resultante de acordos diplomáticos ou conflitos armados entre Estados vizinhos. 

A fronteira é essencialmente zonal {boundary) caracterizada por uma faixa de contacto 
entre os povos fronteiriços, onde a ocupação do espaço atinge uma enorme densidade, que é 
tanto mais intensa quanto o grau de desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, a 
complexidade político-administrativa dos Estados de ambos os lados da fronteira. No entanto a 
tendência é para que as delimitações fronteiriças tendam a perder importância, sendo reduzidas 
à sua expressão mais simples que é a demarcação através de uma simples linha divisória, 
denominando-se de fronteira linear {border), que pode ter um traçado geométrico (baseada 
numa linha geométrica traçada num mapa) ou astronómica (se baseada nos paralelos e 
meridianos). 

No que se refere ao expansionismo das áreas fronteiriças, estas são consideradas 
fronteiras «vivas», se a interdependência entre as populações de ambos os Estados é grande, 
chegando inclusive a adoptar padrões de vida comuns. Mesmo em períodos de paz são quase 
sempre consideradas áreas de tensão, porque além de densamente povoadas com uma intensa 
actividade comercial e de ocupação urbano-industrial do solo, são revestidas de todo um 
sistema militar de defesa, o que as torna ainda mais densas porque o espaço adquiriu um grau de 
transformação mais acentuado. 

Seguindo uma linha de pensamento Ratzeliano, C. Vallaux e J. Brunhes concebem as 
fronteiras segundo uma evolução idêntica aos organismos vivos: se nas fronteiras «vivas», 
diminui a tensão existente, estas acabam por se tomar fronteiras «mortas», o que não significa 
que deixem de existir, mas sim que a sua função enquanto tal é praticamente nula.33 

Referência especial merecem as fronteiras marítimas, difíceis, senão mesmo impossíveis 
de delimitar, exceptuando a pequena extensão águas territoriais, resultantes do contraste entre a 
morfologia litoral e o Oceano: "Sur la carte la frontière de mer est constituée par la ligne des 
côtes; Ratzel regarde une limite de cette nature comme la frontière naturelle parfaite, puisqu'une 
fois l'Etat arrivé aux bords de la mer, il semble à l'abri de tout recul et protégé par l'Océan lui-
même" A concepção de fronteiras marítimas é para os dois geógrafos franceses diferente da 
enunciada por Ratzel, mais que não seja porque o período cronológico que os separam originou 
alterações tecnológicas, científicas e políticas que se reflectem no contexto da Geopolítica 
mundial. Consideram que as fronteiras marítimas, entendidas como áreas de tensão onde se 
jogam os interesses dos Estados. Existem nos locais que correspondem às grandes rotas 
marítimas, ou nas proximidades de áreas estratégicas que constituem pontos de apoio de rotas 
marítimas, como os «corredores» estratégicos (canal da Mancha e Suez) e os numerosos portos 
(Gibraltar, Malta, Port-Said, Aden, Colombo e Singapura) que servem a carreiras 

Os autores supracitados não utilizam este termo, preferindo antes o de História Política. 
33 Não só estes autores, mas todos sem excepção que escrevem sobre o assunto entre as décadas de trinta e 
cinquenta, dão como exemplo mais significativo de uma fronteira morta aquela que se estende pelos Pirinéus, 
dividindo a França da Espanha 
34 J.Brunhes, C. Vallaux, 1921, p. 339 
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transoceânicas de passageiros entre a Inglaterra e a índia, e garantem à Home Fleet a soberania 
incontestada dos mares. 

Não se pense no entanto que C. Vallaux e J. Brunhes são apologistas do fim das 
fronteiras entre os Estados, posição demasiadamente ousada para a época, em que não se 
concebia a existência de Estados e de Nações sem uma área perfeitamente delimitada cuja 
configuração espacial dava uma identidade própria ao país: "La fin des frontières serait le fin des 
États, expressions concrètes des nations vivantes, elle signifierait donc la fin des autonomies 
nationales au profit d'un pouvoir universel chimérique, et certainement contraire à l'orientation 
de la géographie politique et de l'histoire, telle que nous pouvons saisir." 35 Os autores 
preconizam a existência de um organismo internacional que mediasse os conflitos entre os 
Estados, funções atribuídas à S.D.N, então recém constituída. 

Nas questões de Geografia Política tem importância crucial a organização da estrutura 
interna do Estado, dependente das vias de transporte e comunicações que permitem aplicar 
políticas de centralização ou pelo contrário, aplicar medidas inovadoras, em que as actuais 
divisões político-administrativas desapareceriam para dar lugar a outras mais racionais e 
eficientes, baseadas em identidades sócio-económicas, ou seja a regiões resultantes de 
planeamento interno. Esta política de afirmação da estrutura interna do Estado é coordenada a 
partir da capital cuja função político-administrativa, cultural e económica fazem dela o cerne da 
Nação, o que levanta o problema de defesa militar devido às excessiva concentração de 
actividades cruciais para a manutenção do Estado em tempo de paz ou de guerra. Numa 
concepção puramente Ratzeliana, que se fundamenta na Escola do Evolucionismo Social de 
Spencer, estabelece-se um paralelismo entre a Geografia Política, e a Biologia, compara-se a 
estrutura do Estado com um organismo vivo36 

A solução futura para organizar os Estados será a de adoptar a solução encontrada pela 
maioria dos países do Novo Mundo onde o facto de não existirem antecedentes históricos da 
necessidade de protecção e de organização social, levaram a que não houvesse a necessidade de 
um Estado centralizador, adoptando-se a solução de constituir Estados Federais, caracterizados 
internamente por uma descentralização político-administrativa. Num contexto Geopolítico 
diferente, porque pressupõe uma escala de análise mais vasta, poder-se-ão formar 
Confederações de Estados que constituam agrupamentos de países, entre os quais se 
estabelecem ligações político-económicas particulares, sem perda da identidade nacional. Num 
presente imediato parece ser mais viável a formação de Etentes, isto é alianças político-militares 
e secundariamente económicas, mas com o inconveniente de tornar as fronteiras zonais entre os 
Estados em áreas de potenciais conflitos numa escala muito mais ampla porque agora as 
fronteiras passam a ser estabelecidas entre agrupamentos de Estados. 

As relações internacionais entre os Estados também são objecto de análise, 
considerando-se como medidas a adoptar para preservar a paz mundial a aproximação político-
económica entre países vizinhos, de modo que a interdependência entre todos fosse factor de 
estabilidade. Teriam uma importância crucial não tanto as grandes potências, mas antes os 
pequenos países cuja função política preponderante, seria manter a autonomia e a neutralidade 

"Ibidem, p. 351 
36 "Nous dirions que dans le corps de l'État la capitale est la tête pensante; les frontières seraient le tissu 
musculaire où s'emmaganine la force; les voies de communication seraient le tissu nerveux qui transmet de la 
tête aux muscules la volonté dirigeante." Ibidem, pp. 365-366 
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mundiais no seio da S.D.N. A manutenção da paz nó aspecto politico-social é pois condição 
necessária para manter o equilíbrio Geopolítico entre as Nações, que só se conseguirá quando 
os Estados se associarem entre si num sistema de Confederações Regionais ou numa Federação 
de Estados segundo as conveniências da proximidade geográfica e afinidades culturais e 
económicas: "A l'extérieur, une sorte de coopération par groupes d'États deviendra nécessaire, 
soit pour équilibrer à l'intérieur des groupes les conditions de la vie, soit pour résister aux 
pressions et aux tentatives violentes des autres groupes." 37No futuro, o Estado teria uma 
simples função de coordenação das actividades económicas e de especialização da produção, 
organizando-se em Estados Federais cujo conjunto daria origem a Confederações de Estados, a 
melhor garantia para a estabilidade da situação internacional porque o let motiv das guerras que 
é a cobiça e a conquista de territórios aos Estados vizinhos deixaria de fazer sentido. 

Depois da Primeira Guerra Mundial, os europeus depararam-se com a difícil tarefa de 
reconstruir todo um sistema económico-político para o qual urgia a adopção de medidas novas, 
eficazes e rápidas que os diversos governos só muito pontualmente puseram em prática, presos 
que ainda estavam às teorias clássicas herdadas do século anterior. A ineficácia dos poderes 
públicos, ou melhor, das estruturas estatais, em darem resposta imediata às situações de pobreza 
generalizada da maioria das populações a par do escandaloso enriquecimento rápido de um 
pequeno sector da burguesia, provocou uma ruptura no tecido social, com as consequentes 
manifestações de descontentamento por parte do operariado, dos soldados desmobilizados e 
mesmo de vastos sectores da pequena e média burguesia urbana. Desencantados com os 
sistemas políticos vigentes, aspiravam a uma «nova ordem europeia», a que as ideologias 
comunista e fascista pareciam querer dar resposta. Por sua vez, largas centenas de milhares de 
europeus procuravam outra solução para fugir à miséria provocada pela inflação e o 
desemprego, emigrando em larga escala para o Novo Mundo, provocando um êxodo da mão-
de-obra cujas potencialidades e energia seriam vitais para o desenvolvimento dos sectores 
produtivos da economia de cada país europeu. 

Os grandes beneficiários com a Guerra, os Estados Unidos, tornaram-se não só em 
termos Geopolíticos, devido às novas concepções Rooseveltianas, mas também em termos 
económicos a primeira potência mundial, credores de uma Europa que não podia pagar os juros 
dos empréstimos contraídos ao longo do conflito para a compra de armas e de bens de 
consumo. 

Perante esta conjuntura internacional, não é de admirar que os intelectuais Europeus se 
sentissem bastante pessimistas, reflectindo nas causas que conduziram à decadência da Europa 
em detrimento da ascensão rápida de novos países, preocupações que foram expressas das mais 
diversas formas, desde a pintura, ao cinema, à literatura e obviamente aos numerosos trabalhos 
de investigação, com particular destaque para as Ciências Humanas e Sociais. O exemplo do 
título Le déclin de I 'Europe de Albert Demangeon não tem paralelo em mais nenhuma obra do 
mesmo autor, nem possivelmente de outros geógrafos contemporâneos. Parece-nos por 
conseguinte que as reflexões contidas nesta obra resultam de uma análise amarga, mas realista, 
da situação (internacional dos diversos países europeus neste início da década de vinte. 

Partindo deste contexto, que se reporta à situação internacional da França, e em geral de 
outros os países da Europa nestes anos após a I Guerra Mundial, na obra Le déclin de l'Europe 

Ibidem, p. 406 
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(1920), ressalta a perda da supremacia da Europa nos aspectos relativos ao comércio e à 
indústria, devido às alterações provocadas pela Ia. Guerra Mundial. Considera que este conflito 
se revestiu de características totalmente diferentes de todos aqueles que até então tinham 
eclodido no Velho Continente, pelo facto de ter colocado em causa os fundamentos da própria 
existência do Homem e da civilização ocidental, ao destruir as infraestruturas da actividade 
produtiva e ao ceifar milhões de vidas. Este facto mais não fez do que apressar o declínio da 
Europa em favor de países onde o género de vida ocidental já estava implantado e que tiveram 
um rápido crescimento económico devido ao afluxo contínuo de capitais provenientes da 
Europa e de outros países, como o Japão e os Estados Unidos da América. A situação explica-
se em termos geoeconómicos pela substituição da dependência Europeia por outros países, caso 
do Japão que exerceu uma acção determinante no espaço Geopolítico do Extremo-Oriente, 
apossando-se das antigas colónias alemãs do Pacífico e desenvolvendo rapidamente uma 
indústria moderna baseada numa mão-de-obra barata e abundante. Esta supremacia permitiu aos 
seus governantes referir que a prosperidade da Ásia deve ser controlada pelos próprios 
asiáticos, naturalmente sob a égide dos nipónicos. 

Noutros países, nomeadamente nos da América do Sul, desenvolveram-se indústrias de 
alguns artigos básicos, exportando-os para o resto do mundo; a perda de influência política da 
Europa neste continente foi acompanhada do fim da supremacia económica. 

Numa comparação Geopolítica que supomos inovadora para a época, relaciona A. 
Demangeon as implicações resultantes das conferências relativas ao Tratado de Paz de 
Versalhes (1919-1920) onde se defendeu o direito das nacionalidades, conducentes a um 
redesenhar das fronteiras da Europa com todas as implicações sociais, económicas e políticas 
que daí advém. Numa antecipação(?) do que ocorreria trinta anos mais tarde, foca como um 
caso problemático para o Continente Europeu a emigração da população dos países do Sul da 
Europa e do Norte de Africa em direcção à Europa Ocidental, particularmente no caso da 
França onde os trabalhadores oriundos daqueles países se destinavam a suprir as carências de 
mão-de-obra local, devido à mortalidade ocasionada pela Primeira Guerra Mundial e pelo 
decréscimo da natalidade, reflexo da crise económica e política.38 

O expansionismo norte-americano merece análise mais detalhada, porque está assente na 
venda de uma grande diversidade de artigos industrializados à Europa, e à América do Sul. 
Além da frota mercante os EUA, desenvolveram paralelamente uma marinha de guerra que lhes 
permite controlar todo o litoral do Continente Americano, estabelecendo bases militares em 
locais estratégicos. O alcance Geopolítico desse expansionismo é mais vasto o que se liga a um 
povo que durante largas dezenas de anos esteve habituado a considerar a fronteira como algo 
em movimento, à medida que se colonizava os territórios situados cada vez mais para Oeste até 
ao completo desaparecimento da fronteira interna no litoral do Pacífico, a par da consolidação e 
delimitação das fronteiras com os países vizinhos, só lhes restando direccionar a sua política 
expansionista em direcção às áreas litorais da América do Sul. Com efeito, A. Demangeon 
assegura que o mar das Antilhas tende a ser um «lago Americano», mas o expansionismo 
marítimo tem como objectivo principal aumentar a influência política e a penetração económica 
em direcção aos vastos mercados do continente asiático: "Cet espirit d'entreprise maritime, qui 

"En France, pour rempler les vides laissés par la mobilisation, on avait dû faire appel à des Kabyles, à des 
Annamites, à des Chinois, à des Grecs, à des Portugais, à des Espagnols". (A. Demangeon, 1920, p. 39). 
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entraine les Etats-Unis, même tout naturellement leurs navires vers l'Océan Pacifique, l'océan 
des pays jeunes, comme vers un nouveau Far-West." 39 

Apesar de apenas uma minoria dos países europeus dispor de colónias, considera A. 
Demangeon que a colonização foi feita da maneira mais errada, porque os Europeus apenas 
pensaram em retirar dividendos económicos resultantes da exploração dos recursos naturais, 
especialmente dos minérios e dos produtos agrícolas que a Europa consume ou reexporta. 
Deveriam antes preocuparem-se em elevar o nível de vida das populações indígenas, respeitar 
os usos e costumes locais. Essa sim, deveria ser a principal missão dos povos colonizadores40 

As humilhações provocadas aos autóctones, obrigados a cultivar os produtos que os 
Europeus querem, a consumirem os artigos industriais que a Europa produz e que poderiam ser 
fabricados localmente - o que lhes é interdito com receio da concorrência - a par de promessas 
raramente cumpridas de concessão de independência ou de uma autonomia alargada que 
conduzisse mais tarde a essa via, fez nascer um profundo ressentimento contra o branco 
colonizador. 

Em termos políticos manifestou-se de formas diferentes consoante as características 
civilizacionais dos povos colonizados: onde a assimilação da cultura europeia foi conseguida 
parcialmente, quer por uma unificação cultural autóctone ou pelo facto de terem tradições 
culturais muito antigas suficientemente arreigadas, surgiram movimentos políticos 
fundamentalistas que reclamavam a liberdade económica e política. Noutros países, onde a 
cultura local nada tinha em comum com a implantada pelos europeus mas em que se assistiu a 
um certo desenvolvimento das infraestruturas e de uma élite escolarizada, como no caso da 
índia, reclamava pura e simplesmente a independência. 

Em termos Geopolíticos, os nacionalismos pretendem controlar não apenas os recursos 
do próprio país, e claro está o estabelecimento de relações diplomáticas preferenciais com os 
países que lhes tragam mais vantagens económicas e dividendos político-económicos, como 
também o controle de locais estratégicos. 

Afinal, algumas das colónias que da tutela da Europa se vão libertando, adquirem ou 
estão em vias disso, alguns dos pressupostos Geopolíticos inculcados pelos colonizadores. 

O que conhecemos das concepções Gopolíticas do geógrafo Arthur Dix é através da 
tradução da sua obra para Castelhano, sob o título Geografia Politica por Martin Echeverría, 
que logo um ano após a sua publicação em alemão (1928) a verte para a língua de Cervantes. O 
conteúdo é fundamentalmente teórico, destinado a divulgar junto da comunidade científica não 
tanto os conceitos essenciais da Geografia Política e da Geopolítica, especializações da 
Geografia Humana até então praticamente desconhecidas e que se procuravam afirmar como 
ciências autónomas. 

A obra inicia-se com um pequeno historial acerca dos que considera como os 
percursores em Geografia Política, como Bernardo Varenius, autor de Geographia Generalis 
(1664) e Sebastian Miinster autor da Cosmographia (1544), pelo facto de já idealizarem o 
39 Ibidem, p. 92 

"Comment l'Européen s'est - il présenté devant les autres peuples de la terre? Il est arrivée chez eux avec 
l'ambition d'y trouver des champs à exploiter, des concessions à découper, des ouvrières à recruter. Il a cherché 
souvent à détacher les indigènes de leur économie traditionnelle pour les annexer à la sienne - il ne visait pas à 
développer leur bien-être, ni à élever leur niveau de vie, il voulait les transformer en consommateurs pour les 
articles qu'il leur vendrait et en producteurs pour les denrées qu'il leur achèterait",( Ibidem, p.261). 
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aparecimento do Estado, embora o façam de uma forma determinista, porque condicionada 
exclusivamente a leis naturais. A ruptura epistemológica, levando ao aparecimento da Geografia 
moderna, acontece nas primeiras décadas do século XIX quando pela primeira vez, Ritter 
formula leis gerais aplicadas à Geografia, muito embora estas não sejam propriamente originais 
pois são fortemente influenciadas pela História e pelas Ciências da Natureza. Talvez possamos 
considerar a sua geografia descritiva no que concerne aos diversos países da Europa como 
Geografia Política, mas numa concepção diferente da actual. 

Para A. Dix, discípulo de Ratzel, que recorda como o fundador da moderna Geografia 
Política, sendo que o objecto de estudo desta ciência humana é "una porción de Humanidad y 
un trozo de território organizado"41, definição esta que é uma transcrição quase literal aquela 
apresentada por Ratzel, o mesmo acontecendo no que considera o objectivo supremo do 
Estado, que é o de realizar em larga escala os empreendimentos comerciais e empreender a 
guerra, porque tudo se reduz a uma competição sem tréguas entre os Estados do globo, 
especialmente notória se estes forem grandes potências ou se situarem geograficamente nas 
proximidades uns dos outros. 

Pormenorizando um pouco mais a teoria Ratzeliana sobre o conceito de Geografia 
Política e do seu objecto de estudo, o Estado, o geógrafo Arthur Dix, considera que a 
Geografia Política estuda o poder político das sociedades, o que se traduz na formação e 
organização da estrutura do Estado. O poder do Estado, reflecte-se na organização das 
sociedades sendo expresso através do predomínio das actividades económicas sobre os Estados 
situados nas proximidades. A classificação dos Estados segundo as suas aptidões 
geoeconómicas caracteriza-se por uma economia autónoma e independente; superprodução 
agrária; superprodução industrial; superprodução financeira em contrapartida a outros Estados 
mais fracos economicamente e por conseguinte mais dependentes em termos políticos. 

Segundo uma interpretação do autor destas linhas, esta classificação essencialmente 
Geopolítica, pelo menos no sentido em que a definiu o seu primeiro teorizador oficial, o sueco 
Rudolf Kjellén, para quem a Geopolítica é a ciência que estuda o Estado como um organismo 
denominador do espaço envolvente. O geógrafo alemão pretende aplicar as concepções teóricas 
de Ratzel sobre a «razão do Estado», que já tinham sido entrevistas por Hegel, à necessidade de 
expansionismo dos Estados mais poderosos que são dominados pelo ímpeto de estender a sua 
área de soberania através da anexação de outros Estados mais fracos ou pela colonização de 
territórios ultramarinos. 

Como adepto de F. Ratzel, A. Dix, menciona diversas vezes as obras de J. Brunhes e de 
C. Vallaux, manifestando concordância com o facto de concederem importância geoestratégica 
ao domínio dos Oceanos, embora manifeste reticências sobre o predomínio do transporte 
marítimo em relação aos outros meios e acuse uma discordância acentuada em relação aos dois 
geógrafos franceses no que se refere ao predomínio da acção do Homem sobre o Meio 
envolvente. 

A Geopolítica é definida como uma ciência que estuda as interacções espaciais dos 
Estados nos aspectos políticos, económicos e sociais. O Estado de per si é considerado e 
comparado a um organismo formado por «células sociais», os indivíduos, que interagem entre si 
mediante padrões de conduta determinados pelos agentes e formas do poder. As características 

A. Dix, 1929, p. 13. 
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espaciais do Estado, ou dito de um modo mais directo, o seu expansionismo, é determinado por 
diversas condicionantes de ordem material, ou tem bases culturais e espirituais. 

No entanto, não implica forçosamente, ao contrário de outros teóricos posteriores, que 
este expansionismo seja de ordem geográfica, o que significa que pode ser limitado a uma 
influência económica ou cultural sobre o(s) Estado(s) vizinho(s), mas nem sempre conduz à 
anexação desses países, mesmo se esta acontecer, pode ser por meios pacíficos e não pela 
violência. 

Um pequeno volume intitulado Géopolitique, 1936, da autoria de Jacques Ancel 
provavelmente o geógrafo francês que mais se interessou pela influência da Geopolítica nos 
acontecimentos internacionais, particularmente na modificação do traçado das fronteiras, devido 
em parte do facto do expansionismo alemão que começava então a ser uma realidade 
ameaçadora para a Europa. Não será por isso de estranhar que um número apreciável de 
páginas dessa obra seja dedicada a analisar os fundamentos da Geopolítica alemã desde Ratzel 
até ao advento da Geopolitik de Haushofer e de todos os teóricos da Escola de Munique. 

Para o geógrafo Jacques Ancel a Geopolítica é essencialmente uma (re)leitura das 
teorizações de F. Ratzel. Aliás, inicia a obra pela descrição da concepção de Estado na 
perspectiva daquele autor, indicando que este se centra em três conceitos: Lager (posição), que 
determina o espaço ocupado (Raum), em função do poderio do Estado. Este obtêm-se através 
da guerra e da actividade comercial. A população adquire colectivamente a necessidade de 
expansionismo ocupando cada vez mais espaço territorial (Raumsinn). 

Estes conceitos permitem deduzir que as fronteiras são móveis, deslocando-se à medida 
que o Estado se expande; como se depreende do facto dos seguidores de Ratzel utilizarem a 
frase lapidar atribuída ao geógrafo alemão: "a guerra é movimentar a fronteira para o território 
de um país vizinho". Neste caso, a fronteira adquire um prestígio definitivo porque reflecte a 
grandeza e decadência de cada Estado. A crítica que Jacques Ancel faz às concepções 
Ratzelianas é de estas se fundamentarem num determinismo físico exacerbado que serve de 
asserção ao nacionalismo político alemão, ao mesmo tempo que confunde o conceito de Estado 
com o de Nação, sem reparar que esta é a natureza espiritual daquele, sinónimo de organização 
do trabalho e da protecção da colectividade. 

A Escola Francesa, segundo J. Ancel nunca se cingiu ao estreito determinismo da Escola 
Alemã. Como afirmava Vidal de la Blache, o Homem é dotado de livre arbítrio, e por 
conseguinte só em parte é condicionado pelo Meio. O dito possibilismo Vidaliano vai orientar 
as concepções teóricas da Geografia Política e da Geopolítica Francesas, a começar pela própria 
obra La France de l'Est, cujo objectivo é procurar encontrar uma justificação para a 
delimitação da fronteira entre a Alemanha e a França, o mesmo é dizer encontrar os traços de 
união da Alsácia e da Lorena com as restantes províncias francesas. O facto da população em 
conjunto se consciencializar que no meio da adversidade que resulta do esforço colectivo 
disciplinador da natureza, existem determinados usos e costumes que caracterizam e 
diferenciam o seu género de vida dos demais, forjou uma identidade comum que passa pelo 
conceito político-espacial de Nação. 

Partindo deste ponto de vista, considera-se que o conceito de Estado deriva de algo 
concreto e materialmente palpável como uma área territorial, enquanto a Nação é um conceito 
mais abstracto, resultante de uma ideologia e de forças unificadoras comuns. As críticas que 
tece a F. Ratzel são baseadas nas palavras de Vidal de la Blache que considera que só se pode 
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formar um Estado quando existe uma determinada área bem delimitada, onde se esboça a 
organização de uma entidade colectiva, ou seja o Estado não é o princípio da organização da 
sociedade como o define Ratzel, mas antes o resultante da organização dessa sociedade quando 
esta já pode tomar decisões colectivas num território de área e características adequadas, em 
que simultaneamente se forma a Nação. 

O conhecimento da História e da Geografia é essencial para a formação de um Estado 
unitário, porque é através das informações prestadas por essas Ciências que a Nação pode ter 
consciência do seu passado e agir em conformidade com o presente; essa comunhão de 
sentimentos e unidade de interesses fundamentada no mesmo género de vida, supera até as 
próprias ideologias e a luta de classes. No entanto, estes interesses comuns são determinados 
em função das necessidades impostas pelas características do meio natural: "Née et developée 
dans un millieu et humaine favorable, la Nation est une combinaison harmonieuse des genres de 
vie." 42 

O geógrafo J. Ancel também critica R. Kjéllen pelas concepções Geopolíticas 
apresentadas nas obras Grossmãchte und die Weltkrire (1921) e Der Staat ais Lebensform 
(1924) em que o Estado é concebido como um organismo vivo, com fronteiras evolutivas, 
considerando J. Ancel que o Estado não pode ter uma componente espacial {Raumwesen, 
Raumfaktor) fundamentada em concepções ideológicas que se traduzem na identificação de um 
povo com o que julga ser o seu espaço natural (Volkstumfaktor)A crítica à Geopolitik em geral, 
resulta do facto desta se fundamentar em conceitos teóricos mal assimilados e pouco concretos 
baseados na Geografia Histórica e na Cartografia temática 

A obra Géographie Humaine de J. Brunhes, também é objecto de apreciação, referindo 
J. Ancel que no seu conceito de Estado só se integram fenómenos facilmente observáveis e que 
podem ser cartografados, como sejam as actividades humanas de índole sócio económica, não 
admitindo que o homem como agente activo e possa transformar o Meio e originar uma 
evolução da complexidade da estrutura do Estado. Caracteriza o Estado de uma forma 
simplista, apenas lhe atribuindo três funções básicas como o policiamento, a segurança interna a 
par da vigilância de fronteiras e a administração pública concentrada na capital, não indicando 
que a população é um dos mais importantes componentes do Estado porque é o principal agente 
modificador do Meio. Também não ficou completamente esclarecido se J. Brunhes considera 
outros factores como a religião ou a cultura intervenientes na formação do Estado. 

Também a obra Déclin de l'Europe (1920) é objecto de análise, apesar de tecer um 
elogio pelo facto de A. Demangeon fazer uma análise geograficamente correcta da crise 
europeia no pós-guerra, considera que este equaciona a formação do Estado de uma forma 
simplista, colocando acima dele, como aliás a maioria dos geógrafos franceses, a entidade 
abstracta herdada do conceito Vidaliano de «géneros de vida» que em termos da Geografia 
Política é a Nação. 

O geógrafo André Siegfried, autor da obra Les États-Unis d'aujourd'hui (1927) é 
igualmente criticado por se deter essencialmente na análise da estrutura interna do Estado, 
utilizando com um certo exagero a estatística, como fundamento da apresentação das 
conclusões de âmbito da Geografia Económica e Geografia Humana. Revela por outro lado 
desconhecimento dos problemas sobre a generalidade dos países europeus. 

J. Ancel, 1936, p. 109 
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Num dos capítulos mais importantes da obra, J. Ancel refere-se à evolução do conceito 
de Nação, referindo que nestas primeiras décadas do presente século grande parte das nações 
europeias se encontravam repartidas por mais que um Estado, derivado da alteração das 
fronteiras após a Conferência de Paz de Versalhes, o que pressupõe um agravamento das 
tensões; entre uma população dividida em diversos agrupamentos políticos, mas também entre 
Estados devido ao aumento das rivalidades nacionalistas. 

Outro aspecto que é tratado com certo pormenor nesta obra é a evolução do conceito 
de fronteira, bem como a sua classificação atendendo a considerações de natureza geográfica e 
histórica. Neste aspecto, a fronteira é considerada como um factor de equilíbrio da actividade de 
grupos humanos distintos. A classificação das fronteiras passa por concepções mais estáticas 
como é o caso das fronteiras naturais, desde as cordilheiras montanhosas, aos rios, aos 
pântanos, aos desertos, às florestas e ao mar, se bem que neste último caso, o autor só 
considere o limite das águas territoriais. Todo o vasto Oceano será mais uma área fluída de 
contacto do que propriamente uma barreira, que considera ser uma concepção ultrapassada, já 
que apenas em casos muito específicos é que servem de verdadeiro limite entre os povos. 

Muito mais importantes são as fronteiras resultantes da interacção dos grupos humanos 
sobre o solo, que no entanto raramente coincidem com a fronteira política, o que significa que 
ou bem se atendem aos interesses das populações ou se dá importância às divisões (artificiais) 
entre os Estados. Como prevalece a segunda tendência, não é de admirar que as fronteiras 
políticas que delimitam os Estados e mais raramente Nações. Só em casos excepcionais os 
factores políticos têm tenham limites idênticos às fronteiras linguísticas, económicas e 
estratégicas, com a criação artificial de pequenos «Estados-tampão» para melhor salvaguardar 
as fronteiras e os interesses das principais potências. 

O que nós podemos concluir em relação à extensa análise que o geógrafo francês faz da 
classificação e evolução das fronteiras, é que estas são cada vez menos barreiras naturais devido 
à evolução tecnológica dos meios de transporte, o que desvaloriza o conceito de fronteira 
natural, mesmo na sua máxima intensidade como seriam os «vazios humanos» correspondentes 
aos desertos de altitude. As concepções sobre a delimitação das fronteiras actuais assenta em 
bases dinâmicas, cuja tendência na década de 30 pouco teria a ver com a actividade humana em 
termos produtivos, mas antes com considerações de ordem geoestratégica, aquilo que o 
geógrafo francês considera as «isóbaras políticas» resultantes da diplomacia e da actuação do 
poder político-militar, o que nos permite afirmar que a Geopolítica terá um papel cada vez mais 
importante no estudo da delimitação fronteiriça entre os diversos países. 

No entanto, fica a interrogação de saber se as fronteiras entre Estados têm realmente 
razão de ser, isto é, se elas existem apenas na exacta medida em que servem os interesses 
políticos e não o das populações, porque estas quando acham mais conveniente e o podem 
fazer, ultrapassam as barreiras fronteiriças por razões de ordem económica ou social, deixando 
essa delimitação artificial de ter qualquer significado.43 

As fronteiras e a sua relação com o sistema político do Estado é o tema de outra obra de 
J. Ancel intitulada Géographie des Frontières, cujos conteúdos serão seguidamente analisados. 
Como na obra anterior, é feita uma retrospectiva histórica sobre a evolução do conceito de 

43 " La frontière n'est jamais un cadre rigide: l'homme s'affarchait de la plus solide, s'accommode de la plus 
faible, quand il trouve, de part et d'autre, des raisons de s'unir et de travailler. C'est dans la vie interne des États 
qui se résolvent les problèmes de frontières". (Ibidem. P. 82). 
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fronteira, desde a Idade Média até à década de trinta, em que se confrontam as teorias alemãs 
da Geopolitik e as concepções francesas inspiradas na Escola Vidaliana. 

Uma das concepções deterministas do Estado é da autoria do geógrafo Otto Maull, 
professor em Graaz que na obra Politische Géographie (1925), classifica os diversos tipos de 
Estado segundo as suas características naturais, essencialmente determinadas pela morfologia, 
(Estados de alta montanha; planaltos; média montanha; planície), pela biogeografia (Estados 
florestais; estepes; savanas; loess) ou pelas características da civilização (Estados urbanos; 
citadinos e da circulação). 

A Geopolitik alemã, ou seja a Geopolítica praticada na Alemanha entre os finais da 
década de vinte e os meados dos anos quarenta, é compreensivelmente objecto de críticas 
acerbas na obra, desde os seus antecedentes resultantes dos trabalhos científicos de Suess, 
Richthofen, Penck e das concepções neo-bismarkianas de domínio da Alemanha através do 
esforço colectivo centralizado no Estado. Reconhecendo que os trabalhos elaborados são de 
grande pormenor cartográfico mas com uma amplitude teórica pouco aprofundada e 
abrangente. 

Apesar de nessa década de 30 os conceitos teórico-práticos da Geopolitik, estarem no 
auge, J. Ancel faz uma análise diferente de outros autores seus contemporâneos ao considerar 
que a nova Geopolítica alemã deturpa as concepções de Ratzel, substituindo-as pelo Volkshone 
Raum, isto é o espaço vital que seria inerente às características raciais do povo alemão, segundo 
os teóricos do nazismo. Estas concepções, apresentadas em larga medida em artigos da 
publicação Zeitschrift fur Geopolitik não são fundamentadas em estudos minuciosos de 
natureza local como as monografias francesas por exemplo, mas sim nas concepções de 
Haushofer sobre a existência de fronteiras naturais baseadas na unidade das bacias fluviais. 
Neste caso as duas margens do Reno seriam o limite ocidental enquanto que a Leste a bacia do 
Vistula seria o limite natural da Alemanha, que além do mais, protegeria os países ocidentais 
daquilo que os nazis consideravam a «Eslavização» da Europa. A solução seria o Anschluss que 
protegeria a Austria do facto de ver o seu território partilhado entre a Yugoslavia e a 
Checoslováquia criando um «corredor eslavo» na Europa Central. 

Mais imperialista ainda, a cartografia apresentada por Frederich Langue no Atlas 
propagandístico Kleine Sprachenkart von Mittel-Europa, (Ed. Reiner, Berlim, 1933), engloba 
no espaço destinado ao povo alemão (Volksboderi) todos aqueles que utilizam a língua alemã 
{Deutschum).0 futuro Reich seria constituído pela Holanda (área flamenga), pelo Nordeste da 
França (Alsácia e Lorena), Suíça (área de expressão alemã), Polónia (Silésia e Pomerânia) e na 
nossa opinião também pelos países Bálticos, pela Rússia do Sul, pela Transilvânia, Ucrânia, 
Bessarabia e alguns países Escandinavos (Noruega e Dinamarca).Não será de estranhar que J. 
Ancel sublinhe uma ideia deveras repetida em todas as obras que analisam a Geopolítica alemã 
nesta época: a Geopolitik forneceu a ideologia teórica aos políticos racistas do hitlérisme 

Para os geopolíticos alemães, desde os trabalhos pioneiros de Sieger e de Henning que 
na obra Geopolitik (1928) classificam as fronteiras segundo as suas características naturais: as 
fronteiras obstáculo que são delimitadas por montanhas, as fronteiras baseadas em aspectos 
naturais como rios, lagos, e as fronteiras orgânicas que são aquelas que se ajustam aos limites 
do Estado. Este por sua vez concebido como um organismo vivo em expansão. 

Será porém a obra do principal teorizador da Geopolitik, o general Karl Haushofer, em 
particular a intitulada Grenzen (1927) que será objecto das criticas mais contundentes por parte 
de J. Ancel que no título Géographie des Frontières, Paris, 1938, que nesta obra rebate os 
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conceitos do nazismo sobre o de expansionismo da fronteira fundamentado na sua teorização 
da fronteira como local de equilíbrio e não tanto de antagonismo entre as diversas forças 
sociais, económicas e políticas presentes. 

Para o professor de Munique, a fronteira é delimitada segundo os acidentes naturais, 
mas isso não implica que seja estática, antes pelo contrário, a sua mobilidade é relacionada com 
as necessidades vitais de espaço de cada raça, daí o conceito de "fronteira biológica", aquela 
cujo espírito expansionista está na mente de cada povo(Volk). A crítica de J. Ancel assenta no 
facto de K. Haushofer pretender associar concepções naturalistas a outras de ordem 
psicológica, servindo apenas os desígnios político-militares expressos pelos dirigentes alemães. 
A nova Geopolítica alemã, a Geopolitik, mais não faz do que desacreditar a Geografia em geral 
e a Geopolítica em particular: "La nouvelle école, groupée autour de la Zeitschrift fur 
Geopolitik et dirigée par Haushofer qui fut le maître de Hitler à Munich, trouve dans 
l'incertitude du nouveau terme la justification d'une expansion infinie; la presse hitlérienne, en 
invoquant le prétexte du Volkohne Raum, du «peuple sans espace», découvre un moyen 
d'assarvir à la politique une pseudo-géographie"44. 

Em termos espaciais, a geografia do nazismo pretendia que a Mittelgebainge, ou seja o 
núcleo central da Alemanha, seria dotado de uma cultura própria que adquiria semelhanças com 
outras existentes na Europa Central e Setentrional, cujos países deveriam por conseguinte fazer 
parte do Reich alemão. As críticas do geógrafo francês ressaltam o facto de a Alemanha não ter 
originado nenhuma Deutscher Kulturboden, que se estenderia desde a Mitteleuropa até ao 
Báltico finlandês para Norte, e ao Mar Negro para Sul. Utilizando os próprios argumentos do 
nazismo, considera que o Reich alemão, no sentido de Estado imperial, não se pode confundir 
com a Nação alemã, significa isto que o Estado alemão tem de respeitar a soberania e os limites 
fronteiriços dos outros países Europeus. 

Como alternativa teórica às conceptualizações teóricas da Geopolítica do nazismo, J. 
Ancel contrapõe os conceitos de Vidal de la Blache sobre a noção de fronteira, para quem esta 
não passa de uma entidade resultante da delimitação espacial imposta pelo próprio Homem na 
medida em que este se consciencialize de pertencer a uma unidade colectiva que é a Nação. A 
fronteira é um "estado de espírito", só existe na medida em que o Homem sinta necessidade da 
sua falta; por isso pode-se falar em "espírito de fronteira". No entanto, segundo J. Ancel, esta é 
mais complexa do que julga Vidal de la Blache na obra France de l'Est. A fronteira é uma 
"isóbara política" que equilibra as tensões existentes entre a população das áreas limítrofes de 
cada país, o conjunto interno da Nação e a estrutura do Estado. Quando existe uma 
sobreposição de interesses, entre estes três elementos, isto é em que os «géneros de vida» se 
identificam, a consciência nacional fortalece-se, a Nação existe e pode mesmo prescindir do 
limite artificial que é a fronteira; o que leva à conclusão de que "Il n'y a pas de problèmes des 
frontières. Il n'est que des problèmes de Nations." 45 

Um dos investigadores portugueses que pesquizou com uma certa profundidade a 
temática das fronteiras numa perspectiva Geopolítica, foi o geógrafo José G. Santa Rita, que 
num artigo justamente intitulado «O problema das fronteiras», Lisboa, 1938, 63 pág., trata da 

J. Ancel 1938, p. 186 
Ibidem, p. 196 
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classificação, delimitação e definição do conceito de fronteira segundo a nítida influência da 
Escola Francesa. 

Começa por considerar que a fronteira é um dos mais prementes objectos de estudo da 
Geografia e da História, visto o século XX ficar marcado precisamente pela alteração do seu 
traçado, devido aos conflitos entre os Estados. As fronteiras não se podem basear apenas em 
limites naturais, estes são pouco precisos e há que considerar os factores humanos: étnicos, 
económicos e políticos como importantes para a sua delimitação, só que estes raramente 
coincidem entre si... 

Mostrando estar a par do que se escrevia na restante Europa sobre o assunto, faz um 
rápido bosquejo das principais obras e autores que tratam esta temática: F. Ratzel com as obras 
Anthropogéographie (1882) e Politische Géographie (1897); Lord Cruzon-Frontiers (1907); 
Lyde-Some Frontiers of Tomorrow; Holdich-Political Frontiers and Boundary Making; 
Fawcett-Frontiers (1927); O.Maull-Politische Grenzen (1928); K. Haushofer-Grenzen (1927); 
Roleto e Massi-Lineamenti di Geografia Politica (1931) 

Refere numa análise de jurista, que advém da sua formação, o facto das organizações 
internacionais, de cariz político como a S.D.N só aceitarem como países membros aqueles que 
tiverem uma fronteira definida, quer aquelas ligadas à jurisprudência como a Academia de 
Direito Internacional de Haia, e a Associación de la Paix par le Droit ao defenderem que todos 
os países têm direito a terem uma fronteira que os delimite, por questões de ordem económica e 
de defesa. O autor, seguindo uma concepção Vidaliana, refere que a delimitação fronteiriça nem 
sempre é necessária para a separação entre Estados mais das vezes ela une em vez de separar, 
tanto mais que grande parte deles não a tiveram por largo tempo, o que é preciso isso sim , é 
um território em que a Nação possa existir. 

Critica o conceito de fronteira linear, baseada em separações artificiais entre Estados, 
mas condena ainda mais aquilo que designa por fronteira orgânica, criação de F. Ratzel, 
referindo que ambas são utilizadas como demarcação artificial dos Estados que iniciaram uma 
fase de expansionismo. A demarcação idealizada da fronteira, é para o autor, um espaço quase 
indeterminado, de largura variável, concepção muito idêntica à assumida por J. Brunhes e C. 
Vallaux, de fronteira zonal, definindo essa área como aquela em que se combinam elementos 
naturais (formações vegetais e características morfológicas) com elementos étnicos e sociais. 

Como exemplo do indeterminismo das fronteiras, refere-se os Oceanos, citando 
Fawcett, que por sua vez transcreve quase literalmente C. Vallaux: "A fronteira entre a terra e o 
mar é na realidade uma zona variável. Na natureza há muitas zonas fronteiriças flutuantes, mas 
não linhas de fronteiras fixas".46 

Paradoxalmente, a «zona de fronteira» (a expressão inglesa original é boundary) artificial 
tornou-se, pela sua complexidade da artificialização do meio natural e consequente 
transformação da paisagem-conceito que o geógrafo português deverá ter conhecido das obras 
de A. Demangeon - tão válida como a fronteira verdadeira (leia-se fronteira zonal, embora o 
autor não empregue esse termo) que é aquela delimitada em áreas heterogéneas, de transição de 
características naturais e humanas. A fronteira delimitada segundo influências deterministas, é 
caracterizada pela sua homogeneidade que se torna um local de separação política em vez de 
ser de contacto entre as populações, o que justifica da seguinte forma: "Na verdade, a 

J. Santa-Rita, 1938-B, p. 14 
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orientação dos geógrafos contemporâneos é devida apenas à influência da concepção ratzeliana, 
e esta, se traduz uma verdade geofísica, não é uma verdade geopolítica".47 

No que podemos considerar outro capítulo da obra, o autor ocupa-se da delimitação 
histórica das fronteiras, segundo uma classificação clássica, seguida por outros autores da 
época, apenas se salientando na originalidade de referir os conceitos do etnólogo português J. 
Leite de Vasconcelos, para quem o traçado das fronteiras modernas está relacionado com a 
diferenciação de culturas, ou melhor a áreas onde se efectua a transição de culturas, usos e 
costumes (ideia que seria mais tarde desenvolvida por Orlando Ribeiro). Considera que Mendes 
Correia teria razão quando afirma que não basta considerar os elementos naturais como o solo e 
o clima para delimitar uma fronteira, enquanto que o alemão Arthur Dix , mais determinista, 
refere que a fronteira pode ser baseada em elementos naturais desde que estes estabeleçam um 
contraste acentuado entre duas áreas, o que raramente acontece porque as características 
naturais modificam-se de uma forma gradual. 

Entre os factores geoestratégicos, refere a opinião do italiano Marchi baseia-se em 
considerações de ordem estratégico-militares, acentuando que a fronteira pode ser uma simples 
linha, portanto estabelecida artificialmente, desde que isso convenha para a separação política e 
aduaneira entre Estados, muito embora se deva escolher como limite fronteiriço, sempre que 
possível, locais que reunam também condições naturais que facilitem a defesa. Parecer diferente 
têm os seus compatriotas Rolleto e Massi que alertam contra o excessivo determinismo, 
sabendo que os factores naturais apenas influenciam a demarcação das fronteiras, considerando 
muito mais significativos os factores humanos 

.Definitivamente, o geógrafo português encerra a série de argumentos que expôs ao 
longo da obra sobre os diversos conceitos sobre as delimitações entre países, ao considerar que 
as fronteiras geográficas não se definem pela sobreposição entre considerandos políticos e 
características naturais, reconhecendo maior validade às fronteiras convencionais, isto é, aquelas 
que resultam de acordos jurídico-diplomáticos entre os Estados. Propõe a sua própria 
classificação de fronteira, que sob o aspecto antropogeográfico é liminarmente idêntica à de 
J.Brunhes e C. Vallaux, enquanto sob o ponto de vista formal sugere uma classificação baseada 
nas características topográficas do terreno (fronteiras fluviais, marítimas, lacustres e 
orográficas). 

Debate em seguida as vantagens e inconvenientes Geopolíticos da delimitação 
internacional das fronteiras com base em elementos naturais, de limites falsamente estáveis 
devido à actuação dos agentes erosivos. Merecem especial destaque pela sua importância 
geoeconómica os cursos de água fluviais, dos quais se destacam os rios internacionais, objecto 
de diversas convenções sob a égide da S.D.N. que tomou medidas destinadas a assegurar a 
navegabilidade e livre trânsito para todas as nações interessadas nos principais rios 
internacionais (Conferência Geral das Comunicações e do Trânsito, Barcelona, 1921), sendo de 
salientar que: "Na importância que os estados lhe dão, nas obrigações internacionais que criam, 
os rios justificam, mais decisivamente do que poderia supor-se, a apreciação do professor 
Schwalbach: «Onde encontramos nós agente que mais facilmente nos reflecte a complexa 
variedade de aspectos nas diferentes zonas do planeta ?.Realçam como sínteses das paisagens 
geomorfológicas e influem decididamente nas paisagens hidrográficas e antropo-sociais»" 48. 

Ibidem, p. 16 
sIbidem, p. 66 
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Em termos Geopolíticos, os rios são em teoria uma fronteira natural de fácil fixação, 
mas devido à sua mobilidade a demarcação política do limite entre países é mais difícil, não 
obstante os diversos exemplos existentes na Europa, entre os quais se destaca o tratado de 
delimitação fronteiriça entre Portugal e a Espanha datado de 1864 : "Os rios divisórios quando, 
por influxo da natureza mudam súbita e totalmente a direcção , não alteram o limite das nações, 
pois este continua determinado pelo antigo leito".49 

Concluindo a análise da obra, podemos inferir que para o autor as fronteiras naturais 
apesar de terem um certo valor Geopolítico, nem sempre são utilizadas como delimitação entre 
Estados, que cada vez mais recorrem às fronteiras lineares devido ao facto das divisões entre 
países serem muito artificiais, em parte resultantes do expansionismo de certos países, o que 
origina a mobilidade das fronteiras. No entanto, sempre que possível as marcações fronteiriças 
exclusivamente políticas resultantes de acordos diplomáticos ou da conquista, utilizam como 
suporte algum elemento fisíco-geográfico para obterem maior credibilidade internacional. 
Em termos de posicionamento académico indubitavelmente que os geógrafos citados se 
identificam muito mais com a corrente geográfica francófona e em menor amplitude anglo-
saxónica, do que com a "Geopolitik" alemã que poucas repercussões teve em Portugal (com 
excepção dos finais da década de trinta devido aos trabalhos de H. Lautensach) 

2 - As transformações na Geopolítica e na Geografia Política após a II 
Guerra Mundial 

Depois da derrota do nazi-fascismo, é natural que todos os conceitos políticos que 
fossem conotados com aquelas ideologias tivessem sido votados ao ostracismo, o que em certa 
medida aconteceu com a Geopolítica, que teve de se subordinar à Geografia Geral ou 
Regional. Obviamente que a Geopolitik alemã, desaparece definitivamente (?), surgindo apenas 
como uma (quase) curiosidade científica na década de setenta. Apenas a Geografia Política 
continua a despertar um certo interesse num reduzido número de geógrafos, enquanto que o seu 
objecto de estudo, o Estado sensu lato, é abordado timidamente, quando não mesmo 
criticamente, mas subalternizando sempre aquela Ciência à História, à Geografia do 
Planeamento, à Sociologia...dependendo da especialização científica do investigador e mesmo 
da sua coragem em termos académicos. 

A reabilitação da Geografia Política, e mais timidamente da Geopolítica surgem 
primeiramente por parte dos militares, que sem tantos pruridos adaptam as teorias 
desenvolvidas nas primeiras décadas do século vinte ao novo contexto de antagonismo entre os 
Blocos político-militares formados no âmbito da «Guerra Fria». 
Só mais tarde e pressupondo que as novas estratégias militares necessitavam de especialistas 
dos mais diversos ramos, é que os geógrafos perspectivam o retomar do interesse da Geografia 
Política e da Geopolítica como instrumento de análise da situação internacional. 

No novo contexto politico-social saído da II a Grande Guerra, perspectivam-se dois 
sistemas diferenciados: o modelo seguido pelos EUA cuja geoestratégia é o controle económico 
dos mercados mundiais através de um activo comércio de artigos produzidos por uma indústria 
sobre-equipada e o defendido pela URSS que optou por uma via reformista de alterações 

Ibidem, p. 58 
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políticas e económicas, baseada na utilização dos seus recursos naturais voltados para o 
mercado interno sem participar nas trocas mundiais a longa distância. 

Adquire particular importância a Geografia Humana que tem por objecto de estudo as 
influências naturais e humanas sobre os géneros de vida. Esta é dentro de uma perspectiva 
regionalista, a única que pode dar resposta aos inúmeros problemas sociais levantados pela 
reconstrução europeia, no que diz respeito às actividades económicas, ao urbanismo, à estrutura 
agrária e ao sistema financeiro, que têm de ser considerados dentro numa perspectiva de 
dinâmica social que se preocupe mais com o bem-estar da sociedade do que com o estudo dos 
fenómenos. Isto implica pôr de lado as antigas concepções deterministas que davam à geografia 
a aparência de uma ciência inerte, preocupada apenas com o estudo da relação Homem-Meio na 
superfície terrestre, enquanto que o seu verdadeiro objectivo é estudar as transformações dos 
agrupamentos regionais, que na sua diversidade formam os Estados que por sua vez interagem 
entre si no conjunto do Globo. 

A Geografia Regional, segundo a clássica concepção Vidaliana já não tem cabimento 
num mundo em plena transformação, onde adquire importância crescente a planificação de 
grande parte das actividades, o que pressupõe em simultâneo uma concepção política das 
regiões como organismos vivos e interligados entre si dando origem ao Estado. "50A 
interligação entre a Geografia Regional e a Geografia Política, dá um novo sentido a este ramo 
da ciência geográfica mas subordinando-o irrefutavelmente ao primeiro, e ela faz-se por 
intermédio do Estado, que ao organizar a vida económico-social, estabelece uma coesão interna 
entre as regiões heterogéneas, originando uma individualidade própria, acima das regiões.. Disto 
mesmo se apercebeu Maurice Le Lannou que problematiza estes aspectos na obra La 
Géographie Humaine, Paris, 1949 dando especial ênfase à integração da Geografia Política no 
quadro da Geografia Regional. 

O objecto de estudo da Geografia Política continua a ter como base fulcral o Estado, 
não de per si, mas na medida em que este for socialmente útil, sendo como é produto da 
população, do meio natural e dos acontecimentos históricos51 Esta afirmação permite-nos 
deduzir dois factos: para conhecermos a estrutura interna do Estado, e assim podermos 
organizar um planeamento eficaz nas diferentes regiões que o constituem, é essencial 
compreender como se formou a sua fronteira; por outro lado a Geografia Política como Ciência, 
implica um estreito relacionamento entre a História e a Geografia Regional. 

Relativamente ao primeiro aspecto, M. Le Lannou desvaloriza o conceito de fronteira, 
que é uma concepção tardia, que mais não fez do que moldar e delimitar de uma forma 
geométrica uma área onde a população já adquirira características próprias: não é a fronteira 
linear, considerada um artifício da cartografia, pois tem apenas bases político-ideológicas que 
serve para delimitar uma área. A delimitação fronteiriça deveria ser baseada na especificidade 
dos usos e costumes, mas numa época de início da mundialização como são os finais da década 

"On ne peut plus considérer la géographie politique comme un appendice au service d'une pure curiosité 
historique; elle est une pièce maîtresse de nos études de géographie régionale, sans qu'il soit besoin de l'aSubler 
d'une étiquette particulière ".(M. Le Lannou, 1949, p. 218). 
51 "la géographie politique avait pour mission d'expliquer les États dans leur configuration et leurs frontières, 
d'en montrer les fondements naturels, et aussi de préparer, sur un terrain débclagé, le travail de 
rhistorien."(7£/i&yzz, p. 199) 
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de quarenta, este conceito perde valor porque aqueles tendem a uniformizar-se segundo o 
modelo Ocidental ou mais raramente seguindo as concepções Soviéticas. 

O estudo das delimitações das áreas fronteiriças continua a ser importante não no 
sentido que lhe davam os cultores da antiga Geografia Política como um pretexto para o 
alargamento expansionista e prestígio de um Estado, cujos limites eram bem vincados como 
uma afirmação de nacionalismo, mas antes como uma área de intensas interacções económicas, 
políticas e sociais entre as populações de Estados vizinhos, que devido a esse fenómeno 
adquirem características muito próprias. 

Se o estudo das áreas contíguas a uma fronteira estão a perder rapidamente valor em 
termos políticos, a Geografia Política, adquire contudo um novo significado em termos de 
Planeamento e de Ordenamento Territorial, porque é nas áreas de fronteira que a "paisagem" 
adquire o seu mais elevado grau de humanização em virtude da implantação de unidades 
industriais, do comércio, dos serviços e por conseguinte da fixação da população em numerosos 
aglomerados urbanos, que se sente atraída pelas vantagens da proximidade de outro país. O 
Planeamento de áreas tão densamente povoadas e de grande complexidade paisagística 
permitem elaborar metodologias de trabalho que podem ser aplicadas ao restante território 
nacional. A implementação das actividades económicas, a disponibilidade e utilização de 
recursos naturais e humanos, bem como a sua localização em regiões de desenvolvimento 
diferente, está directamente relacionada com a Geografia Política porque grande parte das 
estratégias postas em prática pelo Estado, considerando este como um organismo centralizador 
do Poder, é que determinam quando e onde devem ser aplicadas as medidas preconizadas para 
cada região. No entanto esta política administrativa conduz a um desenvolvimento desigual e 
consequentemente a uma heterogeneidade regional, origem de futuros conflitos. 

A Geografia Regional tem para Le Lannou um significado especial porque permite na 
sua abrangência conhecer a diversidade e consequentemente a complexidade das características 
dos Estados. A Geografia Política e outros ramos especializados da Geografia Geral, 
contribuem assim para um maior entendimento entre os diferentes poderes mundiais, o que 
quanto a nós já entra no domínio da Geopolítica: " Tâche utile parce que la connaissance des 
constructions régionales, dont les plus agissantes sont aujourd'hui les groupements nationaux, 
doit nous fournir quelques clefs des problèmes qui importent de plus en plus rigoureusement à la 
paix du monde ".52 

A influência de Le Lannou na geografia portuguesa não terá sido determinante, contudo 
parece-nos que teve o mérito de despertar a comunidade científica, particularmente os 
geógrafos mais relacionados com a corrente francófona para os problemas do Ordenamento e 
Planeamento do Território, numa época, finais da década de quarenta inícios dos anos 
cinquenta, em que estes assuntos estariam arredados do espírito dos geógrafos portugueses. 

Na sua obra La Politique des États et leur Géographie datada de (1952), Jean 
Gottmann começa por uma descrição bastante extensa da história da Geografia Política entre os 
séculos XVIII e XX, tendo interesse registar quais os aspectos teóricos que nos pareceram mais 
relevantes: 

A reformulação da teoria de Mackinder sobre as áreas de influência mundial por Isaíah 
Bowman que referiu na sua obra New World (1921) que o dinamismo de um país pode ser 

Ibidem, p. 245 
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medido através das suas instituições culturais e religiosas bem como pelas características das 
estruturas sócio-económica. Sem dúvida que o geógrafo que se ocupou com mais pormenor da 
teorização Geopolítica foi Nicholas Spykman, que durante a Segunda Guerra Mundial 
reformulou a teoria de Mackinder, considerando que em vez do Heartland, a chave do poderio 
mundial seria constituída pelo Rimland, situado na periferia da Europa Ocidental, juntamente 
com os EUA devendo estes últimos proteger os aliados europeus, a área mais exposta do 
Rimland. Em conjunto com outros países menos importantes estrategicamente formariam o 
World Island em oposição aos países continentais da Ásia. 

Nos E.U.A., a Geografia Política surge tardiamente e é influenciada pelo Darwinismo, 
comparando-se o comportamento dos diversos Estados com o dos indivíduos, o que significa a 
aplicação de um determinismo extremo, especialmente nas relações internacionais entre Estados 
que são comparadas às existentes entre os indivíduos em sociedades fechadas. Surgiu uma 
corrente cujo pioneirismo cabe a Marsh, em que os países são classificados segundo a existência 
de determinados recursos e matérias-primas. Original será a concepção Geopolítica de domínio 
do espaço mundial de Ellsworth Huntington, que através da recolha de uma série de dados 
quantitativos por todo o Globo53 formulou a teoria, determinista em extremo, dos factos 
histórico-geográficos puderem ser explicados pelas variações climáticas que se deram ao longo 
dos séculos. Aponta como exemplo a migração das principais civilizações se ter dado de Este 
para Oeste e Noroeste, até chegar aos EUA, o que estaria relacionado com alterações dos 
climas temperados e húmidos segundo os meridianos. A sua obra principal, Mainsprings of 
Civilization (1945) mostra uma influência determinista baseada na hereditariedade e em 
preconceitos racistas. 

Na Alemanha, a influência de Ratzel que por sua vez se inspira nas teorias e conceitos 
dos filósofos, políticos e geógrafos, deterministas como Kant, Hegel e Schopenhauer, e nos 
geógrafos Ritter e Humboldt. Considera positiva a contribuição das teorias Ratzelianas pelo 
facto de terem equacionado pela primeira vez a importância da construção política do espaço 
materializada no Estado, bem como as influências recíprocas entre o Meio e o Homem, 
privilegiando a escala de análise a nível nacional. Refere que o principal erro de Ratzel foi o de 
querer ajustar leis racionalistas, segundo a concepção do determinismo de Hegel e o positivismo 
de Comte, à necessidade de expansionismo do Estado, isto é, inventou um «sentido de espaço» 
de concepção metafísica que determina que cada Estado deva procurar o espaço conveniente à 
sua expansão utilizando os recursos que julgue necessário empregar. 

Sobre a Geopolitik J. Gottmann refere que: "R. Kjéllen, créa le terme de geopolitik pour 
désigner l'ensemble de principes et de rapports Qui s'établissent entre les États, leurs politiques 
et les lois de la nature, ces dernières déterminant les autres"54, sendo a obra mais representativa 
daquele geógrafo sueco Staten son Lifsform (1916). A ideia inovadora do geógrafo francês 
consiste em estabelecer uma correlação entre as teorias formuladas pela Geopolitik do general 
K. Haushofer, considerando-as um instrumento teórico destinado a reforçar o poder e legitimar 
o expansionismo do Estado, que mais não seriam do que uma adaptação da teoria de repartição 
mundial dos espaços de poder do inglês Mackinder, para servir os desígnios expansionistas da 
Alemanha nazi, ao considerar que o Hearthland seria a Alemanha e seus e não a Rússia 
Soviética; enquanto o domínio da World-Island, passaria pelo expansionismo continental 

Portugal foi o Prof. Silva Telles quem forneceu os dados climáticos pretendidos pelo investigador americano 
J. Gottmann, 1952, p. 56 
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alemão para Leste, dominando o bloco Euro-Asiático juntamente com o Japão. O 
expansionismo para Ocidente revestiria a forma de domínio do Oceano Atlântico e dos mares 
interiores da Europa pela Alemanha, que seria potência hegemónica a nível mundial. 

Outros teorizadores como Otto Maull (que na obra Poliíische Gographie (1925) refere 
que existem leis precisas que governam o crescimento e o expansionismo dos Estados, segundo 
um modelo de homogeneidade étnica e social determinante para o destino de certos países. Para 
o geógrafo Henning, a Geopolitk deverá permitir a atribuição de uma consciência geográfica ao 
Estado, isto é fornecer-lhe as bases teóricas para passar à fase do expansionismo: depois do 
trabalho de gabinete, da investigação teórica chegou a hora de passar à acção prática. 

A Escola francesa é naturalmente aquela a que J. Gottmann dá maior destaque, 
enaltecendo a formação científica de Vidal de la Blache que conseguiu entender os fenómenos 
dentro de uma perspectiva temporal devido à sua formação histórica e segundo um ponto de 
vista espacial derivado da sua formação como geógrafo, entendendo os fenómenos numa escala 
de análise regional que influenciaram decisivamente as suas concepções em Geografia Política. 
Considera como determinantes na evolução política de um país as áreas dinâmicas, que são 
aquelas onde existe circulação de bens e população, onde as cidades são numerosas em 
contraste com as regiões atrasadas, sem influência, porque isoladas. Esta heterogeneidade 
reflecte-se em diferentes escalas de análise desde as locais até às nacionais. "55 

O professor J. Gottmann comenta as obras dos geógrafos franceses mais conhecidos: C. 
Vallaux, J. Brunhes, Albert Demangeon Le Déclin de l'Europe (1921) que considera apresentar 
soluções para o pessimismo em que mergulhou a Europa e particularmente a França, abordando 
questões como o superpovoamento e a fundamentada crítica à Geopolitik alemã. As 
monografias de André Siegfried e as obras de pendor mais político como Tableau de la France 
de l'Ouest sous la Troisième République (1911) e Partis Politiques en France (1929). Os 
trabalhos de Emile Félix Gautier sobre Geografia Política Colonial, como La Conquête du 
Shara, Essai de Psychologie politique (1910), Le passé de l'Afrique du Nord (1937 ?) e 
l'Afrique blanche (1939). O geógrafo Emmanuel de Martonne com a obra Europe Centrale e 
Le Lannou com o título Géographie Humaine (1949).Merece especial referência a crítica que 
dirige a J. Ancel que entende ter elaborado trabalhos de valor científico duvidoso por combinar 
elementos da Geografia Política alemã e francesa. A segunda parte da obra é caracterizada pela 
importância da geografia regional moderna, cujo dinamismo é capaz de intervir e explicar 
fenómenos relativos ao contexto internacional das nações; afastando-se assim das tradições da 
clássica Escola Regionalista Francesa. 

Outro aspecto apresentado por J. Gottmann diz respeito às solidariedades que se 
estabelecem no relacionamento internacional entre espaços Geopolíticos heterogéneos, desde as 
Federações (ex.: Commonwealth), às associações regionais (ex.: Benelux, Liga Árabe), às 
associações continentais (união Pan-Americana) ou associações marítimas (solidariedade entre 
os países da Europa Ocidental face à ameaça dos países do Leste Europeu), ou ainda entre os 
países pertencentes a organizações internacionais de âmbito militar (ex.: NATO) ou político 
(ex.: ONU).Considera que a solidariedade internacional, ao contrário do que se possa supor 
conduz a uma separação Geopolítica cada vez maior entre os países de ambos os hemisférios, 

J "II n'est pas pour Vidal, de phénomène plus important en géographie politique que de suivre comment des 
éléments de vie générale viennent s'inflitrer dans la diversité des faits locaux " (Ibidem, p. 49) 
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leva a que os países do Sul procurem emergir, reagindo através das ideologias nacionalistas que 
conduzem à descolonização na Ásia e no Norte de África 

Dentro do contexto mundial, equaciona-se a problemática do emergir dos nacionalismos 
do Magreb e da Ásia, considerando J. Gottmann que este se deve não só a razões culturais 
produto de antigas civilizações, mas também a causas económicas como a libertação da 
dependência relativamente às antigas potências coloniais como a França ou a Grã-Bretanha e 
menos do que à necessidade de pôr em prática ideologias novas, visto estas serem quase 
sempre de inspiração soviética. 

As relações de complementaridade, resultantes de afinidades sócio- culturais, 
económicas e políticas mais do que a proximidade geográfica, só se verificam nestes finais da 
década de 40, entre três espaços geopolíticos: Os EUA e a Commonwealth; a Europa Ocidental 
e América do Norte, segundo o disposto na doutrina Truman, e entre as metrópoles europeias e 
as suas colónias, que adquiriu entre nós a expressão da mística do Império Colonial, bem 
patente nos artigos de Amorim Girão e num contexto diferente em Orlando Ribeiro. 

A Geografia Regional não serve apenas para dar uma nova perspectiva do contexto 
internacional, resultante do relacionamento externo entre os Estados, também é extremamente 
útil para compreender a estrutura interna dos mesmos. Dentro de um Estado é mais comum 
que as diferenças regionais sejam acentuadas do que o inverso, que só se verifica em Estados 
de reduzida dimensão ou de regiões homogéneas. A aplicação do regionalismo, isto é dos 
planos político-económicos de desenvolvimento que permitirão que uma determinada área 
espacial se individualize administrativamente e politicamente, só se consegue quando a difusão 
de ideologias progressistas são mais fortes do que as tendências conservadoras, onde a 
simbólica e a iconologia são bem vistas, provocando reacções nacionalistas e xenófobas que 
tendem a manter a estabilidade da estrutura social e governativa, e limitando os contactos com 
o exterior. 

Numa obra posterior, Essais sur l'aménagement de l'espace habité, 1966, é feita uma 
análise da situação internacional segundo as concepções de Mackinder, que se traduz num 
equilíbrio de forças entre potências antagónicas, atendendo à sua posição geoestratégica, 
recursos económicos e poderio militar. Os restantes capítulos são ocupados com a análise da 
gestão do poder político nas megalopolis dos EUA. 

.A interpretação da teoria de Mackinder à nova situação geopolítica mundial derivada da 
Guerra Fria, leva J. Gottmann a considerar que a perda da supremacia das potências marítimas, 
que se deve a mudanças geoestratégicas como a perda de importância dos arquipélagos e áreas 
litorais face ao desenvolvimento dos meios de transporte terrestres e a acessibilidade do interior 
dos continentes ao Oceano. A nova correlação de forças militares, valorizou novamente a 
posição geoestratégica do Hearthland continental, embora não o refira expressamente, parece-
nos que se podem considerar dois Hearthland que correspondem aos dois Blocos em confronto 
no contexto da Guerra Fria. 

A superioridade das potências continentais diminuiria muito se, segundo J. Gottmann a 
Europa Ocidental e Mediterrânica abolissem as fronteiras existentes entre os diversos países. A 
sua existência deriva de nacionalismos que não têm cabimento na época actual, o que daria a 
supremacia política e económica a estas potências marítimas, porque detêm o transporte e 
comércio das matérias-primas cada vez mais necessárias para a economia dos países 
industrializados em tempo de paz ou de guerra. No futuro, a superioridade geoestratégica das 
áreas continentais versus áreas litorais será menor devido não só ao desenvolvimento dos 
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transportes mas principalmente à concentração demográfica nas áreas litorais e ao alargamento 
das águas territoriais de cada país. As excepções mais marcantes serão constituídas pelo Brasil e 
sobretudo pela China que detêm enormes superfícies potencialmente ricas e quase despovoadas, 
propícias a um expansionismo continental 

Posteriormente, J. Gottmann salienta a importância da Geografia Política para as 
complexas sociedades modernas; em que os diversos grupos sociais interagem entre si num 
determinado espaço com o objectivo de controlar o poder político: "Géographie et politique ont 
toujours coincide dans leur extension et leur expansion."56Sendo assim, não será de admirar que 
à medida que o desenvolvimento tecnológico se acentua a um ritmo sem precedentes e as 
sociedades se massificam e se tornam mais elaboradas, o objecto de estudo da Geografia 
Política também se especialize, cindindo-se em diversos temas novos como sejam o estatuto da 
liberdade do espaço aéreo, da livre circulação marítima versus a extensão das águas territoriais. 

A Geografia Política baseia-se numa série de conceptualizações teóricas, das quais ainda 
assume importância fundamental a noção ratzeliana do relacionamento entre a população e os 
recursos do território que habita. Os recursos não são ubíquos, encontram-se desigualmente 
repartidos por diferentes áreas de diversos países, condicionando o seu poderio económico-
político. No entanto, este estabelece-se cada vez menos de uma forma isolada, isto é dependente 
dos recursos económico-financeiros, militares e diplomáticos de um único país para se 
fundamentar num sistema de alianças e influências internacionais. Os países que detêm o poder, 
independentemente da sua ideologia interna são geralmente conservadores para deter esse 
privilégio durante o maior tempo possível. Fazem-no criando mecanismos de defesa internos 
que permitam que a sua população se identifique o mais possível com o espaço geográfico que 
ocupa, em que a Nação reconheça que o Estado representa o poder dominante 

Porém, a questão mais importante nas sociedades actuais prende-se com a 
interdependência entre a Geografia Política e as populações dos diversos países: a nível interno 
pela oportunidade de acesso dos diversos estratos sociais aos bens de consumo, a nível 
internacional pela facilidade de acesso aos diversos recursos naturais que permitem estabelecer 
uma hierarquia baseada nas relações de poder no contexto das nações. Na complexa 
organização internacional do espaço, a individualização e desigualdade de acesso aos recursos, 
dará lugar a uma cooperação entre os diversos Estados no sentido da racionalização e do 
policiamento na utilização dos recursos naturais. 

O grande objectivo actual da Geografia Política fica assim inteiramente definido: trata-se 
de estabelecer os direitos morais das diversas Nações, na acessibilidade às fontes de recursos 
naturais e humanos destinados a satisfazer as necessidades globais da população de cada 
país. Até ao presente, a Geografia Política teve como objectivo dominante enunciar as normas 
de acesso e de manutenção do poder político; no futuro próximo, o objectivo da Geografia 
Política deverá ser o de procurar a melhor forma de governo e de organização política adequada 
a cada Estado. Implica necessariamente um sistema de solidariedade fundamentado na 
implementação de um sistema de cooperação e de justiça num espaço geográfico cada vez mais 
homogéneo onde contudo as sociedades são cada vez mais diversificadas. 

>6 Idem, 1966, p. 1750 
7 "Comine nous avons défini l'espace géographique par son accessibilité aux activités humaines, il serait peut-

être possible de définir le domaine de la géographie politique comme celui de la répartion des accés."( Ibidem, 
p. 1761) 
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O contra-almirante e geógrafo Pierre Célèrier, autor da obra Géopolitique et Géoestratégie, 
Paris, 1955 e 1961 elabora em simultâneo uma interpretação geográfica no domínio da 
Geopolítica e político-militar sob o ponto de vista geoestratégico dos condicionalismos da 
Guerra Fria. O mérito de P. Célèrier resulta do facto deste autor analisar os possíveis cenários 
de um conflito mundial através da relação Geopolítica de forças entre as principais potências 
através da interpretação da teoria de Mackinder; se bem que nos pareça que a análise efectuada 
insista demasiadamente nos aspectos estratégicos, em vez dos factores geográficos, o que 
conduz a uma explicação algo militarista dos conflitos mundiais. 

A teoria de Mackinder, na adaptação de Spykmann, constitui, segundo o geógrafo 
francês, a evidência já anteriormente prevista da formação de áreas de tensão à escala mundial, 
cujo desfecho seria um conflito entre a URSS e os EUA. Na década de 50, a situação 
Geopolítica internacional implicava uma análise diferente baseada num novo conceito de 
espaço, organizado e diferenciado segundo aspectos culturais, económicos, sociais e políticos, 
uma vez que todos os fenómenos estão interligados entre si às escala regionais ou mesmo 
mundiais, o que obriga a conceber uma geoestratégia global. 

Para a concepção de novas estratégias político-militares, é essencial perceber a orgânica 
da estrutura interna dos Estados e o relacionamento entre si, respectivamente objecto de estudo 
da Geografia Política e da Geopolítica.58 " 

Relativamente à organização do Estado, este centra-se na configuração e extensão do 
território que é delimitado por uma fronteira passível de assumir diversas formas (fronteira 
permeável, artificial e natural) mas também na posição geográfica. Numa interpretação 
mackinderiana, o geógrafo francês distingue os Estados continentais e marítimos, considerando 
estes últimos geralmente mais poderosos, devido às condições de defesa mais vantajosas, ao 
domínio das rotas comerciais intercontinentais e à existência de recursos (sobretudo matérias-
primas) e da estrutura populacional. 

Em termos Geopolíticos, as potências marítimas têm maior área de acção, desde que 
contem com o auxílio de potências continentais, formando diversos pactos entre si (NATO, 
SEATO, ANZUS), enquanto que as potências exclusivamente continentais têm de procurar 
realizar alianças com países que lhes permitam o acesso ao mar, elemento de importância 
geoestratégica vital no equilíbrio de forças entre os dois Blocos. 

No contexto internacional, o Bloco comunista ficou enfraquecido com a deserção da 
China e a estrutura económica da URSS e países satélites, que limitam a produção de bens de 
consumo em função da disponibilidade de recursos nacionais que são na maioria desviados para 
outros sectores considerados vitais pelo Estado. Se a vastidão do território é uma vantagem em 
termos geoeconómicos devido à disponibilidade de recursos, já não o é em termos 
geoestratégico s porque em caso de conflito torna-se extremamente difícil defender tão extenso 
território. 

O equilíbrio Geopolítico entre as superpotências e seus aliados é constantemente 
alterado pela emergência dos países do Terceiro Mundo, que oficialmente neutros realizam 

8 La géographie politique considère habituellement la situation du monde divisé en États(...)et étudie 
l'organisation politique et administrative de chacun d'eux " (...)I1 faut reconnaître à la géopolitique le mérite de 
dégager au contraire les faits qui déterminent un geme de situation politique, afin de l'expliquer au moins en 
partie (...)Plus que des situations statiques décrites à un moment donné, la géopolitique tente de mettre en 
lumière leurs causes, leurs tendances, leur évolution " (P. Célèrier, 1955, pp. 20-21). 



41 

alianças com um dos Blocos ou entre si em função das suas tendências político-ideológicas, 
culturais e mesmo religiosas. Estas últimas especialmente importantes na Ásia e nos países da 
Africa do Norte, influenciados pelo pan-arabismo. Nos novos países da Africa Negra mantêm-se 
uma situação de neo-colonialismo de que resultam ligações culturais e económicas privilegiadas 
com as antigas metrópoles. 

Em termos da geoestratégia mundial é possível distinguir áreas de equilíbrio que 
correspondem aos EUA e Noroeste da Europa em contraposição à URSS e países do Leste 
Europeu. As áreas mais críticas são aquelas onde as forças antagónicas se encontram frente-a-
frente ( como na Alemanha) e nos novos países independentes (antigas colónias francesas da 
Indochina).Numa possível previsão de um conflito, as fronteiras passam a ser meramente 
simbólicas e as cadeias montanhosas oferecem apenas uma protecção relativa. Entre os 
exemplos destacam-se as Penínsulas Ibérica, Balcânica e Itálica de relevo acentuado, por isso 
mesmo com um valor geoestratégico importante.59 

O desenvolvimento tecnológico permitiu dotar as superpotências de armas sofisticadas 
tomando-se vitais para os dois Blocos o controle de áreas estratégicas de abastecimento 
petrolífero e de matérias-primas. As alianças a efectuar pelo Bloco Ocidental resultariam numa 
conjugação de forças segundo a disposição teorizada por Mackinder e Spykman: EUA, Canadá, 
Árctico, Europa Ocidental e Mediterrânica, tendo especial valor estratégico os países europeus 
detentores de colónias, bem como os países dos Balcãs, África, Austrália e Nova Zelândia em 
oposição à China juntamente com a URSS e países da Europa de Leste. 

O sucesso da geoestratégia a aplicar pelo Ocidente assenta nos seguintes aspectos: 
unidade política da Europa, inserida na NATO, a coesão da Euráfrica60 bem como potencializar 
o reforço económico e militar (?) do Japão e assegurar uma política de neutralidade dos países 
do Terceiro Mundo. No que respeita à Europa demo-liberal, esta deve constituir uma unidade 
organizada numa Confederação, o que se pode implicar uma certa perda de soberania, permite 
em caso de guerra uma maior eficácia devido à coordenação conjunta dos exércitos e a 
salvaguarda dos recursos necessários no desenrolar do conflito. Implica um comando 
operacional unificado que conheça perfeitamente as características Geopolíticas da totalidade 
dos países envolvidos no conflito. 

A obra intitulada Geografia e Política, da autoria do geógrafo A. Moodie que a 
elaborou em 1947, mas só foi traduzida em 1965 pela Zahar Editores do Rio de Janeiro alguns 
anos depois de ter sido publicada a versão inglesa original, analisa em pormenor o que o autor 
considera os dois objectos de estudo essenciais em Geografia Política: a organização interna da 
estrutura do Estado em função dos condicionalismos naturais e humanos, o seu relacionamento 
a nível internacional e a problemática das características diferenciadoras e das delimitações 
fronteiriças. 

Existe outro ramo da Geografia Humana intimamente relacionada com a Geografia 
Política, trata-se da Geografia Histórica que ao estudar os condicionalismos do passado que 

19 Não sendo por acaso o interesse que os estrategos militares norte-americanos colocavam na integração de 
Portugal como membro fundador da NATO, de que o governo de Salazar soube desde logo retirar amplos 
benefícios políticos. 

Precisamente nesta época um dos temas preferidos pelo Primeiro Ministro português para justificar o 
colonialismo europeu era a complementaridade geoestratégica e geoeconómica entre a África e o Velho 
Continente. 
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influenciaram a relação entre a população e o ambiente natural em que se inserem, conduz à 
análise dos Estados em épocas passadas e naturalmente às inter-relações que esses factos 
ocorridos têm com as circunstâncias actuais de organização dos Estados, daí se conclui que 
existe uma sobreposição parcial dos dois campos de investigação. 

O objecto de estudo da Geografia Política, continua tal qual como para Ratzel, a ser o 
Estado, considerado como uma entidade complexa formada pela sobreposição de diversas 
regiões, cujos limites são mais artificiais do que naturais porque resultantes de convenções 
políticas. O principal objectivo do Estado moderno, é através da sua complexa estrutura 
organizativa proporcionar os meios necessários ao bem-estar do maior número possível de 
habitantes sob a sua jurisdição, através da dinamização económica e da adesão social que 
permitiu a instauração do Welfare State na Europa Ocidental. 

O Estado moderno, que se diferencia da Nação por ser formado por uma comunidade 
política delimitada por fronteiras, ao passo que a Nação passa por ser uma comunhão de laços 
culturais que ultrapassam as fronteiras e que podem existir em diversos Estados. As suas 
características diversas, como a soberania, a capacidade de se afirmar internamente que se 
traduz na elaboração e respeito pelas leis, enquanto a nível externo se caracteriza pela 
afirmação do poder político, económico e militar junto da comunidade internacional. Estas 
prerrogativas fazem do Estado uma entidade complexa e especializada que vive interdependente 
com outros Estados. O nacionalismo exacerbado, que se traduz no isolamento político e na 
autarcia económica, é actualmente inexistente, numa época que se caracteriza pelo intercâmbio 
cultural, económico e político entre os Estados sob a égide da ONU. 

A estrutura do Estado está dependente de condicionalismos naturais como sejam a 
topografia, as características climáticas, a rede hidrográfica e o acesso a áreas litorais. 
Consoante as suas características específicas, são importantes para a delimitação das fronteiras, 
o acesso a recursos económicos ou até o intercâmbio comercial com outros Estados. 

Os factores humanos que condicionam a estrutura do Estado são subordinados aos 
factores naturais e mais incertos do que estes: destacam-se a estrutura demográfica e as 
características étnicas de uma população jovem como a da Europa Mediterrânica e mais ainda 
dos novos países africanos, acelerando a transformação económico-social que é característica 
dos Estados modernos. Em certos casos extremos pode originar o expansionismo do Estado, 
devido à pressão demográfica sobre os recursos existentes. A diversidade étnica tem 
implicações políticas ao favorecer o enfraquecimento do poder central, permitindo a 
descentralização ou até o separatismo e a autonomia. O multilinguismo é uma barreira 
importante à unificação política e dificulta a eficiência da administração pública. A religião pode 
ser um factor de unificação do Estado porque dá à população um sentido de unidade na defesa 
de uma causa comum segundo padrões sócio-políticos conservadores, apresentando aspectos 
mais negativos quando é elemento justificador de perseguição a minorias étnicas ou religiosas, 
podendo mesmo conduzir à destabilização e desagregação do Estado se os confrontos entre 
adeptos de religiões diferentes forem prolongados e violentos. 

Nas relações externas dos Estados avultam as originadas na interdependência entre os 
Estados a nível económico, mas também são importantes as que se estabelecem baseadas em 
factores de ordem cultural e política, estas últimas sob a forma de alianças militares, como a 
NATO. No quadro do relacionamento internacional entre os Estados, que A. Moodie denomina 
de Geografia Política, a adaptação crítica da teoria de Mackinder parece ser a mais utilizada, 
como se deduz da seguinte citação: "Mais recentemente, o Professor Fawcett reexaminou os 
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pontos de vista de Mackinder, demonstrando que este tinha razão quando afirmou que «Quem 
dominar a Europa oriental controlará a Área Terrestre Central», mas que a segunda famosa 
expressão de Mackinder, «Quem dominar a Área Terrestre Central controlará a Ilha Mundial», 
é «muito menos certa», porque o interior do Velho Mundo é actualmente, insuficientemente 
povoado e desenvolvido para proporcionar o potencial humano e os recursos materiais com os 
quais superar as terras marginais mais densamente povoadas(...) Mas se a potência Interior 
fosse estender o seu domínio sobre o restante da Europa, então o conjunto da Europa e da Área 
Terrestre Central, proporcionaria recursos suficientes para controlar as outras regiões marginais 
do Continente, e assim dominar a Ilha Mundial."61 A verdade é que se actualmente são as 
potências essencialmente marítimas como os EUA, a Grã-Bretanha, a França e o Japão que 
controlam as principais rotas comerciais e detêm um enorme potencial militar, mas em termos 
geoestratégicos procuram captar a simpatia dos novos países que têm acedido à independência 
na Ásia e, sobretudo em Africa, e influenciar os países da América Latina, com um estilo de vida 
ocidental. 

Também é um facto indesmentível que o expansionismo Soviético, a despeito das suas 
fraquezas que resultam de uma pouco eficaz rede de transportes e uma concentração da 
população em áreas urbanas, consegue controlar os países da Europa de Leste e as saídas 
estratégicas para o Irão e a Turquia, procurando ao mesmo tempo um novo relacionamento 
com os restantes países Europeus e do Terceiro Mundo, particularmente os dinâmicos países 
asiáticos. 

Actualmente uma das críticas que se pode fazer às teorias de Mackinder, segundo o 
autor destas linhas, é que já na década de sessenta, o domínio, ou mais acertadamente o 
imperialismo político, estava a dar lugar a um imperialismo económico entre os países 
pertencentes ou alinhados com algum dos três blocos mundiais, o que torna hipoteticamente 
mais difícil a construção de uma Comunidade Mundial. Esta problemática advém das diferenças 
culturais, económicas, sociais e políticas existentes entre os diversos Estados. Para Mackinder a 
solução passaria pelo agrupamento de países segundo as suas diversas afinidades, que foi 
objecto de estudo por parte de Fawcett, que agrupou os países em seis grandes unidades: 

1 - A URSS e os países da Europa de Leste. 
2 - Europa Ocidental ( associadas às Penínsulas Ibérica e Itálica), juntamente com o litoral do 

Norte de África. 
3 - 0 Oriente Médio. 
4 - Extremo Oriente, englobando os países recentemente tornados independentes como a 

Birmânia, a Indonésia e a índia. 
5 - 0 Reino Unido e os seus Domínios, colónias e Estados associados na Commonwealth 
6 - Os Estados do continente Americano. 

Temos de ter em consideração que a nova Comunidade Internacional deverá ser 
estruturada abrangendo uma Federação político-económica entre estas associações regionais de 
países, que por sua vez serão integradas em grupos mais vastos de ordem inter-regional que 
darão origem a relações à escala global entre os países membros. 

Outro dos temas estudados pela Geografia Política é referente à delimitação entre 
Estados, demarcando a soberania de cada um, ou num âmbito mais restrito, referente à divisão 

A. Moodie, 1947, pp. 68-69. 
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interna de um único Estado. Diferencia-se daquilo que o autor designa por fronteira que é 
considerada uma divisão étnica, linguística ou cultural entre dois povos, podendo por 
conseguinte abranger mais do que um Estado mas em princípio uma única Nação, podemos pois 
considerar a fronteira como uma unidade tridimensional,(segundo os eixos X,Y e Z), ou seja, o 
espaço aéreo também serve de delimitação política de um Estado, sendo por conseguinte mais 
um elemento que reforça a sua soberania. 

Em termos políticos, o limite da fronteira coincide com os contornos da área de um 
único Estado, serve até para demarcar cartograficamente a área dentro da qual ele exerce a sua 
soberania, podendo ter origem num traçado segundo características naturais do terreno, mas 
muitas vezes são limites artificiais que se baseiam em aspectos antropogeográficos. A Europa 
oferece-nos o exemplo do continente onde a existência de limites fronteiriços artificiais foi 
levada ao extremo, tendo mesmo servido em épocas diferentes como pretexto para o 
expansionismo. 

Na década de 50 fala-se em suprimir os limites entre os Estados, o que é praticamente 
uma utopia, mesmo se integrados numa Comunidade Europeia, eles terão de existir embora com 
um poder político menos acentuado. Nos países novos da América, África e da Ásia as 
delimitações e até as fronteiras são menos rigorosas porque a pressão exercida pela densidade 
populacional é menor e as contingências históricas adquirem uma amplitude diferenciada. 

Os aspectos que mais interessam à formação dos Estados correspondem ao 
desenvolvimento da estrutura de uma rede de comunicações densa e organizada, devido ás 
implicações políticas (facilita a coesão nacional e a centralização governamental), económicas 
(aumento das trocas económicas tanto a nível interno como externo) e sociais (melhoria do 
nível de vida, difusão de usos e costumes ) mas também à disposição da rede urbana. Sobre 
este último aspecto observa-se que as capitais se situam principalmente no núcleo originário do 
Estado, não tanto por questões de acessibilidade mas sim por razões histórico-políticas. 
Devemos considerar que a existência de uma rede urbana equilibrada, isto é, com uma série de 
capitais regionais com crescente importância económica e política, implica a implementação 
deliberada de medidas de descentralização administrativa e política. Na generalidade, existe uma 
cada vez maior preponderância do peso eleitoral das cidades em relação às áreas rurais, 
independentemente do regime político, que tanto se observa na Europa Ocidental como de 
Leste. 

A capital reflecte para um Estado, sobretudo se este tender para a centralização, o poder 
político, a riqueza económica e a organização administrativa aí existente. A descentralização da 
capital deve-se essencialmente a causas de ordem política e económica, visando estimular a 
expansão da população e das actividades produtivas em determinadas regiões do país. No caso 
de países organizados segundo um sistema federal, a capital é propositadamente escolhida entre 
núcleos urbanos pouco relevantes, situados num dos estados federais menos influentes. 

Também é importante reflectir sobre as implicações dos problemas demográficos sobre 
as políticas estatais, em que os cenários possíveis são o superpovoamento com uma relação 
desajustada entre o crescimento populacional e os recursos disponíveis, como acontece em 
grande parte dos novos países asiáticos, que por esse motivo podem ter tentações 
expansionistas e a Europa Ocidental, onde se opta por políticas de incentivo à imigração, o que 
implica um maior esforço no sistema de planificação, sendo certo que podem provocar 
alterações políticas importantes nos círculos eleitorais e no equilíbrio de poder e de 
competências entre as autoridades nacionais, regionais e municipais. 
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A importância da Geografia Política na implementação de uma Nova Ordem 
Internacional, sob a égide da ONU ou de outro organismo, reside na natureza do seu objecto de 
estudo que visa determinar o sistema político padrão, isto é descobrir as características do 
Estado em função dos modos de vida dos seus habitantes:62. 

Mas, a Geografia Política é também um auxiliar valioso dos organismos internacionais 
pois através da recolha e tratamento de dados pode fornecer inúmeras informações qualitativas 
e quantitativas sobre a estrutura demográfica, os movimentos migratórios internacionais, a 
implementação de políticas de planeamento, contribuir para a resolução de conflitos étnicos 
entre populações, melhorar a compreensão sobre as delimitações entre Estados, identificar os 
diferentes padrões de utilização do solo, (através da cartografia temática), compreender a 
diferenciação cultural entre os povos devido a factores políticos, económicos e sociais, etc. 

Estes aspectos são particularmente úteis no que concerne às colónias que se tornariam 
em breve países independentes e também um precioso auxiliar para a paz mundial, ao pretender 
estabelecer um diálogo mais profícuo entre as superpotências: "Como argumentou o Professor 
Taylor na assembleia de Dundee, da Associação Britânica para o Progresso da Ciência: «A 
contribuição exacta da Geografias dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas é tão importante quanto a compreensão de suas ideologias».O seu argumento é ainda 
mais convincente porque os dois Estados citados são indubitavelmente as Potências mais 
influentes do mundo, porém o conhecimento da base geográfica da estrutura de todos os 
Estados conta-se também entre os requisitos essenciais à construção de uma nova ordem "63. 

Analisemos finalmente algumas ideias de P. Guichomet em meados da década de setenta 
via a fronteira como construção iconográfica, pretexto para nacionalismos como uma 
concepção já ultrapassada, pelo menos na maioria dos estados europeus, em que no âmbito de 
uma Europa das Comunidades se fala mais numa fronteira unificadora do que em limites de 
separação fronteiriça entre Estados. Mesmo assim, a fronteira apesar de estar a perder 
significado político, continua a ser intrinsecamente importante porque em termos geográficos dá 
origem a uma diversidade paisagística entre ambos os lados da fronteira, mais por efeito da 
acção do homem do que da diferenciação dos elementos naturais, para o qual contribuem uma 
série de factores de ordem económica, demográfica, social, cultural e político-estratégicos, 
"C'est que Jacques Ancel a voulu exprimer en écrivent que la frontière a recouvert mille réalités 
« 64 

A descrição histórica sobre a evolução das características da delimitação fronteiriça não 
difere muito da de outros autores, com a diferença de não concordar com o facto assente de que 
na Idade Média e mesmo posteriormente não se conheceriam os limites exactos das fronteiras 
entre Estados devido à falta de instrumentos científicos para as determinar com exactidão e para 
as representar cartograficamente. Guichomet discorda destas razões porque isso não implica 
que não se consiga delimitar as fronteiras com exactidão a partir do conhecimento empírico do 
próprio território em que viviam as populações. 

"O Estado representa o resultado dos esforços humanos para implantar a ordem no caos de determinada área. 
Tinha razão Demangeon quando afirmou que muitos escritores exageraram a influência das «condições 
naturais» sobre as formações políticas e subestimaram a contribuição do próprio Homem .Os habitats físicos 
permanecem relativamente estáticos; o homem é o elemento dinâmico" (Ibidem, 1947, p. 185). 
63Ibidem, pp. 187-188 
64 P. Guichomet, 1974, p. 7 
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O conceito moderno de fronteira como um limite artificial, surge primeiramente nas 
concepções de F. Ratzel, muito embora este a tenha definido de um modo mais emocional que 
teórico, sempre considera que a fronteira é uma zona de intensa disputa política, onde se 
exprime o enfraquecimento ou o expansionismo dos povos. A expressão máxima do conceito de 
fronteira artificial, sustentada por motivos político-económicos deve-se aos cultores da 
Geopolitik alemã, como Kjéllen e Haushofer, mas também os anglo-saxónicos Mackinder e 
Mahan. Especialmente para K. Haushofer, o dinamismo da fronteira é causa primordial do 
expansionismo dos povos, mas ao contrário de F. Ratzel, para quem as fronteiras entre os 
Estados tendem a desaparecer não por razões de igualdade e cooperação mas antes por 
absorção dos Estados mais fracos a favor dos militarmente ou economicamente mais poderosos. 

Enquanto Max Sorre, escreve que as fronteiras são essencialmente zonais e não 
lineares, numa época em que tudo parecia indicar o contrário, devido ao início do conflito 
Leste-Oeste, o geógrafo Bowman introduz o conceito de fronteira pioneira, aquela que avança 
segundo a cronologia da colonização. A sua implementação é objecto de estudo da Geohistória 
porque resulta e ao mesmo tempo tem implicações nos factos temporais e sociais (aqueles que 
resultam da implementação de infra-estruturas e da conjectura de momento) e o tempo em 
sentido lato (factos e acontecimentos decorrentes). Segundo J. Gottmann, a fronteira delimita 
uma área específica que é caracterizada pelo predomínio de um certo «género de vida» no seu 
espaço interior, ao mesmo tempo que tem a função simbólica de vincar o espaço territorial em 
que um Estado exerce a sua soberania. 

Na caracterização e delimitação da área de fronteira, Guichomet foi inovador ao 
introduzir o factor tempo-social, ou seja aquele que cronologicamente é necessário à 
implementação de diversas infraestruturas de ambos os lados da fronteira; o que nos permite 
afirmar que o tempo social é o responsável pela diferenciação espacial, em termos da paisagem 
humana e natural existente entre áreas próximas mas separadas por uma fronteira65. 

Por conseguinte, à noção de fronteira é necessário ajustar o conceito de Geohistória, 
isto é a Ciência para a qual os factos e acontecimentos políticos passados, se reflectem na 
organização espacial actual, neste caso da delimitação da fronteira. Para Guichomet as 
fronteiras ainda desempenham diversas funções, mas o significado tende a desvanecer-se: a 
delimitação entre países é cada vez menos acentuada devido à permeabilidade dos limites 
fronteiriços, a função aduaneira-fiscal tende a ser reduzida pelos acordos GATT. 

Apenas desempenha uma papel significativo em termos de controle político-
demográfico sobre os movimentos migratórios, sensu lato das minorias étnicas e religiosas) e 
em termos ideológicos pode constituir uma barreira intransponível como a Cortina de Ferro, ou 
levar à existência de Estados-tampão. 

Sobre este assunto relativo à definição e classificação metodológica das fronteiras não se coíbe de criticar 
Camille Vallaux e Jacques Ancel: " Les idées de Vallaux dans ce domaine, on le sait, n'ont pas rencontré d'écho 
dans le monde scientifique. A cela, nous voyons une raison fondamentale, à savoir que cette typologie de nature 
géohistorique n'est utile ni à la l'analyse de la ligne frontière ni à celle de la zone frontière.(...).Ancel, un quart 
de siècle après Vallaux, a tenté, lui aussi, de dégager une classification des frontières en combinant les critères 
d'évolution et de mouvement à des critères physiques et humains.(...).Nous voulons dire par là que la thypologie 
d'Ancel, qui n'est d'ailleurs pas très systématique, est plus utile pour une analyse diachronique que pom une 
analyse syncronique. Attentive aux avatars de la frontière, elle renvoie à l'évolution des sociétés confrontées avec 
des problèmes de fronûève" (Ibidem, pp. 56-57). 
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As funções que ainda exercem as fronteiras, leva a considerar a sua tipologia dentro de 
perspectiva sistémica, onde já foram importantes os critérios políticos, muito embora sejam mais 
significativos os de índole sócio-económica: intercâmbio de bens e serviços, mas também 
demográficos devido à existência de um fluxo intenso de capitais financeiros, mão-de-obra e 
actividades produtivas, o que nos permite classificá-las numa escala gradativa, desde as 
fronteiras de relacionamento completo (existe um intercâmbio total, sem entraves de bens, 
serviços), até aquelas fronteiras onde o intercâmbio é misto, variando entre os capitais, os 
serviços ou as informações, terminando nas fronteiras fechadas em que os numerosos entraves 
fazem com que o intercâmbio seja praticamente inexistente. Este fluxo de uma enorme 
diversidade de bens e serviços, raramente tem um volume igualitário entre ambos os lados da 
fronteira, quando isso acontece diz-se que elas são equilibradas ou simétricas, caso contrário 
são desequilibradas ou assimétricas. 



48 

II - A EVOLUÇÃO DA GEOPOLÍTICA PORTUGUESA 

Para se compreender a formação e o processo evolutivo da Geografia portuguesa, é 
fundamental inseri-la no contexto histórico, não somente porque os primeiros teorizadores 
desta ciência. Provinham essencialmente de áreas de formação ligada às Ciências Sociais e 
Humanas como os antropólogos, os etnólogos, filólogos, ou das Ciências Exactas, como é o 
caso dos agrónomos, dos geólogos, dos médicos e dos biólogos. Mesmo de áreas distintas não 
é de desprezar o contributo de exploradores, militares ou diplomatas, estes últimos 
particularmente activos no que diz respeito à Geopolítica e à Geografia Política. Sem dúvida 
que esta heterogeneidade terá contribuído para que durante bastante tempo a Geografia 
portuguesa se tenha preocupado mais com o justificar factos históricos com base no contexto 
espacial, do que propriamente em criar um corpo conceptual que permitisse proceder à sua 
emancipação dentro do campo das ciências em geral. 
Numa outra vertente, julgamos essencial o conhecimento da evolução cronológica dos 
acontecimentos geográficos, especialmente no contexto sócio-político e cultural de per si 
porque eles afectam directamente a evolução científica, não só pelas transformações que 
acarretam para a sociedade (novos hábitos e ideias que provocam a mudança de mentalidades), 
mas também porque a ideologia no poder favorece ou prejudica a evolução de uma 
determinada ciência consoante aprova ou não os seus desígnios. Não se estranhe por isso, a 
desigual minúcia com que se analisam os acontecimentos históricos da Primeira República ou 
no Estado Novo, este último de uma forma mais pormenorizada, porque para além de ocupar 
um espaço temporal muito mais vasto dentro do tema geral da Dissertação em curso, tem 
também, desde há longo tempo as preferências científicas do autor destas linhas. 

Será evidente que não nos propomos relatar com toda minúcia os acontecimentos 
históricos ocorridos no período cronológico abrangido por este trabalho para isso bastará a 
consulta de obras temáticas sobre o assunto-mas antes enunciar aspectos gerais que influem 
directamente na Geografia, particularmente na Geografia Política e na Geopolítica, questão 
sempre intimamente relacionadas com o Poder político nacional e o contexto internacional. 

1.1 - Da Monarquia à I República 

No início do século XX, o desaire da política colonial do país, depois do Ultimatum (1890) que 
humilhou profundamente a consciência nacional, bem como os acordos secretos entre a 
Alemanha e a Inglaterra (Convenção de Londres, 1898), sobre a projectada divisão 
administrativa e de controle político-económico de Angola, de Moçambique e de Timor, tendo 
como pretexto servir de caução a um futuro empréstimo financeiro pedido pelo Governo 
Português, contribuiu para o descrédito do regime monárquico na razão inversa em que 
aumentava a popularidade do Partido Republicano. 

A maioria dos intelectuais, mesmo aqueles que não eram afectos à ideologia republicana 
preconizavam a decadência total do país até ao seu desaparecimento por inclusão na Espanha 
ou como colónia da Inglaterra: Oliveira Martins, Cesáreo Verde, António Nobre, Latino 
Coelho, Manuel de Arriaga, Sampaio Bruno, Antero de Quental e Eça de Queirós, quase todos 
eles fizeram parte de uma geração desencantada com o regime monárquico, mas que raramente 
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se identificavam com os ideais da república de matiz socializante, pequeno-burguesa e urbana 
que ingloriamente viu terminar os seus sonhos na Revolta de 31 de Janeiro de 1891. 

Numa posição mais radical, propondo a mudança do regime como uma solução para todos 
os problemas que este enfrentava, estavam intelectuais como Teófilo Braga, , Basílio Teles, 
Guerra Junqueiro e Pinheiro Chagas, que viam na república um regime redentor, capaz de 
conduzir o país a um futuro glorioso no contexto político internacional. 

A instauração do novo regime contou mais com a apatia e a descoordenação das forças 
fiéis à Monarquia do que com a adesão da componente militar, que se exceptuarmos a esquadra 
fundeada no Tejo66 se reduzia a algumas unidades de Lisboa, onde era notório o número de 
sargentos e praças em detrimento dos oficiais de patente média ou alta. As organizações civis 
semi-clandestinas como a Carbonária não tiveram um papel decisivo no triunfo da revolução, 
apenas saindo para a rua e entrincheirando-se no Alto da Rotunda quando a vitória parecia já 
pertencer definitivamente aos republicanos. Podemos pois afirmar que a República foi 
implantada devido à mudança de mentalidade das classes urbanas - de que o exército não era 
excepção - sem vinculação ao rei mas sim ao meio social a que pertenciam. 

Nesta primeira década do século, ser republicano já não significa o mesmo que cinquenta 
anos atrás em que republicano - socialistas se fundamentavam nos ideais de Henrique Dias 
Nogueira, Oliveira Marreca e José Fontana, mas com a originalidade, que supomos ser 
especificamente portuguesa de preconizarem uma descentralização administrativa, já expressa 
por Alexandre Herculano, de um neo-municipalismo renovador. Num dos primeiros Congressos 
do Partido Republicano Português, ainda no último quartel do século XIX, Elias Garcia e 
Oliveira Marreca chegaram a propor a ideia de Portugal Continental e Ilhas adjacentes(?) 
constituírem um «Estado Federado», dividido em províncias autónomas, com uma capital 
federal estabelecida alternadamente entre Lisboa e o Porto, que por sua vez se integraria no 
conjunto de Estados que constituiriam a Federação Ibérica.. 

Esta ideia foi posta de parte após a realização dos Congressos Luso Hispano-
Americanos promovidos em 1890-92 pela Real Sociedade Geográfica de Madrid onde se 
manifestaram os propósitos de exploração conjunta das colónias portuguesas, bem como o 
conhecimento das ideias integracionistas de Afonso XII e Afonso XIII, sobretudo este último 
que, pelo menos até 1920, não escondeu as suas ideias, (talvez pensando conseguir os seus 
propósitos ao apoiar as incursões monárquicas de 1911/1912 e a Monarquia do Norte em 
1919). 

Depressa os dirigentes republicanos, mesmo antes de representarem o Poder admitiram 
que a ideologia e a estrutura político-administrativa teria de ser mais realista. O moderado 
Teófilo Braga (1843-1924) nas obras Soluções Positivas da Política Portuguesa (Lisboa, 
1879), História das Ideias Republicanas em Portugal (Lisboa, 1880) e no Manifesto e 
Programa do Partido Republicano Português, põe de parte os princípios do ideário socialista 
optando por uma vaga democracia parlamentar, que afinal já existia no regime monárquico -
constitucional, apenas definindo como certezas o anticlericalismo e a laicização da sociedade. 
Mesmo Basílio Teles (1856-1923) talvez o principal teorizador dos ideais republicanos, 

Foi entre o cruzador D. Carlos e a cidadela de Cascais fizeram-se em 1902,as primeiras experiências de T.S.F. 
em Portugal. 
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pugnava por uma república com representatividade dos municípios, mas em que o poder 
executivo tivesse amplos poderes, na pessoa do Presidente da República.67 

Pelo contrário, a maioria dos seus correligionários pretendiam um governo 
centralizador, com a supremacia dos amplos poderes legislativos centralizados no Parlamento, 
levando desde os primeiros anos da República à proliferação de partidos políticos. Dividiam-se 
em termos de regime, mais na questão ideológica do que verdadeiramente na forma: entre uma 
república demo-liberal conservadora (José Relvas, Pinheiro Chagas, António José de Almeida 
ou Brito Camacho) e um republicano-socialismo (Afonso Costa, Domingues dos Santos, Raul 
Proença, António Sérgio) não haveria manifestamente grande contradição. 

Abolida a Carta Constitucional em vigor no regime monárquico, o país regia-se pôr 
decretos ditatorialmente emanados do Governo Provisório até à promulgação da Constituição 
Republicana (1911) e a convocação de eleições para os órgãos legislativos. 

A Constituição do novo regime, recebeu influências da Constituição Brasileira (1891), 
no que respeita à formação de um Parlamento bicamaralista, mas também das Constituição 
Francesa e Suíça respectivamente nos direitos e garantias individuais, na atribuição dos poderes 
presidenciais e na descentralização dos poderes municipais. 

Apenas alguns anos após a implantação da República, entrava-se num período de 
instabilidade devido à grave crise sócio-económica que a participação numa guerra para a qual o 
país não estava preparado, ao contrário do que se afirma, em 1914 nenhum país, com a 
excepção da Alemanha, tinha as forças militares e a prontas para uma guerra moderna, em 
moldes diferentes das anteriores. 

A participação efectiva de Portugal no conflito, não aconteceu por imposição directa da 
França ou da Inglaterra mas resultou apenas da vontade expressa do Governo português, 
constituído na União Sagrada e desejoso de ver reconhecido o seu prestígio internacional numa 
Europa onde o número de repúblicas era muito reduzido (Portugal, França e Suíça) em 
comparação com os regimes monárquicos. 

O argumento perante a opinião pública para o envio do Corpo Expedicionário Português 
para França e de contingentes para as Colónias, tinha motivações que se prendiam directamente 
com aspectos de Geopolítica. A eventual perda das Colónias em futuras negociações 
diplomáticas internacionais, derivado aos acordos Germano-Ingleses (1912-1913) tendentes a 
repartir entre si as colónias de Angola e Moçambique, confinantes respectivamente com as 
possessões alemãs dos Sudoeste Africano e do Tanganica onde já se tinham dado escaramuças 
entre as tropas coloniais portuguesas e germânicas. 

A manifesta impreparação das divisões portuguesas para a prolongada guerra nas 
trincheiras, a falta de material logístico e de renovação dos contingentes de soldados, bem como 
na sociedade civil a escassez dos produtos alimentares mais básicos e a subida generalizada do 

Teófilo Braga com uma formação ideológica e filosófica superior aos seus contemporâneos doutrinadores na Ia 

República, foi talvez o primeiro a ver em mais clarividência que o regime em vez de discursos inflamados no 
Parlamento precisava era de um Governo que pudesse pôr em prática uma série de medidas de fomento através 
do progresso científico, permitindo a implementação de infraestruturas que obstassem à miséria terrível que se 
fazia notar particularmente na proliferação da mendicidade nas cidades, ou no abandono e ruína do meio rural, 
(sobretudo no norte do país), cuja realidade conhecia melhor. Esperanças infundadas de pôr em prática as 
grandes reformas que tinha em mente, levaram-no a apoiar quase todos os governos que pareciam querer fazer 
algo de novo, desde o Governo da União Sagrada até à ditadura de Sidónio Pais. Como as suas ideias fossem 
pouco escutadas e muito menos concretizadas, morreu solitário na sua casa de Matosinhos. 
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custo de vida, com a inflação a atingir valores muito elevados, provocam tumultos nas ruas de 
Lisboa com a participação activa de soldados e civis, resultando na breve ditadura de Pimenta 
de Castro (1915) que haveria de ser seguida por uma outra mais duradoura e original. 

Aproveitando este descontentamento generalizado, bem como a ausência do Presidente da 
República, Bernardino Machado e a falta de contigentes de tropas leais ao Governo de Afonso 
Costa, o major de artilharia e lente de cálculo integral na Universidade de Coimbra, Sidónio Pais 
prepara um golpe de Estado, que eclode em 5 de Dezembro del917. Ainda não estava 
triunfante o movimento, já este recebia adesões dos mais díspares sectores, desde os radicais e 
«históricos» republicanos como Machado dos Santos, aos «situacionistas-conservadores Brito 
Camacho, António José de Almeida e Egas Moniz (partido Evolucionista e Unionista), aos 
monárquicos de Alfredo Pimenta, passando pelos Socialistas e até pelos anarquistas da União 
Operária Nacional, sob a pessoa de Alexandre Vieira. A base de apoio tão ampla que Sidónio 
conseguiu, foi justamente porque o seu programa governativo, sem grande conteúdo político e 
ideológico assentava em três pontos principais, de consenso generalizado: 1 - Repatriar, ou caso 
não fosse possível, proibir o envio de mais contigentes do Exército para o teatro de operações 
da Flandres, que foi aliás a política adoptada daí em diante; 2 - Lutar contra o açambarcamento 
dos géneros essenciais, bem como travar o aumento acentuado da inflação que se traduzia 
naquilo que comunmente o homem da rua designava por «crise das subsistências»; 3 - Retirar a 
supremacia política ao Partido Republicano Português, que depois de meia dúzia de anos no 
poder era acusado algo exageradamente de clientelismo e de corrupção generalizada. 

Apesar do Sidonismo ter durado tão pouco tempo e por conseguinte não se saber ao 
certo quais as reais intenções do Presidente, parece-nos apressado que este visasse instalar uma 
ditadura militar como o fez logo a seguir Primo de Rivera em Espanha, ou ainda menos 
podemos concordar com a frase tantas vezes repetida de que Mussolini considerava Sidónio 
um percursor das experiências fascistas na Europa. 

Torna-se difícil fazer um balanço e muito menos um, prognóstico das alterações no 
relacionamento diplomático resultantes da curta vigência do Sidonismo. Mesmo assim, nesse 
curto espaço de tempo registaram-se algumas alterações significativas: foram restabelecidas as 
relações diplomáticas com a Santa Sé, normalizado o entendimento diplomático com a Espanha, 
a par da demissão compulsiva dos principais representantes consulares nas legações mais 
significativas, geralmente ligados ao P. R. P. ou a algum dos outros dois partidos políticos 
componentes da União Sagrada como o afastamento de Manuel Teixeira Gomes e de Norton de 
Matos. 

Apesar de tudo, podemos tout court encontrar algumas analogias entre o Sidonismo e o 
Salazarismo, a vontade de criar um partido «acima de todos os outros», a concessão de poderes 
mais extensos ao executivo, ou seja ao Presidente da República, o que só veio a acontecer na 
Constituição de 1933. O segundo aspecto comum prende-se com uma república que em ambos 
os casos iria quase de certeza conduzir à Monarquia Constitucional. 

O Integralismo poderá procurar as suas origens na ideologia de um pequeno partido, o 
Centro Nacional Católico (Porto, 1898). Este partido político pouco influente, tinha os seus 
fundamentos na «democracia cristã» tal como tinha sido enunciada pelo papa Leão XIII, na 
encíclica Rerum Novarum. Em 1902, surge o Partido Nacionalista (teve como militante Barros 
Gomes), baseado num catolicismo mais direitista, com um nacionalismo mais vincado, 
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fundamentado na ideia do Zentrum alemão, isto é, a religião e o Estado (?) factores de 
unificação e eventual expansão da Nação. 

O seu principal doutrinador Jacinto Cândido, afirma no Congresso Nacionalista de 
Braga (1903) que a ideologia do partido se baseava no conceito superior do nacionalismo. 
Encontramos carácter mais científico no nacionalismo exposto por Hipólito Raposo, muito mais 
agressivo e já com muitos dos conceitos que iriam ser utilizados pelo Integralismo e mesmo 
aproveitados pelo fascismo, em que parece estar implícito no raciocínio dos nacionalistas a ideia 
de superioridade da Nação e da razão do Estado sobre o indivíduo, mesmo talvez a ideia de 
uma certa superioridade biológica de uma élite monárquica, a quem seria entregue a chefia do 
Estado monárquico- conservador porque nacionalista. 

O Integralismo, segundo Pequito Rebelo, apresenta uma estrutura mais elaborada e 
precisa, embora os princípios não sejam muito diferentes dos apresentados anteriormente, os 
conceitos ideológicos dependem dos seus doutrinadores, que estavam longe de ter uma 
homogeneidade de linha de raciocínio e de acção, principalmente das diferenças entre as 
gerações que elaboram a sua ideologia: se para a primeira geração a questão de opção pelo 
regime monárquico é clara, ela já não se afigura assim tão transparente para a geração mais 
nova, que de um modo geral se acomodará ao regime republicano, fosse ele o salazarismo ou 
não. Não se podendo considerar apenas mais um movimento, ou sequer um partido idêntico aos 
outros vigentes no quadro de uma república demo-liberal, surgiu (1913) quando do exílio dos 
seus primeiros teorizadores, Aires de Orneias, Paiva Couceiro, Luís de Almeida Braga, Alberto 
de Monsaraz e Rolão Preto.68 O desterro dos seus membros noutros países europeus foi a 
opção própria por discordarem frontalmente do regime republicano, publicando alguns escritos 
sobre o fundamento desta nova ideologia política. 

Na mesma altura (1914), surgem artigos na publicação Alma Nacional (1912), 
posteriormente na Nação Portuguesa (1914) e no jornal Monarquia (1917), para além de 
conferências proferidas na Liga Naval (1915) proferidas por quem viria a ser o principal mentor 
e doutrinador do movimento, o bacharel em direito ensaísta e poeta António Sardinha, tendo 
sido especialmente a série de conferências proferidas naquela instituição que nos permite 
conhecer a posição dos Integralistas sobre o relacionamento com Espanha. No título A Questão 
Ibérica, rejeitam liminarmente o Federalismo ou qualquer entendimento no sentido da união 
com o país vizinho. A. Sardinha em colaboração com João do Amaral, Hipólito Raposo e 
Pequito Rebelo apresentam um campo de acção - que ambos queriam doutrinário - inteiramente 
novo, que apreenderam quando do exílio em Paris em contacto com os membros da Action 
Française , adaptando-o à realidade portuguesa. Em traços muito gerais eram adeptos de "uma 
monarquia orgânica tradicionalista e antiparlamentar"69 Dentro de um campo filosófico, talvez 
possamos classificar a concepção de Sardinha como Tomista, isto é baseada no primado do 
espírito sobre a razão, ou seja transpondo para um suporte ideológico-políttico, a experiência 
das instituições e não a sua racionalidade que conduz à prosperidade e engrandecimento da 
Nação e, por inerência, ao ressurgimento do próprio Estado. O agente determinante deste élan 
vital é a própria Raça, que por sua vez é em grande parte influenciada pelas características 

Que a este propósito escreve: "Eu estava em Lovaina e ia muitas vezes a Paris antes da primeira guerra. 
Visitava a Action Française, na Rue Rome onde conheci Charles Mauras, Bainville, Pujo, Léon Daudet" J. 
Medina et alia, 1990 - A, p. 97 
69 A. Marques 1978, p. 577 
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naturais e humanas do Meio em que se desenvolve. Uma ideologia que em certos aspectos, 
retirando a componente religiosa, faz lembrar as teorias deterministas de adaptação e 
condicionalismo do Meio. Em Geografia Política é demasiadamente parecido com os princípios 
fundamentais dos postulados Ratzelianos. 

Para António Sardinha, a originalidade do nacionalismo português explica-se porque 
"Cada país se concretiza na individualidade incomunicável do seu determinismo, não se 
sobrepõe ao passado de uma raça o passado de outra raça"70.No entanto, quer queiramos quer 
não, a influência nacionalista francesa Maurrasiana existiu sempre no Integralismo português, 
mais até, ter-se-á acentuado com o decorrer do tempo, principalmente após a morte de António 
Sardinha (1925). Segundo este o "nacionalismo não poderia pela sua própria essência, deixar de 
ser nacional. As semelhanças, que os diversos movimentos nacionalistas podem apresentar entre 
si, provêm apenas, da identidade das situações: um organismo nacional, ameaçado na sua 
substância, reage por uma afirmação da sua individualidade. "71.Como podemos afirmar a 
originalidade do Integralismo Lusitano face às influências Maurrasianas? Quanto a nós a 
resposta está nas suas características específicas, entre as quais lembraríamos as que consideram 
o espaço geopolítico nacional num óptica do municipalismo, enquanto que a nível internacional 
se pugnava por uma aproximação com os regimes políticos mais conservadores. 

Regresso às «condições naturais» estruturantes de Portugal, por ordem crescente a 
Família, o Município, a Corporação, a Província, a Pátria e o Estado. Depois de reconstituída a 
família - agrupamento base e orgânico da Nação - esta terá expressividade no Município 
(paróquias organizadas em concelhos), nas Corporações (agrupamentos de profissionais 
independentes e /ou sindicatos afins). A implementação de um sistema administrativo específico 
do caso português, como seja o municipalismo concelhio. As paróquias organizadas em 
concelhos formam a(s) diversa(s) Província(s), que mais não são do que parcelas da Pátria ou se 
quisermos, da Nação, que será organizada no sentido do culto das tradições, características 
inerentes a uma Raça e a um Meio em que as instituições são sólidas e estáveis porque fruto da 
experiência, ou melhor, do tradicionalismo e do desenvolvimento, ambos inerentes a um Estado 
monárquico-conservador. As instituições enunciadas só podem ter cabimento num regime 
monárquico, mas este é determinado pela personalidade e acção do Rei, através dos seus órgãos 
governativos próprios. 

A aplicação do Integralismo, tinha para A. Sardinha uma importância fundamental quer 
para o tornar uma ideologia válida de organização da Nação face ao republicanismo existente, 
como para o tornar credível aos olhos dos seus conterrâneos, condição essencial de adesão dos 
meios sociais elevados. Em alguns estratos jovens da alta burguesia tornou-se moda adoptar o 
Integralismo como ideologia política como quem compra um adereço de vestuário de alto 
preço, como mordazmente escrevia na Seara Nova o seu director Raul Proença. Refira-se que 
nesta altura, primeiros anos da década de vinte, a questão do regime já era um aspecto 
secundário para Sardinha, nisto estava já próximo de personalidades integralistas mais novas, 
como Raul Esteves, Conde de Monsaraz, Marcelo Caetano ou Rolão Preto, que acabarão por 
aderir ao regime de Salazar. 

7. D'Assac, 1962, p. 316 
'ibidem, p. 317 
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Um dos problemas que a República teve de enfrentar, como aliás já o tivera de fazer em 
parte a Monarquia Constitucional, foram as constantes ameaças, mais ou menos veladas do 
desmembramento das possessões coloniais portuguesas por parte da Alemanha, da Inglaterra e 
mesmo da França. Só conhecimento por parte do Governo português desses acordos destinados 
a dividir as Colónias e o início da Primeira Guerra Mundial permitiram que tal facto não se 
concretizasse. 

A Constituição de 1911 preconizava que as Colónias faziam parte integrante da Nação 
portuguesa com o mesmo estatuto jurídico-administrativo das Províncias metropolitanas. O 
Governo da República apercebeu-se logo nos primeiros meses após a institucionalização do 
novo poder da importância Geopolítica das possessões ultramarinas não só pela valorização das 
matérias-primas exóticas, mas também pelo prestígio entre as demais Nações europeias que 
advinha da posse de vastos territórios onde a soberania portuguesa estava implantada. 

Logo a partir da sua fundação que o Ministério das Colónias (1911) adoptou uma 
estratégia tendente à valorização dos recursos endógenos das Colónias (agropecuária e 
exploração de matérias-primas), a par de um esforço para a modernização das infraestruturas 
(transportes marítimos e ferroviários), comunicações (rede rádio-telegráfica e telefónica) que 
atraíssem pelo menos uma parte dos contingentes migratórios destinados ao Brasil, para a 
colonização das áreas litorais e de algumas áreas planálticas do interior de Angola e dos vales 
das bacias fluviais em Moçambique. Não obstante os esforços tendentes a angariar colonos 
para povoar essas áreas, o número de europeus não ultrapassava as escassas dezenas de 
milhares de indivíduos no início da década de vinte. 

A tímida descentralização administrativa proposta pela Ia República (1914 e 1917) para 
as Colónias, com a nomeação de Altos Comissários,72 não visava conceder autonomia 
administrativa mas antes controlar mais eficazmente as finanças das possessões ultramarinas, 
aplicando os réditos provenientes da própria exploração dos recursos naturais, bem como a 
realização de campanhas de submissão de povos indígenas, não sendo por acaso que aquele 
cargo era ocupado quase sempre por militares.73 

A política de desenvolvimento através da implementação de infraestruturas e de medidas 
tendentes à protecção dos indígenas através da abolição das leis de trabalho forçado e 
respectiva fixação em colonatos agrícolas, esbarrava com a incompreensão dos colonos brancos 
e o quase generalizado analfabetismo. 

A consciência da necessidade de uma progressiva autonomização por parte dos colonos 
brancos ou da minoria de mestiços das cidades, levou a que seguissem com interesse e 
participassent?) nos trabalhos da Liga Africana (fundada em 1920) que reuniu no Congresso 
de Londres e de Lisboa (1923) onde se reclamava a igualdade de direitos entre portugueses 
brancos e de cor, evidentemente apenas no que dizia respeito à élite urbana a que correspondia 
uma minoria da população. Mesmo assim, a muito liberal Ia República perseguiu aqueles (raros) 
intelectuais brancos e mestiços que em Angola mais do que em Moçambique preconizavam 
maior autonomia política para as colónias. 

Será justo destacar a figura de Norton de Matos, Alto-Comissário em Angola em 1914, 1917, 1921-24 e João 
Belo entre 1926-28. 
73 Campanhas militares e de colonização no Norte de Moçambique até 1913, no Sudoeste de Angola até 1914-
1915, na Guiné até 1915 e em Timor Ocidental até 1913 e com acções esporádicas até 1931. 
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O regime republicano procedeu a alguns reajustamentos no foro das relações 
internacionais herdados da Monarquia Constitucional, cortou as relações diplomáticas com a 
Santa Sé (1913) e durante a Primeira Guerra Mundial com a Alemanha (1916), por inerência 
com a Áustria e a Turquia e por razões de mudança de regime com a Rússia dos Sovietes 
(1918) e o México. 

Após a declaração de guerra da Alemanha, Portugal estabeleceu contactos com os 
Aliados para concertar políticas comuns de estratégia militar e económica, tendo sido um dos 
países que participaram no Congresso Económico dos Aliados, realizado em 1916 e 1917. 
Findo este conflito, os delegados portugueses participaram juntamente com países neutrais e 
outros que tinham sido beligerantes nas reuniões da Petite Table, genericamente assim 
denominada por agrupar os países que não eram considerados decisórios nas Conferências de 
Paz ou Tratados de Paz de Versalhes (1919-1920).74 

O relativo prestígio de Portugal conseguido com a participação no conflito mundial 
permitiram-lhe fazer parte de diversas Comissões Internacionais, das quais destacamos pelo seu 
evidente interesse Geopolítico, a de formação da Liga das Nações, dos Portos e Vias Fluviais e 
da Aeronáutica, a par de compensações territoriais, que fossem incluídas nas reparações de 
guerra a título de indemnizações, os pagamentos da Alemanha relativos às devastações 
praticadas em Angola e Moçambique. 

A Geopolítica europeia, ditada pelas principais potências decisórias dos Aliados (França, 
Reino Unido e E.U.A.) propunha-se redesenhar a nova carta política, alterando as delimitações 
fronteiriças, modificando os regimes políticos existentes e impondo pesadas sanções 
económicas aos países pertencentes às Potências Centrais derrotadas no conflito mundial, a par 
de se preconizarem diversas medidas destinadas a isolar a Rússia Soviética e a fornecer ajuda 
aos que combatiam o novo regime instalado havia dois anos. 

Paralelamente, à semelhança do que fizeram os outros países beligerantes, foram 
normalizadas as relações diplomáticas com a Alemanha e a Áustria (1920), beneficiando de uma 
relativa estabilidade conseguida com a consolidação do regime, executa o regime de Lisboa uma 
ofensiva diplomática traduzida pela abertura de legações e consulados em algumas capitais de 
países dos Balcãs (Bucareste, Belgrado e Atenas), e da América Latina (Buenos Aires e 
Santiago).O facto da Grã-Bretanha ter uma crucial importância para a diplomacia portuguesa no 
exterior, fez com que o Governo português elevasse a representação consular em Londres à 
categoria de embaixada75 (1920), procedendo de igual forma com a legação do Rio de Janeiro 
(1913) para mostrar a importância que tinha para Portugal o principal país de destino da 
emigração lusa e sublinhar as relações de amizade entre os dois países. 

Paralelamente, os representantes diplomáticos portugueses primaram pela estabilidade 
nos seus cargos, sendo geralmente políticos ou intelectuais da mais alta craveira que 
representavam o nosso país nos principais consulados e embaixadas: Duarte Leite na legação do 

Pela parte portuguesa, a representação foi sempre ao mais alto nível de cargos governamentais, com a presença 
do Ministro dos Negócio Estrangeiros dos diversos partidos que detinham a maioria parlamentar. Usaram da 
palavra nas diversas Comissões constituídas para o efeito, personalidades como Egas Moniz, Afonso Costa, 
Jaime Batalha Reis, Conde de Penha Garcia, Teixeira Gomes, Norton de Matos e João Chagas, assinando os 
Tratados de Paz com a Alemanha (1919), com a Áustria (1919), a Bulgária (1919) e a Turquia (1920), bem 
como os montantes e acordos gerais das reparações de guerra, a delimitação das fronteiras coloniais. 
75 Escolhendo para a representar o escritor e diplomata Teixeira Gomes, Presidente da República entre 1923 e 
1926 
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Rio de Janeiro (1914-1931); Manuel Teixeira Gomes em Londres (1911-1923); João Chagas 
em Paris (1911-1924); Sidónio Pais em Berlim ( 1912-1916) e, em Madrid, respectivamente 
José Relvas ( 1911-1914) e Augusto de Vasconcelos (1914-1919) tendo participado em 
diversas reuniões internacionais para debater questões ou assinar tratados e convénios que 
interessavam a todos os países europeus.76 Em contrapartida, era numeroso o corpo diplomático 
acreditado em Lisboa, além de estarem representados embaixadores de praticamente todos os 
países europeus, passaram a existir pela primeira vez legações de outros países como sejam 
Cuba, Egipto, Peru ou República Dominicana. 

A Liga ou Sociedade das Nações já tinha sido esboçada no período anterior à Primeira 
Guerra Mundial, através das Conferências de Paz (Haia, 1899 e 1907), onde participaram as 
principais potências da Europa. Os traumatismos e horrores do Conflito Mundial, levaram os 
Governos de diversos países, quer dos Aliados, das antigas Potências Centrais ou mesmo alguns 
neutros a fundarem uma organização internacional destinada a tutelar e resolver os diferendos 
entre os diversos países: acesso a recursos, disputas territoriais e demarcações fronteiriças que 
não seriam raras nessa Europa do post Guerra. Esperava-se que a via do diálogo e não o 
recurso às armas como tinha sido feito até aqui, pudesse resolver os conflitos entre os diversos 
países membros e destes com as outras Nações do Globo. Na realidade tratava-se de uma 
tentativa para evitar a todo o custo que a situação de conflito armado europeu não se repetisse, 
mas dentro de uma ordem político-económico moldada segundo os desígnios das principais 
potências vitoriosas na Primeira Guerra Mundial. 

A resolução pacífica dos conflitos, implicava que os contenciosos entre os Estados 
fossem resolvidos à luz do Direito Internacional, acatando as decisões do Tribunal Permanente 
unicamente pela força moral que daí adviria. Terá especial interesse Geopolítico as disposições 
relativas aos acórdãos do artigo 10° em que se determinava como condição específica de 
aderência a este organismo internacional a aceitação e o cumprimento da integridade territorial 
de cada Estado e a independência política de cada Nação. Facilmente se perceberia que as 
principais potências mundiais não se vergariam às admoestações do Tribunal Internacional, nem 
mesmo quando em casos muito graves, este organismo decretava tímidas sanções económicas. 
A S.D.N com sede em Genebra (1920) tinha uma estrutura que assentava fundamentalmente no 
Tribunal Permanente de Justiça Internacional a quem competia fazer cumpri r- pelo menos em 
teoria - as resoluções deliberadas pelos países membros e destes com outros Estados não 
pertencentes à S.D.N.77 

Especial interesse para o nosso país tinha a Comissão Permanente de Mandatos, que 
tinha como função inicial atribuir os territórios não autónomos (leia-se colónias), anteriormente 
pertencentes à Alemanha e à Turquia por outros países administrantes. Depois de cumprida esta 

Mencionando-se a adesão e assinatura da Convenção Radiotelegráfica Internacional (Londres, 1912); 
Convenção Internacional de Combate ao Ópio (Haia 1912), Convenções Sanitárias Internacionais (Paris, 1912 e 
1922); Convenção para o Estabelecimento da Estatística Internacional (Paris 1913); Convenção de Navegação 
Aérea (Paris, 1919 e 1920); Convenção da Propriedade Industrial (Berna, 1920) ;Convenção do Instituto 
Internacional do Frio (Paris, 1920); Convenção Internacional das Comunicações Postais ( Madrid,1920 e 
Estocolmo 1924) ;Convenção Internacional do Sistema Métrico (Sèvres, 1920); Convenção para a Suspensão do 
Tráfico de Mulheres e Crianças (Genebra, 1921) e a Convenção da Análise Química das Matérias da 
Alimentação (1912) 
77 Onde chegou a estar representado o nosso país através do Dr. Afonso Costa substituído pelo coronel Augusto 
Freire de Andrade. 
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função passou essencialmente a resolver problemas fronteiriços entre as colónias dos países 
europeus, muitas das vezes ainda de fronteiras elásticas porque mal definidas ou inexistentes. 

Apesar do flagrante exemplo da incapacidade de Portugal em melhorar as condições de 
vida da população autóctone das colónias, cujo regime de trabalho se aproximava da semi-
escravatura apresentado e comprovado perante diversos relatórios de delegados de diferentes 
países da S.D.N, a verdade é que o nosso país gozava de um certo prestígio internacional pois 
teve durante bastante tempo três vogais escolhidos por votação e incluídos no Tribunal 
Permanente de Arbitragem.78 

Um dos aspectos da propaganda do Partido Republicano anterior a 1910 era 
precisamente o de resolver o grave problema do analfabetismo em Portugal, que atingia valores 
excessivamente elevados se os compararmos com os registados nos outros países da Europa 
Ocidental (75,1% de analfabetos em 1911), se bem que a preocupação com o fomento da 
instrução se devesse mais a uma necessidade de incutir a doutrina republicana nas populações 
do que propriamente em facilitar o acesso de toda a gente a manifestações e eventos culturais. 
Estes eram reservados à classe média - alta de onde poderiam sair os futuros quadros 
administrativos da república. Em consonância com a propaganda que prefigurava, o Governo 
Republicano Provisório e os seus sucessores viram-se obrigados a tomar uma série de medidas 
relativas à instrução e ao ensino, apenas numa análise superficial indicaremos as mais 
significativas:79 

1 - Decreta-se o estabelecimento do ensino oficial livre, com a escolaridade obrigatória 
entre os sete e os dez anos; 

2 - Implementação de Escolas Normais para preparação e formação de professores 
(1919); 

3 - A expansão do Ensino Médio (Liceal) teve mais a ver com a implementação de 
infraestruturas do que propriamente no reajuste dos programas curriculares e nos conteúdos 
programáticos; 

4 - 0 Ensino Técnico, que não tinha sido objecto de grande atenção por parte da 
Monarquia foi objecto de diversas reformas para modernizar os currículos das escolas técnicas, 
que passavam a ter o estatuto de Ensino Médio ou Superior; 

5 - A fundação de outros estabelecimentos de ensino superior que permitissem ministrar 
novos currículos de acordo com a actualização inerente aos progressos técnico-científicos 
verificados nas duas primeiras décadas do século foi uma das preocupações dos diversos 
Ministros da Instrução; 

6 - Criaram-se algumas escolas técnicas de ensino médio, ao contrário dos Institutos 
Técnicos Superiores, estas estavam mais descentralizadas, permitindo um acesso mais fácil por 

Outros organismos que trabalhavam em estreita coordenação com a S.D.N. eram a Organização Mundial de 
Saúde e o Tribunal Misto do Egipto destinado a conduzir este país à independência, processo longo e 
complicado, que se estendeu desde 1922 até 1936, devido aos entraves levantados pela potência colonizadora, a 
Grã-Bretanha e, em parte, pelas implicações geopolíticas para o vizinho Sudão, onde os franceses também 
tinham interesses coloniais. 
79 Para as que dizem respeito unicamente ao ensino da Geografia Política /Geopolítica consultar, H. Diogo, Un 
siècle de géographie au Portugal: L'Ecole portugaise de géographie et L'Enseignement Supérieur, "Mémoire de 
maîtrise de géographie", Lyon 2, Faculté de Géographie, Histoire, Histoire de L'Art et Tourisme", 1985, pp. 7 -
12; e 62-63. 
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parte de numerosos alunos da província que não podiam deslocar-se para Lisboa, Porto e 
Coimbra ou apenas desejavam habilitações de grau médio. 

7 - O novo regime não abdicou da reformulação dos estatutos da Universidade de 
Coimbra, bem assim como a alteração dos currículos, dos diversos cursos das Faculdades que 
foram também restruturação. Paralelamente, fundaram-se as Universidades de Lisboa e Porto. 

8 - A cultura popular também não foi esquecida, fomentou-se o aparecimento de 
diversas agremiações e clubes, de bibliotecas públicas, no campo do ensino o surgiram as 
denominadas «escolas livres», de que António Sérgio foi o paladino, bem como da 
Universidade Livre (1912) e a Universidade Popular (1913), suponho que da iniciativa de Bento 
de Jesus Caraça. Também no que respeita à instrução e cultura se fizerem progressos, com o 
aparecimento de numerosos jornais, revistas e edições populares de livros das mais diversas 
temáticas. 

A difusão do ensino republicano, que à partida pressuponha a utilização de uma 
pedagogia moderna, teve papel preponderante a Maçonaria, que desde a implantação da 
república, senão mesmo antes (Congresso Nacional Maçónico, Porto 1914) já preconizava a 
instrução como um direito universal e popular. Não se contentando com a simples teoria, vai 
pôr em prática uma vasta acção educativa e assistencial, financiando jardins de 
infância/lactários, algumas escolas, a Universidade Popular, cantinas e asilos. 

Segundo um dos dirigentes Maçónicos, Adolfo Lima, pedagogo e professor durante a Ia 

República, a pedagogia, síntese da psicologia e da sociologia, permitiria aplicada ao ensino 
desenvolver as capacidades cognitivas do aluno, de modo que este não fosse um mero 
transmissor de conhecimentos ou práticas que lhe eram inculcados, mas antes indivíduos 
habituados a raciocinar e a discernir por iniciativa própria, preparados - tanto física como 
mentalmente - para serem cidadãos úteis na sociedade (republicana) que se pretendia construir. 

Para além da pedagogia, também noutros campos científico-literários brilharam os 
investigadores portugueses, dir-se-ia que a liberdade de expressão permitiu o aproveitamento e 
utilização das potencialidades da intelizentia portuguesa80 muitas vezes ligados a movimentos 
académicos e literários: os poetas e escritores que fundaram a revista Orpheu (Lisboa, 1915) 
Portugal Futurista (1917) e Contemporânea (1922/23), embora não seja muito fácil integrá-los 
dentro de uma corrente literária, sempre podemos tentar classificá-los como pertencendo à 
escola futurista: Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, António Boto, Fernando Pessoa, 
Florbela Espanca. 

Mais convencionais, decididos a uma intervenção (polémica) na sociedade, não só 
dentro do campo das letras, da história, da sociologia mas também da ideologia política, foram 
os fundadores da revista revolucionária Seara Nova81 (1921) Raul Proença, António Sérgio e 
Azevedo Gomes. 

Poderemos referir como nomes mais conhecidos em diversas áreas do saber científico com mais ligações com a 
Geografia, o antropólogo Mendes Correia, os etnógrafos Teófilo Braga e Leite de Vasconcelos, os historiadores 
Damião Peres e Hernâni Cidade. 

Merece destaque à parte a análise da estrutura dos conteúdos, das correntes ideológicas que lhe deram origem 
e das implicações que teve na sociedade portuguesa uma revista como a Seara Nova (apenas a Ia série - até finais 
da década de vinte) cujos artigos, sejam eles literários, histórico-geográficos, políticos ou (mais raramente) do 
domínio das ciências exactas, ainda hoje espantam pelo seu rigor, seriedade e vanguardismo literário, ideológico 
e científico. Fundada em 1921 por António Sérgio, Aquilino Ribeiro, Jaime Cortesão, Raul Proença, Raul 



59 

Já desde os finais da Monarquia Constitucional que o desenvolvimento da etnografia e 
da antropologia bem como de âmbito mais popular, o interesse de recolha de tradições 
relacionadas com o folklore ou a música popular, terá levado os intelectuais a interessarem-se 
pela diferenciação de hábitos, costumes, modos de vida diferenciados existentes de Norte a Sul 
do território continental e das ilhas adjacentes. 

A tímida descentralização republicana, mais contribuiu para o difundir da mensagem 
regionalista, assente não só em valores culturais mas também com uma certa dimensão política 
de reivindicar uma maior descentralização que a república prometeu mas efectivamente (quase) 
não concedeu. No entanto, a maioria da população estava consciente da perenidade da unidade 
nacional. O mito da identidade do território anterior à nacionalidade, com a sobreposição da 
fronteira hispano-portuguesa segundo a área de ocupação dos lusitanos não se afoitando muito 
à diversidade regionalista do país. 

Para a maioria dos investigadores, os contrastes geográficos, antropológicos e históricos 
e sensu lato paisagísticos seriam marcantes entre o Norte e o Sul, ideia que aliás já não era 
nova, datava pelo menos da segunda centúria do século anterior, repetidas vezes enunciada por 
pensadores com a formação mais diversa como historiadores (Oliveira Martins), políticos 
(Alberto Sampaio, Basílio Teles e Sampaio Bruno), economistas (Anselmo de Andrade), 
etnólogos (Leite de Vasconcelos), antropólogos (Mendes Correia) e geógrafos (Silva Teles, 
Paiva Bóleo e embora de formas diferente Luís Schwalbach e Amorim Girão), mas não pondo 
de forma nenhuma em causa a unidade nacional como um todo resultante dessa mesma 
heterogeneidade regional, patente pelo menos entre o Norte e o Sul do país, quando não entre 
as diversas regiões político-administrativas em que se dividia o país. 

Brandão e Teixeira de Vasconcelos, a revista Seara Nova propunha-se. "(...) ajudar os partidos a aperfeiçoarem-
se e a governar bem (...) pelo facto da élite intelectual ter renunciado ao seu papel directivo", (Apresentação -
Duas Palavras, " Seara Nova", n°l, Outubro, Lisboa, 1921, pp. 1-3). Mais do que um lugar nas cadeiras do Poder 
interessava-lhes mais ser uma espécie de ideólogos, de reserva moral dos intelectuais da república, para quem a 
revista seria um modo de intervenção social e política para consciencializar e moralizar (?) os políticos. 

No que respeita à política colonial, a posição não era muito diferente da dos sectores mais avançados do 
P.R.P. O desenvolvimento das colónias far-se-ia inicialmente com a intervenção de fundos Estatais e de capitais 
particulares, necessários ambos para que o desenvolvimento se tornasse mais acelerado, até que as colónias -
pudessem prescindir do auxílio financeiro da metrópole. 

Referem ainda em alguns dos artigos de opinião as despesas elevadas que o Estado tinha com 
contigentes de um exército superior às realidades de defesa do território nacional em tempos de paz. Em termos 
de política externa, afirmavam-se algo vagamente, internacionalistas e pacifistas, ideais que dentro do estrito 
partidarismo demo-liberal e burguês da república constituía certamente uma novidade (quase) revolucionária. 

Será interessante comparar os aspectos principais da ideologia filosófica em que António Sérgio e 
António Sardinha, que apesar de militarem em campos opostos, fizeram causa comum e aqueles em que se 
mostravam irredutíveis adversários: ambos comungavam de conceitos filosóficos que os afastavam do 
racionalismo positivista de Comte da Ia república, mas de forma distinta. Enquanto a posição de A. Sardinha é 
mais liminar, mesmo mais radical, baseando-se num tomismo religioso, possivelmente mais coerente do que A. 
Sérgio cuja concepção filosófica passou do positivismo e do racionalismo para uma posição mais metafísica, em 
que reconhecia haver algo superior à própria razão em si, o que dominaria de «racionalismo do espírito» de teor 
neo Bergsoniano. Em comum ambos criticavam a apatia conservadora da República, que para além de permitir a 
existência de contrastes sociais imensos defendendo um governo das elites esclarecidas, que governasse com o 
apoio popular, «pela grei» e no regresso aos valores(?), à economia(?) baseada nos sãos princípios do 
aproveitamento e fomento do meio rural. 
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Posição ligeiramente diferente tinham os Integralistas Lusitanos - com a excepção de 
Pequito Rebelo - que pela voz de António Sardinha assumem que os contrastes existentes no 
território nacional existem apenas em termos atenuados e baseados na diferenciações culturais 
entre os habitantes das montanhas e das planícies, mas a este contraste sobreponha-se com 
muito mais intensidade a unidade do país, baseada nas características basilares da Raça e na 
identidade da Nação. 

1.2 - Formação e Consolidação do Estado Novo 

A partir de 1923 desenha-se uma nova etapa na República, em que as opções já não se 
fazem apenas dentro do esquemas de quase hegemonia parlamentar entre o PRP face às 
coligações entre os numerosos partidos para derrubar legitimamente o que eles consideravam a 
ditadura do Partido Republicano Português, na pessoa do seu chefe político, António Maria da 
Silva, em contraposição a outro hábil político, Cunha Leal que esperava substituí-lo no poder. 

O progressivo esvaziamento ideológico da Ia República, a par do desaparecimento dos 
seus líderes carismáticos propiciava o aparecimento de uma nova geração de políticos, com 
ideias diferentes, geralmente em consonância com a implantação de regimes de tendência 
autoritária de direita, de inspiração integralista católica como estava aliás a acontecer em grande 
parte dos países Europeus.82 Também Portugal não haveria de escapar incólume às influências 
do militarismo autoritário de direita, a tentativa de golpe de Estado de 1925 constituiu um 
exemplo característico da tentativa de tomada do poder pelo Exército e as forças ligadas aos 
grandes grupos económicos que os apoiavam. 

Em Maio de 1926, os oficiais de direita, com destaque para os integralistas Martinho 
Nobre de Melo, Trindade Coelho, Manuel Múrias, Filomeno da Câmara e o coronel João de 
Almeida conseguem a adesão à última da hora do general Gomes da Costa (filiado havia pouco 
no Partido Radical), para o levantamento militar que se inicia a partir do Regimento de 
Cavalaria de Braga. Na capital Gomes da Costa dispõe-se com as suas tropas no acampamento 
da Amadora, até o governo verificar que ninguém estava disposto a bater pela legalidade 
Constitucional, levando o Presidente da República a delegar parte dos seus poderes em Gomes 
da Costa e nos militares que o apoiavam. 

Estes estavam longe de constituir um grupo homogéneo propício aos conflitos internos, 
entre monárquicos, republicano-conservadores, integralistas e fascistas, a luta de bastidores 
acabou por colocar no poder temporariamente a facção de republicanos moderados, liderada 
por Mendes Cabeçadas e Cunha Leal (Partido da União Liberal Republicana) onde pontificavam 
personalidades que mais tarde, haviam de ser na maioria líderes políticos ou figuras importantes 

- Como exemplos: a ditadura de Primo de Rivera em Espanha ( 1923-30), ditadura de Pilsudski na Polónia 
(1926-1939), Dolfuss na Áustria (1931-34), Salazar em Portugal (1934-1968), Franco em Espanha (1939-1975), 
nacionalista sem ideologia bem definida, como Ataturk Kemal na Turquia (1922-1938), Metaxas na Grécia 
(1936-1940); ou sob a forma de monarquias, como Alexandre I na Jugoslávia (1929-34), Tojo no Japão (1930-
1945), Getúlio Vargas (1937-1945), no Brasil ou mais repressivos, implantando um regime de inspiração 
fascista idêntico ao de Mussolini em Itália (1922-1945); monarquias sob regência, caso de Carol IV da Hungria 
que se exilou (1918) deixando a regência entregue ao almirante Horthy (1921-1944), regimes resultantes da 
pressão alemã como o de Pétain-Laval na França ocupada (1940-1944); mesmo assim diferentes do nazismo de 
Adolf Hitler (1933-1945) 
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no Salazarismo ( Jorge Botelho Moniz, Albino dos Reis, Duarte Pacheco e Bissaia Barreto) ou 
pelo contrário opositores moderados (Mendes Cabeçadas e Teófilo Duarte) que vão 
conseguindo manter o poder - mais nominal do que real - nas mãos de Bernardino Machado, 
que se sente coagido à demissão. 

Numa segunda fase, os elementos mais conservadores, muitos deles não escondendo a 
sua simpatia pela monarquia, tendo como figuras de proa Raul Esteves e Sinel de Cordes e 
Gomes da Costa, conseguem convencer Bernardino Machado a transmitir todo o poder político 
do executivo (Chefe de Estado e do Governo) para o General Gomes da Costa, mas este é 
intimidado por um grupo de oficiais de extrema-direita e monárquicos (Schiappa de Azevedo, 
Raul Esteves, Sinel de Cordes, Mousinho de Albuquerque e Luís Domingues) a entregar-lhes o 
poder sendo em breve deportado para os Açores. 

O novo presidente general Óscar Fragoso Carmona, claramente direitista, tendo Sinel de 
Cordes como Ministro das Finanças, onde a sua actuação se caracterizou pelo agravamento da 
situação financeira do país, devido aos vultuosos empréstimos concedidos pelo Estado a 
grandes empresas, na maioria delas ligadas a investimentos coloniais que depressa faliram, 
enquanto que a crise económica mundial também se repercutia na balança de transacções 
diminuindo drasticamente as exportações. A panaceia, para a generalidade do governo formado 
por militares, seria a concessão de um vultuoso empréstimo externo pela S.D.N. que permitisse 
realizar obras de fomento e ao mesmo tempo reduzir a dívida interna e amortizar a dívida 
externa. Esta solução foi recusada pelo próprio governo, na pessoa do Presidente do Ministério 
devido aos condicionalismos de controle externo das finanças do Estado português, 
consideradas uma afronta humilhante impostas por aquele organismo internacional 

Terá sido nessa altura, finais de 1929 que o governo presidido por Gomes da Costa, 
pressionado pelas classes possidentes, resolve chamar para a pasta das Finanças Oliveira 
Salazar, professor do Curso de Direito na Universidade de Coimbra, onde regia Economia 
Política e Finanças, de bem conhecidas tendências monárquico-católicas, adepto do catolicismo 
social de Leão XIII e dos sociólogos franceses, como Charles Maurras cujos valores 
doutrinários fundamentais haveriam de nortear toda a sua vida política. Nisso não se enganavam 
as classes dominantes, pois Salazar o homem providencial capaz de unir em proveito próprio 
todos os sectores da direita: desde os integralistas, aos monárquicos, aos republicanos 
conservadores, aos fascistas ou aos elementos do CADC. Estava completa a terceira fase do 
movimento revolucionário do 28 de Maio. 

.A política financeira claramente anglófila do novo Ministro das Finanças, é facilmente 
perceptível quando face à desvalorização da libra (1930) resolve fazer com que o escudo 
acompanhe a mesma política monetária. Ao mesmo tempo protege os numerosos interesses 
ingleses em diversos sectores de actividade da metrópole e nas colónias. A nível interno, 
reprime a agitação política dos grupos civis e particularmente a actividade dos militares que 
conspiravam contra o novo sistema político que se estruturava lentamente 

Este processo foi relativamente lento e demorado, a institucionalização do que se 
poderia quase chamar-se um novo regime, demorará o seu tempo, será necessário estruturar a 
orgânica do novo Governo através da criação de órgãos executivos próprios (Presidência do 
Conselho) ou a institucionalização legal do poder plebiscitar a nova Constituição da República) 
do poder legislativo (Assembleia Nacional), ou mais tarde do poder deliberativo e consultivo 
(Câmara Corporativa). Em finais da década de 20 a prioridade máxima é para Oliveira Salazar 
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restaurar o equilíbrio financeiro através da contenção das despesas internas, invertendo a 
situação da balança de transacções correntes, passando de uma situação de déficit crónico das 
contas públicas para um superavit da balança comercial. 

.A nível internacional, melhoram as relações Luso-Espanholas, Ivens Ferraz tem um 
encontro com o ditador espanhol Primo de Rivera na fronteira do Minho, ainda nesse ano de 
1929, é o Presidente da República, Óscar Carmona que faz uma visita oficial a Espanha a 
convite do Rei Afonso XIII, entrando-se num período de «amizade peninsular» devido à 
semelhança ideológica entre os dois regimes, embora sejam substancialmente diferentes em 
relação ao conteúdo e forma como o põem em prática. Facto incontestável é que nestes 
começos da década de trinta a política da ditadura começava a trilhar um caminho novo, 
fundamentado numa ideologia cujas directrizes se baseavam num nacionalismo algo provinciano 
sem a expressão, a emotividade e a adesão de massas do fascismo italiano. 

No que concerne à Geografia Política nacional, será de destacar uma profunda 
remodelação dos órgãos governativos, primeiramente com a promulgação de um novo estatuto 
do relacionamento entre a Metrópole e as Colónias (Acto Colonial); oportunamente 
apresentado enquanto decorria o Terceiro Congresso Colonial na Sociedade de Geografia de 
Lisboa. Em termos gerais "(...) baseia-se na solidariedade entre as suas partes componentes e 
entre estas e a metrópole; na economia de todas deve prevalecer uma «comunidade e 
solidariedade natural»; a situação financeira de cada território tem de ser sã; e a soberania 
portuguesa é intangível. Paralelamente, é abolido o regime dos altos-comissários, que são 
substituídos por governadores e, sem prejuízo da descentralização garantida, pertence à 
Metrópole a decisão dos assuntos que importem ao conjunto".83 

Sobre a situação geoeconómica mundial, o Ministro das Finanças apresenta o seu 
relatório para o ano de 1930-31 e refere que a crise económica mundial começa a fazer sentir os 
seus efeitos em Portugal, julgamos nós menos do que na generalidade dos outros países da 
Europa, pelo facto de Portugal ser um país de economia fundamentalmente rural e periférica à 
margem das grandes transacções internacionais. Mesmo assim existem dificuldades no 
escoamento externo de produtos, abrem-se falências de empresas. No novo contexto socio
económico, reforçam-se os laços entre as Colónias e a Metrópole, com a concessão 
(comedida...) de empréstimos estatais para algumas obras de fomento nas diversas colónias. Na 
verdade é a tradução em termos geoeconómicos do Acto Colonial, que consiste na 
"nacionalização das colónias e estreita solidariedade delas com a Metrópole",84 mas a que está 
subjacente um novo conceito de solidariedade Geopolítica do espaço português. 

Assim, é de salientar a modificação das estruturas relativas à política colonial, passando 
a ser vedado a qualquer organismo das colónias contrair empréstimos financeiros. A 
revitalização dos territórios coloniais far-se-á mediante uma mais estreita articulação entre estas 
e o continente. Em termos geoeconómicos, as colónias podem estabelecer contactos comerciais 
com outros territórios vizinhos, desde que baseados em relações de justa reciprocidade e se 
esses países independentes ou, no caso das colónias, as suas metrópoles europeias ou de outra 
proveniência tivessem relações diplomáticas com Portugal Metropolitano. 

Em questões da Geografia Política, terá interesse referir que a nova Constituição 
(plebiscitada em 1933) considerar o facto de a Nação portuguesa, ser constituída por partes 

Ibidem, p. 68 
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inalienáveis do território nacional, a metrópole com as ilhas adjacentes e as colónias espalhadas 
pelo mundo: Portugal é um Estado unitário e indivisível se bem que as suas partes constituintes 
estejam geograficamente separadas entre si. 

No aspecto Geopolítico do relacionamento internacional, continua a sobrepor-se aos 
demais países o relacionamento diplomático com a Grã-Bretanha e todas as implicações 
resultantes da Aliança Luso-Britânica, não esquecendo outros Estados como o Vaticano, cujo 
relacionamento melhorou substancialmente desde a instauração do novo regime português. 
Muito lentamente iniciam-se as negociações para o estabelecimento de uma Concordata entre os 
dois países. Tal como na república demo-liberal continuam a manter-se excelentes relações 
diplomáticas com a França, mais que não seja porque a inteligentzia continuava a considerar 
desde o século XIX este país como o modelo a seguir em termos culturais, particularmente nos 
aspectos artístico-literários. 

Destacam-se agora pela novidade o nítido ascendente diplomático dos regimes 
totalitários como a Itália, mais em termos políticos devido às afinidades ideológicas com o 
regime de Mussolini, do que propriamente pela importância económica das transacções 
comerciais. A Alemanha, durante a curta vigência da República de Weimar e mesmo após a 
instauração do regime nacional-socialista nunca teve uma influência político-diplomática 
proporcional à importância das transacções comerciais entre os dois países, fosse devido à 
pressão diplomática inglesa ou ao facto do Salazarismo desconfiar de toda a retórica agressiva 
do nazismo, a verdade é que apesar deste país constituir durante os finais da década de trinta o 
nosso segundo parceiro em termos comerciais, a verdade é que a sua influência política em 
Portugal nunca se pode comparar com aquela que era exercida pela embaixada inglesa e pelos 
particulares deste país, detentores de empresas importantes, senão mesmo estratégicas para a 
economia portuguesa. 

O relacionamento diplomático com Espanha era extremamente complexo, os períodos 
de «amizade peninsular» durante a vigência do regime monárquico de Afonso XIII e da ditadura 
de Primo de Rivera, foram-se progressivamente degradando após a instauração da IIa República 
cujas tendências ideológicas e políticas a partir de meados da década de trinta se voltaram 
decididamente para a instauração de um regime republicano socializante. De qualquer modo, o 
país vizinho nunca teve uma influência diplomática e muito menos económica, que estivesse em 
consonância com os imperativos Geopolíticos condicionantes de uma extensa fronteira terrestre 
comum. 

Como definir o regime? Manuel Lucena o define-o como "um fascismo sem movimento 
fascista" 5, visão diferente tem Lawrence Graham," quando en passant, displicentemente, se 
recusa a falar do fascismo a propósito do salazarismo, que define como "burocracia imperial" -
a burocracy of empire - uma burocracia centralizada de ascendência francesa e jacobina do 
Minho a Timor". Numa perspectiva político- ideológica de cariz conservador, o regime é 
definido por Franco Nogueira como um presidencialismo autoritário, mas Fernando Rosas 
caracteriza-o como um fascismo de raiz católica ou um clerical-fascismo, enquanto Marcelo 
Caetano o define como um sistema liberal-autoritário. Para Braga da Cruz foi um Estado com 

Ibidem, p. 10 
^Ibidem, p. 33 
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partido único, enquanto Quirino de Jesus o caracteriza como um "hibridismo constitucional 
fundamentado num liberalismo depurado". 

Talvez a resposta quanto a nós, esteja mesmo em aceitar a indefinição ou seja, podemos 
contrapor se o Estado Novo tem fundamentos totalitários ou autoritários, definindo o primeiro 
como um sistema que exerce um controle absoluto e total sobre os modos de vida, consciências, 
religião, economia, actividades sociais. Em termos da Geografia Política, o Estado totalitário 
caracteriza-se por destruir toda a individualização regional ou local dos órgãos de soberania 
referentes à estrutura do aparelho de Estado. Em questões de Geopolítica, o seu objectivo 
implica o não reconhecimento de identidades nacionais, de limites fronteiriços e de 
diferenciações político-ideológicas, tendendo-se para a uniformização total de culturas, hábitos 
e práticas sociais. Torna-se um regime "autofágico" porque em casos extremos destrói-se a si 
próprio por falta de estruturas burocráticas, para não falar em revoltas ou conflitos internos que 
não permitem a existência do Estado. Muito menos se pode falar em Nação porque toda a 
amálgama de povos integrados num sistema totalitário se reconhecem como tendo qualquer 
identidade politico-cultural ou social em comum, o que na realidade não existe. 

Concordamos pois com Manuel Lucena quando afirma que o totalitarismo destrói as 
estruturas governativas "daqui decorre a insustentabilidade da expressão «Estado totalitário»".87 

isto porque não admite quaisquer organismos intermédios (sindicatos, organismos corporativos, 
assembleias ou parlamentos) entre o Poder e a população, esta torna-se vítima de um sistema 
opressivo onde apenas o colectivo tem importância, mas sem as solidariedades sociais que 
existem normalmente quando são permitidas agremiações, por isso a sociedade desarticula-se, 
tornando-se frágil acabando por ser integrada no sistema político. 

Possivelmente este será apenas um estudo teórico porque nunca existiu um sistema 
totalitário puro, muito embora o nazismo de Hitler, talvez os sistemas feudais mais 
obscurantistas da Europa medieval, o mini-Estados dos Shoguns tenham em alguns aspectos 
adoptado certas práticas totalitárias no sentido do poder único supremo e indiscutível, mas 
apenas nesse aspecto. Parece no entanto que o sistema encerra em si duas contradições 
insanáveis, que a posteriori podem tornar impraticável a sua aplicação: se predominar 
infinitamente o totalitarismo, a sociedade ou os organismos estatais por muito decadentes que 
estejam, reagem de forma violenta ao sistema e gera-se o caos, se pelo contrário predominar 
durante longo tempo um sistema totalitário ou até mesmo autoritário, a estabilização e a 
«normalidade» originam uma burocracia tão pesada que acaba com quaisquer veleidades de 
revolução, destruindo o sistema totalitário. 

O sistema autoritário assume características diferenciadas, embora repressivo e muitas 
vezes sob o mandato de um chefe único, mais das vezes com organismos político-sociais 
(assembleias ou parlamentos, sindicatos, organismos corporativos, clubes e instituições juvenis, 
organizações para-militares) que apesar de monolíticos sempre são uma cadeia intermédia entre 
o poder do ditador e a população, o que conduz a que esse autoritarismo seja limitado por um 
lado pela própria ineficiência da cadeia hierárquica ou pela existência de outros organismos, que 
embora tenham prerrogativas muito limitadas sempre servem para controlar o poder. Para além 
disso, a existência de associações ou colectividades, geralmente de carácter político-partidário, 
são encorajadas pelo próprio poder, o que conduz a um sistema de cumplicidades e 
solidariedade social entre os seus membros. 

Ibidem, p. 18 
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Permite urna certa «paz social», contando menos com a repressão do que a apatia ou 
adesão da população às ideologias dominantes, pois se o sistema totalitário é repressivo dentro 
de certos limites, essa repressão é um risco calculado por ser previsível (partidos políticos 
proibidos ou actividades clandestinas desde que saiam fora dos cânones oficiais), mas é limitada, 
ou melhor latente e velada para quem não se opõe à sua instituição. Parece evidente que 
podemos incluir o regime português e outros fascismos / autoritarismos de direita nesta última 
classificação. 

Ambos os sistemas não são rígidos, podem evoluir no sentido de um regime liberal e 
passar a um autoritarismo de direita (como aconteceu na Europa das décadas de vinte e trinta) 
ou mais raramente de esquerda (Rússia parlamentar em 1917 para um sistema Marxista-
Lenninista na década de vinte). Menos frequentemente é a passagem do autoritarismo versus 
totalitarismo ou estatismo. 

Numa forma esquemática segundo uma adaptação própria dos conceitos explicitados 
por Manuel Lucena88 e baseados em postulados Max Weberianos, teríamos a seguinte 
interpretação esquematizada: 

Evolução dos regimes: do liberalismo ao totalitarismo 

liberalismo 
estatismo ou autoritarismo 

(corporativismo de Estado ou 
neclibcra! ) 

totalitarismo 

Evolução do regime totalitário 

Evolução na continuidade 
do regime totalitário 

(estabilização) 

Evolução na continuidade 
do regime totalitário 

(estabilização) 

Ruptura epistemológica da 
ideologia do totalitarismo. 

Evolução na continuidade 
do regime totalitário 

(estabilização) 

Activismo 
«Salto em frente» 

Ruptura epistemológica da 
ideologia do totalitarismo. 

Evolução na continuidade 
do regime totalitário 

(estabilização) 

Ruptura epistemológica da 
ideologia do totalitarismo. 

Evolução na continuidade 
do regime totalitário 

(estabilização) 

Estatismo 

Autoritarismo 

Fonte: Segundo um testo sobre as concepções político-sociológicas de Max Weber em M. Lucena, 1994, pág 19 

Nos finais da década de trinta, inícios da década de quarenta, o regime político 
português apresenta algumas semelhanças mas também diferenças substanciais em relação aos 
seus congéneres (?) da Alemanha nazi e da Itália fascista, senão na aplicação prática de certas 
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formas totalitárias, pelo menos no conteúdo e na forma de exteriorização de certa simbologia 
representativa do poder do Estado. Em relação ao primeiro aspecto apenas podemos apontar 
uma identidade no «culto» do Chefe e a existência de um partido político único, da repressão e 
cerceamento da liberdade de expressão sob diversas formas, mas mesmo assim muito mais 
moderado do que o nazismo e diferindo substancialmente dele. Enquanto em relação ao 
fascismo italiano, já se aponta uma maior consonância como sejam o aparato exterior de alguns 
eventos históricos, uma paixão nacionalista hostil aos internacionalismos e aos sistemas demo-
liberais, o anticapitalismo e antimonopolismo professado (em teoria...) por ambos os regimes, a 
instituição de um sistema corporativista entendido como resultante da colaboração das diversas 
classes sociais, mas imposto e tutelado pelo Estado, subordinação do Chefe de Estado (o Rei ou 
o Presidente) ao poder do Chefe do Governo, implementação de uma Constituição totalitária, 
subordinação do indivíduo à colectividade (Nação ou Estado).89 

Se as semelhanças são indiscutíveis, por tão numerosas e acentuadas as diferenças entre 
os dois regimes: o regime português, preferia a repressão preventiva do que a punição por 
meios directos, muito mais utilizada por Mussolini. Enquanto este tinha um partido político 
(pelo menos no início...) forte e coeso, o regime português vivia do apoio do exército ao 
executivo. O partido único, a União Nacional nunca foi um «partido de massas», apesar de 
terem ambos os regimes o apoio incondicional da igreja católica com quem assinaram 
Concordatas, o fascismo Mussoliniano ostentava a supremacia do poder político face à Igreja, o 
que em Portugal nunca aconteceu. Ambos os poderes sempre estiveram separados. Quando 
havia sobreposição de interesses o mais comum era um consenso - apesar de Salazar dar em 
teoria primazia aos interesses do Estado, raramente isso se verificou - quando não mesmo um 
primado dos interesses eclesiásticos sobre os do Estado. Enquanto que Salazar subordinou os 
sindicatos ao Poder, apesar destes existir livremente desde que correias de transmissão do 
ideário corporativista, Musssolini fez quase o inverso, introduziu o partido e a sua ideologia nos 
sindicatos, acabou com os sindicalistas, reduziu os sindicatos à sua mínima expressão como 
associações de trabalhadores, mas modelou-os segundo os interesses do Estado no sentido de 
ver formado um sindicalismo fascista revolucionário 

Em termos de política colonial, o fascismo italiano estava mais interessado numa 
Geopolítica que delimitasse uma área de influência onde a supremacia e o poder de Roma fosse 
incontestável, ou seja a «bacia do Mediterrâneo» nem que fosse à custa do expansionismo sob a 
forma de conflitos armados com países vizinhos (Grécia e Albânia) ou através da ocupação em 
Africa de países independentes (ex.: Etiópia), ou possessões coloniais administradas por outros 
países.(Somália, Líbia). Ao contrário, o regime de Salazar procurou sempre a paz com o país 
vizinho ( não dizemos a neutralidade devido à intervenção na Guerra Civil de Espanha), em 
simultâneo com uma política colonial que apenas tentou manter a soberania nacional nas 
possessões ultramarinas, sem entrar em aventurosos expansionismos. 

" O único a sobreviver às convulsões do conflito mundial foi o regime português porque praticou exactamente o 
contrário daquilo que teorizava: o regime português afirmando-se inquestionavelmente como uma república 
corporativa - expressamente indicado na Constituição de 1933 - teve sempre nos mais altos cargos muitos 
elementos monárquicos (o próprio Chefe do Governo o era), chegando-se pelo menos durante duas vezes a pôr a 
hipótese de restauração do trono, antes da morte do ex. rei D. Manuel II e logo a seguir ao falecimento do Chefe 
de Estado, o Marechal Carmona. Por outro lado, embora subordinasse os interesses individuais aos colectivos (a 
Nação), favoreceu a concentração de monopólios e de outorga de privilégios nas mãos de grandes empresas 
capitalistas particulares, metropolitanas, insulares ou coloniais. 
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E francamente negativa a imagem internacional de Portugal, como consequência da sua 
política Colonial. Além de diversas potências alimentarem esperanças na partilha das possessões 
portuguesas, seja por razões de ordem económica, ou por questões de Geopolítica internacional 
em que a cedência de parte da África Ocidental e Central poderia desviar os intentos 
imperialistas do nazismo alemão e do fascismo de Mussolini na Europa. O Estado Novo 
reafirma a indivisibilidade das Colónias portuguesas em 1934, que para além de ligações sociais 
e políticas com a metrópole terão também cada vez mais estritos laços económicos entre si, de 
modo a fortalecer uma unidade de todos os territórios ultramarinos, que se denominará de 
Império Português; "(...) e a Sociedade de Geografia, e a propaganda governamental 
disseminam uma frase que exalta os portugueses e lhes dá uma nova ideia de si mesmos: 
Portugal não é um país pequeno".90 

Em questões de política internacional, estes primeiros anos do regime (1930-1936) não 
foram fáceis, perante a divisão da Europa entre os pólos opostos da Front Populaire em França 
(1936) e da República Espanhola (1931-1939), face aos regimes ditatoriais do nacional-
socialismo na Alemanha (1934), do fascismo em Itália (1922) e do imperialismo Nipónico 
(1930-1945).Os regimes totalitários desencadeiam uma política expansionista, como anexação 
da Etiópia por parte do exército do Duce, enquanto a Alemanha proclama (1938) a união 
económica e política da Áustria ao III Reich Anschluss e ocupa a região dos Sudetas na 
Checoslováquia, enquanto o Japão ataca e anexa vastas áreas do norte e centro da China 
(Manchúria), sem medidas enérgicas postas em prática pela S.D.N. de que estes países eram 
membros. 

Perante a gravidade da situação internacional, mobilizam-se os intelectuais, participando 
em diversos Congressos ou escrevendo obras sobre a actual situação política da Europa91. 
Devido à ineficácia da S.D.N. para resolver os problemas mundiais, a geoestratégia europeia 
assenta mais uma vez num sistema de alianças político-militares: a URSS procurava pôr em 
prática uma política de estabelecimento de Pactos com a França, a Inglaterra e outros países, 
face a uma Alemanha cada vez mais agressiva. A China e em parte a própria URSS 
preconizavam uma política pacifista, de contemporização com certos países mas de firmeza e 
resistência face a um agressor. Os países demo-liberais, como a Grã-Bretanha com a sua teoria 
da «universalidade» procurava congregar todos os países que vencedores da Primeira Guerra 
Mundial de modo a isolar a Alemanha. A assinatura do Pacto Germano-Soviético conduziu ao 
descrédito total da organização, originando que países como a Bélgica, Holanda, Estónia, 
Letónia, Lituânia, Suécia, Noruega e a Finlândia tenham firmado o «Pacto de Copenhaga», em 
que se comprometiam entre si a apoio militar e a estabelecer sanções económicas contra 
qualquer país atacante dos signatários. 

Em questões referentes à geoeconomia mundial, estão activos os diplomatas e técnicos 
portugueses que se deslocam ao estrangeiro para assistir às diversas conferências sobre as 

vu Ibidem, p. 222 
91 Albert Demangeon, O Declínio da Europa (1920); Hanri Massis^ Defesa do Ocidente (1927); Julien Brenda 
A Traição dos Clérigos (1927), Drieu La Rochelle O Jovem Europeu (1928), René Guenon A Crise do Mundo 
Moderno (1928); John Huzinga^ Crise da Civilização (1928); Ortega y Gasset^ Revolta das Massas (1930) 
Guglielmo Ferrera A Velha e a Nova Europa; Sforza Os Construtores da Europa (1931); Karl Jaspers O 
Espírito Europeu (1931), e A Situação Espiritual da Nossa Época (1932) e Condehouve-Kalergi A Europa 
Unida (1939), para além de George Orwell, Gramasci; François Mauriac, André Malraux. 



68 

medidas a tomar para suster a crise económica mundial. Na Conferência de Londres (1933) 
foram discutidos entre numerosos países os problemas da inflação, das taxas alfandegárias, dos 
problemas da desvalorização monetária, dos câmbios e paridades entre moedas, medidas 
destinadas a reactivar o comércio mundial que apesar de interessarem a Portugal, não levaria a 
que este descurasse a revitalização das trocas comerciais com as Colónias, em especial Angola e 
Moçambique92. 

A opinião de Salazar em entrevista a António Ferro, refuta a ideia de que a Conferência 
de Londres tenha servido para alguma coisa, melhor porque mais eficiente seria apoiar a ideia de 
Mussolini de um «pacto dos quatro» entre os principais países (Inglaterra, França, Itália e 
Alemanha), para resolver os problemas económicos e políticos da Europa, do que o sistema 
parlamentar da S.D.N. Mostra-se contrário à política de Hitler, apesar deste ter afastado o 
perigo do comunismo da Europa, mas não concorda com os seus métodos que reputa de 
violentos, de resto, interessa-lhe muito mais a manutenção da política de amizade com a Grã-
Bretanha no quadro da Aliança Luso-Inglesa. Mesmo assim, o Chefe do Governo é cuidadoso, 
para não dizer desconfiado, no que respeita às relações internacionais entre países, seja ou não 
no quadro da S.D.N., como se pode inferir do seguinte discurso (1935): "sempre que Portugal 
se imiscuiu nos problemas europeus» tirou de tal atitude mais inconvenientes do que vantagens, 
dada a ligação à Europa ser tida como uma «fatalidade» da natureza: os interesses e o futuro do 
país projectavam Portugal para o Atlântico."93 Esta expressão serviria de justificativo a 
intelectuais portugueses como Amorim Girão, Damião Peres, Paiva Boléo, entre outros, para 
teorizarem sobre a importância Geopolítica de Portugal e do Império no contexto internacional. 

O relacionamento diplomático com a vizinha Espanha, tornou-se cada vez mais tenso à 
medida que se acentuava a política de esquerda do governo de Azãna (1934). Precisamente 
nessa data O. Salazar profere um discurso relativo à posição do Governo português face aos ao 
país vizinho: "Pelo Atlântico, pelo Índico se expandiu o povo português, descobriu as terras e 
os mares, abriu aos outros povos novos caminhos e caminhos de novos mundos (...)" Por outro 
lado, a Espanha seguiu também o seu curso, ora paralelo, ora concorrente" e "não precisara de 
nós e só contra nós nunca pudera ter razão"...Deste modo, a independência de Portugal, bem 
vincada quanto ao resto da Península constitui um factor histórico." (...) Amigáveis e cordiais 
relações com a Espanha? Decerto: mas "a nossa plena independência para a realização dos 
destinos no mundo, tem de ser axioma fundamental da política espanhola". E do facto de ser 
Portugal uma potência Atlântica resulta o imperativo da Aliança Inglesa."94 

Sobre a validade da Aliança Luso-Britânica, interrogava-se o embaixador britânico em 
Lisboa se não seria mais indicado suscitar uma revogação daquele documento e substituí-lo por 
outro de carácter mais inócuo, que não obrigasse a Grã-Bretanha a prestar auxílio militar e 
económico se Portugal fosse objecto de uma agressão por parte da vizinha Espanha ou se a 
Alemanha ocupasse alguma das possessões portuguesas em África. O Foreign Office conclui 
que a revogação da Aliança Luso-Britânica seria antes de tudo prejudicial aos próprios 

" Participaram como delgados portugueses na conferência Caeiro da Matta como MNE, Tomás Fernandes seu 
consultor para os assuntos da economia, Rui Ulrich embaixador em Londres, Augusto de Vasconcelos delegado 
na S.D.N, Inocêncio Camacho governador do Banco de Portugal e Pequito Rebelo, Delegado português no 
Instituto Internacional da Agricultura 
93', J. Serrão, A. Marques, F. Rosas, 1992, p.48 
94 F. Nogueira s/d, pp.335-342 
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interesses da Inglaterra, não acreditando que uma invasão de Portugal derivada de uma 
mudança radical do regime político espanhol fosse uma ameaça em vias de concretização95 

No mês de Maio de 1936, a situação internacional na Europa mostra sinais de 
instabilidade: o chanceler Hitler une à Alemanha a Prússia Oriental e na outra extremidade 
geográfica anexa a região desmilitarizada do Sarre, enquanto em Espanha a vitória eleitoral da 
Frente Popular, leva a que o Presidente da República, Alcalà Zamora encarregue Manuel Azaria 
de formar governo, o qual destitui o Presidente da República e consegue a sua própria eleição 
para esse cargo, enquanto Casares Queiroga é nomeado Primeiro Ministro. Em Portugal, 
Oliveira Salazar em contactos diplomáticos com o embaixador Sanchez Albornoz mostra a sua 
preocupação pelo facto da instauração de um regime republicano de esquerda se mostrar hostil 
a Portugal. Nas semanas seguintes, Armindo Monteiro na S.D.N. pratica diligências junto do 
delegado inglês, Anthony Eden, sublinhando o facto da República Espanhola ter propósitos 
expansionistas, no sentido da federação ou da anexação Ibérica. 

0 confronto verbal entre os partidos políticos de direita, desde os moderados de Gil 
Robles até aos extremistas da Falange de Primo de Rivera e as Juventudes Populares (JONS) de 
Onésimo Redondo e Serrano Suner, degenera em confrontos directos e violentos com as 
organizações populares dos partidos políticos de esquerda, desde os republicanos de Azana, aos 
socialistas de Indalécio Prieto e Largo Caballero, aos anarquistas de Durrutí e aos trotskistas de 
Andrès Mn, prelúdio da Guerra Civil. 

Esta desencadeia-se quando algumas semanas mais tarde, em Julho, as guarnições da 
Legião Estrangeira e dos regulares marroquinos comandados por Yague e outros oficiais se 
sublevam e ocupam as guarnições militares de Tetuão, Larache, Mugica, Melilla e Ceuta. No 
dia imediato no Sul de Espanha o comandante Queipo de Llano ocupa quase toda a Andaluzia 
ocidental e no Norte o general Mola ocupa a área que se estende entre Salamanca-Valladolid-
Burgos-Saragoça. Estão definidas as áreas geoestratégicas ocupadas por cada um dos 
contentores: as forças militares nacionalistas ocupam quase desde o início uma área que se 
estende desde Sevilha a Córdova ao Sul, enquanto a Norte ocupam a Galiza e toda a linha da 
fronteira portuguesa até Ciudad Rodrigo, inflectindo depois para Leste, contornando os 
subúrbios da capital até atingir Tremule, onde a linha de ocupação das forças militares recua 
para norte até Huesca e Pamplona. 

As linhas de actuação estratégica do governo português face ao conflito espanhol foram 
as seguintes: 

1 - A remodelação do Governo Português, concentrando cada vez mais o Poder 
político nas mãos de Salazar, que poucas semanas antes do desencadear do conflito ocupa além 
do cargo de Chefe de Governo a pasta do Ministério das Finanças e também a da Guerra. 

2 - Simultaneamente, face à concentração de tropas de ambos os beligerantes ao longo 
da fronteira hispano-portuguesa, onde se desenrolaram ferozes combates, foi questionado o 
Foreign Office sobre se ao abrigo da Aliança Luso-Britânica o exército inglês, estaria em 
condições de assegurar a defesa do território nacional em caso de invasão espanhola. Seria 
factor essencial para Portugal dar a sua anuência à participação numa Organização Internacional 

- ." (...) a Aliança dá-nos uma certa possibilidade de exercer pressão no sentido de um tratamento justo para os 
vastos interesses comerciais e financeiros britânicos em Portugal, Angola e Moçambique. O repúdio seria fatal 
para tais interesses." F. Rosas, 1988, p. 21 
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de Não Intervenção, tendo o governo inglês respondido que a defesa de Portugal em caso de 
ataque competiria antes de mais à S.D.N, assegurando apenas a protecção das forças do 
exército, sem especificar mais nada. 

3 - Em face da progressão dos nacionalistas, o Presidente do Conselho dá ordem ao 
representante diplomático Riba-Tâmega para a retirada da diplomacia portuguesa da embaixada 
de Madrid (Outubro de 1936) , enquanto que de imediato o governo espanhol chamava o seu 
representante em Lisboa. Esta estratégia diplomática é concertada para o reconhecimento do 
governo provisório dos «nacionales» instalado em Burgos, sendo nomeado ainda em 1937, um 
representante especial, Pedro Teotónio Pereira, designado por encarregado de negócios junto 
do governo de Burgos. Só em finais de 1938 é que o governo português reconhece 
oficialmente, de jure o Governo do general Franco. 

4 - A nível da política interna, a Guerra Civil de Espanha acarreta repercussões 
importantes, por um lado um endurecimento da repressão policial e de maior vigilância dos 
elementos considerados «subversivos», desde os republicanos democráticos aos comunistas e 
anarquistas, enquanto se assiste a um extremar de posições, mesmo nas mais altas esferas do 
poder. Paralelamente, o regime cria ou aperfeiçoa as suas organizações internas de defesa e 
segurança: a Mocidade Portuguesa, (sucessora da Associação Escolar Vanguarda), a Legião 
Portuguesa, formando juntamente com soldados voluntários, uma milícia, os Viriatos que sob 
os auspícios do Governo vai combater ao lado dos nacionalistas. 

5 - A nível internacional, Salazar e o seu Governo iam prestando apoio logístico e 
diplomático inestimável ao governo de Burgos, não apenas na Comissão de Não Intervenção 
mas na própria S.D.N., inviabilizando a proposta Soviética feita por intermédio da Inglaterra, 
de fiscalização e controle do espaço aéreo das áreas em conflito. Apesar de dar o seu acordo a 
uma Conferência de Paz proposta pelos países Latino-Americanos, nada resulta a não ser 
declarações humanitárias, enquanto uma proposta de retirada de todos os contendores 
estrangeiros feita pelo Governo de Madrid que o governo Alemão e Italiano demoram a aceitar 
para no fundo agirem mais à vontade dentro dos quadros legais do Comité de Não Intervenção. 
Cabe agora a Portugal obstruir a acção de retirada das tropas estrangeiras proposta pelo 
inoperante organismo e pela própria S.D.N, empregando argumentos diferentes dos utilizados 
pelas potências totalitárias nazi-fascistas. Os nossos representantes diplomáticos agarram-se a 
entraves de ordem burocrática para retardar a aplicação de uma medida cuja justificação é 
explicada pelo próprio Salazar aos delegados britânicos que procuravam a aquiescência de 
todos os países do Comité de Londres para iniciar a vigilância das fronteiras terrestres e 
marítimas, sendo evidente que o retardar da sua aplicação favorecia as forças totalitárias em 
clara progressão face aos soldados de uma república que via as áreas sob seu controle diminuir 
constantemente. 

A progressão do conflito gera um vivo debate interno na Inglaterra sob as intenções de 
Portugal abandonar a Comissão de Não Intervenção, ao que Salazar replica que Portugal não 
está dependente da política inglesa como no século XIX, refere que a Aliança Luso-Britâniea 
até talvez seja mais importante para a Grã-Bretanha do que para Portugal. 

6 - Em 28 de Maio de 1938, O. Salazar comparece na Assembleia Nacional que está 
reunida em sessão conjunta com a Câmara Corporativa, onde se refere à situação geopolítica 
internacional, sobretudo à anexação de vastos territórios por parte das potências da Europa 
Central, que considera ser uma política legítima (!), mas esta pode arrastar consigo outros 
países que pratiquem, eles também a política da força, do facto consumado, perante o qual 
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perdem todo o direito da razão face à moral e justiça internacionais; "Neste ponto, há que 
referir a teoria dos espaços vitais : se estes implicam somente maior colaboração entre 
economias complementares podem ser benéficos; mas, se desta ideia se deslizar para a reserva 
de mercados e desta para o domínio político, então há aí «um princípio de guerra», e pode-se 
esperar que «se ergam fortes barreiras ao seu desenvolvimento» (...) Mas Portugal «tem o dever 
de se não deixar transviar pelo desassossego geral» (...) «que pretendemos da Europa ou até 
que ponto nos devemos considerar solidários com a sua vida e cultura?» (...) «nós estamos 
presos à Europa politicamente na medida em que possamos ser arrastados pelas imprevisíveis 
consequências de um conflito geral, e moralmente em tanto quanto ela possa continuar a ser o 
cérebro e o coração do mundo»"96. 

Consideramos nós que esta é uma análise da Geopolítica concebida segundo os modelos 
clássicos Mackinderianos, em consonância com as suas premissas é necessário proceder o mais 
rapidamente possível ao reapetrechamento das forças navais e terrestres portuguesas, para que 
o país possa controlar a sua área de influencia vital para a sua segurança, onde assume particular 
importância a área raiana nas proximidades de Espanha e as rotas marítimas que se entrecruzam 
próximo do litoral português. O Governo vê os seus receios fundamentados ao ter 
conhecimento do discurso nacionalista agressivo pronunciando pelo general Von Reichenau, 
que afirma Portugal ter de deixar de ser um peão no xadrez das relações internacionais franco-
britânicas. 

Em termos de continuação da Guerra Civil Espanhola, Portugal reconhece de jure o 
governo da Junta de Burgos, recomendando à Grã-Bretanha que faça o mesmo para não perder 
os interesses económico-políticos em Espanha a favor da Alemanha e da Itália. Com efeito, ao 
longo do conflito "A política salazarista durante toda a Guerra Civil, mais do que desafiar a 
hegemonia britânica na zona, é sobretudo dirigida no sentido de convencer Londres das 
vantagens para a segurança dos seus interesses em apoiar Franco, impedindo que a Espanha se 
torne um peão nas mãos de Hitler e Mussolini."97 Nesse final de 1938 a Espanha democrática, 
apenas controlava uma estreita faixa desde Valência até à Catalunha, prolongando-se a Norte 
em redor de Madrid que ainda resistia, numa luta desigual. No final da Guerra, Salazar é 
procurado por Nicolas Franco e dias depois pelo Conde de Jordana (futuro ministro dos 
Estrangeiros) para propor ao governo português a assinatura de um Pacto de Amizade e Não 
Agressão em caso de eclosão de um conflito na restante Europa. Para isso, era necessário que 
Portugal assumisse uma posição diplomática delicada, assegurando junto de Paris e de Londres 
que a Espanha nacionalista não tinha acordos geoestratégicos com a Alemanha ou a Itália sobre 
a cedência de quaisquer territórios na Espanha continental, nas Baleares, Canárias, ou no 
protectorado do Marrocos Espanhol. 

Estas diligências visam obter a anuência da Inglaterra para que Portugal firmasse a sua 
assinatura no Tratado, devido aos compromissos assumidos no âmbito da aliança Luso-Inglesa. 
A política inglesa tem também outros objectivos: utilizar o bom relacionamento de Salazar com 
o novo governo nacionalista no sentido da normalização das relações diplomáticas da Grã-
Bretanha com o Governo Franquista, com evidentes objectivos geoeconómicos (salvaguardar os 
interesses ingleses na exploração das minas, de transportes, de indústrias e de grandes 
propriedades rurais) a par de outros de ordem geoestratégica (assegurar a neutralidade da 

96Ibidem„p.211 
97 F. Rosas, 1988, p. 24 
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Espanha, o que implicaria a segurança de Gibraltar e do acesso ao Mediterrâneo Ocidental e aos 
estratégicos arquipélagos das Baleares e das Canárias). Pela parte portuguesa, permite uma 
segurança diplomática contra uma agressão espanhola através da extensa fronteira terrestre 
comum. Eram aliás estas as intenções dos sectores mais belicistas da Falange, influenciados pela 
Alemanha nazi, que elaboraram planos para um ataque e ocupação de Portugal, mas por 
enquanto são gorados por um tratado que pressupõe para ambos os lados os seguintes 
compromissos gerais: a) - Respeito mútuo de fronteiras e da inviolabilidade de territórios 
pertencentes ao outro signatário, b) - Comprometimento de não auxiliar qualquer país agressor 
de uma das partes consignadas no acordo; c) - Comprometimento de não firmar qualquer pacto 
de amizade com a potência agressora do outro país Ibérico; d) - Quaisquer compromissos 
futuros a assumir com terceiros países não poderão invalidar quaisquer dos artigos do Pacto. 

No início da conflito mundial, propõe o governo português, a ampliação do Tratado de 
Amizade e Não Agressão Ibérico através da assinatura de um Protocolo Adicional ao 
embaixador Nicolas Franco que o aceita. A sua principal característica reside no facto de incluir 
mais artigos de carácter técnico que o transformam num Pacto Ibérico que pressupõe não só um 
acordo de princípio de não agressão entre os dois países Ibéricos, como agora se estende a 
outros domínios, como a consulta e mesmo a cooperação militar e económica entre os dois 

98 
países. 

No entanto, a influência italo-alemã em Espanha ainda era muito acentuada, não se 
eximindo Franco a assinar o Pacto Anti-Komintera, idêntica sugestão proposta pela Itália ao 
governo português tinha liminarmente sido rejeitada por Salazar, a quem interessaria muito 
mais em termos geoestratégicos a manutenção de uma política de neutralidade, só possível 
mantendo Portugal numa posição de equidistância face aos dois blocos político-militares 
antagónicos. Por outro lado, a fidelidade a todos os compromissos assumidos no quadro da 
Aliança Luso-Britânica desde que a Grã-Bretanha se comprometesse a ajudar militarmente o 
nosso país em caso de conflito armado no território metropolitano era um trunfo importante em 
termos geoestratégicos e que mais nenhuma potência estava em condições de fazer. 

Alguns dias antes do início da guerra, Salazar entrega ao representante plenipotenciário 
do rei Leopoldo, da Bélgica um memorandum em que analisa as responsabilidades pela instável 
e grave situação internacional: partindo do pressuposto que a guerra é realmente inevitável, a 
menos que In extremis se continue a assinar acordos baseados na política de cedências 
territoriais. Deveriam por conseguinte os polacos e os alemães resolverem definitivamente o 
problema de acesso a Dantzig, em que as reivindicações alemãs lhe parecem justas, retirando à 
França e à Inglaterra argumentos para entrar numa guerra, já que desde 1935 a 1939 sucessivos 
acordos anglo-franco-polacos previam o auxílio dos dois primeiros países à Polónia em caso de 
ataque alemão. 

Considera Salazar que os grandes responsáveis pelo expansionismo alemão, são 
respectivamente o Governo Trabalhista da Grã-Bretanha e a Frente Popular em França, focos 
destabilizadores da política europeia, tendo como resultante que a Itália ficasse sob a área de 
K "(-)os governos Português e Espanhol acordam e por este Protocolo se obrigam a concertar-se entre si acerca 
dos melhores meios de salvaguardar quanto possível os seus mútuos interesses, sempre que se prevejam ou 
verifiquem factos que por sua natureza possam comprometer a inviolabilidade dos respectivos territórios 
metropolitanos ou constituir perigo para a segurança ou independência de uma ou outra das duas partes", F. 
Nogueira, 1986-B, p. 285 
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influência política da Alemanha, porque Mussolini viu no apoio da Alemanha uma forma do seu 
país ter um papel mais activo na Geopolítica europeia, nomeadamente na área da bacia do 
Mediterrâneo. 

Ao iniciar-se a conflagração mundial, em 1 de Setembro de 1939, o Chefe do Governo 
português numa alocução aos microfones da Emissora Nacional, proclama a fidelidade à 
Aliança Luso-Britânica, aos recentes compromissos com a Espanha em relação às potências 
beligerantes e a observância da mais estrita "«neutralidade geométrica» (...) assegurar a 
estabilidade e a sobrevivência do regime no vendaval da guerra e do pós-guerra: a «defesa 
económica, defesa moral e defesa política» do Estado Novo apontada por Salazar como a «linha 
geral» do seu Governo face ao conflito."100 Essa normalidade evocada por Salazar, repisada em 
tantos discursos do «viver habitualmente», era extremamente difícil porque Portugal 
encontrava-se, não obstante os esforços dos seus dirigentes, numa situação de delicado 
equilíbrio em termos geopolíticos apesar do Tratado Ibérico de Amizade e Não Agressão com 
a Espanha. 

Referindo-se justamente ao assunto num discurso proferido em 1941, quando as forças 
germânicas estavam no auge do seu poderio, afirma que "(...) todos não somos demais para 
continuar Portugal (...)" Tem sido viável, diz o chefe do governo, preservar a paz na Península, 
porque a política de neutralidade tem real valor europeu, e garantir a liberdade, independência, 
integridade territorial e dignidade da nação."101 Mas, nada garantia que os vaticínios do Chefe 
do Governo se iriam cumprir, tanto mais que no país vizinho as lutas internas pelo poder 
juntamente com a pressão das potências do Eixo podiam levar a uma radicalização da ditadura 
ou até à formação de um outro governo pró-nazi que denunciasse o Tratado consignado entre 
as duas Nações e o hostilizasse. Para Portugal, a situação apresentava-se complicada: 
posicionado na faixa ocidental da Península Ibérica, receávamos um ataque terrestre proveniente 
de Espanha que mesmo prescindindo da ajuda italo-alemã tinha um exército 
desproporcionadamente superior ao português em soldados material de guerra e logística de 
apoio. Estava previsto um plano (Operação Félix) em que "Hitler tenta convencer Franco a 
entrar na guerra pelo Eixo, mais concretamente a deixar passar e apoiar as tropas alemãs no 
ataque a Gibraltar, ao Norte de África e eventualmente a Portugal",102 só posto de parte pela 
necessidade do Reich de auxiliar Mussolini nas sua desastrosa campanha contra a Grécia e em 
simultâneo, atacar a área dos Balcãs (a Jugoslávia e as ilhas de Chipre e Malta). 

Embora menos provável, também poderia dar-se outro cenário de guerra (Plano 
Tarantela) resultante da invasão marítima concebida por Serrano Sufier e pelo almirante 
Canaris, mas que parece ter sido elaborado mais como um exercício puramente militar do que 
propriamente para ser posto em prática: "Previria ele um ataque visando primeiramente as ilhas 
dos Açores e seria levado a cabo pela marinha alemã (...) Isto para antecipar qualquer imediata 
reacção inglesa sobre os Açores, caso o ataque principiasse pelo continente. O desembarque 
alemão contaria com cumplicidades de altos dirigentes militares portugueses pró-germanófilos. 

Nas décadas de trinta e quarenta este acordo político permitiu que Portugal fosse um país gerador de 
dominâncias e dominados, respectivamente em relação à integridade das colónias e à dominação comercial, 
económica e financeira da Grã-Bretanha sobre Portugal. 
100 F. Rosas, 1990, p. 45. 
101 F. Nogueira, 1981, p. 38. 
102 F. Rosas , 1990, p. 117 e anexos pp. 121-125. 
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Seguidamente avançariam sobre o território português (e provavelmente sobre Gibraltar) quatro 
divisões espanholas que teriam estado preparadas para o efeito."103O plano gorou-se devido a 
problemas na frota naval e à guerra contra a URSS. 

Outra hipótese, de sinal contrário seria o desembarque de tropas do exército inglês, 
apoiado pela Royal Navy, que devido à pressão de Espanha sentiria bloqueado o acesso ao 
Mediterrâneo, servindo o litoral português como base de operações para iniciar o ataque contra 
a Espanha. Situação em que Portugal se veria apanhado entre dois fogos, tendo de denunciar o 
Tratado de Amizade e Não Agressão e lutar ao lado da Inglaterra contra a Espanha e as 
potências do Eixo suas apoiantes, ou, em alternativa, apoiar a Espanha invocando aquela o 
Tratado e lutar contra a Inglaterra, denunciando a Aliança Luso-Inglesa e apoiar-se nas 
potências nazi-fascistas, provocando em quaisquer dos casos a destruição do país e a provável 
substituição do regime ditatorial de Salazar, que segundo um plano Inglês se refugiaria nos 
Açores. 

A defesa geoestratégica da Península Ibérica, em especial do território português 
preocupava o Foreign Office e o embaixador Selby que relata ao governo britânico:"(...) a nossa 
posição na Península seria melhorada, se tomássemos medidas efectivas para acelerar o 
rearmamento português", ficando assim a Inglaterra com "um ponto de apoio em Portugal 
contra quaisquer contingências na Península Ibérica". E isto porque «a consolidação da posição 
dos aliados em Portugal não pode deixar de ter o seu efeito em Espanha, e de firmar esta contra 
qualquer aventura precipitada, como resultado de pressão das potências do Eixo em algumas 
eventualidades previsíveis, ou como consequência das ambições espanholas sobre Portugal, que 
ainda causam apreensões em muitos portugueses, incluindo o Dr. Salazao>. Se tais medidas não 
forem tomadas, conclui Selby, «gradualmente Portugal desaparecerá do mapa da Europa do 
ponto de vista do governo de Sua Majestade».m 

A partir de finais de 1941, com o ataque da Alemanha e seus aliados à URSS, a guerra 
ganha uma nova amplitude, não só em termos geopolíticos mas mais até em termos 
geoestratégicos com a(s) frente(s) de batalha a prolongarem-se por extensões desmesuradas de 
milhares de quilómetros. Significou que as potências do Eixo necessitaram de todos os recursos 
de que podiam dispor, sendo naturalmente a Península Ibérica como área neutral, uma das 
privilegiadas para obter matérias-primas de importância vital: destaca-se entre todos o 
volfrâmio, de que Portugal era o único exportador da Europa Ocidental, cujas cotas oficiais 
eram sempre mais elevadas para a Inglaterra (4000 t/ano), do que para a Alemanha (2000 t 
/ano). As exportações deste minério só foram suspensas em 1944, para ambos os beligerantes, 
depois de muitas pressões e até ameaças dos diplomatas ingleses e norte-americanos. 

A partir de 1942, a Grã-Bretanha, Portugal e a Espanha assinam um importante acordo 
comercial que não era isento de nuances Geopolíticas: o denominado Acordo Triangular de 
Comércio permitia à Inglaterra financiar a compra por parte da Espanha de produtos coloniais 
portugueses. As vantagens eram óbvias: para a Inglaterra porque conseguia melhorar as 
relações diplomáticas com o governo de Franco ao mesmo tempo que obtêm crédito directo 
sobre os recursos das matérias-primas do sector mineiro e agrícola espanhol; para Portugal 
porque permitia-lhe escoar produtos agro-alimentares e matérias-primas coloniais que de outra 
forma não se venderiam. 

'Ibidem, pp. 118-119 
'F. Nogueira, 1986-B, pp.256-257 
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Desde 1943, que a progressão dos exércitos Aliados no Norte de África, fazia pressupor 
a eminente abertura de uma «segunda frente» na Europa, tanto mais que a ofensiva generalizada 
do Exército Vermelho ia reconquistando as áreas ocupadas pelos alemães, progredindo em 
direcção ao coração do III Reich. A vitória dos Aliados face à Alemanha parecia desenhar-se no 
horizonte. Nesta conjuntura internacional, Oliveira Salazar propõe a formação de uma «zona de 
paz latina e cristã», envolvendo os dois países Ibéricos, a França (chefiada por Pétain e Laval) e 
o Brasil.105 Com a entrada deste último país na guerra, o plano gorou-se completamente. Uma 
das convicções que o Chefe do Governo manteve durante muito tempo, até quase ao fim do 
conflito, era de que os Aliados não quereriam a derrota completa da Alemanha, mas antes uma 
substituição do governo mantendo intactas as fronteiras do que passaria a ser um «Estado 
tampão», entre os países da Europa Ocidental onde vigoravam as democracias liberais, de 
regime monárquico ou republicano e a URSS comunista. 

Nesta mesma altura, em meados de Agosto de 1943, a maior liberdade de movimentos 
de que dispõem os Aliados no Atlântico, levam o embaixador inglês em Lisboa, a solicitar a 
cedência por parte de Portugal de oportunidades para a instalação de bases militares nas ilhas de 
S. Miguel e da Terceira. Consegue o Governo Inglês embora reticentemente obter o que deseja. 
Acordo que foi mais tarde (1944) alargado também aos norte-americanos. Em troca, o governo 
português conseguia amplas compensações económicas e de assistência militar. No entanto, a 
cedência das bases militares nos Açores faz temer a contingência de uma invasão germano-
espanhola. Prevendo essa eventualidade são realizadas no Continente manobras militares no 
Alentejo ao mesmo tempo que se preparava um dispositivo de defesa circunvizinho a Lisboa 
cobrindo os acessos aos grandes eixos viários que se dirigem para a capital. 

Mantêm-se em aberto o problema, resultante da ocupação Japonesa de Timor (1942), 
que não conduziu sequer à rotura das relações diplomáticas entre os dois países, isto porque o 
Governo português não esquecia que os mesmos Japoneses cercavam e ameaçavam Macau 
através do Sul da China, podendo a abertura de hostilidades originar a declaração de guerra da 
Alemanha e de todas as potências que formavam o Pacto Anti-Komintern, devido à sua própria 
natureza de assistência mútua em caso de conflito. A estratégia para reocupar Timor, passa para 
os Aliados, por um desembarque conjunto das forças anglo-americanas, australianas e 
holandesas, o que Salazar não aceita porque acha que a libertação e ocupação do território de 
Timor-Oriental é tarefa que cabe apenas à potência administrante que é Portugal, embora não se 
opondo a que tropas australianas e holandesas cooperam com o exército português, sobretudo 
se a sua missão for libertar a outra metade da ilha. Depois de negociações que demoraram 
alguns meses, a situação volta a complicar-se, tanto mais que o governo australiano pretende 
ocupar Timor, enquanto que o governo Inglês deseja que os Japoneses se rendam às suas 
forças. Chega-se a uma solução de compromisso e o exército japonês rende-se ao governador 
português e, por seu turno aos comandos militares australianos, que transportam os prisioneiros 
para fora da colónia portuguesa. Terminaram para Portugal seis anos de difíceis e delicadas 
negociações diplomáticas que permitiram no contexto Geopolítico internacional que o nosso 
pais fosse dos raros a escapar incólume ao conflito que devastou praticamente toda a Europa. 

A Espanha tinha já então abandonado o estado da não beligerância pelo estatuto de neutralidade 
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1.3 - Do Pós Segunda Guerra Mundial ao Declínio do Estado Novo 

Ainda em finais da Segunda Guerra Mundial o regime vai pôr em prática novas 
estratégias políticas na tentativa de rejuvenescimento dos seus quadros, destinadas a preparar o 
país para o pós-guerra. Na remodelação ministerial de 1944, resultante do Congresso da U.N., 
reflecte-se até certo ponto o empenho do Chefe do Governo em entregar alguns Ministérios a 
políticos mais novos, com uma visão mais modernizante dos problemas e sobretudo preparados 
para a difícil situação internacional que se esperava para a sobrevivência do regime.106 

Em Outubro de 1945, o Presidente do Conselho prevê a possibilidade das eleições para 
os deputados que constituirão a nova Assembleia Nacional serem mais participativas e livres. 
Logo de imediato, formam-se diversos grupos partidários, que se congregam para formar uma 
única organização (legal) oposicionista, o MUD, em que se destacavam nomes que 
representavam a intelectualidade portuguesa, que acreditavam na democratização do sistema, 
até porque a conjuntura internacional era nitidamente favorável aos regimes demo-liberais. 107 

Esta opinião era partilhada por largas camadas urbanas da população, devido em parte ao 
programa que apresentavam, mais nacional do que propriamente político, satisfazendo uma 
larga faixa de eleitores de todas as classes sociais e credos políticos, pois estava assente numa 
plataforma mínima de entendimento, baseada no progresso económico-social e na garantias das 
liberdades e direitos individuais e colectivos, precisamente aquilo que o Estado Novo eereeava 
há tanto tempo. Depois de acesa campanha eleitoral, o MUD desiste à boca das urnas. "Se o 
MUD ganhasse, conclui o chefe do governo, o poder cairia na rua".108 

A nível da política internacional, o Estado Novo podia contar com a atitude benévola 
dos Aliados, mesmo na manutenção das estruturas do regime político existente, resultante da 
sua «neutralidade colaborante», com a cedência das estratégicas bases militares nos Açores, cuja 
importância se advinha crucial na nova ordem política mundial. Também no crédito que os 
bancos e o próprio Estado possuem sobre o Tesouro Inglês e, finalmente as diversas parcelas do 
Império, cujos recursos em matérias-primas se advinham determinantes para uma economia que 
se queria reconstruir o mais rapidamente possível. 

Para tornar mais eficiente a actuação dos ministros, neste período que já se pode 
considerar de «Guerra Fria» (1947), em que são necessárias amplas remodelações da economia, 
de maneira a integrar o país na «nova Europa» que se está a construir do ponto de vista 
económieo e social, resolve Salazar proeeder a nova remodelação ministerial. O Chefe do 
Governo continua a concentrar em si o poder real do executivo ao preencher a pasta das 
Finanças e a Presidência do Conselho, enquanto Marcelo Caetano abandona (parcialmente) o 
governo passando a presidir à Comissão Executiva da União Nacional. Outras alterações de 
vulto na polítiea interna, são apresentadas no diseurso de Salazar comemorativo da Revolução 
Naeional 28 de Maio (Braga, 1950), ao referir a necessidade de se caminhar na própria 

São assim nomeados Marcelo Caetano (Ministro das Colónias); Cavaleiro de Ferreira (Ministro da Justiça); 
José Caeiro da Matta (Educação Nacional); Economia (Luís Supico Pinto); Obras Públicas e Comunicações 
(Cancela de Abreu) 
107 Entre outros, destacam-se os nomes de Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro, José Gomes Ferreira, José Régio, 
Vitorino Nemésio, Rodrigues Lapa, Hernâni Cidade, Miguel Torga, Maria Lamas, Irene Lisboa, Azevedo 
Gomes, Bento de Jesus Caraça, José Magalhães Godinho e Barbosa de Magalhães, Acácio Gouveia, Pinto 
Barriga, Palma Carlos, Azeredo Perdigão 
108 F. Nogueira, 1981, p. 56 
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evolução doutrinária do regime, isto é, em vez de se prorrogar indefinidamente um sistema 
sóeio-económieo que oscilava eonsoante a conjuntura internacional entre o proteccionismo de 
Estado e o liberalismo, vão ser promulgados diplomas que permitam a instituição de uma 
verdadeira República Corporativa através da implementação dos órgãos administrativos 
correspondentes.109 

A política do Estado Novo, vai benefieiar do novo contexto geopolítico da «Guerra 
Fria». Às potências demo-liberais da Europa Ocidental e aos EUA interessa sancionar o regime 
português, negociando uma série de acordos, que mais do que políticos eram geoestratégicos. 
Neste contexto, a Aliança Luso-Inglesa continua a fazer todo o sentido. A Inglaterra, tal qual 
como no século XIX constituía-se em defensora do Império Colonial Português. Este vai sofrer 
alterações legislativas mais na forma que no conteúdo. A Assembleia Naeional, resolveu 
antecipar a revisão Constitucional, para de acordo com os «novos tempos» modernizar a 
estrutura orgânica e legislativa colonial: revoga o Aeto Colonial (1951), passando as colónias a 
designarem-se por Províncias Ultramarinas, segundo o disposto na Lei Orgâniea do Ultramar 
Português (1953). No ano seguinte é publicado o Estatuto dos Indígenas das Províncias de 
Angola, Moçambique e Guiné, enquanto que o Ministério das Colónias passa a ser designado 
por Ministério do Ultramar que aliás supervisiona estas alterações, que na essêneia não são 
realmente significativas. 

Esta reformulação da estrutura colonial encenada pelo regime foi realizada não com o 
intuito de satisfazer compromissos políticos internos, tanto mais que muitos dos oposicionistas 
republicanos-eonservadores partilhavam das mesmas teses colonialistas ofieiais, mas teve como 
principal destinatária a comunidade internacional, no sentido de apaziguar os membros da 
Assembleia Constituinte da ONU de que Portugal faria parte a partir de 1956 para que tivessem 
em atenção a especificidade do caso português. Era determinante para esta organização 
internacional proceder a uma ampla descolonização que se previa para breve, nas colónias que 
os europeus possuíam em África ou na Ásia. 

Em termos políticos, Portugal vai optar por duas estratégias: a primeira consiste em 
assegurar a neutralidade e cooperação dos seus vizinhos na África Austral, tendo a diplomaeia 
portuguesa ao mais alto nível realizado Conferências Tripartidas (1955) com os Ministros da 
África do Sul, da Rodésia e da Niassalândia; enquanto que a segunda foi a de angariar apoios 
dos tradicionais aliados de Portugal conseguindo uma atitude benevolente por parte do Brasil, 
da França, da Alemanha Federal, da Grã-Bretanha e a colaboração dos EUA. Esta última era de 
crueial importância, não só pela previsão de que uma luta de guerrilhas em África iria precisar 
da ajuda financeira e colaboração militar deste país da América do Norte mas, sobretudo, 
porque era o único país do bloco Ocidental com direito a veto. Por conseguinte poderia opor-se 
às deeisões da URSS e da China associados aos PMD'S afro-asiátieos nas votações que estes 
apresentassem contra Portugal, no sentido de serem aplicadas sanções pelo facto de não iniciar 
a descolonização em Africa, previsões que a realidade dos faetos não veio desmentir a partir do 
início da década de sessenta. 

O Governo Português, compreendeu a partir do início da déeada de cinquenta que o 
estreitamento dos laços político-económieos com os EUA era a única forma de manter as 
possessões eoloniais faee aos novos tempos que se anunciam de descolonização e independência 
para o Terceiro Mundo. Negoceia o seu apoio a troco de novas vantagens e concessões na 

F. Nogueira, 1981, p. 71 
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bases aéreas do arquipélago dos Açores vitais para o reabastecimento e reparação dos aviões 
militares e de transporte de tropas que eventualmente poderão ter de enfrentar uma agressão 
terrestre e aérea da União Soviética em direcção à Europa Ocidental.110 A importância 
geoestratégica dos Açores, de Portugal Continental e das suas possessões espalhadas pelo 
Mundo fazem com que os EUA não abandonem ou sequer critiquem o seu Aliado Peninsular, 
em troca da manutenção das bases militares e eventualmente de outras que seriam implantadas 
em locais geoestratégieos do vasto território português do Ultramar. 

Numa situação de reciprocidade, o Governo dos EUA prestaria apoio logístico e 
financeiro para a reorganização e modernização das Forças Armadas Portuguesas que não 
estavam tecnologicamente apetrechadas para a nova situação deeorrente do início da «Guerra 
Fria», tanto mais necessária quanto Portugal e mais dez países europeus foram eonvidados pelos 
EUA para membros fundadores da OTAN em (1949). 1U Apesar do governo de Lisboa ter 
sugerido insistentemente a admissão da Espanha ao Pacto do Atlântico (reunião de Lisboa, 
1952) esta proposta não foi aceite pelo relativo isolamento a que as potências ocidentais 
votavam o regime Franquista no pós-guerra, acusado de ter pactuado com os países do Eixo. 
Esta situação decorrente da entrada de Portugal na OTAN provoeou alguns mal entendidos 
diplomáticos eom o vizinho ibérico devido às implicações do Pacto Ibérico face à nova situação 
geoestratégica de Portugal no contexto da política internacional. 

Invocando ao abrigo da OTAN as necessidades geoestratégieas de protecção da Europa 
em relação à África, as potêneias colonialistas - Portugal, França, Grã-Bretanha, Bélgica e 
Africa do Sul organizam duas comissões técnicas eom o duplo objectivo de dominância e 
desenvolvimento das respectivas áreas de influêneia eonjuntas no continente Africano: a 
Comissão de Cooperação Téeniea da África ao Sul do Sara e a Conferência de Defesa de 
Afriea. Menos de dois anos após este evento, em 1960, Salazar em troca de impressões com o 
General Eisenhower refere que a expansão do comunismo soviético na Europa Centro-Oriental 

É muito extenso o discurso de 25 Novembro de 1947 em que Salazar sob o tema «miséria e medo» expõe" o 
quadro actual da Europa e do Mundo: a «miséria e o medo» são a «própria vida de hoje» Porquê? Por ter sido 
errada a política de guerra dos anglo-saxões; e foram erros maiores a tese de rendição incondicional da 
Alemanha(..) que deixou de ser uma força produtora e um factor de equilíbrio defensivo, e a inevitabilidade do 
avanço russo até ao coração da Europa. Portanto, miséria. E medo: da Rússia, do comunismo" F. Nogueira -, 
1986-C, pp.83-86 

Uma das curiosidades que se prendem com a geopolítica do novo alinhamento pró-norte-americano de 
Portugal, foi a instalação em Benavente pelo Departamento de Estado - subordinado à OTAN- a partir de 1951 
de uma poderosa e potente emissora de rádio de onda curta, designada por RARET, que dois anos depois já 
cumpria a sua função de transmitir programas informativos de âmbito político-ideológico e cultural para os então 
designados países do Leste Europeu ou da «Cortina de Ferro», acrescente-se que na altura em que entrou em 
funcionamento, era considerada a nível tecnológico, senão mesmo pela especificidade das antenas e outros 
requisitos a mais sofisticada emissora do mundo. A partir de finais da década de 80 a sua importância 
geopolítica esmoreceu devido à liberalização e queda dos regimes comunistas nos países da Europa Centro-
Oriental e por outro ao advento de numerosos satélites aperfeiçoados que permitiam retransmitir os programas 
emitidos pela RARET em condições de serem captados em excelentes condições em qualquer país que se 
pretendesse, em frequências que não exigissem equipamento especial como é o caso dos rádios em onda 
ultracurta, comunmente designados por FM. Consoante o contrato inicial entre o Estado Português e o 
Departamento de Estado Americano de Defesa, as instalações e respectivo equipamento seriam propriedade do 
nosso país quando deixasse de ser necessária a sua utilização, como a referida emissora já foi encerrada há quase 
uma década, neste momento é pertença do Estado português que a mantêm encerrada e com os equipamentos e 
antenas a degradarem-se. 
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e pelos novos países independentes da Ásia e África, mostra-se pessimista mediante a 
inoperância da ONU em travar a adesão dos novos países independentes e de amplas massas da 
população da Europa Ocidental aquela ideologia. 

A situação Geopolítica da Europa Ocidental e Mediterrânea, maioritariamente agrupada 
no Pacto do Atlântieo, faz com que os países situados no litoral ocidental deste continente 
ganhem uma renovada importância em termos geoestratégicos. Uma extensa área oeeânica 
situada sensivelmente entre os Açores, Cabo Verde e a Islândia: de acordo com as teoria de 
Spykman, o domínio Geopolítico da Europa demo-liberal estende-se cada vez mais para 
Oeidente, em contraposição à Europa Centre-Oriental onde vigoram os regimes comunistas. 

Por conseguinte, segundo a geoestratégia do Presidente do Conselho, nitidamente 
Mackinderiana, há que definir espaços prioritários de defesa que sejam vitais para o 
Ocidente:"(-..) o Atlântico, na sua unidade, é ou deve ser a chave do Ocidente". É diferente e 
desempenha um papel diverso do Pacífico ou do Índico: "apenas o Atlântico pertence de facto 
ao Ocidente até nova ordem"; "constitui um indispensável, um formidável traço de união entre a 
Europa e o continente americano", "um ideal instrumento de vigilâneia que se prolonga até aos 
dois pólos"; e "se neste mar se criassem bases comunistas, se uma das nações litorais fosse 
hostil à nossa concepção de civilização, o Atlântico, em vez de uma ligação capital, 
transformava-se numa barreira."112 

Toda esta área tem uma importância geopolítica crucial, porque desempenha deste modo 
o ponto nevrálgico duma possível conflagração geral centrada no espaço euro-americano, 
devido ao perigo imediato do deflagrar das hostilidades iniciadas pelos países de Leste, que 
entretanto formam uma organização político-militar denominada de Kominform. 

Em meados da década de cinquenta, o Governo Português vai optar por uma 
cooperação económica com os países pertencentes à OECE e os EUA Mas já não aceita a 
mesma disponibilidade para o retomar da Federação, ou União Europeia no âmbito do Conselho 
da Europa A este propósito, Salazar pensa que esta, a eonstituir-se, será mais para resolver os 
problemas de liderança da política europeia destinada a afirmar o poderio político-económico 
franco-alemão na Europa Ocidental, resultante de um acordo respectivamente entre De Gaulle e 
Adenauer, com o objectivo de enfraquecer a Grã-Bretanha e, através dela, atingir os EUA 
tornando-se um «contra-poder» à NATO. Em termos geoestratégicos implicaria ajudar os 
Soviéticos a expandirem a sua ideologia e a dominarem economicamente a Europa Ocidental e 
Mediterrânea em particular, mas também a adquirirem vantagens em outros locais do Terceiro 
Mundo. 

A formação da C.E.E., cuja ideia basilar é a supressão das pautas aduaneiras entre os 
países membros, é frontalmente questionada por Salazar por considerar que o país não precisa 
de recorrer ao crédito externo para acelerar o processo de desenvolvimento. A adesão de 
Portugal à C.E.E. provocaria um desequilíbrio económico-financeiro porque os artigos de 
países mais desenvolvidos poderiam circular livremente nos nossos mercados (metropolitano e 
Ultramarino) apenas com a contrapartida das nossas necessariamente limitadas exportações para 
os outros países europeus. 

No entanto, apesar de toda a retórica do Estado Novo, a construção de uma nova 
Europa em que predominam as interligações económicas, políticas e sociais, faz compreender 

F. Nogueira, 1986-C, pp.8-9 
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aos dignatários do regime que era preciso ensaiar uma certa liberalização de abertura em relação 
às correntes europeístas. Colocava-se o problema da adesão ao Tratado de Roma ou à 
Convenção de Estocolmo, mas as opiniões no Conselho de Ministros são divergentes, enquanto 
os mais liberalizantes como Correia de Oliveira e Ferreira Dias propõe a aderência aos 
princípios da CEE, porque é nessa organização que se encontram aqueles países com quem 
Portugal tem mais interesses comerciais e laços de cooperação cultural mais estreitos, devido à 
proximidade geográfica. Porém para aderir à CE.E., é necessário aceitar determinados 
requisitos a que o Presidente do Conselho se mostra intransigente, como a progressiva 
supressão das pautas aduaneiras, a introdução de um sistema de democracia multipartidária, 
obviamente incompatível com o sistema corporativista, e o cumprimento dos preceitos do artigo 
73° da Carta da ONU relativos aos Territórios-Não-Autónomos. Este último implicava que 
Portugal tivesse de conceder a independência às suas possessões ultramarinas, assunto 
considerado intocável, mesmo dogmático para a (quase) totalidade dos políticos do regime, 
mesmo fundamental para o sustentáculo deste no futuro. 

A única alternativa seria a adesão ao «mal menor», já que tínhamos de aderir a alguma 
organização europeia depois de anos «orgulhosamente sós», ao menos que fosse à Associação 
Europeia de Comércio Livre (fundada em 1960 por diversos países da Europa Setentrional, 
juntamente com o Reino Unido, Portugal, Áustria e Suíça a que aderirá posteriormente o 
Liechtenstein), que apenas se destinava a incrementar as trocas entre os países membros, com 
os quais Portugal não tinha relações comerciais de vulto, com a notória excepção do Reino 
Unido, mas sem exigências no que respeita aos assuntos geopolíticos europeus ou muito menos 
de ingerência na política interna de cada país membro.113 

No contexto Peninsular, as conversações entre Craveiro Lopes e Francisco Franco 
(1953) e deste com Salazar (1957 e 1960) servem para os dois países assinar em acordos 
relativos à demarcação fronteiriça e reafirmar a transcendência do Pacto Ibérico sobre todos os 
outros tratados político-económicos que Portugal venha a assinar individualmente com outros 
países, ou com organizações internacionais. Implicitamente estão os dois Chefes do Governo a 
justificar o conceito Geopolítico da particularidade da Península Ibérica face à restante Europa, 
em que as suas características geográficas forjaram culturas diferenciadas, baseadas em valores 
conservadores que ambos consideravam serem os guardiães da civilização ocidental e cristã. 

No aspecto político nacional, os créditos concedidos pelo Plano Marshall (cerca de 55 
milhões de dólares) para a modernização das Forças Armadas e para o desenvolvimento de 
infraestruturas em geral, que teriam aplicação prática no I Plano de Fomento (1953-1958). 

113 Nesse mesmo ano de 1960, na reunião geral da A.E.C.L., que decorreu em Lisboa, o Chefe do Governo teve o 
cuidado de salientar que mesmo no relacionamento com os outros países da organização, a Portugal na qualidade 
de país periférico, apenas interessariam mais os aspectos culturais, ou melhor civilizacionais do que 
propriamente o intercâmbio comercial :"«Nós somos dentro os Estados europeus o mais afastado do centro de 
gravidade política e económica da Europa»; olhando um mapa quase se tem a impressão de que Portugal tenta 
despegar-se da terra firme e lançar-se pelos oceanos além; e pode dizer-se que, pelo maior peso de territórios e 
populações noutros continentes, é quase uma nação extra-europeia. Donde o interesse português pela 
EFTA?«Quando Portugal, em África ou no Oriente - e o mesmo poderia dizer de outros - faz à sua maneira obra 
de civilização, apresenta-se como representante ou expressão do espírito europeu» " F. Nogueira 1988, p. 137 
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Apesar de ser incontestável uma modernização da estrutura produtiva na sociedade 
portuguesa,115 não podemos concordar inteiramente com Fernando Rosas, quando afirma que 
o progresso na estrutura dos sectores de actividade "(...) foi induzido do exterior para o 
interior, pela abertura da economia portuguesa à actividade económica internacional e pelas 
negociações que levaram Portugal no final da década de 50 a aderir à Associação Europeia do 
Comércio Livre (EFTA)".116 Achamos que apesar do fim do sistema autárcico da economia 
portuguesa, este processo de implementação de infraestruturas e de desenvolvimento industrial 
aponta muito mais no sentido do apetrechamento interno, talvez como salvaguarda do 
mercado nacional contra a maior facilidade de importações que se previa, bem como o 
possível aumento das exportações para o Ultramar, cujos mercados consumidores em franca 
expansão dependiam ainda em larga medida de alguns bens de equipamento e consumo 
metropolitanos. 

Também não parece defensável que o acelerar do processo desenvolvimentista 
português tivesse como causa primordial a exportação para os Estados membros da AECL, 
com um desenvolvimento económico muito superior ao do nosso país na produção de bens de 
consumo ou de equipamento. Estes apenas poderiam estar interessados num incremento das 
exportações portuguesas tradicionais, ou seja de produtos agrícolas que constituem a trilogia 
mediterrânea. No que concerne ao processo de industrialização português exógeno, este 
poderá ver o seu potencial aumentar com os investimentos de alguns dos países da AECL 
interessados no baixo valor dos salários da mão-de-obra portuguesa ou no investimento em 
recursos naturais, como as potencialidades do parque florestal português. 

O II Plano de Fomento (1959-1964) mais complexo, aponta para projectos mais 
concretos em vez de designar apenas as linhas gerais de desenvolvimento. Plano ambicioso, 
contando que a expansão económica seria muito beneficiada com a plena integração de 
Portugal na AECL e, possivelmente, com a assinatura de protocolos de comércio, senão 
mesmo a integração no Tratado de Roma. Esta integração dar-se-ia quando os Ministros mais 
retrógrados, abertamente a favor das teorias isolacionistas do Presidente do Conselho fossem 
sendo substituídos por tecnocratas, cuja influência já se fazia sentir na filosofia económica 
deste Plano de Fomento. Preconizava um reforço do processo industrializante, julgando-se 
fundamental o apoio de capitais internos e externos para que a indústria portuguesa se 
tornasse abertamente concorrencial em termos internacionais. A modernização do 

Os meios financeiros dispostos ao serviço das Províncias Ultramarinas são muito mais limitados, com 
excepção de Angola e Moçambique onde são implementadas infraestruturas de importância geoestratégica: a 
compra dos Caminhos de Ferro da Beira, estratégico para algumas colónias como a Niassalândia - Malawi actual 
- Federação das Rodésias - (a quem pertencia o caminho-de-ferro da Trans-Zambézia, também adquirido pelo 
Estado Português em 1956) que se cindiram, dando origem à Rodésia do Norte- actual Zâmbia, a Rodésia do Sul 
ao Zimbawe, e o Sudoeste Africano, sob mandato da África do Sul que deu origem à Namíbia, estes países 
pretendem maiores facilidades para o escoamento dos seus produtos pela Beira em Moçambique ou pelo Lobito 
em Angola, ficando Moçambique, e por intermédio dele Portugal em invejável situação de domínio 
geoestratégico e geoeconómico de uma extensa área da África Centro-Oriental. 
115 O sector primário sofre uma regressão progressiva e ligeira de 50,7% da população activa em 1930 para 
52,6% em 1940 e 49,1% em 1950, para baixar a 43,6% em 1960 ;o sector secundário regista um aumento 
significativo de 19% em 1930, para 21% em 1840, 24,5% em 1950 para 28,9% em 1960; enquanto o terciário 
regista uma ligeira descida, de 30,3% em 1930 , passa a 26,3% em 1840 para atingir 26,4% em 1950 e 27,5% 
em 1960 
116, J. Serrão, A Marques, F. Rosas 1992, p.73 
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equipamento industrial, contaria em termos financeiros com maior facilidade e incentivos de 
acesso ao crédito concedido pelo Estado ou por organismos internacionais. 

Pressupondo uma disponibilidade financeira interna e externa superior à das condições 
reais do país, foi reconhecido pelo Governo como demasiadamente ambicioso. A 
disponibilidade de créditos financeiros agravou-se quase de imediato face ao agudizar da 
conjuntura política internacional, nesse ano de 1959-60 em que eclodiram os conflitos em que 
Portugal se viu envolvido com a invasão do Estado da índia e a Guerra Colonial, que obrigou 
a investimentos financeiros elevados, à mobilização de grande parte dos recursos do país e, 
consequente, (re)pensar da política de fomento económico-social.117 

Apesar da relativa tranquilidade com que Portugal encarava a situação internacional, 
pelo facto de poder contar com o apoio dos seus aliados tradicionais (EUA Brasil, Grã-
Bretanha e Espanha), o mesmo não se poderia dizer a nível interno onde o mal-estar que se 
fazia notar entre as classes médias urbanas. A fragilidade e ao mesmo tempo a intransigência 
do regime manifestara-se já em 1949, quando das eleições para a Presidência da República, 
em que o General Norton de Matos se apresenta como candidato da oposição moderada, 
insistindo na instauração de um regime demo-liberal. Contudo, a tónica colonialista continua a 
imperar, mesmo nos meios oposicionistas republicanos liberalizantes, considerando que a 
unidade das Nação só faz sentido no conjunto dos territórios Metropolitano, Ilhas Adjacentes 
e Colónias. 

Na realidade, o que vai de facto abalar as estruturas internas do regime, quase 
conseguindo derrubá-lo, sera a disputa para as eleições do Chefe de Estado (1958), em que o 
candidato situacionista, Almirante Américo Tomás, enfrenta a oposição do General Humberto 
Delgado, que profundamente ligado ao regime desde os seus primórdios, agora se rebelava 
abertamente contra ele, contando com o apoio de todos os quadrantes políticos da oposição. 
A estratégia que o regime vai utilizar é de condicionar fortemente o acesso dos apoiantes do 
General aos comícios, exercendo represálias físicas sobre os manifestantes ou coagindo os 
eleitores, não actualizando convenientemente os cadernos eleitorais, fazendo os apoiantes do 
regime votarem várias vezes seguidas...só assim conseguiram uma pseudovitória que cedeu 
lugar à indignação dos populares, sendo cada vez em menor número aqueles que se mostram 
adeptos do Estado Novo. 

117 A maioria dos países europeus, reuniram-se em Paris para concertar a ajuda técnico-financeira proveniente do 
Plano Marshall, apenas aceitando a ajuda técnico-financeira os países ocidentais que formaram a OECE, tendo 
Portugal sido um dos membros fundadores (1948), precisamente numa altura em que decorria paralelamente o II 
Congresso da Economia Portuguesa, e o II Congresso dos Engenheiros que determinaram como estratégia de 
desenvolvimento do país a partir destes finais da década de 40 o crescimento económico baseado na 
industrialização, tendo como suporte a agricultura, atendendo sempre As realidades sócio-culturais do país, 
particularmente no que concerne ao forte dinamismo demográfico e às acentuadas assimetrias regionais; no 
fundo as «traves mestras» das temáticas que serão retomadas no I e II Planos de Fomento. Nesta política de 
cooperação económica intra-europeia dirigida pelos EUA, Portugal não pode eximir a tornar-se membro da UEP 
(União Europeia de Pagamentos) e alguns anos mais tarde, já com outras conotações políticas que pronunciavam 
o fim da autarcia, a adesão ao FMI (Fundo Monetário Internacional) e ao BIRD ( Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento.). 
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Podemos definir todo o historial do poder executivo no do Estado Novo como um 
"Presidencialismo funcional do Presidente do Conselho".118 Ainda em 1958, Salazar resolve 
tomar o poder ferreamente nas mãos. 

A Câmara Corporativa passa a ter funções deliberativas e consultivas mais importantes, 
mas sempre de cariz técnico e a Assembleia Nacional, apesar do aumento do número de 
deputados, continua subordinada ao Executivo, pois é este quem na realidade detém o poder 
através da promulgação de decreto s-lei, servindo este órgão legislativo apenas para dar a 
conhecer ao Presidente do Conselho as diversas «oposições» e «tendências» existentes nas 
«forças vivas» que compõem o Estado Novo, muito particularmente os interesses e opiniões 
dos deputados eleitos pela União Nacional. 

Solenemente este partido político abre o seu IV Congresso, (1956) celebrado na Sala 
Portugal da Sociedade de Geografia de Lisboa, com um discurso de Salazar sobre 
Geopolítica, frisando sempre os mesmos temas dos perigos do comunismo, da OTAN como a 
única força militar capaz de manter um equilíbrio precário Leste-Oeste. No entanto, sempre 
vai frisando que, em alternativa, o país pode optar, se quiser por outro alinhamento 
Geopolítico.11 Em virtude da vastidão dos seus territórios africanos é perfeitamente 
defensável a ideia de uma comunidade de Estados formada por Portugal Metropolitano e 
Ultramarino juntamente com o Brasil, a Espanha e os países Latino-Americanos, juntamente 
com a associação da Comunidade Britânica, formar-se-ia um imenso bloco pacifista, de 
suficiente poderio geopolítico e geoeconómico capaz de se opor com sucesso aos blocos 
formados pelas duas superpotências. URSS e Europa do Leste-COMECON juntamente com 
alguns países do Terceiro Mundo; e os EUA, Canadá e países da Europa Ocidental integrados 
na OTAN, juntamente com outros aliados. Esta mesma tese é referenciada pelo geógrafo A. 
Amorim Girão nos artigos que escrevia no Boletim do Centro de Estudos Geográficos de 
Coimbra. 

Neste Congresso da U. N. o Presidente do Conselho disserta sobre os problemas 
políticos do continente Asiático, particularmente o caso de Goa e de todo o Estado Português 
da índia, referindo que Portugal não podia prescindir do apoio da OTAN para enfrentar o 
problema indiano para o qual se antevia um desfecho próximo e grave, fazendo para isso valer 
a inestimável posição geoestratégica de Portugal no «bloco» da Europa Atlântico-
Mediterrânea enquadrada com os novos países norte-africanos independentes. Sobre o 
continente africano, salienta o apoio que a ONU estava a conceder aos nacionalismo 
emergentes nestes novos países, que só aproveitavam à URSS que ao desvincular a África do 
Velho Continente, adquire desde logo uma supremacia sobre a Europa Ocidental. Considera 
que a influência da URSS junto das élites locais dos países da África Central e Oriental é 
muito mais eficaz do que aquela exercida pela Europa Ocidental e Mediterrânea (?), que 
progressivamente vão perdendo prestígio junto das antigas possessões coloniais. Não 
perceberam os ocidentais, mesmo depois da crise do Suez (1956), que não só em termos 
geoeconómicos e geopolíticos, o continente Africano é vital para a Europa e o seu extenso 
hinterland oceânico que faz parte integrante, senão mesmo chave fundamental de todo o 
sistema defensivo da OTAN. As rotas marítimas tornam-se vitais para ao circulação de grande 

, J. Serrão, A Marques, F. Rosas 1992, p. 121 
Esta opinião é apresentada quase da mesma forma, diríamos mesmo decalcada por Luís Schwalbach em 

algumas das suas obras entre 1948 e 1955 
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parte das matérias-primas e do petróleo africano ou asiático, sobretudo em épocas de 
instabilidade, precisamente quando o petróleo se torna de uma importância estratégica para 
todo o sistema defensivo do Ocidente. Por estes factos, conclui Salazar é que" (...) Não pode 
haver segurança no Atlântico sem existir segurança em África".120 

A nível internacional os aborrecimentos para o regime iriam tomar-se muito mais 
sérios, depois de em diversas sessões da Assembleia Geral da ONU, Portugal ter 
repetidamente declarado que de acordo com o artigo 73° dos Estatutos vigentes sobre 
Territórios-não-Autónomos, desta organização internacional, não era mandatário de quaisquer 
possessões a que se aplicasse o princípio político da descolonização. Foi constituída uma 
Comissão de seis membros para averiguar da veracidade das afirmações de Portugal, que 
teimava em não aceitar como inevitável um processo já irreversível, como o provam o facto 
de que já estarem a ser negociados em finais da década de cinquenta acordos entre as antigas 
potências administrantes, (Grã-Bretanha, França e Bélgica), e as suas colónias africanas, no 
sentido de ascenderem à independência no início dos anos sessenta, processo que está 
praticamente concluído no início da década seguinte. 

Surgem assim no mapa político mundial novos países que vão alterar substancialmente 
o contexto Geopolítico africano. m No espaço de alguns anos, todas as antigas colónias 
tinham alcançado a independência, com excepção da África de expressão portuguesa, do 
Sudoeste Africano, da Rodésia, do Sara Espanhol e de outros territórios coloniais menos 
significativos. "Entretanto, a 14 de Dezembro de 1960, a ONU, correspondendo a uma 
opinião generalizada da comunidade internacional contra o colonialismo, aprova a resolução 
1514 (XV), que torna ilegal toda a prática colonial e a 15, a resolução 1542(XV), que 
considera como colónias os territórios sob dominação. Em 1961, a sua Assembleia Geral 
reafirma o direito das populações destes territórios à autodeterminação e independência"122 

Apercebendo-se do perigo, o Governo Português vai pôr em prática medidas destinadas 
a atrair o capital financeiro internacional, para o desenvolvimento das potencialidades agro-
industriais e a implementação de infraestruturas em Angola e em Moçambique, a aplicação 
desses capitais financeiros servirá de garantia para a continuação da presença portuguesa em 
Africa, porque os accionistas maioritariamente pertencentes a empresas norte-americanas e 
europeias não iriam arriscar a perda do capital investido com a concessão de uma 
independência negra. Por outro lado o desenvolvimento daquelas duas Colónias, iria permitir 
elevar o nível de vida da população autóctone, fixar a colonização branca e criar, sobretudo 
nas cidades uma classe média de brancos, mestiços e eventualmente de negros, que fossem 
elementos de estabilidade social ao consentiram a presença portuguesa, ou quando muito a 
encararem uma situação de Federação com a Metrópole. 

As tímidas reformas político-administrativas no sentido de revogar algumas das leis que 
ainda se mantinham do Acto Colonial, foram tardias e insuficientes, contribuindo para a 
doutrinação política de uma maioria de negros das áreas rurais e das novas camadas sociais 
urbanas nacionalistas que encontravam condições propícias para a propagação das suas 

Opinião muito idêntica é expressa por A. Amorim Girão no Boletim do C.E.G., de Coimbra, entre os anos 
de 1951 a 1958. 
F. Nogueira, 1988, p. 9 
21 Entre outros, o Congo-Brazaville, a República Popular do Congo (ex-Zaire),a Nigéria, a Somália, o Gabão, o 

Senegal, a Costa do Marfim e o Chade. 
122 J. Medina et alia, 1990-B, p. 215 
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ideologias:"(..) têm início nas colónias portuguesas de forma generalizada, a formação de 
organizações políticas e sindicais clandestinas, de associações recreativo-culturais e de grupos 
universitários de ideário anticolonialista e pró-marxista."123 Estes contactos vão servir de base 
à organização de diversos partidos políticos anticolonialistas de conotações diferentes 
consoante os estratos sócio culturais em que se apoiavam e as condições geográficas do meio 
onde estavam implantados, tendo apenas de denominador comum a independência das 
colónias124. 

A intransigência do governo português em não permitir sequer a abertura de 
negociações com os líderes africanos mais moderados, bem como a violência da repressão que 
se vinha acentuando desse os finais da década de cinquenta, não deixaram outra alternativa 
que não fosse a luta armada. Situação que os próprios governantes portugueses tinham 
provocado por não quererem acompanhar a marcha da história. Mesmo até ao fim do regime, 
Portugal iria teimar e rebater que segundo a Constituição de 1933 não existiam Colónias 
portuguesas mas sim Províncias Ultramarinas, ou seja, a Nação Portuguesa estava espartilhada 
por diversos locais do globo mas constituía um único Estado unitário. 

A emergência do Terceiro Mundo (Bandung, 1955), consciente do seu potencial 
geoeconómico e geoestratégico, concertam esforços a nível mundial como uma alternativa 
face ao Ocidente, mais em relação à OTAN do que à Europa demo-liberal, ou à URSS e 
países associados no Kominform.125 Alterações geopolíticas no mundo que muito dificilmente 
o Chefe do Governo, de idade já avançada e preso a concepções antiquadas conseguiria 
entender, mas mesmo assim apercebe-se da vantagem em ter como aliados na ONU os países 
Africanos e Asiáticos mais moderados, no apoio à sua política Ultramarina, intensificando os 
contactos diplomáticos com diversos países, como a Tailândia, a Etiópia, o Nepal, Marrocos e 
o Paquistão, recebendo com pompa e circunstância os seus dirigentes.126 Mesmo estes não se 
coíbem de apoiar as primeiras sanções económicas e políticas contra Portugal, por este não 
acatar as disposições da quarta Assembleia Geral da ONU, sobre os territórios a descolonizar: 
estas por enquanto não têm muito alcance porque a isso se opõem alguns dos países da 
Europa Ocidental, o Brasil e os EUA. 

Refere o Presidente do Conselho que os países imperialistas querem uma África fraca 
para mais facilmente a dominarem, em favor dos interesses capitalistas de exploração dos 
recursos naturais por parte dos EUA enquanto que para a URSS terá mais importância o 
domínio geoestratégico do Continente Negro. Considera o Chefe do Governo que a 

123 Ibidem, p. 217 
124 Formam-se diversos partidos políticos: em Angola o MPLA (1956)e a FNLA (1962); em S. Tomé e Príncipe o 
CLSTP/MLSTP (1961), enquanto em Moçambique se fundava a FRELIMO (1962) este último sob a direcção de 
um líder político de grande inteligência e formação cultural norte-americana, Eduardo Mondlane, enquanto na 
Guiné de condições geográficas e sociais diferentes, forma-se o PAIGC (1956)sob a direcção de Amílcar Cabral. 

Destacam-se em particular os asiáticos, onde surgem novos países como a índia, o Ceilão, as Filipinas, a 
Indonésia, o Vietname, o Paquistão, sofrem profundas reestruturações, o Japão ou a China , enquanto em África 
os nacionalismos agitam os árabes do Magreb e em menor escala contribuem para as reivindicações da África 
Subsahariana 
1 6 A este respeito, é sintomática a opinião do Chefe do Governo sobre as alterações políticas no Extremo 
Oriente:" o aparecimento de dois grandes Estados no subcontinente indostânico, a transformação que deve 
seguir-se à vitória comunista na China, a próxima emergência da República da Indonésia. Ora, Goa está situada 
na índia; Macau incrustado no território chinês; Timor paredes meias com a Indonésia.«Daqui as preocupações, 
senão as dificuldades já existentes»" F. Nogueira, 1986-C, p.. 163 
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Geopolítica expansionista dos Soviéticos em África é ajudada (in)conscientemente pelos 
países da Europa Ocidental, ao adoptarem políticas diferentes em relação às suas antigas 
colónias, todas no entanto conducentes à autodeterminação: a Grã-Bretanha apoia a 
concessão de independências, se possível integrando os novos países na Commonwealth; a 
França procura que estes novos países, em particular as colónias da Indochina, da África do 
Norte e Centro-Ocidental se constituam em Estados Federados com a antiga potência 
colonial. Apenas Portugal segue uma «via original» de integração das Províncias dispersas 
geograficamente num todo que constitui um Estado unitário. A posição oficial do Governo 
Português (1958) sobre o colonialismo é específica no mundo: o progresso material e moral 
que os portugueses estão a fazer em África destina-se a que no futuro os indígenas quando 
civilizados, possam adquirir os mesmos direitos cívicos e políticos do que as populações 
metropolitanas permitindo a igualdade dos povos integrados numa unidade nacional. 

Outro problema para a diplomacia portuguesa era a questão do que pomposamente 
designava por Estado da índia, em especial Goa, considerando o Presidente do Conselho que. 
"(...) o governo português não podia discutir ou negociar com um governo estrangeiro 
questões de soberania dos seus territórios".127 O Governo Português propõe a Nehru o envio 
de observadores internacionais para as fronteiras entre o Estado Português das índia e a União 
Indiana, ao mesmo tempo que activava os contactos diplomáticos internacionais (Londres, 
Bruxelas, Paris e Washington), e o apoio da OTAN para pressionarem o Governo Indiano a 
recuar nos seus propósitos, o que veio a acontecer, mais devido à filosofia pacifista do 
Primeiro-Ministro Indiano do que às pressões internacionais. 

Pouco depois da independência, a índia reivindicou as possessões francesas que não 
teve dificuldade alguma em integrar no novo país, enquanto o Governo Português, se 
mostrava inflexível às petições, notas diplomáticas e mesmo algumas ameaças da índia no 
sentido de integrar Goa, Damão, Diu, Murmugão e os enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli no 
novo país. Antes pelo contrário, resolve o Presidente do Conselho (por intermédio de juristas 
como Galvão Teles e Paulo Cunha), apresentar a questão do direito de possessão das colónias 
portuguesas no Tribunal Internacional de Haia (1955), que inesperadamente e ao fim de 
alguns anos (1958), dá razão parcial ao Estado Português. 

Cansado de tentar resolver a questão por meios pacíficos, o líder indiano Nehru manda 
ocupar os enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli, (1954 ) bem como exercer pressões económicas e 
político-diplomáticas, fechando as fronteiras terrestres e marítimas(?) da União Indiana com o 
Estado da índia, à volta do qual se apertava o cerco. O Governo Português não queria admitir 
a realidade daquilo que no íntimo já tinha por certo, que era a perda completa em breve 
espaço de tempo destas possessões, devido à facilidade com que a União Indiana as podia 
ocupar face à desproporcionalidade de meios militares e dificuldade de os enviar no que 
respeita ao exército português. 

O ano de 1960 é verdadeiramente o último em que o Estado Novo goza de alguma 
tranquilidade, em que pode manter os seus paradigmas tradicionalistas da doutrina rígida em 
termos sócio-políticos pela manutenção da censura, do cerceamento das liberdades 
individuais, da manutenção de um baixo nível de vida para a maioria da população, a par do 

Ibidem, p. 177 
7 Ibidem, p. 188 
Ibidem, p. 476 
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isolamento internacional cada vez maior devido à intransigência em conceder uma autonomia 
alargada, ou mesmo a independência às possessões coloniais. 

O verdadeiro terramoto que constituiu o desencadear da guerra colonial não vai obrigar 
apenas a rever as prioridades financeiras do regime a nível interno e internacionalmente as 
alianças geoeconómicas e geoestratégicas. Paradoxalmente vai contribuir para modernizar a 
estrutura da sociedade portuguesa, surgindo uma classe média que ganha cada vez maior 
preponderância e que já não aceita nem se reconhece no modelo ideológico do 
corporativismo. Particularmente significativa nos maiores centros urbanos, está ligada ao 
comércio, aos serviços ou à indústria, pretendendo uma evolução mais liberalizante, no rumo 
da Europa, com a abertura sem restrições do mercado às empresas multinacionais, a par da 
instauração das liberdades políticas. Noutra vertente, até mesmo a emigração maciça permitiu 
uma modificação das mentalidades com a importação de modelos e ideias, que não sendo 
provavelmente as melhores, nada tinham a ver com o Portugal arcaico, tradicionalista e rural 
idealizado pelo Presidente do Conselho. 

No aspecto político-militar, a conquista do Estado da índia primeiro, e o despertar dos 
movimentos anticolonialistas em África, leva a que os soldados e oficiais que começavam a ser 
mobilizados para a Guerra Colonial tenham de combater em três frentes de batalha, e mais das 
vezes com meios materiais e humanos claramente insuficientes face a movimentos de guerrilha 
cada vez melhor organizados e armados. 

Inteira razão tinha Amílcar Cabral quando referia que "(...) se o fim do fascismo 
português poderia não acarretar automaticamente o fim do seu colonialismo, a derrota do 
colonialismo português implicaria inevitavelmente a derrota do fascismo em Portugal".128 O 
prolongamento de uma guerra para a qual não se antevia solução político-militar viável, ia 
minando do exterior o sistema político português, cada vez com maiores dificuldades em se 
afirmar internacionalmente. O descontentamento interno era de tal forma latente, que as 
Forças Armadas interrogar-se-ão se valerá a pena continuar a servir (de único...) sustentáculo 
do regime, concluindo pela negativa, o corporativismo de Salazar-Caetano vai travar a única 
batalha à qual não sobreviverá. 

2 - A Geografia e a Geopolítica na Obra de Luis Schwalbach 

2.1 - A Institucionalização da Geografia em Portugal 

A fundação do Ensino Superior em Lisboa, nomeadamente a Faculdade de Letras, terá já 
estado em mente de D. Pedro V, que a esse propósito terá proferido a seguinte frase: "A 
Faculdade de Letras aí a deixo esboçada, incompleta é verdade, mas tal que já não são capazes 
de m'a deixar completar."129 Se a morte não tivesse colhido tão precocemente o Rei, era muito 
provável que a Universidade de Lisboa tivesse visto a luz do dia meio século antes da sua 
efectiva criação. 

Poderemos considerar como um dos pioneiros da Geografia em Portugal, o coronel de 
artilharia e investigador Gerardo Péry que na sua obra, Geografia e Estatística de Portugal e 

J. Medina et alia, 1990-B, pp.222-223. 
J, L.Schwalbach, J .Santa-Rita et alia, 1934, p. 259. 
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Colónias considerada por nós a mais significativa, nos apresenta uma metodologia inovadora 
ao privilegiar a correlação entre fenómenos, baseando-se sempre que possível em dados 
quantitativos, em vez de elaborar como era usual na época uma obra simplesmente descritiva, 
onde a cartografia temática estava praticamente ausente. Contudo, assinale-se que nesse 
particular a sua proposta inovadora de divisão do país é documentada com cartografia alusiva 
ao tema. 

Também noutra vertente, podemos considerar o silvicultor Barros Gomes como um dos 
pioneiros da Geografia, mais especificamente do que hoje designamos por Biogeografia e 
Climatologia, ao correlacionar um determinado conjunto de características como sejam a 
hidrografia, o relevo, o clima e principalmente as formações vegetais para elaborar uma 
proposta de divisão de Portugal, em regiões naturais.131 

Era tal a premência na abertura de Estudos Superiores na capital do Reino, que em 1901 se 
funda o Curso Superior de Letras sob a égide da Liga da Educação Nacional, para logo, alguns 
anos mais tarde, no Franquismo, o Conselho Superior de Instrução estabelecer novas regras 
favoráveis ao recém-criado Ensino Superior, ao conceder as bolsas de estudo no estrangeiro e 
ao criar as primeiras cátedras (1904), entre as quais a de Geografia que é ocupada pelo médico 
higienicista Francisco Xavier da Silva Teles (1860-1930) para a qual se habilitou apresentando 
como tese de admissão à cátedra, uma obra inovadora intitulada Concepção das Unidades 
Geographicas - Introducção à Anthropo-Geographia.U20 início das suas actividades na 
docência foram na Escola de Medicina Tropical, onde leccionava a disciplina de Higiene e 
Climatologia (1902/1903), tendo continuado a exercer o professorado até 1928, embora mais 
tarde devido ao seu prestígio acumulasse com outras funções, como as de docente do Instituto 
Comercial e da Escola Superior Colonial (19147-1928). Mas a consagração máxima no ensino 
resulta da sua nomeação para Vice-Reitor da Faculdade de Letras (1914) e Reitor da mesma 
instituição, em 1928. Sendo relativamente alheio à política, deixa-se contudo seduzir por um 
lugar de deputado durante breve período de tempo (1905), quando adere ao Partido 
Progressista de Hintze Ribeiro. A política só o vai tentar novamente vinte anos mais tarde, 
quando aceita ser Ministro da Instrução (1929-30) no Ministério de Ivens Ferraz. 

A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa foi promulgada por decreto no início 
da instauração do regime republicano, ainda em 1911 aproveitando os já existentes Cursos 
Superiores de Letras, a Academia Politécnica e Escola de Medicina Tropical (1902) e diversas 
outras instituições oficiais, entre as quais avulta a Academia de Ciências e naturalmente a 
Sociedade de Geografia de Lisboa, vantagem que permitiu que de um modo geral, desde logo 
Lisboa se sobrepusesse ao Porto por ter um mais completo e numeroso conjunto de instituições 
científicas, futuro embrião da universidade, onde já leccionavam personalidades ilustres das mais 
diversas áreas do saber científico, que naturalmente foram ocupar as cátedras da novel 
Universidade de Lisboa. Este facto era importantíssimo porque permitia retirar à universidade 
de Coimbra a exclusividade do Ensino Superior, no que respeita à Faculdade de Letras, era 
crucial a formação de professores com uma nova mentalidade, visto que grande número deles 
iria constituir a renovada estrutura administrativa do Estado Republicano. Por sua vez, 
reconhecendo o atraso do país no domínio das Ciências Exactas e Naturais e, a Faculdade de 

1JU G.Péiy, 1875, 403 p. 
131 O. Ribeiro, 1934; O. Ribeiro, 1978 pp. 226-229 e O.Ribeiro,1989-B, pp. 101 - 113. 
132 F. Telles, 1904, 140 p. 
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Ciências vai desde cedo dinamizar a pesquisa desta área do saber, nomeadamente na Biologia na 
Física e Química, na Farmácia e na Medicina privilegiando a pesquisa teórico-prática em bem 
apetrechados laboratórios. 

Dentro do campo específico da Geografia, não existindo geógrafos de formação no 
nosso país, estes teriam naturalmente de provirem de outras áreas do saber, aperfeiçoando os 
seus conhecimentos geográficos com as leituras que iam fazendo, ou frequentemente como 
bolseiros noutros países europeus, com o contacto com colegas estrangeiros nos Congressos 
Internacionais ou na troca de correspondência entre as diversas Sociedades de Geografia, que 
assumem particular relevância nestes primeiros anos do século XX em especial francesas, 
inglesas e alemãs. 

Em todas estas acções Silva Telles participou sempre que possível retirando elementos 
que lhe servissem para alargar mais vastos campos de pesquisa, geralmente dentro da Geografia 
Colonial. As Comissões de Serviço nas possessões portuguesas de Moçambique, Angola e 
Guiné permitiram-lhe o contacto com as diferentes etnias e ambientes climáticos diferenciados, 
cujo conhecimento minucioso era necessário para uma mais eficaz profilaxia das doenças 
tropicais; o que o levaram a interessar-se pela Climatologia e Antropologia, enquanto sobre os 
estudos de Climatologia não consta que tenha recolhido ( numa fase inicial) elementos no 
estrangeiro. Possivelmente o contacto com os outros membros da Sociedade de Geografia de 
Lisboa (da qual se tornou sócio em 1893), permitiram- lhe uma preparação teórica mais 
efectiva, que possibilitaram apresentar no Congresso Internacional de Geografia em Genebra, na 
sua qualidade de membro da Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa (1901) duas 
comunicações, a primeira sobre o Ensino da Geografia em que defende a autonomia desta 
ciência relativamente à História, considerando-a dentro de uma óptica determinista ou talvez 
mais correctamente naturalista como tendo por objecto de estudo as condições naturais do 
Meio e outra, sobre Climatologia, onde a partir de estudos pioneiros no nosso país considera a 
actuação dos elementos climáticos dentro de uma escala regional. O objectivo deste trabalho de 
investigação para F. Silva Telles, consistia em estabelecer uma relação entre os efeitos dos 
diferentes climas no organismo humano. 

Dentro do contexto epistemológico da Geografia, fácil será inferir a posição determinista 
quase extremada de Silva Telles em relação a corrente geográfica em que se enquadra, como 
assinala. Luís Schwalbach quando se refere ao assunto: "Raro é o trabalho em que o Dr. Silva 
Teles não delimite as fronteiras do ramo do conhecimento por ele preferido; mas há um 
opúsculo publicado em 1915 "O conceito científico da geografia" que nos transmite 
integralmente o pensamento do autor. Diz-nos aí que "foi a vastidão do campo geográfico que 
provocou a especialização e foi a mesma causa que arrastou para o seu domínio porque eram 
indispensáveis à geografia os documentos das ciências que estudam o solo, a vida e as 
civilizações quem não era geógrafo, dando assim, aparentemente razão a Close e a outros que 
pensam do mesmo modo, quando afirmam que a geografia é um simples conjunto de materiais 
científicos dissociados. No citado trabalho do Dr. Silva Teles apreciam-se três correntes 
geográficas: a escola britânica muito afeiçoada ao critério de distribuição, a escola neo-ritteriana 
que se subordina ao princípio ontogénico, e a escola naturalista que merece a preferência do 
autor."133 

, L. Schwalbach, J. Santa Rita et alia, 1934, p. 251 
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Significa isto que Silva Telles não defendia uma posição tão marcadamente determinista 
como os seguidores de Ritter que viam exclusivamente a superfície terrestre como objecto de 
estudo à qual estavam subordinados e condicionados todos os elementos humanos, em que estes 
assumiam uma importância secundária mas, para o autor a questão conceptual põe-se de modo 
diferente, embora dê primazia incontestável à acção do Meio sobre o Homem, considera no 
entanto que os diversos elementos naturais - clima, relevo, cobertura vegetal e solo - não 
condicionam o Homem do mesmo modo, sendo que até em certas realidades os mesmos 
elementos naturais dão origem a quadros humanos distintos. O conceito de geografia para Silva 
Telles é exposto num artigo intitulado "O Conceito Scientífico da Geografia" (1915), que é 
mais tarde citado por Orlando Ribeiro, que escreve sobre o seu antigo Mestre: "Chega-se deste 
modo ao conceito científico da Geografia: é a interpretação das formas da superfície do globo e 
dos laços de conexão entre os caracteres geomorfológicos e climáticos com a localização e 
distribuição das coberturas vegetal e animal; é a explicação da interdependência entre todos 
estes fenómenos e a cobertura humana considerada biológica e antropo-socialmente nos seus 
movimentos. Alargando mais o conceito, poder-se-ia dizer que a Geografia é a ciência da 
superfície da terra considerada como uma unidade orgânica."134 Considera Orlando Ribeiro que 
Silva Telles "(...)sentia-se mais atraído pela Geografia inglesa, americana e alemã do que pela 
francesa. Notou-me em conversa que Vidal De La Blache lembrava demasiadamente o 
historiador e Jean Brunhes o poeta... maneira de não se deixar seduzir por uma beleza formal 
que às vezes oculta certas fraquezas na condução do raciocínio. Além da formação de 
naturalista e de antropólogo e da experiência do mundo tropical, Silva Telles nasceu em Goa e 
foi médico da armada, o determinismo na linha de Ratzel, de Herbertson, de Ellen Semple, de 
Huntington quadrava à feição da sua clara inteligência."135 

O enquadramento geográfico de Silva Telles é para nós importante na medida em que 
nos permite compreender melhor o seu conceito de Geografia Política, como a sua expressão 
em termos de ideias práticas nas diversas obras que nos vai apresentando neste ramo da 
Geografia: teremos de considerar indubitavelmente que F. Silva Telles cultivou a Geografia 
Política ao debater a autonomia de Portugal no conjunto da Península Ibérica, baseado 
especialmente em considerandos de ordem natural: "«Pelas suas feições fisiográficas e 
climáticas, Portugal diferente da Espanha pela sua arquitectura, embora sete décimos do seu 
território sejam a continuação geológica do paíz vizinho, pode ser dividido, a nosso ver, em 
quadros geográficos com transições fáceis de um a outro quadro»."136 Estas concepções 
teóricas sobre a individualização geográfica de Portugal em relação a Espanha; segundo os seus 
conceitos, expostos na obra Autonomia Geográfica de Portugal (1908), considera que este no 
seu conjunto apresenta características peculiares em relação ao país vizinho, no que diz respeito 
à morfologia, geomorfologia, clima e à própria vegetação, em suma nos elementos naturais que 
para este geógrafo, aqueles que melhor definiam a fronteira, indiscutivelmente natural, entre os 
dois países. Muito embora reconhecendo que em certas áreas específicas poderia haver uma 
afinidade, um prolongamento essencialmente morfológico entre ambos os países Ibéricos.137 

1340. Ribeiro, 1986-A, p. 179. 
135 Ibidem, p. 13 
136 L. Schwalbach, J. Santa Rita et alia, 1934, p. 253 
137 Consultar também o estudo Portugal - Aspectos geográficos e climáticos, in Exposição Portuguesa de Sevilha, 
I. N. L., Lisboa, 1929, 95 p. 
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F. Silva Telles refere nos seus escritos, tal como Oliveira Martins fizera anteriormente e 
de um modo geral todos os republicanos preconizaram, a importância que a colonização por 
europeus de determinadas áreas de Angola e de Moçambique tinham para o desenvolvimento 
económico-social daquelas colónias e, simultaneamente, da própria metrópole. Esta teria no 
engrandecimento territorial resultante das possessões africanas e na prosperidade baseada na 
exploração e comercialização dos recursos coloniais, a melhor garantia de independência em 
relação à Espanha. Tese que expõe numa das suas obras, 138 que neste sentido também se pode 
considerar como apresentando uma componente de Geografia Política, ao condicionar o destino 
da metrópole à posse das colónias, assunto que alguns decénios mais tarde seria amplamente 
glosado pelo Estado Novo. 

Se a colonização europeia de Africa envolve direitos, também lhe estão imputadas 
deveres, conforme preconizava no Io. Congresso Colonial de Lisboa (1901), de que o próprio 
Silva Telles foi o principal elemento organizador, apresentando uma comunicação139sobre a 
acção civilizadora dos portugueses, e eventualmente de outros europeus, dentro de uma óptica 
de medidas de progresso civilizacional baseadas no respeito mútuo entre as populações de 
diferentes etnias e raças em Africa, afinal não muito distantes daquelas que meio século mais 
tarde o geógrafo Orlando Ribeiro, noutro contexto e com uma visão diferente haveria de 
propor. O seu interesse pelas questões relativas à colonização e valorização das colónias 
portuguesas leva-o a participar activamente no 2o Congresso Colonial de Lisboa (1924), onde 
apresenta também uma comunicação.140 No Congresso Colonial Internacional de Roma (1924) 
participou com uma comunicação sobre climatologia das regiões tropicais141 e, pouco antes do 
seu falecimento esteve presente no 3o Congresso Colonial de Lisboa (1930).Pouco antes, as 
suas ideias sobre matéria colonial ficaram convenientemente explanadas numa obra editada por 
antigos(?) alunos.142 

Não se julgue que Silva Telles no decurso da sua carreira académica se manteve 
desinteressado das teorias e pesquisas científicas que se realizavam no estrangeiro. A prova 
disso é, como dissemos, a sua participação em diversos Congressos Internacionais de 
Geografia: em Genebra IX Congresso Internacional de Geografia (1909), em que Silva Teles 
apresentara duas comunicações143 e no X Congresso Internacional de Geografia em Roma 
(1913), onde abordou a temática do Ensino da Geografia em Portugal. O XII Congresso 
Internacional de Geografia, realizado em Cambridge (1928), apresenta a novidade de na sua 
Secção D incluir juntamente com a Geografia Humana e a Etnografia, a temática da Geografia 
Política e Económica; apesar de nenhum português ter estado presente no Congresso, nem 
mesmo o Almirante Ernesto de Vasconcelos, que em 1924 fora eleito para a Comissão 
Executiva da União.144 

Em consonância com a propaganda que prefigurava, o Governo Republicano Provisório, os 
seus sucessores, viram-se obrigados a tomar uma série de medidas relativas à instrução e ao 

'¥. Telles, 1908-C 
'F.Telles, 1903. 
' F.Telles, 1924-A. 
I.Amaral,1968, pp. 84-101. 

1E. Coelho e J. Pereira - 1925 (?).. 
!F. Telles - 1908 - A, 8 p.; 1908 - B. 
'J. Santa-Rita, 1938, pp.305-333 e I. Amaral, 1968, pp. 84-101. 
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ensino. Apenas numa análise superficial indicaremos as mais significativas relativas ao Ensino 
Superior da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com especial relevância no que 
diz respeito ao ensino da Geografia Política e da Geopolítica, ao longo das diversas reformas 
existentes para o período cronológico em causa145. 

Para retirar o monopólio do ensino superior à Universidade de Coimbra, velha de 
séculos mas cheia de hábitos rotineiros, perpetuando a tradição e uma certa estagnação, já 
mesmo antes da implantação da República se pugnava por uma reforma na única Universidade 
do país. Serão bem expressivas as palavras do conselheiro Bernardino Machado que "(...)cursou 
a Universidade de Coimbra onde se doutorou em Filosofia, em 1876, e aonde regressou, como 
professor catedrático em 1879(...)"146, tendo proferido no ano lectivo de 1885/1886 a «Oração 
De Sapientia»: "O Sr.Conselheiro Bernardino Machado ainda sustentou outros tópicos 
importantes de uma reforma da Universidade à altura das exigências da época, como por 
exemplo, a criação da cadeira de geografia política e económica."147 O sentido deste discurso 
tem toda a razão de ser, atendendo ao facto de países como a Bélgica, a França, a Alemanha, e 
a Grã-Bretanha e Portugal disputarem entre si a ocupação de vastas áreas no Continente 
Africano, confinando algumas das colónias desses países respectivamente o Congo, Guiné, 
Camarões, Sudoeste Africano, Rodésia e Bechuanalândia com as possessões portuguesas. A 
ocupação e posse dessas áreas só era considerada válida se fosse seguida de uma efectiva 
colonização europeia, destinada segundo os autores da época a levar a civilização Ocidental aos 
povos autóctones africanos no sentido da valorização dos recursos naturais e da alteração dos 
costumes considerados «bárbaros e atrasados» pelos Europeus. O conhecimento da Geografia 
Política das possessões coloniais (delimitações fronteiriças, recursos naturais e características 
etnico-demográficas) impunha-se como um dever para todos aqueles interessados em promover 
uma colonização mais racional dos territórios africanos. Desempenharam papel relevante as 
instituições Governamentais (Ministérios da Marinha, Ultramar e dos Negócios Estrangeiros) e 
particulares ( Sociedade de Geografia de Lisboa) enviando exploradores, incentivando a 
emigração para as colónias ou efectuando diligências político-diplomáticas em Paris, Londres, 
Berlim ou Bruxelas com vista à celebração de Tratados, de que constitui exemplo o tratado 
luso-britânico de 1884, destinados à resolução dos contenciosos entre aqueles países europeus 
e Portugal no que respeita à ocupação efectiva de territórios africanos. Com efeito, o choque de 
interesses entre estes países e Portugal, levou a que este último pedisse em 1884 a realização de 
uma Conferência Internacional que teve lugar em Berlim (1885) para debater as questões 
relativas às respectivas áreas de influência no Continente Africano. 

Ao contrário do que se possa pensar, não foram os resultados desta Conferência 
Internacional muito desfavoráveis a Portugal, se é verdade que lhe retirava quaisquer ambições 
sobre a margem direita do rio Zaire e territórios confinantes para Norte, permitia manter na sua 
posse vastas áreas situadas no interior de Angola e Moçambique, bem como deixando com um 
estatuto indefinido uma extensa área situada entre ambas as colónias, que Portugal se apressou 
a reclamar ainda no ano seguinte (1886). Esta petição dirigida pelo Governo português aos 
signatários da aludida conferência, confrontava-se com os planos Geopolíticos da Grã-Bretanha 
que preconizava o domínio de uma extensa zona de influência desde o Magreb (Egipto) até à 

' H. Diogo, 1995, p. 6, 11-. 16 e.60- 63. 
5 F. Cunha, 1991, p. 322. 
7Ibidem, pp. 314-315. 
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Africa Setentrional (Colónia do Cabo). Teve como resultado que Lord Salisbury, Primeiro 
Ministro Britânico, enviasse uma breve nota ao Governo português (1890) intimidando-o a 
retirar os seus efectivos militares que procediam à ocupação da área situada entre Angola e 
Moçambique. 

Este facto se provocou o ressentimento para com o Governo Monárquico que cedia 
passivamente a um país que estava ligado a Portugal por uma Aliança, velha de séculos, trouxe 
como contrapartida que a opinião pública portuguesa e os respectivos governos, quer fossem os 
do final da Monarquia Constitucional ou da República se consciencializassem que a 
manutenção das possessões africanas só seria possível através de um modos vivendi com a 
Inglaterra. Este passava pela delimitação das áreas fronteiriças entre as respectivas colónias e 
sobretudo pela implementação de uma efectiva política de desenvolvimento através da 
implementação de infraestruturas que valorizassem os nossos territórios africanos e atraíssem 
cada vez um maior número de colonos europeus e ao mesmo tempo integrassem, ainda que 
superficialmente, os indígenas na civilização europeia. Para cumprir estes desígnios, a Geografia 
Política versus Geografia Colonial era uma Ciência fundamental porque poderia contribuir 
decisivamente para a delimitação científica das fronteiras, para o conhecimento geoeconómico 
das potencialidades de cada colónia e das normas político-diplomáticas a estabelecer no 
relacionamento com as colónias vizinhas e as respectivas metrópoles no concerto internacional 
das Nações. 

O futuro Presidente da República, Bernardino Machado foi personagem de destaque no 
regime monárquico, onde a par de ter exercido diversos cargos políticos esteve ligado ao ensino 
e à actividade científica: Ministro da Instrução Pública (1893), membro da Academia Real das 
Ciências, proposto para sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa (1881), tendo sido seu 
Presidente alguns anos depois (1910-1912).No seu percurso académico, alcançou imenso 
prestígio como introdutor dos estudos de Antropologia na Universidade, tendo pugnado pela 
intensificação dos estudos científicos na S.G.L., ao mesmo tempo que se tornava sócio (1891) 
da recém-criada Academia de Estudos Livres (1890), tendo no ano seguinte regido juntamente 
com F.X. Silva Telles um curso de Antropologia nessa mesma instituição de ensino. "Aí 
profere, em 21 de Novembro de 1903, uma conferência sobre «Governo e Ensino», em que 
afirma ser a questão do ensino uma questão de liberdade, e onde critica a existência de uma só 
Universidade como no princípio da nacionalidade... fazendo um apelo ao partido 
republicano:«Assuma o partido republicano os seus deveres para com as novas gerações»."148 

Escassos meses após o advento da República, sendo Ministro da Instrução António José de 
Almeida (1911), não abdicou da reformulação dos estatutos da Universidade de Coimbra, 
fundando a Faculdade de Letras de Coimbra, que visava substituir a extinta Faculdade de 
Teologia, a par de uma alteração profunda nos seus curricula, bem em consonância com as 
políticas anticlericais da P República, mas ao mesmo tempo indispensáveis para a necessária 
reforma do ensino em Portugal. 

.No que concerne à Geografia, esta foi instituída - no início do ano lectivo de 1911 
como uma disciplina integrada no curso de Ciências Históricas e Geográficas, sendo escolhido 
para seu primeiro docente o Prof Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho (1878-1955), que apesar da 
sua formação em Geologia, soube ser o seu digno introdutor segundo nos refere Amorim Girão: 
"Homem de ciência de elevada estirpe foi na verdade o Dr. Ferraz de Carvalho. Geólogo e 

'Ibidem, p. 323. 
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geógrafo consumado, era ao mesmo tempo investigador de gabinete e investigador de ar livre 
(...) Homem de ciência de elevada estirpe - disse eu - mas também pedagogo não menos 
abalizado. Foi ele, com efeito, na Universidade de Coimbra, o grande renovador do ensino da 
geografia, vazado nos moldes da moderna investigação científica"149. 

Na verdade, parecem ser de considerar como tendo uma forte componente de Geografia 
Política duas das obras deste autor, trata-se da Geografia de Portugal, (1929), pelo facto de dar 
a conhecer as realidades portuguesas noutros países - talvez não seja por acaso a escolha da 
data de publicação que corresponde ao da Exposição Internacional de Sevilha - e outra 
intitulada Angola, pequeno Brasil, (1943), onde são claros os propósitos de evidenciar através 
do estudo da Geografia Física da colónia, as suas potencialidades em recursos naturais e com 
este propósito incrementar o povoamento da África Ocidental pelos portugueses 
metropolitanos, à semelhança do que muitos outros trabalhos de investigadores em diversas 
áreas tentavam evidenciar, aliás em perfeita consonância com as teses oficiais do Governo 
Português 

A frequência do curso em Ciências-Históricas e Geográficas era extremamente reduzida: "Os 
primeiros alunos do curso que, inicialmente, se chamou Bacharelato em Ciências Históricas 
formaram-se em 1915-1916. Eram apenas sete; um oitavo aluno formou-se no ano seguinte. 
Entre eles estavam dois nomes que vieram a notabilizar-se na Faculdade e no país - Manuel 
Gonçalves Cerejeira e Aristides de Amorim Girão"150 

Entretanto, a legislação relativa aos curricula da Faculdade de Letras sofre algumas 
modificações:" pela reforma de 1930 (Diário do Governo, I Série, n.° 46, de 25 de Fevereiro) as 
Ciências Geográficas passaram a ter lugar autónomo como 5o grupo da 2a secção (ciências 
históricas, geográficas e filosóficas ).Ao fim de quatro anos de estudos (os dois primeiros nas 
Faculdades de Ciências, sem qualquer ensino da Geografia; e os outros dois nas Faculdades de 
Letras), de provas finais de várias matérias e da defesa de uma dissertação escrita, era 
concedido o grau de licenciado em Geografia."151 

Mas voltemos à Universidade de Lisboa onde a Silva Telles tinha sucedido Luís 
Schwalbach na coordenação dos estudos geográficos. 

2.2 - Luís Schwalbach: Percurso científico - pedagógico 

O geógrafo Luís Filipe Lencastre Schwalbach Lucci, professor e polígrafo que cultivou 
nas temáticas referentes à Geografia, à História e mesmo ao teatro, hoje completamente 
esquecido, nasceu em Lisboa em 28 de Abril de 1888 e faleceu na mesma cidade no"(...) início 
do mês de Janeiro de 1956."152 Oriundo de uma família aristocrática, com tradições militares 
mas mais dada às artes e às letras, o ambiente familiar muito o deve ter influenciado neste 
campo de acção da sua obra científico - pedagógica. 

O seu bisavô foi João Schwalbach (1774-1874), oficial de nacionalidade alemã (natural 
de Treves, Sarrelunder), filho de Pedro Schwalbach e Madalena Kremer, combatente no 

149 A. Girão, 1955, p. 2. 
150 F. Rebelo, 1986, p. 4. 
151 I. Amaral, 1982, p. 136. 
152 "Faleceu há dias em Lisboa vitimado por uma grave enfermidade, o Dr. Luís Filipe Schwalbach Lucci, figura 
de grande relevo no professorado português", Diário de Notícias, Lisboa, 5 de Janeiro de 1956, p. 6. 
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exército liberal, que tendo estado emigrado se juntou aos partidários de D. Pedro IV, na Ilha 
Terceira. Distingiu-se pela sua valentia, sendo agraciado com o título de Visconde de Setúbal. 

O avô, João Pedro Schwalbach (1817-1878) seguiu também a carreira das armas, sendo 
Oficial General do exército liberal, participou em numerosos combates, tendo sido 
condecorado pela coragem demonstrada face ao exército absolutista nas lutas entre as facções 
liberais. Foi partidário da Rainha, que o nomeou comendador da Ordem de Avis, sendo 
agraciado com a alta distinção da Torre e Espada. 

O seu pai Eduardo Schwalbach (1860-1946) que esteve tentado a seguir uma carreira 
idêntica à dos seus antecessores, chegou a frequentar a Escola Politécnica e a Escola do 
Exército, porém preferiu enveredar por uma carreira ligada às artes, tendo alcançado certo 
renome como dramaturgo, embora se tenha notabilizado mais pelos cargos oficiais que 
desempenhou, do que propriamente pelas peças teatrais que escreveu. Foi Inspector e mais 
tarde Director do Conservatório de Lisboa, em cujas instalações residia. No entanto, foi nas 
letras que alcançou certa notoriedade iniciando a sua carreira jornalística no Diário da Manhã, 
dirigido pelo republicano João Chagas. Anos mais tarde, fundou o jornal A Tarde; tendo 
atingido o cume da sua carreira com o cargo de Director do Diário de Notícias, que manteve 
durante alguns anos (1924-1939), precisamente durante a fase final da Ia República e a 
consolidação do Estado Novo. Assim, apesar da sua posição política de monárquico 
conservador (fora amigo pessoal do rei D. Carlos), terão sido as influências familiares e pessoais 
que lhe permitiram manter-se num cargo tão importante em períodos históricos tão 
diferenciados e conturbados como foram o da fase mais esquerdista da República Parlamentar e 
a época «pura e dura» de um Estado Novo, inicialmente na fase de consolidação de uma 
estrutura político-administrativa, mas a partir dos meados da década de trinta, completado este 
processo, quando o Estado intervêm como instrumento totalizador e consequentemente mais 
repressivo de todos os organismos da vida política e económica da sociedade portuguesa. 

Os conhecimentos científicos de que L. Schwalbach dispunha e o provável acesso fácil a 
diversas fontes informativas sobre política internacional como o pai, o irmão também exerceu 
a profissão de jornalista no Diário de Notícias, asseguravam-lhe informações sobre análises 
geoestratégicas que de outro modo dificilmente conseguiria obter, numa época em que o regime 
político do Estado Novo apertava as malhas da censura, dificilmente deixando publicar qualquer 
artigo sobre política internacional que fosse contra os valores da dita civilização ocidental e 
cristã. Será o próprio Luís Schwalbach que muitos anos mais tarde, num artigo publicado no 
Diário de Notícias; sob o sugestivo título " Reminiscências dum bom convívio: outra época -
outros homens"1 3 , reconhece o quanto beneficiou do convívio das tertúlias que 
amiudadamente reuniam personagens de grande brilho e prestígio intelectual nessa pacata 
Lisboa do início do século.154 

L. Schwalbach, Diário de Notícias, 21 de Fev. de 1951, (pp. 1 e 4). 
" Tive o raro privilégio de me aproximar de bastantes personalidades que marcaram lugares dominantes nos 

sectores literários e políticos. Desse tão complexo grupo colocaremos num plano superior o poeta dramaturgo D. 
João da Câmara, o jornalista Urbano de Castro, o caricaturista Rafael Bordalo Pinheiro, o dramaturgo Henrique 
Lopes de Mendonça (...) Muitas outras personalidades, que nos limiares do século XX marcaram lugares 
privilegiados na vida portuguesa, afluíram à nossa casa no Conservatório. Sem aludirmos aos vivos, ainda 
mereceriam uma anotação espaçada os músicos Alexandre Rey Colaço e Augusto Machado, o parlamentar José 
de Alpoim , o clínico D. António de Lencastre, os escritores Raul Brandão e Maximiliano de Azevedo, o 
combativo João Chagas, o crítico de arte Antonio Arroio, os actores Vale, José Ricardo e Augusto Rosa (...) etc., 
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Estas tertúlias culturais não eram estranhas ao ambiente lisboeta: desde os finais do 
século passado, até aos inícios do século XX, tornaram-se cada vez mais frequentes as soirées 
em casa dos principais notáveis de Lisboa, quer fossem industriais e banqueiros como Burnay, 
comerciantes como Pinto Basto ou fidalgos como o marquês de Soveral, era indispensável a 
presença de intelectuais: pintores como Roque Gameiro ou Columbano, escultores como Soares 
dos Reis ou Teixeira Lopes e sobretudo escritores que a difusão da imprensa e dos meios de 
comunicação ajudava a tornar populares como Eça de Queiroz, Fialho de Almeida, Oliveira 
Martins, Arnaldo Gama, Manuel Pinheiro Chagas, Teófilo Braga, Ramalho Ortigão, Antero de 
Quental e militares ou políticos como Luciano Cordeiro, Paiva Couceiro e Hintze Ribeiro. 

Para muitos era genuína a paixão pela escrita e pela cultura, era de bom tom pertencer às 
eruditas Academia Real das Ciências de Lisboa, à Sociedade de Geografia de Lisboa, ou a 
outras agremiações, onde sob a influência de lentes republicanos como Teófilo Braga, Manuel 
Emídio Garcia ou Alves da Veiga, doutrinavam-se os filhos-famílias dessas mesmas classes 
possidentes nas ideias filosóficas positivistas de Augusto Comte, nos ideários políticos do 
republicanismo libertário de Gambetta ou no socialismo de Proudhon e de Luís Blanc. 

Tendo Luís Schwalbach concluído o Curso Superior de Letras (Secção de História e 
Geografia) em 1909, com a apresentação de uma Dissertação intitulada Estudo Methódico d' 
uma Região, que o habilitou a exercer a docência no Magistério Secundário nos liceus de Pedro 
Nunes e de Passos Manuel, desenvolvendo nos anos seguintes uma intensa actividade didáctico 
- pedagógica. Assim o demonstram os seus Atlas Escolares, com seis edições sucessivas, 
apenas com ligeiras alterações de conteúdo; referindo-se que as duas primeiras foram feitas em 
colaboração com o Dr. Júlio Monteiro (1858-1927), talvez por versarem simultaneamente 
temas de Geografia e de História. No entanto parece-me mais significativa a elaboração de 
Compêndios e Atlas de Geografia publicados entre 1920 e 1935, que chegaram a ter dez 
edições, o que diz bem da aceitação da obra pelo público em geral e pelos professores e alunos, 
em particular. Publicou também em 1922 um Compêndio de História Universal - Antiguidade 
Oriental - Grécia, para a 3a classe do curso dos liceus. 

Depois de leccionar durante alguns anos no Ensino Secundário (1911-1934?), 
apresentou em 1914 a obra Emigração e Colonização como Tese para o Concurso de Lente 
Substituto da 2a Cadeira da Escola Colonial, onde supomos que tenha leccionado durante 
alguns meses, apesar de não termos encontrado provas documentais que o justifiquem. 
Desempenhou ainda os cargos de vogal do Conselho Superior de Instrução Pública e de vogal 
de Comissões de Programas para o ensino liceal. 

Em 1915 a publicação do estudo: Potamologia - Estudos Sobre o Tejo (Secção de Vila 
Velha de Rodam a Tancos} deu a L. Schwalbach certo renome como estudioso da Geografia 
Física, mas foi em 1918 com o título Alterações Litorais - A Ria de Aveiro155 que os seus 

etc. Afigura-se-nos porém que se torna escusado alongar a resenha para que se chegue à conclusão de que, com 
efeito, se revela uma nítida disparidade entre o panorama espiritual daquela época e o que se desdobra 
presentemente. E afinal, da execução dum para outro painel apenas mediaram umas escassas dezenas de 
anos."(Ibidem, pp 1-4) 
155 Referencias da por J. Dantin Cereceda no periódico El Sol ( II, 89, jueves, 28 Fevereiro de 1918) sob a 
designação de Schwalbach, Lucci, L.F. de L.: "Estúdios geográficos. Alteraciones litorales.La ria de Aveiro", 
Lisboa, 1918, 70 p, in Ortega Cantero, Nicolas, "La colaboración de Dantin Cereceda en el diário El Sol, 1918-



97 

créditos foram reconhecidos, sendo convidado para Professor Assistente na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, chegando a ocupar em 1930, a cátedra de Silva Teles, falecido nesse 
mesmo ano. 

Datam precisamente dos inícios da década de vinte, aquelas que serão provavelmente as 
suas duas obras mais importantes: A actual carta política da Europa - Estudos de Geografia 
histórica, política e económica (Lisboa /Paris, 1923) e O Mundo depois da Grande Guerra 
(Lisboa/ Paris, 1925), onde o autor é apresentado como Assistente da Faculdade de Letras de 
Lisboa e Professor do Liceu de Pedro Nunes. Até finais dessa mesma década, publicou 
essencialmente obras de divulgação relacionadas com o Ensino Secundário. Porém logo no 
início dos anos trinta dá a lume a obra, A Forja do Extremo - Oriente (Lisboa, 1932), obra 
nitidamente inserida na temática da Geopolítica. 

Tendo o intuito de conhecer a estrutura do ensino geográfico universitário que se 
praticava no estrangeiro, desloca-se à Bélgica no ano lectivo de 1934/1935, como professor 
bolseiro do Instituto de Alta Cultura, aos Seminários de Geografia das afamadas Universidades 
de Liège e de Lovaina, respectivamente sobre a orientação de Omer Tullipe e M. Lefèvre. 156 

Do relatório que elaborou para o Instituto de Alta Cultura, menciona o facto de a organização 
da licenciatura em Geografia diferir bastante das suas congéneres francesas, sendo a maioria das 
disciplinas leccionadas nas Faculdades de Ciências, ao contrário do que na época se passava 
entre nós e na maioria dos países europeus de influência francófona. Como aspectos positivos e 
que parecem ter deixado profunda impressão no docente português ressaltam a estreita 
cooperação entre os docentes universitários das Faculdades de Letras e de Ciências, a 
disponibilidade de uma carga horária bastante alargada reservada à componente prática da 
Geografia, com a existência de numeroso material didáctico, especialmente do âmbito da 
Cartografia e da Bibliografia temática especializada, necessária à elaboração dos diversos 
trabalhos de investigação teórico-práticos, onde se destacam as monografias regionais. O ensino 
tem como componente essencial a realização de numerosas visitas de estudo seguidas de 
trabalho de campo. Toda essa intensa actividade é complementada com a publicação de 
numerosos artigos no Boletim da Universidade de Liège, sob o título de «Cercle des 
Géographes Liégeois». São esses os procedimentos que recomenda sejam adoptados nas 
Faculdades de Letras e de Ciências do nosso país para as diversas disciplinas que compõem a 
licenciatura em Geografia e História ou em Ciências Geográficas. 

Particularmente importante é o facto de estabelecer posteriormente (1937), um certo 
paralelismo entre os curricula da Universidade de Liège e da Universidade de Lisboa, pelo facto 
de se leccionarem algumas disciplinas com títulos idênticos embora com conteúdos diferentes. 
Esclarecendo que na primeira "(-..) encontraremos o ensino da geografia matemática, da 
geografia política geral e especial, da história da geografia e dos descobrimentos geográficos 
(...)" ao contrário do que acontecia em Lisboa, onde as matérias se repartiam pelas 

1920)" Eria, Revista Cuatrimestral de Geografia, n.° 44, Departamento de Geografia de la Universidad de 
Oviedo, Oviedo, 1997, pp. 315-319. 
1,6 "E sempre vantajoso o contacto entre as nossas escolas superiores e os institutos congéneres doutros países: 
umas vezes obtêm-se esclarecimentos sobre os resultados de normas ainda não experimentadas em território 
nacional, outras vezes adquire-se a confirmação ou a repulsa de métodos até aí preferidos" (L.Schwalbach, 1941, 
p. 372). 
157L. Schwalbach, 1937 - A, p. 267. 



98 

Faculdades de Letras e de Ciências, em Liège eram leccionadas apenas na Faculdade de 
Ciências. 

Assim, devido ao conhecimento dos programas curriculares em vigor nos 
estabelecimentos de ensino superior da Bélgica, propõe uma reforma da estrutura da 
licenciatura em Geografia cujos precedentes teriam origem já nos anos terminais do ensino 
secundário: os alunos que tivessem frequentado no ensino liceal, o Curso Complementar de 
Ciências, optariam pelo curso superior denominado de Ciências Geográficas, cujos fundamentos 
seriam as diversas disciplinas relacionadas com a Geologia e a Geografia Física (?), para além 
das outras já existentes. Enquanto que os alunos oriundos do Curso Complementar de Letras 
ingressariam no Curso de Ciências Históricas e Geográficas, em que apenas algumas das 
disciplinas da área das ciências exactas seriam leccionadas na Faculdade de Ciências. 

O geógrafo Luís Schwalbach foi ao longo dos anos afirmando a sua carreira, não só 
com a publicação de diversas obras e artigos na Revista da Faculdade de Letras de Lisboa na 
Biblos Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e noutras publicações, 
muito embora algumas das obras fossem publicadas e custeadas (?) pelo próprio autor. Na vida 
académica, exerceu vários cargos como o de vogal da Comissão de pontos para os exames de 
aptidão e presidente do júri de exames de aptidão para as Faculdades de Letras e desempenhou 
cargos importantes como sejam os de Bibliotecário, Secretário e de Director da Faculdade de 
Letras de Lisboa. 

O gosto pela investigação científica que Luís Schwalbach manteria até ao fim da vida (a 
última obra conhecida data de dois anos antes do seu falecimento), levou-o a publicar 
numerosos artigos, que compõem uma a extensa relação bibliográfica, onde está patente o 
interesse despertado por diversas temáticas relacionadas com a ciência geográfica.158 

Numa fase inicial, que podemos situar cronologicamente entre o início do século e a 
década de trinta, publica obras relacionadas com a Geografia Física (Climatologia e 
Geomorfologia), porquanto a Geografia Humana (Geopolítica, Geografia Política e 
Demografia), já nessa década sejam objecto da sua atenção. Na carreira científica do autor, em 
particular a partir de meados da década de quarenta, ganham cada vez mais preponderância os 
estudos relativos à acção do Homem sobre o Meio, não no contexto clássico das monografias 
descritivas então em voga, mas sim num ramo da Geografia até então pouco explorado no 
nosso país: o da Geopolítica e a Geografia Política.159 Para L. Schwalbach, esta última "(...) 
consiste no estudo dos factores e das condições geográficas do desenvolvimento das 
sociedades. De preferência na Alemanha divulgou-se o termo «geopolítica», mas alguns dos 

Consultar a Bibliografia Activa de L. Schwalbach, na Bibliografia final deste trabalho. 
A diferenciação entre os dois conceitos de Geografia Política e Geopolítica é apresentada por L. Schwalbach 

que cita J. Halkin em Questions d'actualité géographique: "Plusiers definitions ont déjà été données de la 
géopolitique, mais il semble bien que c'est celle de Maull qui est la meilheure: géopolitique et géographie 
politique ont, dit-il, la même «Stoffgebiet», donc la même domaine à explorer et à étudier, mais la géopolitique 
est la géographie politique appliquée ( angewandie) et elle marque une pousée de la géographie humaine dans 
une domaine qui lui est resté étranger, celui de la politique; elle est 1' application de la méthode géographique à 
l'étude des différents aspects de la vie politique; c'est encore l'emploi de la géographie politique pour l'exercice 
raisonneé de l'art qu'on appelle la politique, lequel doit se développer dorénavant sur une base scientifique» 
(Idem, 1932, p. 8). 
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assuntos versados sob tal designação apenas indirectamente trilham o solo geográfico."160 Por 
conseguinte, o geógrafo considera a Geopolítica como desprovida de significado, enquanto que 
a Geografia Política adquire um sentido mais abrangente, passando a englobar como objecto de 
estudo tanto os fenómenos geográfico-políticos a nível nacional, como internacional. 

Entre das diversas obras que escreveu sobre este assunto, foram consultadas para esta 
Dissertação todos os títulos publicados por L. Schwalbach, mas é justo salientar aquelas que, 
numa perspectiva algo subjectiva considero como mais importantes: A Actual Carta Política da 
Europa, estudos de Geografia histórica, política e económica (Paris/Lisboa, 1923); O Mundo 
depois da Grande Guerra ( Paris /Lisboa, 1925) ; Dois rios de importância mundial- o Reno e 
o Danúbio (Lisboa, 1949) e O Mediterrâneo (Lisboa, 1951), mas não deixa de publicar, embora 
mais espaçadamente, obras pertencentes ao domínio da Geografia Física. 

A participação de L. Schwalbach em numerosos eventos internacionais, está associada à 
investigação científica que executou ao longo de quase cinquenta anos. Será nesses Congressos 
Internacionais que apresentará importantes comunicações, algumas das quais posteriormente 
dadas à estampa em livro ou em opúsculo. As temáticas assaz diversificadas das suas obras, 
possibilitaram a participação a nível particular ou oficial em numerosas reuniões internacionais 
como foram o XIII Congresso Internacional de Hidrologia, de Climatologia e Geologia Médicas, 
em 1929 (?), onde apresentou a comunicação Relações entre a geografia e a climatologia 
médica e o XII Congresso Internacional de Zoologia (1934), onde esteve presente com a 
comunicação Falsa tendência para subalternizar a zoogeografia nos estudos geográficos, etc. 
No âmbito mais específico das temáticas da ciência que leccionava, apresentou no XTV 
Congresso Internacional de Geografia, em Varsóvia (1934), La Physionomie Géographique de 
Lisbonne e no XV Congresso Internacional de Geografia, em Amesterdão (1938), onde 
suponho que tenha apresentado a comunicação Les Niveaux des Continents et des Oceans. 
Apresentou ainda outros trabalhos científicos, como sejam: Alguns aspectos da remota 
colonização Portuguesa, no Congresso do Mundo Português (Lisboa, 1940); enquanto que nos 
Congressos Luso-Espanhóis para o Progresso das Ciências marcou presença com Imprecisão 
dalgumas expressões geográficas (Porto, 1942), Os Microclimas, (Córdova, 1945) e A Falsa 
Responsabilidade da Geografia nos Tratados de Paz, (Porto, 1951). Participou também no Io 

Congresso Nacional de Ciências Agrárias e no Io Congresso Nacional de Ciências Naturais mas 
desconhecem-se quaisquer comunicações apresentadas nestes encontros. 

Como será evidente, não poderia deixar de marcar presença no importantíssimo XVI 
Congresso Internacional de Geografia de Lisboa em 1949, pelo facto de L. Schwalbach 
pertencer à sua Comissão Organizadora. No entanto, apenas apresentou uma pequena 
comunicação intitulada Difficultés dans les études de la Géographie Régionale161 onàe expressa 
pontos de vista notoriamente diferentes dos de Orlando Ribeiro, considerando a expressão 
«régions naturelles» apenas passível de aplicação quando aquelas são perfeitamente definidas 
nos seus limites, o que apenas acontece quando se trata de estudar componentes relativas ao 
domínio da Geografia Física. Por sua vez, as regiões não são homogéneas, as suas áreas 
periféricas podem ser substancialmente diferentes do centro, não esquecendo que Vidal De La 

Ibidem, 1932, p. 8. 
Idem, 1950. 
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Blache referia que as diferentes áreas periféricas das regiões se interligam e em simultâneo são 
influenciadas e influenciáveis entre si.162 

Mesmo atendendo à divisão regional, os critérios a utilizar pela Geografia Física 
dependem muito dos autores, desde Dantín Cereceda que considerava como elementos 
essenciais as características morfológicas, o clima e a própria acção do homem; até Lucien 
Gallois para quem eram mais importantes os elementos climáticos, o relevo e as características 
de divisão agrícola (?) do solo, ou no caso de Cholley para quem os elementos tectónicos são os 
mais significativos para caracterizar e delimitar uma região. Em face da diversidade de opiniões, 
conclui L. Schwalbach que a utilização dos elementos naturais, climáticos, biogeográficos, ou 
outros, não definem nem delimitam rigidamente uma região, mas torna-se mais difícil de 
compreender a metodologia utilizada pela Escola Alemã, que subdivide as regiões fraccionando-
as em áreas individualizadas, as Lander, onde se tenta fazer coincidir as divisões regionais 
elaboradas pelos estudos de Geografia Física com aquelas que resultam dos estudos de 
Geografia Humana, o que para o investigador é absolutamente inadmissível, já que os limites 
das regiões naturais só por excepção poderão coincidir com os limites políticos, económicos e 
sociais utilizados pela Geografia Humana. Assim, quando se pretender realizar estudos de 
Geografia Regional utilizando em simultâneo as componentes da Geografia Física e da 
Geografia Humana, tal atitude implicará uma delimitação pouco precisa e rigorosa: "Dans ce 
sens, nous préférons la désignation de «entié géographique» à celle de «région naturelle»."163 

Noutra escala, classifica aquelas áreas onde a individualidade e a diversidade 
paisagística, mas raramente regional, foi sobrepujada pela unidade política. Neste caso, o 
exemplo mais concreto é o da formação do Estado Português com fronteiras estáveis desde o 
século XIII. Termina a sua comunição intitulada Difficultés dans les Éídudes de Géographie 
Régionale, tecendo considerações sobre a importância da História para os estudos de Geografia 
Regional, onde manifesta a sua discordância com E. Martonne, o mesmo sucedendo com C. 
Vallaux relativamente à metodologia e às componentes geográficas utilizadas no estudo das 
regiões, que segundo o geógrafo francês devem privilegiar o conceito de um espaço geográfico 
inerte, estático e perfeitamente localizado como é a região clássica. Luís Schwalbach pretende 
que as regiões não são assim tão estáticas, porque quando se passa para escalas de análise em 
áreas relativamente pequenas, as regiões tornam-se, elas próprias muito heterogéneas e 
diferenciadas entre si, de tal modo que o seu estudo tem de envolver necessariamente uma 
metodologia diferente, que preconize a utilização de diversas especializações dentro da 
Geografia e possivelmente também noutros ramos das Ciências Humanas e Exactas, nem 
sempre muito habituais nos estudos de Geografia Regional, mas que têm a vantagem de se 
adaptarem melhor ao estudo de regiões mais dinâmicas. 

Para termos uma ideia geral do percurso científico do autor mencionado, elaboramos o 
Quadro 1 que nos permite visualizar cronologicamente quase todos os títulos - com excepção 
de dois ou três - das obras produzidas pelo geógrafo português ao longo da sua carreira de 
docente liceal e universitário. A bibliografia de Luís Schwalbach inclui praticamente a totalidade 

"«(...) un élément général s'introduit dans toute recherche locale. Il n'est pas en effect de contrée dont la 
physionomie ne dépende d'influences multiples et lointaines dont il importe de déterminer le foyer. Chaque 
contrée agit immédiatement sur as voisine et est influencée par elle»" Idem, I.N.L, 1952, p. 360. 
163Ibidem, p. 362. 
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das obras do autor, enquanto que a análise apenas incidirá sobre aqueles títulos onde de alguma 
forma a Geografia Política, a Geopolítica e a Geografia Colonial estejam presentes, quer se trate 
de obras destinadas à divulgação junto do grande público, de investigadores ou referentes ao 
ensino liceal ou superior. 

Quadro 1- Publicações de Luís Schwalbach (1909-1954) 

Título da obra Data de 
Publicação 

Estudo Methódico d' uma Região do ponto de vista Geographico 1909 
Emigração e Colonização 1914 
Potamologia-Estudos sobre o Tejo (Secção de Vila Velha de Rodam a Tancos) 1915 
Alterações Litorais-A Ria de Aveiro 1918 
Quadros sincrónicos da História Universal 1918 

Compêndio de Geografia para a Primeira Classe dos Cursos dos Liceus (2aed.-1930) 1921 
Compêndio de Geografia para as I e II Classes dos Cursos dos Liceus (10aed.-1931) 1921 
Questões Pedagógicas 1921 
Compêndio de História Universal:3aClasse do Curso dos Liceus 1922 
Compêndio de História Universal-Antiguidade Oriental-Grécia 1922 
A Actual Carta Política da Europa: Estudos de Geografia Histórica, Política e Económica 1923 
O Mundo depois da Grande Guerra 1925 
Geografia - Portugal, Colónias Portuguesas, Brasil, Regiões Polares 1928 
Geografia: Asia, Insulíndia, Australasia, Américas Regiões Polares (2aed-1931) 1930 
Geografia - Américas, Asia, Insulíndia e Oceania 1930 
Portugal-Colónias Portuguesas-Brasil-Regiões Polares (2a ed. 1931) 1930 
Relações entre a Geografia e a Climatologia Médica 1930 
Geografia-Africa-Império Colonial Português. 1931 
Geografia/Europa, Asia, Australasia, Africa, Américas 1931 
Geografia: Europa 1931 
Novo Atlas Universal de Geografia e História-Oriente-Gécia 1931 

A Forja do Extremo Oriente 1932 
Portugal Continental- Alguns Problemas Geográficos 1933 
Os Níveis dos Continentes e dos Oceanos 1934 
0 Critério Geográfico do Professor Silva Teles 1934 
La Physionomie Géographique de Lisbonne 1934 
Uma Fase da Epopeia Nacional - Mar Tenebroso 1935 
Algumas Paisagens Geográficas: O Modelado Normal 1935 
Falsa Tendência para subalternizar a Zoogeografia nos Estudos Geográficos 1935 
Francisco Xavier da Silva Teles - Grande Orientador Geográfico 1936 
Os portos: traços de união entre a Geomorfologia e a Antropogeografia 1936 
Os Níveis dos Continentes e Oceanos 1936 
Estreitos e Canais: Suez, Panamá, Dardanelos, Gibraltar, Malaca e Kiel 1936 
A Geografia Física nas paisagens Portuguesas 1937 
As dificuldades de organização duma Licenciatura em Geografia 1937 
Quadros Antropogeográficos 1937 
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A Geografia e as Ciências Auxiliares Através dos Últimos Congressos Internacionais 1938 
Frutos Maravilhosos da Arvore Nacional 1938 
Holanda - O esforço humano perante as incertas dádivas da natureza 1939 
Algumas Paisagens Geográficas da Península de Lisboa 1939 
Alguns Aspectos da Remota Colonização Portuguesa 1940 
O Abandono Progressivo do Oriente 1940 
A Geografia da Circulação e os Grandes Conflitos Internacionais 1940 
Problemas de Geomorfogenia na Zona Ocidental da Península Ibérica 1940 
Uma visita ao Seminário de Liège 1941 
Imprecisão dalgumas Expressões Geográficas 1942 
0 Superpovoamento 1942 
0 Factor Geral e o Factor Local nos Estudos Geográficos 1942 
Os Vales - Geografia Física e Económica 1942 
A Contingência da Situação Geográfica 1943 
As Épocas Glaciarias 194^ 
Brasil: rico manancial de problemas Geográficos 1943 
Excursão Através de Montados 1943 
Problemas Etnológicos: classificações prematuras 1943 
Os Microclimas 1945 
Alguns Elementos Geográficos na Obra de Eça de Queirós 1945 
A Viagem de Eça de Queirós ao Oriente 1945 
As Sociedades Humanas e o Ambiente Geográfico - anotações em parte sugeridas pela 
leitura de Oliveira Martins 

1945 | 

A Geografia da Circulação e os Agregados Humanos 1946 
0 Entroncamento 1946 
O Porto de Lisboa 1947 
Repercussões na Geografia dos recentes progressos em vários ramos do conhecimento 1947 
Valor da Determinação dos Ciclos Geográficos 1948 
A População Portuguesa 1948 

Dois Rios de Importância Mundial - 0 Reno e o Danúbio 1949 
Os Tentáculos das Cidades: referências especiais a Lisboa 1950 
Difficultés dans les Eludes de Géographie Régionale 1950 
A falsa responsabilidade da Geografia nos Tratados de Paz 1951 
Joaquim Bensaúde (2aEdição-1953) 1951 
0 Mediterrâneo 1951 
Nomenclatura Geográfica - Oportunidade para novo intercâmbio luso-brasileiro 1951 
Lisboa: seus tesouros e suas deficiências 1951 
Difficultés dans les Etudes de Géographie Régionale 1952 
Considerações Sobre a Demografia Portuguesa: referência especial às Migrações Internas 1953 
O Problema da Emigração Humana no Quadro Contemporâneo 1954 
Os Espaços Vitais: Geografia Política e Económica 1954 ! 
Famílias de Cidades: alguns parentescos de Lisboa 1954 
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Gráfico 1 
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Podemos constatar numa análise mais pormenorizada do que aquela já apresentada 
anteriormente, baseando-nos agora no Quadro 1 e que nos surge visualizado no Gráfico 1, que 
o percurso científico-pedagógico de L. Schwalbach se divide em períodos distintos: o primeiro 
até ao início da década de vinte, dedicado à elaboração de trabalhos de investigação (publicando 
um ou dois trabalhos por ano) e o segundo que se inicia nessa mesma década, em que centra a 
sua atenção quase exclusivamente sobre as obras dedicadas ao Ensino, publicando um total de 
oito obras nos anos de 1930 e 1931 e, esporadicamente em temas relacionados com a Geografia 
Física e a Geopolítica, publicando A Actual Carta Política da Europa e O Mundo depois da 
Grande Guerra. É desde o início da década de trinta, que adquirem preponderância os temas 
relacionados com a Geografia Física, mas surgem cada vez em maior número os artigos sobre 
Geopolítica. Não esqueçamos que a conjuntura internacional era mais do que propícia ao tema) 
embora possam aparecer algumas obras sobre outras temáticas da Geografia, publicando quatro 
ou mais títulos em cada um dos seguintes anos: 1936, 1940, 1942 e 1943 e 1945. Por fim, a 
partir dos finais da década de quarenta, até meados da década seguinte, chega a publicar 
regularmente dois ou três artigos em cada ano, mas onde sobressai 1951, quando edita cinco 
títulos, neste conjunto de obras denota-se um claro interesse pela abordagem diversificada de 
todas as temáticas relacionadas com a Geografia Humana, desde a Geopolítica, passando pela 
Geografia Urbana até à Geografia Económica, além de um certo retomar das preocupações com 
a didáctica da Geografia, mas agora no Ensino Superior. 

Talvez de uma forma demasiadamente subjectiva, considero o período correspondente 
entre os finais da década de trinta e o início da década de cinquenta, o mais rico do ponto de 
vista da diversidade dos temas tratados e da profundidade dos conteúdos abordados em toda a 
vasta bibliografia do autor que, como referimos, manteve a sua actividade até poucos meses 
antes do seu falecimento. 

Ao consultarmos na Sociedade de Geografia de Lisboa, o Processo n.° 6779, datado de 
10 de Novembro de 1909, referente à admissão do geógrafo Luiz Schwalbach como membro 
da prestigiada e selecta instituição, dois aspectos sobressaem: o primeiro diz respeito à 
juventude do neófito (21 anos), o segundo é tratar-se de um recém licenciado a iniciar uma 
carreira de professor no liceu. Como teria tanta facilidade em obter tal favor? A resposta está 
evidentemente nos pergaminhos familiares e nas relações de amizade de Eduardo e de Luís 
Schwalbach. Foram sócios proponentes o Doutor Silva Telles, catedrático da Faculdade de 
Letras e Presidente da S.G.L., o Conselheiro Ernesto de Vasconcellos, escritor e oficial da 
Armada, além de Hypáccio de Brion, de quem não obtivemos quaisquer referências pessoais. 

No curriculum das actividades de Luís Schwalbach como membro da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, datado de 9 de Maio de 1941, logo sobressai a diversidade dos cargos que 
exerceu: Vice-Secretário na Secção de Geografia Física e Política, entre 1911 e 1914; Vice-
Secretário na Secção de Ensino Geográfico entre 1915 e 1918; 2o Secretário da mesma Secção, 
desde 1919 a 1929; Vogal da Secção de Geografia Física e Política entre 1915 e 1929; Vogal da 
Secção de Ensino Geográfico, entre 1920 e 1921(?) ; Vice-Presidente da mesma Secção, desde 
1921 a 1933 (?); Presidente da Secção de Ensino Geográfico, desde 1933 a 1954; Vogal da 
Secção de História das Viagens Terrestres e Marítimas, desde 1941 até ao seu falecimento. 

Na análise do seu percurso como sócio da S.G.L., retemos desde logo o número 
elevado de cargos que ocupou, com especial destaque e diríamos mesmo apetência, para 
aqueles que se relacionavam com a Geografia Física e Política, precisamente as temáticas que 
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mais vezes abordam os seus trabalhos. Apesar de pertencer também à secção de Ensino da 
Geografia, apenas se interessou pelo assunto na época em que publicou os seus primeiros 
estudos quando exercia a actividade docente nos Liceus de Pedro Nunes e de Passos Manuel. 
Apenas encontramos algumas referências muito esparsas sobre o assunto ao longo das 
numerosas obras que publicou. 

Estranho, será o facto de um sócio tão ilustre, detentor de tantos cargos, apenas mereça, 
aquando do seu falecimento, umas escassas palavras de referência no Boletim da dita Sociedade 
de Geografia de Lisboa: "Depois de lida e aprovada a acta, o Sr. Presidente rendeu comovida 
homenagem à memória dos consórcios falecidos no interregno da última sessão (...) o prof 
Schwalbach, ilustre cultor da moderna ciência geográfica e colaborador do Boletim e de outras 
actividades da nossa Sociedade."164 Interrogamo-nos se na Sociedade de Geografia de Lisboa, o 
mencionado geógrafo, apesar dos cargos que ocupava, não terá sido uma personagem pouco 
popular, como junto do corpo docente e discente da Faculdade de Letras, sendo-lhe apenas 
reconhecido um relativo crédito científico... 

2.3 - A Geopolítica nas Obras de L. Schwalbach. 

O agrupamento das obras de Luís Schwalbach por temáticas distintas (Quadro -2) não foi 
muito fácil e nem sempre corresponde a uma só realidade; isto porque na maioria das vezes, 
num mesmo e único título engloba várias temáticas diferentes. Não é raro que ao escrever sob 
os problemas da Geopolítica Internacional, considere também os aspectos inerentes a Portugal 
Continental e Colónias, o que já se enquadra na Geografia Política ou na então denominada 
Geografia Colonial. 

Quadro -2: A Geopolítica e a sua divulgação nas obras de L. Schwalbach 
Título Tema Publicação 

Geografia - Portugal, Colónias Portuguesas... Ensino 1928 
Compêndio de Geografia para Ia e 2a classes... Ensino 1931 
Geografia-Africa-Império Colonial Poruguês-5aClasse Ensino 1931 
Geografia: Ásia, Insulíndia, Australasia... Ensino 1931 
Geografia: Europa -3aclasse Ensino 1931 
O critério geográfico do professor Silva Teles ■ Ensino/ Divulgação. 1934 
Difficultés dans les études de Géographie Régionale Ensino/Divulgação 1950 
Difficultés dans les études de Géographie Régionale Ensino/Divulgação 1952 

Emigração e Colonização Colonização 1914 

A actual carta política da Europa... Geo.Política/Geopolítica 1923 
0 Mundo depois da Grande Guerra Geo.Política/Geopolítica 1925 
A Forja do Extremo Oriente Geo.Política/Geopolítica 1932 
Portugal Continental- Alguns Problemas Geográficos Geo.Política/Geopolítica 1933 
La Physionomie géographique de Lisbonne Geo.Política/Geopolítica 1934 
Estreitos e canais: Suez, Panamá, Dardanelos... Geo.Política/Geopolítica 1936 
Os Portos - Traço de União entre a Geomorfologia ... Geo.Política/Geopolítica 1936 

A. Correia, 1956, p. 92. 
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A Geografia da Circulação ... Geo.Política/Geopolítica 1940 
0 Factor Geral e o Factor Local... Geo.Política/Geopolítica 1942 
Os Vales - Geografia Física e Económica Geopolítica/Geopolítica 1942 
A Contingência da Situação Geográfica Geopolítica/Geopolítica 1943 
0 Porto de Lisboa Geopolítica/Geopolítica 1947 
Dois Rios de Importância Mundial - 0 Reno Geopolítica/Geopolítica 1949 
A falsa responsabilidade da Geografia ... Geopolítica/Geopolítica 1951 
0 Mediterrâneo Geopolítica/Geopolítica 1951 
Os Espaços Vitais: Geografia Política e Económica Geo.Política/Geopolítica 1954 ! 

As Sociedades Humanas e o Ambiente Geográfico ... Geografia Histórica 1945 
Frutos Maravilhosos da Arvore Nacional Geografia Histórica 1938 

0 Superpovoamento Demografia /Economia 1942 
0 Problema da Emigração Humana... Demografia/Economia 1954 ! 

No contexto da década de vinte, surgem-nos duas obras que pessoalmente considero 
como sendo das mais importantes de Luís Schwalbach pela pertinência das temáticas sobre a 
Geopolítica Europeia após a Primeira Grande Guerra Mundial. 165 O autor mostra uma 
concepção liberal e mesmo avant garde ao declarar que os povos têm o direito de disporem de 
si próprios: "(...) Certos povos como o polaco, o tcheco e o finlandês forcejavam por adquirir a 
liberdade."166A estrutura da situação europeia é analisada tendo em conta as alterações do mapa 
político à luz dos Tratados de Versailles, de S.Germain, de Neuilly, de Trianon e de Sèvres, 
destacando-se essencialmente a partilha de territórios que conduziu ao (re) ajuste das fronteiras 
entre os países beligerantes (e não só..) da Europa Centro-Oriental e os Aliados, após o 
armistício. 

Parece-nos importante, o facto do autor declarar que ao longo da obra apenas se irá 
referir aqueles países cujas fronteiras foram substancialmente alteradas pela guerra ou que 
surgiram em consequência desse conflito: apresenta-nos uma panorâmica de cada um dos países 
enquadrados nas características anteriores, em que se descrevem os condicionalismos que 
originaram a modificação das fronteiras e o surgimento de tantas outras. 

Utilizando uma metodologia característica da Escola Vidaliana, descreve para cada país, 
a demografia e os principais recursos económicos mas numa aproximação a J. Brunhes e a A. 
Demangeon preocupa-se também com a localização geoestratégica das cidades mais 
importantes (sobretudo as capitais), as vias de circulação e o sistema administrativo-
governamental: "Olhando para o mapa da Europa, impressiona desde logo a perigosa situação 
das capitais de algumas das Potências danubianas: Sófia, Budapest e Viena dispõem-se a umas 
dezenas de quilómetros da fronteira, sem a mínima garantia, se os respectivos países forem 
invadidos." Como a maioria dos geógrafos neo-deterministas da época, sejam C. Vallaux ou 
E. Réclus, considera que as fronteiras estáveis são aquelas definidas por factores naturais e não 
por outros de ordem política: "E se um tal condicionamento tivesse sido motivado pela 
preocupação em conciliar o traçado das fronteiras com as condições topográficas ou étnicas 
ainda se justificava; a linha divisória, porém, caminha ao sabor dos apetites de certos Estados e 

'Idem, 1923, 88 p. e 1925, 135 p. 
Idem, 1923, p. 15. 
Ibidem, p. 67. 
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os povos afins são os primeiros a considerarem-na como barreira provisória de fácil 
deslocação."168 

Tal como C. Vallaux, L. Schwalbach considera o factor primordial para a prosperidade 
das Nações a existência de um litoral marítimo, corroborando a sua asserção com um dos 
postulados do aludido investigador francês sobre as tendências expansionistas dos povos 
marítimos a ocuparem o litoral oposto. Talvez por isso, o geógrafo de Lisboa mostra a sua 
preocupação pelo facto de numerosos países da Europa (Checoslováquia, Hungria, Áustria), 
que devido aos condicionalismos geográficos ou geopolíticos não terem acesso ao mar, o que 
gera instabilidade nestes países Danubianos devido às limitações económicas e consequentes 
problemas políticos daí derivados: "Os países desprovidos de costa ficam por assim dizer à 
mercê dos Estados que lhes canalizam as transacções comerciais; e esta dependência ainda mais 
se acentua no tempo de guerra (...). Ora, na Europa danubiana criaram-se variadas repúblicas 
sem litoral, com a agravante de ficarem muito distanciadas dos mares."169 

O último capítulo deste estudo, é ao mesmo tempo uma reflexão de Luís Schwalbach 
«sobre o actual mapa da Europa» e um tecer de considerações de âmbito político e económico 
sobre as relações entre os diversos países - em particular no cadinho de nacionalidades que é a 
Europa Balcânica - de modo a resolver os" (...) problemas que sobrenadam na actual política 
europeia, visto representarem o somatório de inúmeras complicações urdidas desde tempos 
remotos (...) entre as nações, garantindo assim a estabilidade do nosso continente. Os diversos 
tratados assinados após o final da Guerra Mundial, não trouxeram a desejada estabilidade e paz 
a uma Europa exangue."170 A resolução dos problemas políticos e económico-sociais que a 
Europa enfrenta na década de vinte, segundo L. Schwalbach provêm do facto de não se terem 
respeitado as nacionalidades aquando da delimitação de fronteiras no pós-guerra devido aos 
acordos diplomáticos serem feitos essencialmente segundo os interesses das grandes potências, 
concluindo decepcionado:"(...) se tivessem efectuado plebiscitos e se as decisões fossem 
respeitadas, como seria diferente o recorte das fronteiras! " m 

Acredita o geógrafo, que a resolução dos conflitos na Europa, passa por uma maior 
eficácia da Liga das Nações: "A Liga das Nações, a mais pura consequência da tempestade de 
1914, ainda não possui a autoridade precisa para derimir todos os conflitos à luz serena de um 
gabinete de trabalho, onde preponderem, sem competidores, os sagrados princípios do direito 
internacional." L. Schwalbach tem uma perspectiva mais optimista para o futuro da Europa 
do que o seu contemporâneo Albert Demangeon que alguns anos antes na obra O Declínio da 
Europa (Paris, 1920), analisou os aspectos económico-sociais, mais do que os condicionalismos 
geopolíticos da Europa, suas Colónias e Mandatos, bem como daqueles países mais 
directamente relacionados com o Velho Continente, tendo evidenciado como característica 
dominante um profundo pessimismo para o futuro da Europa no contexto internacional. 

Inevitavelmente, pela similitude das temáticas apresentadas e pela aproximação 
cronológica, comparamos a obra em análise com uma outra da autoria de Mendes Corrêa, As 
Bases Geográficas e Étnicas da Nova Carta Política da Europa 173. Apesar de ambos se 

16í*■ Ibidem, 
™9Ibidem. 
170 Ibidem, p. 63. 
171 Ibidem, pág66 
112Jbidem, pág 88 
173A. Mendes Corrêa, 1921, pp 179-342. 
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basearem nas premissas ratzelianas de formação e evolução dos Estados, temos de concordar 
que no trabalho do professor portuense, a interpretação das condicionantes geopolíticas na 
formação da «nova carta política da Europa» no pós-Primeira Guerra Mundial são mais 
pormenorizadas e apresentam um rigor científico que a obra de L. Schwalbach está longe de 
possuir. Corroboramos a nossa afirmação baseados na tipologia que Mendes Corrêa apresenta 
sobre a formação, classificação e evolução das delimitações fronteiriças, analisando a 
classificação de C. Vallaux e de J. Brunhes à luz das modificações geopolíticas observadas na 
década de vinte. Tal como L. Schwalbach, elabora uma descrição dos diversos países da 
Europa, mas ao contrário do geógrafo, as suas afirmações são muito mais rigorosas pela 
apresentação de dados quantitativos e pela minúcia com que descreve as características 
morfológicas e sobretudo demográficas e etnológicas das áreas em estudo. 

Na mesma temática da Geopolíitca, surge-nos outra obra de L. Schwalbach O Mundo 
depois da Grande Guerra (Lisboa, 1925), onde se trata numa escala mais abrangente, os 
diversos problemas que afectam o Mundo neste período conturbado da década de vinte. Ao 
iniciarmos a análise deste título, convirá referir que esta obra segue a mesma metodologia da 
anterior, ou seja, a interpretação do contexto Geopolítico segundo uma divisão por continentes, 
sem olvidar nunca o cunho pessoal das mesmas, que lhe é dado por meio de uma assumida 
ideologia demo-liberal que o autor imprime a (quase...) todos os seus comentários, sem nunca 
tentar disfarçar as suas simpatias pela França e pela Inglaterra, ao mesmo tempo que manifesta 
perplexidade benévola pela mentalidade Norte-Americana, azedume perante a Alemanha, 
inquietação pela Rússia Soviética, ou aversão pelo nascente Império Japonês. 

Logo no início da obra, podemos diagnosticar o carácter pessimista e ao mesmo tempo 
irónico que caracteriza a linha de pensamento do autor, que significativamente a inicia pelo 
capítulo intitulado «A Barafunda na Política Interna das Nações». Neste primeiro capítulo, 
começa por traçar o ponto da situação politico-social dos países que no seu entender são 
importantes no contexto internacional, que é o mesmo que dizer, a França, a Inglaterra, a 
Alemanha e a Espanha, apontando quais são no seu parecer, as causas de todos esses males que 
enfermam as nações. Para justificar a desordem nos diversos países europeus, aponta-nos o 
extremar de posições resultantes do aparecimento de novas ideologias políticas como o 
bolchevismo e o fascismo, aquele muito mas condenável do que este. 

Ao contrário das opiniões político-ideológicas conservadoras professadas pelo autor, 
surgem-nos as suas tomadas de posição de um quase progressismo em termos de diagnóstico 
das crises económico-sociais dos meados da década de vinte, bem como no arrojo de algumas 
das medidas de âmbito económico que propõe para debelar a crise mundial: a desvalorização 
económica como paliativo à falta de dinamização do comércio internacional no pós-guerra, a 
diminuição das reparações de guerra impostas à Alemanha, o fim do proteccionismo e 
nacionalismo exagerados entre os Estados. O ponto de vista do geógrafo de Lisboa, aproxima-
se embora numa perspectiva algo diversa, das teorias neokeynesianas, cujo autor nessa mesma 
altura recomendava ao Parlamento inglês a adopção de medidas idênticas, obviamente numa 
linguagem mais técnica, própria de um relatório especializado do economista Maynard Keynes. 
Este publicou um livro intitulado The economis Consequences of the Peace (1919), em que 
basicamente defendia duas ideias: a primeira era a impossibilidade para a Alemanha de cumprir 
os acordos económicos dos tratados de paz, pela simples razão de que não se podia exigir mais 
do que aquilo que poderia pagar; enquanto que a segunda se prendia com a necessidade de os 
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governos gastarem o dinheiro público em investimentos produtivos que pudessem gerar 
emprego. 

Elaborando uma longa exposição sobre os problemas dos principais países europeus, 
numa forma muito semelhante à obra anterior, L. Schwalbach refere também as dificuldades que 
atravessam outros países do globo e numa abrangência Geopolítica mundial, as conexões 
existentes entre todos eles. Em consonância com a opinião anterior, refere que os problemas de 
âmbito mundial, mas particularmente aqueles que dizem directamente respeito aos países 
europeus, devem ser resolvidos por uma organização independente da política das Nações como 
a S.D.N. Mostrando-se algo céptico sobre o futuro da organização, mas mais optimista do que 
A. Demangeon, acredita que num futuro próximo, a S.D.N. venha a ser um eficaz instrumento 
para a reconciliação e estabilidade mundiais através de um Protocolo ou Pacto de Assistência 
Mútua entre todos os países. 

O último capítulo da obra em análise foi reservado à Geografia Política de Portugal e ao 
espaço Geopolítico português, iniciando-se com a opinião de que a formação e independência 
de Portugal face ao país vizinho se deve antes de mais à vontade da própria população: "E, 
antes de tudo, se a entrada dum exército invasor em Portugal é relativamente fácil, quem se 
afoitaria a suportar o choque duma grei que durante oito séculos soube vincular com a maior 
energia os seus direitos de nação independente?"174 Esta ideia será retomada alguns anos mais 
tarde por Amorim Girão, Jaime Cortesão e António Sérgio, entre outros. 

A concepção determinista de L. Schwalbach sobre os problemas políticos de Portugal 
está bem patente quando afirma que estes resultam dos condicionalismos geográficos do meio 
onde nos inserimos: "A situação e a configuração do nosso território têm sido os fecundos 
germens de quasi todos os bens e males que actuaram na vida internacional."175 Esta afirmação 
resulta do facto de considerar que a posição geográfica do território nacional, no cruzamento 
das rotas marítimas entre o Oceano Atlântico e o Mediterrâneo parece antecipar uma qualquer 
ligação geográfica entre estes dois ambientes. Mas, outros elementos se adiantam que permitem 
inferir da excepcional posição geoestratégica do nosso país. Num ponto de vista idêntico ao de 
C. Vallaux, valoriza a configuração do litoral (em particular do estuário do Tejo e dos portos 
marítimos do Algarve), que devido às suas características morfológicas permitem a sua 
utilização pelas esquadras de guerra dos países aliados, especialmente da Inglaterra, cuja aliança 
considera ser a melhor garantia da soberania nacional, face a uma situação de hostilidade ou de 
conflito aberto com a Espanha ou a Alemanha. 

Em termos da diplomacia portuguesa, L. Schwalbach preconiza a cooperação entre 
Portugal e a Espanha através da, reciprocidade de acordos comerciais entre os dois países 
ibéricos, enunciando as vantagens geoeconómicas que daí resultariam: "(...) o hinterland de 
muitos dos nossos portos abrange o território espanhol, convindo portanto drenar o movimento 
comercial até essas paragens (...) o país vizinho poderá perfeitamente tornar-se um dos nossos 
melhores clientes de produtos tropicais, porque se exceptuarmos o cacau, os seus territórios 
ultramarinos não se encontram situados em locais cujo clima propicie o cultivo do café, tabaco, 
oleaginosas, algodão, frutos diversos (...) Castela poderia tornar-se cliente dos nossos produtos 
ultramarinos porque quasi não possui colónias".176 Sobre as colónias portuguesas, refere que os 

'L. Schwalbach 1925, p. 127. 
'Ibidem, p. 119 
'Ibidem, p. 128. 
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principais problemas resultam da falta de uma demarcação fronteiriça rigorosa entre 
Moçambique e a Africa do Sul e, entre Angola e as colónias vizinhas franco-belgas Em ambos 
os casos a fragilidade da soberania portuguesa é patente pelos desígnios que as potências 
europeias através das suas colónias ou mandatos alimentam sobre as possessões portuguesas. 

Sobre os principais problemas internacionais, é referenciada por L. Schwalbach a 
posição de destaque que a comunidade lusófona poderá ter na Geopolítica mundial, no sentido 
da reunião de sinergias para formar um espaço político próprio, "a ideia de uma íntima união 
luso-brasileira"177, que possa contrabalançar o poderio Anglo-Saxónico, e ao mesmo tempo 
constitua alternativa ao Reich alemão e ao crescente expansionismo do Império do Sol 
Nascente. A solução para conservar a independência política e ao mesmo tempo desenvolver 
economicamente o país passa por uma aliança entre o Brasil, Portugal e a Inglaterra, permitindo 
em termos geoeconómicos domínio de parte do comércio mundial: passaria esta coligação a 
dispor de imensos recursos, sobretudo se a ela aderissem a Espanha e as suas antigas colónias 
na América Latina, com um circuito comercial triangular que teria como vértices as riquezas 
agrícolas e mineiras da América do Sul e Central; as matérias-primas fornecidas pelas colónias 
portuguesas e a actividade industrial do Reino Unido e de algumas faixas da Península Ibérica. 
Seria evidente a valorização geoestratégica que um extenso litoral apetrechado com bons portos 
de mar e uma marinha eficiente, permitiria o domínio dos mares a esta coligação. Esta 
concepção mackinderiana da existência de um poder marítimo que contrabalançasse as 
potências continentais surge pela primeira vez na década de vinte, nas obras de L. Schwalbach, 
mas parece-nos duvidoso que esteja conhecesse nessa época as obras ou as teorias do geógrafo 
inglês. 

Ainda sobre a Geopolítica internacional, o autor volta a focar os problemas existentes na 
imensa área dos Oceanos Pacífico e Índico, na obra A Forja do Extremo Oriente, (Lisboa, 1932),m 

o que não sendo propriamente novidade nos aparecem agora de uma forma muito mais 
pormenorizada, tendo o cuidado de fundamentar as suas interpretações não apenas em meras 
conjecturas ou em algumas ideias gerais de História, mas apoiando-se em uma análise mais científica 
e objectiva do contexto internacional. 179, Por conseguinte, a Geografia Política, mais do que a 
Geopolítica, é fundamental para a compreensão dos acontecimentos da época, numa concepção neo-
determinista, filiando-se nas ideias ratzelianas de subordinação do Homem aos condicionalismos do 
Meio. 

Tudo nos permite apontar que L. Schwalbach se insere numa escola geográfica neo-
determinista, como aliás afirma em alguma das suas obras, fazendo ver que a especificidade da 
ciência geográfica reside no facto de esta resultar de um intercâmbio entre os seus diversos 
ramos, quer estejam relacionados com o meio natural ou com a acção do Homem sobre o 
Meio. Proclama a influência exercida pelas teorias ratzelianas na sua obra, mas não exclui a 
influência da Escola Francesa, menos arreigada a concepções deterministas, por isso refere que 
a acção do Homem exerce também uma influência determinante, embora menos acentuada, nos 

ulV)idem, p. 132. 

Ver do mesmo autor: A Actual carta Política da Europa - Estudos de Geografia histórica, política e 
económica, mais especificamente o capítulo intitulado «Reflexos da Política Europeia», , Aillaud e Bertrand, 
Paris e Lisboa, 1923, pp.79 a 84. Consultar também a obra O Mundo depois da Grande Guerra, capítulo 
V, .«Imperialismo no Pacífico», Aillaud e Bertrand, Paris e Lisboa, 1925, pp 53-66. 



I l l 

factos geográficos. Particularmente no que se refere à Geopolítica, denota-se a influência da 
Escola Francesa, ao dar primazia à influência das sociedades na organização e no estudo das 
relações entre os Estados à escala mundial. No entanto, mostra-se permeável à influência do 
novo conceito da Geopolitik alemã ao determinar que esta é resultante da aplicação prática dos 
conhecimentos da Geografia Política às interacções entre os Estados. 

Em parte para justificar posteriores situações de âmbito Geopolítico, o autor descreve 
pormenorizadamente os condicionalismos naturais do Sudeste Asiático, em particular no que se 
refere à formação e evolução do relevo: foram as transformações geotectónicas que 
condicionaram a morfologia de toda a imensa massa continental asiática, que na sua área, 
Sudeste, é caracterizada por um litoral recortado recheado de ilhas, onde os condicionalismos 
naturais ditaram, quantas vezes, a sorte das comunidades humanas, que ao entrarem em 
contacto umas com as outras na sua competição pelo espaço detentor de recursos, originaram 
necessariamente focos de tensão e conflito, precisamente objecto de estudo em Geopolítica. 

Merecem especial destaque as considerações de L. Schwalbach acerca da influência 
cultural dos estrangeiros na China, particularmente sobre a presença portuguesa afirmando-se 
que: "Macau é um território definitivamente desmembrado da China e pertença do Império 
Colonial Português".180 A caracterização da península da Coreia, é para o geógrafo de Lisboa 
um território de peculiares características geomorfológicas: "Por isso mesmo, tem um litoral 
muito contrastado, em que a linha marginal do sul e do oeste é muito fragmentada, 
assemelhando-se à costa da Galiza e da Bretanha", 181 enquanto que o litoral Leste é muito 
escarpado. Poderá não ser por mero acaso que estabelece esta similitude entre o litoral daquele 
país asiático e o Noroeste peninsular, talvez o aludido geógrafo tenha tido conhecimento dos 
trabalhos de H. Lautensach, que precisamente nesta época chamava a atenção para o facto das 
duas penínsulas, situadas sensivelmente entre os mesmos paralelos, terem algumas 
características muito idênticas, que explica através da teoria da actuação de determinadas 
forças centrípetas em que a conjugação de elementos naturais imprimiu à paisagem natural 
aspectos peculiares que não existem em mais nenhum lado.182 

Em suma, conclui Schwalbach, nesta região do globo prepara-se um conflito armado de 
grandes proporções." para o exame das vicissitudes do Extremo-Oriente o conhecimento da 
situação mundial do arquipélago japonês, das penínsulas da Coreia, de Liautung e de 
Chantung,(...)da Manchúria, Mongólia, Chansi (...) atendendo-se ainda aos interesses políticos e 
económicos das diversas nações aí representadas."183Como principais países intervenientes no 
Extremo-Oriente, destaca a actuação da URSS e do Japão, que pretendem definir "por 
convenções as esferas de influência"184, conceito inerente à Escola Alemã da Geopolitik, 
enquanto que a Rússia Soviética pretende ocupar vastas áreas do interior da Ásia, como 
preconizava Mackinder, o Japão com características geopolíticas diferentes, predispõe-se a 
iniciar um movimento expansionista em direcção a outras áreas insulares ou continentais, aliás já 
desde a década de vinte referenciadas em pelo menos duas obras de K. Hausehofer, profundo 
conhecedor in loco da dinâmica política desta área da Ásia do Sudeste. 

18UIdem, 1932 p. 30 
181lbiáem, p. 20. 
1820 estudo de H. Lautensach sobre a Coreia foi recentemente editado em Inglês, aquando do último Congresso 
Internacional de Geografia, realizado em Seul. No ano 2000. 
l83lbidem, p. 69. 
184Ibidem, p. 53. 
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Noutra obra, relacionada com as implicações geopolíticas dos principais eixos de 
circulação fluvio-marítimos,185 intitulada Estreitos e Canais: Suez, Panamá, Dardanelos... que 
como em C. Vallaux se privilegia a importância geoestratégica e geoeconómica destas faixas, 
pois os estreitos e canais são "os denominados feixes oceânicos"186por onde se escoa o tráfego 
mercantil e de passageiros, vital para a economia de todas as nações e suas colónias. A 
influência de C. Vallaux é tão patente nesta obra, que L. Schwalbach transcreve na íntegra uma 
das teorias do geógrafo francês sobre o expansionismo dos países litorais em direcção à margem 
oposta. Entre os diversos portos marítimos (Singapura, Kiel, Aden, Malaca), cuja importância 
geoestratégica menciona, é de destacar a importância que para L. Schwalbach assume Gibraltar, 
que controla o acesso ao Mediterrâneo e ao Atlântico, tendo por conseguinte estreitas 
interligações geopolíticas com o litoral ibérico-marroquino. 

L. Schwalbach apresentou uma comunicação sob o título La Physionomie géographique 
de Lisbonne ao Congresso Internacional de Geografia de Varsóvia em 1934, publicada 
posteriormente em separata.187 Podemos classificá-la como sendo um trabalho de divulgação 
sobre a área portuária da cidade de Lisboa e o seu hinterland, como um centro nevrálgico 
donde irradiam diversas vias de circulação, que em termos geoeconómicos inclui na sua área de 
influência, grande parte do centro e sul de Portugal, bem como a raia de Espanha. Considera L. 
Schwalbach que as características naturais do sítio onde se iniciou a formação do aglomerado 
que mais tarde deu origem à capital portuguesa foi determinante para o seu desenvolvimento, 
teoria que foi formulada pormenorizadamente por A. Demangeon, para explicar o crescimento 
de Paris. No entanto, também não menospreza a posição da capital relativamente aos centros 
populacionais do litoral e a facilidade de comunicações com Espanha, teorias defendidas por 
Ratzel para explicar o crescimento urbano de Berlim, situado num local particularmente 
desfavorável em termos das condições naturais. 

A conjugação dos dois pressupostos, tem inegáveis consequências geopolíticas: as 
características naturais do estuário do Tejo transformam-no num excelente porto de abrigo para 
as esquadras navais, enquanto que a sua posição lhe confere uma importância fundamental de 
encruzilhada marítima entre o Atlântico e o Mediterrâneo: "La situation mondial du porte de 
Lisbonne lui assure une place de premier rang; en effet, il se trouve dans la zone de passage des 
bateaux que du nord de l'Europe se dirigent vers la Méditerranée, l'Afrique ocidentale et 
l'Amérique du Sud, et qui de la Méditerranée conduisent à la Amérique du Nord; s'est le 
grande port du continent le plus proche des Amériques (...) Du de vue estratégique Lisbonne est 
une des clés de l'Atlantique Oriental, en liaison avec les ports de Lagos, Gibraltar, des Açores, 
de Màdere et de Cap Vert".188 

Um trabalho intitulado Os Portos - Traço de União entre a Geomorfologia e a 
Antropogeografiam (Lisboa, 1936), tem em comum com o anterior, o facto de ressaltar a 
importância dos portos marítimos do Atlântico e do Mediterrânico, classificando-os segundo as 
suas características naturais que por sua vez determinam a importância dos aspectos 
antropogeográficos como sejam as características económico-sociais das área portuárias e 
185Idem, 1936 - A, 65 p. 
lS6 Ibidem, p. 6. 
187Idem, 1934 - A, 36 p. 
188 Ibidem, p.32 
189 Idem, 1936-B,7p. 
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respectivos hinterlands. O determinismo expresso neste trabalho é especialmente notório 
quando L. Schwalbach refere que os portos, tal como os seres vivos e os elementos naturais, 
têm um ciclo evolutivo de evidente concepção Davisiana. O aludido geógrafo privilegia a 
temática dos Portos como objecto de estudo porque a considera especialmente favorável à 
necessária interligação entre a Geografia Física e a Geografia Humana, visto que no seu 
entender, ambas se integram na Geografia Geral. Opinião que é discordante da de C. Vallaux 
para quem existe apenas uma Geografia Geral, que na sua concepção neo-determinista será 
essencialmente do domínio da Geografia Física, enquanto que a Geografia Humana 
(denominada de Geografia Social) será apenas uma «Geografia Auxilian> e de segundo plano 
relativamente à anterior. 

L. Schwalbach publica ainda com outro trabalho subordinado à mesma temática do 
porto de Lisboa,190 datada de 1936, mas que, possivelmente por ser elaborado num contexto 
político diferente, se refere essencialmente aos aspectos geoeconómicos e geoestratégicos da 
área portuária da Capital e do hinterland envolvente. Os assuntos abordados são praticamente 
os mesmos da comunicação apresentada no XIV Congresso da União Geográfica Internacional 
em Varsóvia, embora numa perspectiva mais adaptada às realidades do pós-Segunda Guerra 
Mundial: a dinamização do país através do pólo de desenvolvimento que é Lisboa, cujas vias de 
comunicação permitem que a sua acção centrípeta se faça sentir sobre as áreas rurais e urbanas 
do interior. A importância geoestratégica de Lisboa é justificada com os mesmos argumentos já 
utilizados anteriormente (1934), o posicionamento da capital portuguesa face às rotas marítimas 
do Atlântico e do Mediterrâneo, factor que não é de desdenhar no contexto Geopolítico do 
início da Guerra Fria. 

As implicações Geopolíticas da existência de importantes cursos de água é apresentada 
na obra Dois Rios de Importância Mundial - O Reno e o Danúbio (Lisboa 1959)191 em que o 
autor pretende assinalar as vicissitudes políticas e económicas das áreas cortadas pelo Reno, que 
serve de elemento aglutinador enquanto que o Danúbio serve de elemento separador entre 
Estados, Nações, (?) populações e, particularmente no contexto post-Segunda Guerra Mundial, 
como divisória entre regimes políticos. 

Em ambos os casos, está subjacente o conceito de que os cursos de água são cada vez 
mais faixas fronteiriças (boundary), falsamente estáveis porque com as mutações existentes na 
Europa durante a Segunda Guerra Mundial e o posterior conflito da Guerra Fria, a antiga 
delimitação entre países baseada em características naturais da paisagem é cada vez mais 
siubstituida pelas fronteiras políticas lineares (border). A teorização sobre estes conceitos 
Geopolíticos, cuja aplicação já se desenhava desde a Primeira Guerra Mundial, foi apresentada 
nas décadas de vinte e trinta por J. Brunhes, A. Demangeon e J. Ancel, sendo agora aplicado 
por L. Schwalbach a uma das áreas da Europa onde a instabilidade era maior nestes finais da 
década de quarenta: unificação das zonas divisórias de Berlim Ocidental sob controle Aliado e 
proclamação da República Democrática Alemã. 

Ainda dentro da análise Geopolítica, podemos considerar que o Reno é uma das mais 
controversas divisões naturais entre Nações, e até entre Estados, especialmente na situação da 
Europa nestes finais da década de quarenta, dividida entre duas facções, o que leva L. 
Schwalbach a afirmar que "(..) alguns estadistas britânicos afirmaram que a fronteira oriental da 

190Idem, 1947, pp 575 - 594. 
191Idem, 1949, 29 p. 
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Inglaterra alcança o Reno", o que significa que esta artéria fluvial tem não só um enorme 
interesse geopolítico, como é uma fronteira política que separa as democracias liberais dos 
regimes pró-soviéticos que iam sendo instituídos ou consolidados na Europa Centro-Oriental. 
Numa metodologia de análise utilizando as concepções do modelo de Mackinder e 
posteriormente desenvolvidas por Spykman, a importância geoestratégica do Reno resulta deste 
ser considerado a área mais periférica de um vasto Rimland que se inicia na América do Norte e 
se prolonga até à Europa Ocidental, directamente exposta a uma confrontação directa com o 
Hearthland que corresponde à U.R.S.S. e países satélites. Para além do mais, o Reno tem 
também um importante significado geoeconómico, resultante do intenso tráfego comercial entre 
cidades muito populosas situadas nas suas margens, a par da navegabilidade transfronteiriça que 
abrange os países mais desenvolvidos da Europa, como a Suíça, a Alemanha, a Bélgica, a 
Holanda e a França. :Podemos observar em síntese os elementos recolhidos resultantes de uma 
leitura geoeconómica da obra e transpostos para os dois quadros seguintes: 

As funções mais importantes dos principais aglomerados dispostos ao longo do Reno 
Cidades Funções mais significativas 

Basileia centro bancário e comercial 
Estrasburgo Transacções de mercadorias diversas: cereais, petróleo, ferro e 

potassa 
Kehl centro distribuidor de diversas mercadorias 
Carlruhe (Baden) Importante nó de ligação entre Estrasburgo e a área Danubiana 
Ludwigshaven Indústria química 
Mannheim Indústria química 
Weisbaden Estância turística - termal 
Coblenz Posição estratégica 
Colónia Posição estratégica e indústria vidreira, maquinaria , borracha e 

chocolate 
Crefeld indústria têxtil 
Dusseldorf indústria química e metalúrgica 
Duisburgo indústria extractiva de hulha 
Ruhrort indústria extractiva de hulha 
Reinhausen indústria metalúrgica 
Schwelgern-Alsun indústria metalúrgica 
Emmerich tráfego comercial 
Roterdão importante tráfego comercial 
Dordrecht tráfego comercial 
Vlaardingen tráfego comercial 
Amesterdão tráfego comercial ! 
Francfort-do-Meno centro bancário e mercantil 
Aix-la-Chapelle indústria extractiva de hulha e importante nó de comunicações 

terrestres 
Antuérpia tráfego comercial diversificado em ligação ferro-rodoviária com o 

Reno 
Essen indústria metalúrgica e siderúrgica especializada 

Ibidem, p.16. 
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O Danúbio no seu extenso percurso de quase 2600km, de Oeste para Leste, desde a 
Floresta Negra alemã até ao delta, já na Roménia, foi objecto de diversos acordos referentes à 
navegação e controle do tráfego fluvial nos Acordos de Potsdam (1945) e, posteriormente, de 
Belgrado (1948), onde participaram as principais potências Aliadas e a U.R.S.S. Um interesse 
tão acentuado por este extenso curso de água, a par de disputas tão acesas entre diversos 
países, só é admissível se a actividade mercantil tiver consideráveis proventos, apesar de 
numerosas dificuldades, de ordem material e técnica ainda não permitirem, a completa 
navegabilidade do rio desde quase a sua nascente, próximo da cidade de Ulm, até à foz, no Mar 
Negro. Mesmo assim, apesar do aproveitamento parcial do Danúbio, encontramos situadas ao 
longo das margens do seu extenso percurso, numerosas cidades que surpreendem pelo 
dinamismo das suas actividades comerciais ou industriais. 

As funções mais importantes dos principais aglomerados dispostos ao longo do rio 
Danúbio 

Cidades Funções mais significativas 
Ulm cruzamento de estradas terrestres entre a Austria e a Alemanha 
Ratisbona importante porto fluvial, ligado ao tráfego de carvão 
Linz centro de indústrias têxteis e metalúrgicas; cruzamento de estradas. 
Viena Indústria de precisão ; nó de comunicação com a Itália e a Polónia 
Bratislava posição geoestratégica, pois permite o controle do rio pela Rep. Checa 
Comarno posição geoestratégica, pois permite o controle do rio pela Rep. Checa 
Budapeste indústrias diversas e centro de transacções de produtos agrícolas 
Braila porto importante devido ao tráfego intenso de mercadorias(cereais) 
Galatz porto importante devido ao tráfego intenso de mercadorias(cereais) 
Belgrado entreposto mercantil; nó de comunicações fluviais (Save-Danúbio) 

Fonte: L.Schwalbach, 1949. 

A importância Geopolítica do Danúbio está bem patente nas Conferências Internacionais 
realizadas, onde para além dos países da Europa Central, estiveram representados países das 
democracias ocidentais, como a França ou a Inglaterra, embora com o estatuto de observadores 
porque, segundo L. Schwalbach, "Moscovo não permite a ingerência de estados estranhos às 
margens do rio."193 Querendo com isto significar que a U.R.S.S. e países do Kominform, não 
permitiam a ingerência de países do Rimland no controle de um eixo de comunicação que pela 
sua extensão e percurso adquire uma importância geoestratégica e geoeconómica vital para os 
países que formam o Hearthland, numa época em que o confronto directo com o Rimland era 
tido como mais do que provável num prazo de tempo relativamente breve. 

Ao contrário do que seria de esperar, a Segunda Guerra Mundial não foi objecto de 
grandes considerações no âmbito da Geografia Política por parte de L. Schwalbach. As 
publicações referentes à década de quarenta, apesar dos títulos sugestivos, não passam de 
análises superficiais sobre o conflito que então grassava na maioria dos países Europeus. Apesar 
de tudo, achamos importante tecer algumas observações aos títulos publicados pelo autor sobre 

Ibidem, p.28. 



116 

a temática em questão, durante o período cronológico que corresponde à primeira metade da 
década de quarenta. 

O primeiro opúsculo, A Geografia da Circulação e os Grandes Conflitos Internacionais 
(1940) refere-se à importância geoestratégica e geoeconómica das rotas de circulação 
marítimas no contexto do início da Segunda Guerra Mundial, especificamente às «zonas de 
influência» que os beligerantes procuram dominar no Mar do Norte, considerado por L. 
Schwalbach o "centro nevrálgico do Mundo," querendo com esta expressão referir-se não só à 
concentração urbano-industrial de uma larga faixa situada entre o Sul da Inglaterra e o Norte da 
Alemanha, mas também à disputa que se verificava no ano de 1940 entre a Royal Navy e a 
Kriegsmarine pelo controle do estratégico Mar do Norte. 

Neste contexto de conflito generalizado, mencionam-se a posição geográfica e as 
condições naturais do porto de Lisboa, agora valorizadas pelo estatuto de neutralidade, que 
fazem com que a capital portuguesa seja , não só um local de cruzamento das rotas oceânicas 
entre o Atlântico e o Mediterrâneo, onde assume crescente preponderância a navegação 
assegurada por navios de pavilhão neutral, como também de nó de ligação com as rotas 
marítimas em direcção ao Continente Americano e à África Ocidental. 

O destaque atribuído ao significado Geopolítico das rotas de circulação oceânicas, denota 
por um lado a influência directa dos conceitos de C. Vallaux, para quem o Mar era o elemento 
primordial onde se observava o confronto entre Nações resultante do seu expansionismo, mas 
também se verifica a aceitação dos pressupostos de F. Ratzel sobre a importância atribuída aos 
fluxos de circulação como factor de aferição do relacionamento internacional entre as Nações. 

Outro trabalho, intitulado A Contingência da Situação Geográfica, (1943)195 relativo à 
influência que os modernos meios de transporte exercem sobre a acessibilidade aproximando 
lugares até então considerados remotos, que passam agora a ter uma importância geoestratégica 
crucial no contexto do conflito mundial. 

O geógrafo L. Schwalbach nomeia diversos locais insulares ou situados no litoral dos 
continentes, nomeadamente a Inglaterra que apesar da sua posição geográfica lhe garantir até ao 
anterior conflito mundial uma situação geoestratégica privilegiada que lhe permitia 
simultaneamente organizar a sua defesa terrestre com o mínimo de efectivos e concentrar as 
suas forças militares na organização de uma poderosa frota naval que garantia a hegemonia 
marítima, como bem fizeram notar C. Vallaux e J. Brunhes nas décadas anteriores. 

Os progressos da aviação provocaram uma modificação radical na localização relativa 
dos diversos países: a insularidade da Inglaterra não a colocou ao abrigo dos ataques da 
Luftwaffe o que a obrigou a repensar toda a política geoestratégica dos países beligerantes. 

Neste trabalho denota-se um determinismo moderado: por um lado se valorizam os 
condicionalismos naturais como importante factor geoestratégico, também se refere que estes 
perdem relevância a favor da acção do Homem que devido aos progressos tecno-científicos se 
sobrepõe às vicissitudes do Meio 

O trabalho intitulado Os Vales - Geografia Física e Económica, (1942) 196 inscreve-se 
na metodologia das anteriores, ou seja interpretar o conflito mundial em curso à luz da 
Geografia Política. Neste caso, referem-se como factores primordiais para a acção centrípeta 

iy4Idem, 1940, l lp . 
195Idem, 1943, l lp . 
,96Idem, 1942 - C, 24 p. 
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que os vales exercem sobre os contigentes humanos, sejam eles civis ou militares, uma série de 
factores que lhes advêm das suas próprias configurações morfológicas: o valor geoestratégico 
está relacionado com o perfil transversal, normalmente fechado que os torna facilmente 
defensáveis; a sua importância geohistórica resulta de desde sempre serem considerados locais 
de transposição para os agrupamentos humanos, sendo por conseguinte palco de confrontos 
mas também de contactos entre civilizações. A nível meramente pessoal, considero que a 
importância dos vales em Geografia Política resulta antes de mais no aproveitamento das suas 
características morfológicas para o traçado de fronteiras naturais. A este propósito, é 
sintomática a referência de L. Schwalbach à disputa pelo controle do vale Renano ao longo dos 
séculos entre a França e a Alemanha. 

O evidente determinismo demonstrado por L. Schwalbach nesta obra não é, quanto a 
nós, o aspecto mais importante, mas antes a relação que é estabelecida entre a morfologia e os 
agrupamentos humanos, que H. Lautensach considera primordiais em Geopolítica: consoante as 
condições naturais, os vales podem exercer uma acção centrípeta ou centrífuga sobre a 
população das áreas envolventes. 
O último trabalho em análise relativo à Geografia Política da Segunda Guerra Mundial 
intitulado O Factor Local e o Factor Geral, (1942),197 reporta-se à importância dos factores 
naturais (clima, morfologia) e humanos (situação geográfica, existência de vias de comunicação 
ou actividades económicas) na fixação da população em locais como sejam as cidades de Paris e 
Berlim ou mesmo Lisboa. 

A razão que leva L. Schwalbach a referir-se às capitais da França e da Alemanha, é o 
facto de ambas terem sido objecto de estudo respectivamente por parte de A. Demangeon e de 
F. Ratzel, para comprovar a importância dos factores naturais e humanos na génese e 
desenvolvimento das grandes cidades. O geógrafo alemão destaca como mais relevante para o 
desenvolvimento de Berlim a posição geográfica, ou seja as condições naturais em que se insere 
a cidade relativamente ao Meio de uma vasta área envolvente, concepção assente em evidentes 
bases deterministas; enquanto A. Demangeon põe em evidência como factor mais importante no 
desenvolvimento do aglomerado parisiense, o sítio onde a urbe se implantou, neste caso as 
condições naturais propícias (proximidade do rio Sena), que foram ao mesmo tempo causa e 
consequência do cruzamento de vias terrestres. Na sua concepção teórica possibilista considera 
os factores humanos tão ou mais relevantes que os condicionalismos do Meio. A referência às 
duas primeiras cidades não é quanto a nós, feita por acaso, basta pensar no simbolismo de cada 
uma delas ao longo do conflito mundial, enquanto que a capital portuguesa era destacada por 
ser um local de paz numa Europa conturbada pela guerra. 

O opúsculo A Falsa Responsabilidade da Geografia nos Tratados de Paz, (195Z/98 faz 
parte integrante de uma comunicação apresentada pelo geógrafo português no Congresso Luso-
Espanhol para o Progresso das Ciências, realizado em Lisboa em 1950. 

Tratando-se de um Congresso sobre Ciências (naturais, exactas, sociais e humanas), não 
poderia o autor deixar de abordar a epistemologia da Geografia, referindo que esta não deve 
ficar limitada a um papel secundário entre as Ciências Sociais ou Humanas, a amplitude e 
importância do seu objecto de estudo tornam necessária uma abrangência simultânea da 

Idem, 1942 - A, 15 p. 
Idem, 1951-A, l lp. 
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Geografia Física e da Antropogeografia. No entanto, assinala L. Schwalbach, a Geografia 
Humana ou Antropogeografia, cujo objecto de estudo se refere à actuação das colectividades 
humanas sobre a superfície terrestre, apresenta-se muito idêntico ao de outros campos como a 
História, a Sociologia ou a Economia Política. No entanto, estas Ciências distinguem-se da 
Geografia, porque esta apesar de abordar temáticas idênticas, fá-lo utilizando uma metodologia 
diferente, mais abrangente (?). Posição muito idêntica à que será expressa por Amorim Girão 
alguns anos mais tarde (1952) num artigo intitulado «Quo Vadis Geografia Humana?» do 
Boletim do C.E.G. de Coimbra. 

A segunda temática abordada, é de âmbito mais restrito, refere-se às implicações da 
Geografia Política nas alterações espaciais ocorridas nas delimitações fronteiriças entre os países 
europeus desde o início do século até à década de cinquenta. Inicia-se pela diferenciação que L. 
Schwalbach, traça pela primeira vez em bastantes anos, entre Geo política e Geografia Política: 
"Na maioria dos casos é possível determinar uma diferenciação entre Geopolítica e Geografia 
Política, embora à primeira vista pareça tratar-se somente de um simples jogo de palavras: na 
primeira, a Geografia servirá de trampolim para satisfazer certos objectivos de uma nação ou, 
mais precisamente, de um partido de Governo; na Geografia Política reconhece-se que os 
mesmos factores físicos possuem a faculdade de interferirem, em gradação variável, sobre a 
génese e o desenvolvimento das sociedades, segundo a disposição de múltiplas condições 
acessórias: um acidente morfológico desempenhará funções assaz diversas sobre os habitantes, 
conforme o número e a arrumação dos outros elementos dispostos pela natureza."199 

Analisando estas duas definições de L. Schwalbach, chegamos à conclusão que tal como 
na definição de Geopolítica apresentada pelo autor um quarto de século atrás, continua a 
manter-se o conceito de que esta é uma Ciência que serve objectivos exclusivamente políticos e 
não de ordem geográfica, mas se a definição apresentada é de âmbito estritamente político, o 
que é uma maneira prática de ilibar a Geografia dos erros cometidos à sua sombra com as 
teorias do megalostatismo ratzeliano e do conceito de espaço vital de Hausehofer, o mesmo já 
não se pode dizer da anterior definição (1925), em que se correlacionavam as duas Ciências: a 
Geopolítica seria uma aplicação prática da Geografia Política, definição muito idêntica à da 
Escola de Geografia Alemã da década de trinta. Também a definição de Geografia Política nos 
surge agora modificada, se bem que ainda de carácter neo-determinista, devido à influência 
preponderante do Meio. Aparecem-nos referências vagas ao papel da sociedade como agente 
modificador do espaço político-geográfico, considerando o autor desta Dissertação que este é 
um conceito que se aproxima bastante daqueles apresentados por Jacques Ancel (1936 e 1938) 
e J. Gottmann (1942 e 1963), à época os principais cultores destas ciências na Escola de 
Geografia Francesa. 

Inevitável é surgir no nosso pensamento um conceito sempre associado à Geopolítica 
que é o de "espaço vital". Segundo o geógrafo de Lisboa esta é uma maneira simplista de tratar 
o problema, porque existem diversos conceitos associados ao assunto. Aquele que esteve na 
origem da Segunda Guerra Mundial, essencialmente de ordem político-ideológica e 
geográfica(?) que tinha como pretexto o superpovoamento e a pureza étnico-racial difundidas 
pelo nazismo, criticado por L. Schwalbach que o considerava baseado directamente no 
megalostatismo de Ratzel. Considera que o conceito de espaço vital do início da Guerra Fria 
visa objectivos político-económicos. Pretende-se a livre circulação de produtos transfronteiriços 

Ibidem, pp. 6-7. 
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com o duplo objectivo de reconstruir a economia da Europa Ocidental e Mediterrânica e, ao 
mesmo tempo, propiciar uma maior coesão política dos países pertencentes à O.E.C.E. face à 
U R S S . e países satélites. 

Comentamos com certa ironia que enquanto o conceito de expansionismo versus espaço 
vital teve numerosos teóricos e cultores na Alemanha nas década de vinte e trinta (K. 
Hausehofer, O. Maull, H. Lautensach), o conceito de espaço vital versus acesso aos recursos 
naturais e aos mercados consumidores na Europa do post Segunda Guerra Mundial teve poucos 
defensores entusiastas por parte dos geógrafos. Apenas consideramos A. Moodie (1947) e, mais 
reticentemente, Le Lannou (1949), enquanto P. Célerier (1955, 1961) apenas encara 
positivamente o problema dentro do ponto de vista geoestratégico. 

A análise da Geografia Política Europeia serve de leitmotiv para L. Schwalbach 
desculpabilizar aquela ciência da instabilidade política da Europa, resultante da alteração dos 
traçados fronteiriços. Baseia-se no facto de considerar que as fronteiras estáveis, propiciadoras 
da paz, são aquelas que apresentam como delimitação entre os países, diferenças de ordem 
natural, o que cada vez é mais raro, pois as novas fronteiras são artificiais (lineares) porque 
resultantes de acordos político-diplomáticos. Esta situação é que gera a actual instabilidade na 
Europa de que os geógrafos (e a Geografia) não são os culpados mas antes os políticos. Se as 
fronteiras continuassem a ser delimitadas segundo critérios geográficos naturais, estas seriam 
mais estáveis e, por conseguinte, propiciadoras de uma situação de paz na Europa. 

Comentamos que na década de cinquenta, quando esta obra foi escrita, não haveria 
nenhum geógrafo que pensasse seriamente em demarcar as fronteiras entre os países europeus 
baseado apenas em factores naturais, Pelo contrário, já desde a década de trinta (senão mesmo 
antes), os cultores da Geopolítica, desde J. Brunhes e A. Demangeon até J. Ancel e Le Lannou 
vinham advogando as vantagens das fronteiras lineares. 

Este conceito do Espaço Vital é novamente objecto da atenção de Luís Schwalbach que 
elabora uma análise mais pormenorizada embora essencialmente teórica sobre este assunto, no 
trabalho Os Espaços Vitais: Geografia Política e Económica (1954).2W A população que habita 
um determinado território espera que ele possa fornecer pelo menos os recursos essenciais à 
satisfação das necessidades, permitindo o bem-estar dos seus habitantes; mas a partir do 
momento em que os recursos começam a tornar-se escassos ou o crescimento demográfico é 
elevado, a tendência é procurar novos territórios que possam garantir a auto-suficiência em 
produtos agrícolas ou em matérias-primas para atingir novamente uma situação de bem-estar. 
Esses novos territórios é o que designamos por espaço vital, mas este "dificilmente se 
acomodará às antigas fronteiras políticas"201 levando a situações de expansionismo, que 
provocam a eclosão de conflitos armados. 

Existem diversos factores económicos, culturais, raciais, religiosos e demográficos que 
podem conduzir uma população induzida pelo seu governo a ultrapassar as fronteiras e a ocupar 
territórios pertencentes a outros países. O exemplo mais paradigmático é aquele que foi posto 
em prática pelo Terceiro Reich, em que um conjunto de potências formava um bloco coeso a 
nível económico, bastando-se a si próprio:" a Europa - sem a própria Inglaterra - continha as 
precisas faculdades para se bastar, ainda que houvesse precisão de recorrer a sucedâneos de 

,0L. Schwalbach, 1954 - B, 18 p. 
n\bidem, p. 5 
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certos produtos de uso corrente." Na mesma linha político-ideológica, o Ministro 
Plenipotenciário do Japão proclamava em Junho de 1940 que: "Uma nação cônscia das suas 
responsabilidades, tinha o dever de conquistar toda a sua natural esfera de influência e que o 
Micado não se esquivaria a cumprir essa obrigação na parte referente à Nova Ordem 
asiática". Para pôr em prática mais eficazmente estes desígnios foi assinado em Setembro de 
1940, o Pacto Tripartido (inicialmente foram signatários a Alemanha, o Japão e a Itália) que, 
"pretendia garantir a cada um dos contratantes a área a que tinha jus".204 

Pelo que podemos depreender da análise da obra, a conquista do espaço vital que se 
traduz na ocupação forçada de territórios vizinhos, só se consegue efectuar quando se 
verifiquem as seguintes condições: os povos visados seja vencidos por uma organização e 
tecnologia militares superiores; mas também se pode dar o caso de esses mesmos povos não 
oporem grande resistência à entrada de estrangeiros no seu espaço fronteiriço, transformando-
se assim esses países em " dóceis satélites, o que constituiria um retumbante triunfo do 
megalostatismo nitidamente defendido pelo geógrafo alemão Ratzel "205 

No campo militar, os temas de Geopolítica revestem-se para a época, da mais flagrante 
actualidade. Referem-se à disputa entre as duas superpotências pela influência em diversas áreas 
espalhadas pelo globo, que devido à sua posição geoestratégica sensu lato como do ponto de 
vista político- económico permitem ao Estado que delas se apossar, conseguir diversas 
vantagens sobre o adversário, obrigando-o por sua vez, a procurar também novos territórios 
onde possa obter proventos económicos ou instalar as suas bases militares. Refere L. 
Schwalbach que os Estados Unidos têm rodeado a União Soviética de bases terrestres e navais, 
mas apenas porque o bloco antagónico tem aumentado substancialmente o seu potencial bélico 
possivelmente com vista ao acréscimo do seu espaço vital, em face da agressividade da União 
Soviética: "talvez se possa rotular esta táctica de Washington como um género de imperialismo 
defensivo, não obstante o apreciável antagonismo que realça no significado destas duas 
palavras".206 

Exemplificando a política expansionista da URSS, refere L. Schwalbach que no decurso 
do último conflito mundial, a União Soviética tinha ocupado uma imensa área, considerada 
como espaço vital e que abrangia a Bessarabia (anteriormente pertença da Roménia), porque lhe 
permitia o contacto com a importante estrada de circulação que constitui o Danúbio, a Ruténia 
Subcapártica (anteriormente na posse da Checoslováquia), a Prússia Orientai e uma grande 
extensão da Polónia. Este último país viu a demarcação da sua fronteira ser substancialmente 
alterada, sendo a linha divisória feita pelos rios Oder e Neiss. No Norte da Europa, os países 
Bálticos ficaram novamente integrados na U.R.S.S. Em todos os países sob a sua influência, 
Moscovo mantêm estacionados elevados contigentes de tropas, para além daquelas que ainda se 
encontram na Áustria e Alemanha Oriental. Por outro lado, as conquistas efectuadas ao Japão 
no final da Segunda Guerra Mundial e a instauração de um regime comunista na China, 
permitiram à U.R.S.S. estender a sua influência até aos confins da Ásia e, ao mesmo tempo, 
obter territórios considerados estratégicos em termos económicos e políticos: "O espaço vital 
da Rússia na zona asiática distendeu-se por toda a Ilha Sacalina, pelo Arquipélago das Curilas e 
202lbidem, pp 7- 8. 
203lbidem, p. 8. 
20Aíbidem, 
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em terra firme, por extensa superfície da Mongólia e de Sian-Quiangue". O regime comunista 
de Mao-Tsé-Tung, assinou acordos que permitiram o acesso das tropas da U.R.S.S. aos portos 
de Dairen e Porto Arthur, na Manchúria. No entanto, apesar de dispor de um amplo espaço vital 
em termos Geopolíticos, é um facto que a URSS não conseguia obter no seu amplo território 
todas as matérias-primas e produtos finais de que necessitava, por isso, segundo L. Schwalbach, 
delineou e pôs em prática uma estratégia destinada a aumentar o seu espaço vital em termos 
económicos: assinou acordos de cooperação com os países onde passou a vigorar um regime 
político semelhante, por outro estabeleceu relações amistosas com países do Ocidente (França, 
Inglaterra e Itália entre outros), capazes de lhe fornecer a tecnologia que necessitava e com 
alguns países do Terceiro Mundo que fornecem as matérias-primas e os combustíveis de que 
carece. 

Uma área onde o espaço vital assume características diferentes é na Europa Ocidental e 
Mediterrânea. A instituição de um organismo intra-europeu, a C.E.C.A., permitiu aos países 
signatários aumentar o espaço vital, não no sentido de um expansionismo físico das fronteiras, 
mas sim na potencialização dos recursos naturais através da especialização das actividades 
económicas em cada país, só possível com a supressão das barreiras alfandegárias, verdadeiras 
.«fronteiras económicas», entre os países membros. Para L. Schwalbach, os problemas que se 
levantavam para uma completa união aduaneira entre os países da Europa Ocidental e 
Mediterrânea resultava do facto de alguns membros terem vastas possessões coloniais (França, 
Inglaterra, Bélgica e Portugal), que naturalmente estarão interessados em manter, 
prioritariamente relações económicas privilegiadas com as Colónias e só depois com os outros 
países europeus. A nível interno da própria estrutura da organização, a principal dificuldade 
seria superar os entraves à formação conjunta de uma Alta Autoridade para debater alguns dos 
aspectos comuns aos diversos Estados europeus, mas tem sido "criticada por indivíduos dos 
países componentes que permanecem arreigados a uma concepção de Pátria, que não tolera 
interferência de estranhos nos organismos superiores da respectiva nação."208 Nesta frase pode 
estar implícita por parte de L. Schwalbach uma certa crítica, senão ao sistema governativo 
português, pelo menos a certas orientações económico - financeiras que apontam no caminho 
do isolacionismo. Também será de considerar como provável que possa antes encobrir uma 
crítica ao Reino Unido, por este privilegiar as relações geoeconómicas com os países da 
Commonwealth, colocando sérias dúvidas à integração plena na Comunidade de Estados 
Europeus. 

Para o geógrafo de Lisboa, o espaço vital português parece apontar não no sentido da 
integração Europeia mas antes por uma cooperação económica mais estreita entre a Metrópole 
e as Colónias, da qual se esperava amplos benefícios para ambos: as matérias-primas e os 
combustíveis que as possessões coloniais enviassem para Portugal, deveriam servir para 
fomentar o desenvolvimento industrial, cujos artigos transformados seriam colocados no 
mercado nacional, em que naturalmente também se incluem as possessões Ultramarinas. 

O comentário do autor desta Dissertação ao conceito de espaço vital é que em meados 
do século vinte, este adquire uma dimensão diferente. Parece-me que é essa mesmo a mensagem 
que L. Schwalbach nos quer transmitir: não se trata já tanto da conquista de territórios por parte 
de um país para aí colocar os excedentes demográficos, mas antes a de obter concessões, por 
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formas mais ou menos coercivas, de terceiros países, com objectivos geoeconómicos que 
passam pela exploração dos recursos naturais em proveito próprio. Outro aspecto a considerar 
pertence ao domínio da geoestratégia e consiste na instalação de bases militares que obrigassem 
o antagonista político-ideológico a elaborar novos planos militares, dispendendo com isso cada 
vez mais recursos. Em suma, uma paz armada, situação inteiramente nova neste período inicial 
da Guerra Fria. Apesar disso, todos os indícios apontavam para que um conflito directo e global 
teria cada vez menos hipóteses de concretização. 

Sobre o expansionismo das potências da Europa continental a que se referia L. 
Schwalbach para o período da Segunda Guerra Mundial, trata-se para os dirigentes políticos 
nazis e os teóricos da Geopolitik alemã, de cumprir o projecto da Mitteleuropa, em que a 
Alemanha como centro do Hearthland tornar-se-ia a potência dominante, de que resultaria um 
provável conflito com a Inglaterra, potência marítima pertencente ao World Island e com a 
outra potência continental, a U.R.S.S., devido ao inevitável choque de interesses pelo domínio 
da Europa Continental. O expansionismo nipónico, já preconizado por K. Hausehofer desde a 
década de vinte, estaria confinado às áreas periféricas do World Island por se encontrar limitado 
pela esfera de influência de potências continentais: a URSS, a China e os EUA. No contexto 
Geopolítico da Guerra Fria a situação é algo diferente: a Europa Ocidental e Mediterrânea e as 
áreas periféricas do Rimland são as mais ameaçadas pelo expansionismo para ocidente da 
URSS, integrada no denominado Hearthland. No entanto, torna-se mais plausível, segundo a 
lógica do modelo de Mackinder, a procura de espaço vital em direcção a Leste, não só por aí se 
situar uma potência debilitada, a China, mas sobretudo porque as condições morfológicas de 
fácies continental, a cultura e a civilização da URSS, predispõem a um expansionismo mais 
acentuado para Leste, onde a resistência ao ocupante será muito menor do que na direcção dos 
países tecnologicamente mais avançados e economicamente mais evoluídos da Europa 
Ocidental. Estes, por sua vez, contam com a ajuda militar dos EUA potência central do 
Rimland: a afirmação dos estrategas norte-americanos de que a fronteira dos EUA acaba no 
Reno, não é descabida, significa que o Rimland se estende desde os EUA até à Alemanha 
Ocidental, agindo como um todo face à ameaça do Hearthland, formado pela URSS e demais 
potências da Europa Central. 

A análise do título O Mediterrâneo (1951)209 permite-nos conhecer o ponto de vista de 
L. Schwalbach sobre o interesse geoeconómico e geoestratégico deste espaço marítimo na 
época da Guerra Fria entre os dois blocos. A este propósito, a fundação da N.A.T.O. leva a que 
o geógrafo de Lisboa apresente a tese da formação de um bloco regional de defesa do 
Mediterrâneo, obviamente integrado no quadro daquela aliança militar e constituído por todos 
(?) os países que bordejam o mare nostrum. Naquele contexto da Guerra Fria, assumia 
particular importância em termos geoeconómicos o transporte do petróleo bem como diversas 
matérias-primas através do canal do Suez, com trânsito obrigatório pelo Mediterrâneo até à 
Europa Ocidental. 

No que concerne aos aspectos Geopolíticos, quantas vezes profundamente interligados 
com os anteriores, a situação já antes da Segunda Guerra Mundial era complexa devido ao 
choque de interesses nesta área relativamente restrita como é a bacia do Mediterrâneo. A este 
propósito E. Martonne (1939) escrevia: "Actuellement, quatre forces principales agissent sur la 
politique méditerranéenne: l'ambition italienne, le conservatisme franco-anglais, le Drang 
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allemand, l'éveil arabe. Une cinquième reste possible: une pousée russe en direction du Sud". 
Após a Segunda Guerra Mundial, a diversidade de civilizações e culturas, a par do interesse 
geoeconómico e geoestratégico que o Mediterrâneo apresenta, fazem com que no âmbito da 
Política de Blocos se confrontem diversos países com o objectivo de alargarem a sua influência 
político-económica: as democracias demo-liberais (França, Inglaterra, Itália e Grécia) 
juntamente com os países de regimes autoritários (Espanha, Portugal e Turquia) opõem-se ao 
expansionismo soviético e dos países satélites (Albânia, Jugoslávia). O objectivo primordial é o 
controle do Mare Nostrum e das eventuais bases militares que possam ser instaladas em países 
arrastados para a órbita de cada um dos Blocos, bem como das vias marítimas de acesso ao 
petróleo do Médio Oriente. 

Para L. Schwalbach um dos fenómenos da Geografia Política mais pertinentes nesse 
início da década de cinquenta, é a irrupção do Nacionalismo Árabe, que na maioria das colónias 
europeias do Magreb (desde Marrocos ao Egipto ) ou nos países recém-independentes da 
Península Arábica (Iraque, Irão, Arábia Saudita), não têm na generalidade dos casos uma 
ideologia política bem definida a favor de algum dos Blocos, mas motivações de ordem 
religiosa, que o geógrafo de Lisboa já designa por fundamentalismo islâmico, para reivindicar a 
independência em tons mais das vezes agressivos. Para tornar mais complexo o equilíbrio de 
forças no Mediterrâneo, intervêm desde os finais da década de quarenta os E.U.a, que até à 
Segunda Guerra Mundial pouco interesse tinham mostrado por uma actuação decidida nesta 
área do Globo, onde a preponderância cabia à Inglaterra, mas de que agora não prescindem 
porque pretendem controlar o acesso ao petróleo proveniente do Médio Oriente, apoiar 
(moderadamente) Israel e, sobretudo, flanquear uma possível penetração Soviética para Sul, 
acaso pretenda controlar o Estreito dos Dardanelos e o acesso ao mar da Marmara e ao Mar 
Negro. 

No que concerne ao enquadramento geoestratégico de Portugal na política 
mediterrânea, preconiza a utilização mais efectiva dos portos portugueses por parte das 
esquadras navais dos países da NATO, ao mesmo tempo que valoriza a posição geoestratégica 
das bases militares dos Açores, Lisboa e Lagos que para o aludido geógrafo, se enquadram 
perfeitamente numa política de reforço da importante base de Gibraltar, «porta de entrada» no 
Mediterrâneo e por conseguinte essencial para a sua defesa.211 

O comentário que fazemos ao trabalho de L. Schwalbach, é que este considerou 
correctamente as forças políticas em presença, mas não soube ou não conseguiu enquadrar a 

210 Cit. por L. Schwalbach. Ibidem, p. 22. 
211 

Por acharmos pertinente, transcrevemos na íntegra uma crítica publicada na imprensa situacionista, escassos 
meses após o lançamento desta obra: "O sr. Prof. Luís Schwalbach não limita aos seus alunos da Faculdade de 
Letras a influência da sua cultura e os benefícios dos vastos conhecimentos de uma especialização em que 
alcançou tão elevado prestígio. Catedrático de Ciências Geográficas, os seus trabalhos, escritos com notável 
clareza e perfeito sentido de elucidação, ganham, frequentemente, com a publicação em volume, grande utilidade 
divulgadora, contribuindo bastante para o alargamento de uma cultura geral convenientemente actualizada. Este 
seu último livro-«0 Mediterrâneo»-, agora publicado em separata da Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, 
constitui, sob todos os aspectos, uma síntese esplêndida e muito útil pela acessibilidade de conhecimentos e 
noções de verdadeiro interesse. Nas suas páginas, o ilustre professor, depois de uma introdução aos estudos 
geográficos, ocupa-se dos aspectos essenciais do Mediterrâneo, terminando com um capítulo em que estuda o 
«Mediterrâneo no presente quadro internacional».Aí se encontram indicados muitos elementos que interessa 
considerar neste momento, quando no Mare Nostrum se acentua a agudeza da actualidade de sobressaltos da vida 
mundial", «Mediterrâneo», Diário de Notícias, 13 de Dezembro de 1951, p. 5. 
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situação Geopolítica do Mediterrâneo no contexto mundial. Numa análise sistémica baseada nas 
premissas do modelo de Mackinder, a situação verificada neste início da década de cinquenta, 
torna o Mediterrâneo, em particular o Sul da Europa, uma área instável onde podem eclodir 
novos conflitos, resultantes de uma posição geográfica de charneira entre a Europa e a África, 
enquanto a situação geoestratégica na periferia do Rimlcmd torna estes países particularmente 
vulneráveis à influência política, económica ou armada de uma das superpotências. 

Em termos sócio-culturais, considera L. Schwalbach que existem grandes influências da 
cultura mediterrânea em todo o país, com especial relevo para as regiões situadas a sul do Tejo. 
A própria vida social tem muitos elementos oriundos da influência do sul da Europa. No 
aspecto geoeconómico, até as nossas principais exportações agrícolas têm um cunho 
essencialmente mediterrâneo: o azeite, o vinho, a cortiça e as conservas de peixe. Esta opinião 
também é corroborada por outros investigadores como H. Lautensach e sobretudo Orlando 
Ribeiro, mas ao contrário do geógrafo supracitado, fundamentam pormenorizadamente em 
termos da Geografia Humana e da Geografia Física, a influência Mediterrânea no nosso país, 
mas consideram também como determinante a influência Atlântica na génese da Civilização 
Portuguesa. 

2.4 - L. Schwalbach e os Estudos de Geografia Histórica e Política 

A obra intitulada O Superpovoamento (J942),212 foi estruturada por L. Schwalbach em 
duas partes que se caracterizam fundamentalmente pelos seguintes aspectos: a primeira de 
carácter geoeconómico em que se relacionam os recursos naturais de um determinado território 
com os quantitativos demográficos que essa mesma área pode suportar sem diminuição do nível 
de vida, o que está em consonância com a opinião de A. Demangeon de quem é transcrito um 
excerto da obra intitulada La question du surpeuplement. Admite o geógrafo de Lisboa que 
mediante certos condicionalismos económico-políticos derivados do superpovoamento, as 
Nações possam valorizar o seu espaço vital não tanto pelo expansionismo territorial como 
pretendia Ratzel, mas por um melhor aproveitamento dos recursos naturais. Aponta como 
exemplos desta última situação a Holanda e a Bélgica, que apesar da exiguidade da superficie 
do seu território, são países densamente povoados, com um elevado nível de vida, onde por 
conseguinte não se manifesta o fenómeno do superpovoamento, devido ao aproveitamento 
integral dos recursos naturais que permitem a dinamização de uma economia muitas vezes 
organizada sob a forma cooperativista. Outro exemplo apontado, onde por razões diversas, não 
se atingiu o superpovoamento, é a Palestina, devido à fraca densidade populacional mais do que 
à existência de recursos naturais: Todavia mesmo, as potencialidades económicas deste 
território sob mandato britânico estão longe de terem sido aproveitadas, citando L. Schwalbach 
um estudo de J. Gottmann (1938) sobre o assunto. 

A aplicação desta temática ao espaço geográfico português, aliás uma constante na 
maioria dos trabalhos de L. Schwalbach, passa por estar Portugal Continental longe de atingir 
uma situação de superpovoamento apesar do aumento da densidade populacional nos concelhos 
limítrofes de Lisboa, cujo crescimento demográfico tem sido feito à custa do despovoamento de 
diversos concelhos situados na Beira Interior, Alentejo, Trás-os-Montes e interior do Minho. As 
causas desta diminuição da densidade populacional em numerosos concelhos do interior é para 

2L. Schwalbach, 1942 - B, 37 p. 
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L. Schwalbach resultado do êxodo rural para a capital, mas também do fenómeno emigratório, 
particularmente acentuado nas primeiras décadas do século. A estratégia para que em Portugal 
não se verifique uma situação de superpovoamento, passa por uma redistribuição interna da 
população, devendo a Junta de Colonização Interna facultar as condições necessárias para fixar 
os quantitativos demográficos nessas áreas rurais do interior. Outra medida que se impõe, é a 
limitação dos contigentes emigratórios para o estrangeiro, havendo toda a conveniência em os 
dirigir para o espaço vital português que constituem as Colónias, cujos recursos continuam 
subaproveitados porque mal conhecidos. 

Em termos da Geografia Política, a análise deste trabalho de L. Schwalbach permite-nos 
concluir que apesar do autor criticar o megalostatismo de Ratzel, que era associado ao 
expansionismo alemão então no auge de ocupação do seu espaço vital (1942), facto que é 
condenado pelo geógrafo português, este não deixe de admitir que em certos casos específicos, 
como seja evitar o problema do superpovoamento, os Estados possam pôr em prática medidas 
tendentes à alteração do seu espaço vital. Estas seriam postas em prática não através da 
anexação de países e consequente modificação das fronteiras naturais ou artificiais, mas antes 
pela aplicação de medidas de fomento económico e de reordenamento demográfico. 

A mesma temática referente às implicações na Geografia Política dos problemas 
demográficos, neste caso dos fluxos dos movimentos migratórios internacionais nos anos 
posteriores à Segunda Guerra Mundial é objecto de estudo de L. Schwalbach que apresenta um 
trabalho publicado numa revista estrangeira, O Problema da Emigração Humana no Quadro 
Contemporâneo213 É uma constante de quase todos os estudos efectuados por este autor sobre 
problemas internacionais, pertençam eles ao domínio da Geografia Física ou Humana, comparar 
os fenómenos em análise com o que acontece dentro das fronteiras portuguesas, como o 
comprova toda uma série de estudos anteriores em que se debatem as causas da emigração 
portuguesa, bem como as suas consequências a nível nacional e internacional, a colonização 
ultramarina ou o problema do superpovoamento temas importantes nas questões da Geografia 
Política nacional. O trabalho inicia-se com a classificação dos fenómenos emigratórios numa 
perspectiva neo-determinista, apontando como causas mais relevantes os fenómenos naturais, 
mas chama a atenção para a importância crescente de motivações políticas como condicionantes 
dos movimentos demográficos em diversas áreas do Globo. 

Afigura-se-nos de interesse relevante o facto de mencionar como um fenómeno novo 
característico da Guerra Fria, a migração em larga escala de refugiados que saem dos países da 
Europa Centro-Oriental, onde vigoram regimes comunistas, em direcção aos países da Europa 
Ocidental: " Raro é o dia em que bastantes dezenas de pessoas, residentes para além da "Cortina 
de Ferro", não procurem transitoriamente um asilo na Alemanha Ocidental. Só no mês de maio 
de 1953 ingressaram no território da República de Bonn mais de 40.000 indivíduos!".214 

Outro assunto especificamente ventilado nesta obra refere-se às implicações na 
Geografia Política que advém da entrada de imigrantes em larga escala nos tradicionais países 
de acolhimento: Canadá, Brasil, Argentina e EUA. Como o artigo em questão foi publicado no 
Boletim Paulista de Geografia, não será de estranhar que o autor destaque os problemas 
relativos à entrada de emigrantes no Brasil, neste caso particular, de algumas centenas de 
milhares de colonos japoneses nos estados federais do interior centro e norte: "Alguns políticos 

3L. Schwalbach, 1954 - A, 14 p. 
4Ibidem, 
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e economistas têm advertido os Poderes Públicos de que será um tanto arriscada a permissão de 
se concentrarem muitos milhares de estrangeiros, da mesma terra natal, numa limitada área do 
Brasil, porquanto semelhante prática é susceptível de germinar a constituição de um Estado 
dentro do Estado."215 

Segundo L. Schwalbach, a Geografia Política deve estudar com particular atenção os 
fenómenos de colonização maciça de determinadas áreas por uma única etnia que podem 
conduzir a tentativas de enfraquecimento dos estados federais face ao poder central em países 
como o Brasil, onde aqueles gozam de um estatuto de uma certa autonomia polítco-
administrativa face ao poder central. Outro problema para o qual a Geografia Política chama a 
atenção, é o facto da relativa indefinição de alguns troços fronteiriços, frequente em países 
novos como o Brasil, o que poderá conduzir a conflitos entre Estados vizinhos, especialmente 
se são áreas pouco exploradas mas ricas em recursos naturais. 

Apresentando o exemplo português, considera L. Schwalbach que a questão do 
superpovoamento de Portugal Continental, não se coloca para já ao nível nacional, porém acha 
que o aumento da população já se reflecte no frágil sector agrícola, citando as opiniões dos mais 
conceituados professores de agronomia da época como Henrique de Barros, Castro Caldas ou 
Azevedo Gomes, por sinal pertencentes à oposição moderada ao regime de Salazar. Segundo o 
geógrafo de Lisboa, observa-se este fenómeno nas regiões mais povoadas que correspondem 
geralmente aquelas em que os solos são mais férteis, e que designa por." «fome de terra», 
sintoma evidente de sobrepovoamento rural",216 que coincide precisamente com o predomínio 
dos minifúndios do Norte e Centro do país, segundo constata L. Schwalbach, são precisamente 
aquelas áreas onde a emigração é mais acentuada para os países apontados no início deste 
estudo. 

A solução para este problema segundo o citado geógrafo, passa pela aplicação de 
medidas já apontadas no título Superpovoamento, como sejam a emigração moderada dirigida 
preferencialmente para o fomento da colonização de vastos espaços das possessões 
Ultramarinas, apoiada e dirigida pelo organismo corporativo que é a Junta da Emigração, 
porquanto na sua grande maioria continuam elevados contingentes demográficos a dirigir-se 
para o Brasil, Argentina e Venezuela. Outra medida passa pela concessão de terrenos agrícolas 
em áreas pouco povoadas, com o objectivo de estimular as migrações internas para áreas do 
interior pouco povoadas e em simultâneo obstar ao êxodo rural. 

Numa análise mais subjectiva por parte do autor desta Dissertação, constatamos que 
determinados fenómenos surgem pela primeira vez ou mostram-se mais notórios no período 
posterior à Segunda Guerra Mundial, quando a Geografia, particularmente a anglo-saxónica, e 
embora, de forma diferente a francesa, mostram interesse numa renovação conceptual que se 
iniciou a partir da integração de novos fenómenos relacionados com a Geografia Humana como 
é o caso do racismo, da xenofobia, das grandes correntes migratórias ou da diferenciação do 
espaço urbano segundo a ocupação social aí existente, que tendo uma componente social forte, 
passam a fazer parte do objecto de estudo da Geografia.217 

O que verdadeiramente há de novo neste artigo de L. Schwalbach, geralmente tão 
conservador ou pelo menos muito prudente nas suas declarações de teor político, resulta do 

2UV)idem, p.7. 
2]6Ibidem,p. 11. 
21'Temáticas em que se distinguiram respectivamente J. Ancel e J. Gottmann 
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facto de condenar o racismo e o anti-comunismo que começavam a ganhar foros de lei em 
países que até então tinham sido tradicionalmente pólos de atracção (e de esperança...), no 
acolhimento das grandes correntes migratórias à escala mundial. Estamos a falar 
respectivamente na emigração de indianos para a Africa do Sul, em que "a fixação em território 
da União Sul-Africana está, de momento, quase interdita, pelo fato do atual governo de Pretória 
insistir na adoção do regime de separação racial, não obstante as censuras que lhe foram 
dirigidas pelos organismos da O.N.U." 218No segundo caso, o exemplo dos Estados Unidos da 
América do Norte em que" Pela lei Mac Carran, que entrou em vigor nos finais de 1952 (...) A 
referida lei proíbe a entrada de indivíduos que hajam pertencido a organisações comunistas, 
enquanto se apresenta tolerante relativamente a antigos fascistas, nazis, etc." 219 

Num trabalho intitulado O critério geográfico do Professor Silva Teles (1934)220 que 
pretende ser uma modesta homenagem de L. Schwalbach ao seu Mestre, o conceito de 
Geografia que podemos denominar de naturalismo, abrange simultaneamente a análise da 
cobertura vegetal, do relevo, da fauna, e mesmo das diversas actividades humanas, que 
considerou ser também a metodologia mais adequada a utilizar na investigação geográfica. 
Refere, Schwalbach que Silva Telles, proferiu diversas conferências e escreveu algumas obras 
onde procurou fundamentar a total individualização de Portugal no conjunto da Península 
Ibérica, baseando-se em critérios geomorfológicos e geológicos, climáticos e outros que se 
integram na Geografia Física. No entanto, a separação entre os dois países Ibéricos não é tão 
nítida assim e não se pode fundamentar apenas em critérios de ordem natural, sendo importantes 
aqueles que se relacionam com a Geografia Humana. Neste caso, interroga-se, como 
poderíamos delimitar a fronteira entre países como a Alemanha e a Polónia, ou a França e a 
Bélgica ? Admite por conseguinte que para além das fronteiras naturais que delimitam os países, 
que podem até nem ser muito nítidas, outros factores existem que nos podem levar a considerar 
a fronteira como uma entidade artificial baseada em critérios de ordem (Geo)política. 

Esta concepção é desenvolvida noutro estudo, Portugal Continental, alguns Problemas 
Geográficos, (Lisboa, 1933), onde se pormenoriza que os factores de ordem humana que 
permitiram a individualização de Portugal em relação ao país vizinho são de ordem antropo-
social, como a predominância de aspectos que os relacionam com a dolicocefalia, a par da 
homogeneidade da população portuguesa em relação à espanhola, consoante a opinião de 
Mendes Corrêa expressa no obra Raça e Nacionalidade. Também podem assumir um carácter 
político, resultante da consciência de uma identidade comum da Nação que sobrepuja a 
heterogeneidade regional, o que aproxima Luís Schwalbach da teoria de Camille Vallaux, acerca 
dos condicionalismos necessários à formação de Estados, tanto assim que o admite 
expressamente, citando em abono da sua opinião uma das mais conhecidas obras daquele 
geógrafo francês. 1.Esta teoria da formação política dos Estados, que seria alguns anos mais 

"SL. Schwalbach, 1954 - A, p. 9. 
2l9Ibidem, p. 7. 
220 Idem, 1934 - B, 8 p. 
221 "La superposition exacte des Régions humaines aux Régions naturelles ne fut jamais, sans doute, une régie 
générale; il est certain, en tou cas, que c'est aujord'hui l'exception. Subdiviser les grandes régions, adosser des 
petites régions aux grandes et faire de la terre entière une sorte de marqueteri et de mosaique, rien n'est plus 
contraire à la tendence unificatrice et niveleuse que montre la géographie humaine, sous la pression de la réalité, 
pour rapport aux faits de la géographie physique". C. Vallaux, Les sciences géographiques, Félix Alcan, Paris, 
1925, 407 p. (op. Cit. por L. Schwalbach, Portugal Continental-Alguns Problemas Geográficos 1933, p 23). 
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tarde retomada por A. Girão, não implica que em termos Geopolíticos, Portugal tenha uma 
fronteira natural, baseada (por exemplo) na rede hidrográfica, perfeitamente definida em relação 
ao país vizinho, nem muito menos que esta, se existir, coincida com os limites políticos entre 
ambos os países: "Não afirmaremos que a actual raia corresponda exactamente ao limite duma 
entidade geográfica; proclamaremos, no entanto, que Portugal se individualiza perfeitamente do 
resto da Península" 222 

Referente a esta temática, publicou Schwalbach, Frutos Maravilhosos da Árvore 
Nacional, onde elabora uma abordagem paisagística e histórica da formação de Portugal, 
apontando diversas teorias de outros investigadores, especialmente no âmbito da História e da 
Geografia. Considera que o nosso país se caracteriza por uma enorme diversidade paisagística 
das regiões, atendendo à proporcionalidade da sua superfície "sem prejuízo da íntima ligação 
entre elas, o que afigura um regionalismo exagerado".224 

.A formação de Portugal como país independente foi propiciada por uma certa 
individualidade em termos de elementos naturais (solo, morfologia e clima), a par de elementos 
humanos (produção, género de vida e características específicas da raça). Apesar desta posição 
diferir da apresentada por H. Lautensach, não se coíbe Schwalbach de a referir, mesmo não 
concordando inteiramente com os critérios formulados, adiantando que para o geógrafo alemão 
a diferenciação entre Portugal e Espanha não tem um carácter regional, mas antes se apresenta 
dentro de um contexto mais vasto, essencialmente fitoclimático, que advém da formulação da 
sua célebre teoria de diferenciação específica das peninsulas. Estas são caracterizadas por uma 
diversidade que se inicia no centro da área considerada e se estende gradativamente até às áreas 
periféricas, que L. Schwalbach designa respectivamente por Centro (especialmente Castela e em 
parte Leão) e Orlas (muito particularmente a Estremadura e a Catalunha). 

Menos relevo é dado à opinião de Damião Peres sobre a individualização de Portugal, 
apenas se mencionando que este historiador tinha então apresentado uma obra sobre a formação 
de Portugal não indicando sequer quais os conceitos indicados pelo investigador ou os 
pressupostos em que se baseia para fundamentar a sua teoria.225 

Segundo L. Schwalbach, a diferenciação Peninsular é baseada em critérios neo-
deterministas, merecendo especial relevância, os fenómenos de Geografia Física, fundamentados 
na diversidade morfológica entre ambos os países. A morfologia origina importantes diferenças 
climáticas bem sensíveis entre os dois países Ibéricos, no sentido de uma maior influência 
oceânica em Portugal relativamente ao país vizinho. Este conceito tinha sido anteriormente 
referido por E. Réclus, por Theobald Fischer e por H. Lautensach. Este último, não considera 
como determinantes os factores morfológicos e climáticos como condicionantes em si mesmo 
da individualização Portugal em relação em Espanha, mas antes sirvam para indicar um 
contraste, em termos gerais, entre as áreas periféricas e o interior da Península ibérica. 

Ao longo da obra em análise, o neo-determinismo de L. Schwalbach é bem evidente ao 
fundamentar a existência de Portugal enquanto Nação independente, em pressupostos referentes 
à Geografia Física. Numa perspectiva nacionalista, muito em voga na época, considera que a 
individualização de Portugal na Península não se deve apenas a características naturais, mas 

L. Schwalbach, 1933, p.26 
' Idem, 1938, 91 p. 
1 Ibidem, pág. 11 
1 Trata-se provavelmente do título Como Nasceu Portugal, Companhia Editora do Minho, Barcelos, 1938. 
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também a aspectos antropogerográficos inerentes à «raça» portuguesa, determinantes para 
manter a independência e iniciar a expansão marítima. Esta teoria foi apresentada, embora de 
uma forma mais desenvolvida, exactamente no mesmo ano (1938), por A. Mendes Corrêa na 
obra Portugal Ex-Nhilo\ 

A obra de L. Schwalbach em análise integra-se nos cânones nacionalistas da época, 
referindo-se à presença portuguesa no Mundo. Curiosamente dá-nos especial relevância aos 
vestígios linguísticos comprovativos da expansão e da presença (?) portuguesa pelos quatro 
cantos do Globo. Como a maioria dos geógrafos, historiadores e outros cultores das ciências 
sociais, mostra-se convicto que a expansão marítima de Quatrocentos e Quinhentos teve antes 
de tudo motivações religiosas, económicas e mesmo políticas. Esta asserção, tem quanto a nós 
evidentes propósitos (Geo)políticos: serve para demostrar perante a comunidade internacional 
que a exaltação do passado glorioso de Portugal é a prova evidente do actual prestígio e 
dignidade da Nação após a instauração do Estado Novo, que marca como que um renascimento 
da consciência nacional corporativizada na Nação. O Salazarismo é assim legitimado em termos 
históricos pelos intelectuais e políticos afectos ao regime. 

A problemática da individualização versus independência de Portugal na Península 
Ibérica é tratada de um modo mais pormenorizado e rigoroso noutra obra posterior, As 
Sociedades Humanas e o Ambiente Geográfico, (1945)226 em que L. Schwalbach faz referência 
aos conceitos instituídos por alguns geógrafos sobre a interligação existente entre o Homem e 
o Meio, especificando a sua opinião sobre o assunto. O estreito relacionamento entre o Meio 
natural e o Homem, será determinante para que o geógrafo de Lisboa possa fundamentar os 
seus pressupostos sobre a formação de Portugal, muitas vezes em contraposição às teorias 
defendidas por outros investigadores, as quais porém não deixa de mencionar. Numa segunda 
parte, L. Schwalbach faz alguns comentários sobre a historiografia de Oliveira Martins, mas 
limitando-se na maior parte das vezes a simples transcrições de trechos das principais obras 
desse autor, ou então a citações que no seu entender, corroborem as suas próprias ideias de um 
determinismo geográfico particularmente adaptável ao solo Ibérico. 

A importância do relacionamento entre o Homem-Meio é evidenciada pela descrição dos 
pressupostos ratzelianos sobre a interacção entre os grupos humanos num quadro natural que é 
determinante para o evoluir da sociedade em si. Esta última tem como principais referências o 
espaço em que se insere e a posição relativamente a outras sociedades organizadas em Estados 
de complexidade variável. A teoria da formação e estrutura do Estado segundo as necessidades 
de organização da sociedade que tende a ocupar um determinado espaço vital, é teoria que L. 
Schwalbach não apoia inteiramente porque, segundo refere o próprio, originam interpretações 
erróneas "(...) susceptíveis, porém, de severa réplica, como quando disserta sobre política 
internacional."227 

Neste contexto de finais da Segunda Guerra Mundial, a tomada de posição a favor de 
concepções nitidamente ratzelianas talvez não seja o mais indicado, por conseguinte L. 
Schwalbach apresenta-nos a teoria formulada por outro geógrafo da Escola Germânica que, 
apesar de ser nitidamente favorável às concepções do professor de Leipzig apresenta-as 
segundo um ponto de vista mais «moderno», insistindo não na concepção de espaço vital mas 
antes na sua diferenciação sócio-económica, prefigurando as concepções defendidas por J. 

!6L. Schwalbach, 1945, 61 p. 
llIbidem, p.30. 
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Ancel e, mais tarde, por J. Gottmann: " Mau grado todos os ataques feitos às doutrinas de 
Ratzel, a noção de "espaço" é a fundamental (juntamente com a de «posição») a toda a 
geografia humana, seja política, seja social, seja económica, por isso que todos os factos 
geográficos hão-de fatalmente ocorrer em dado espaço»: ou um simples povoado, ou um 
Estado, ou um Império, ou um continente, ou o ecúmeno todo inteiro, o que evidencia ser a 
geografia de facto a ciência dos «espaços».E. Backheuser - Geopolítica e Geografia Política".228 

Podemos concluir, que se L. Schwalbach não é um apoiante activo das doutrinas 
Ratzelianas, não deixa de ser a favor "(..) dum determinismo geográfico condicionado, relativo, 
e assim o declaramos no opúsculo Portugal Continental: nem ao de leve pretendemos negar a 
influência dos denominados agentes naturais-orientadores muitas vezes de movimentos das 
aglomerações humanas (...). Bem nítidos se mostram os efeitos das unidades morfológicas 
elementares na vida das populações: a montanha, o vale, a planície, entre outras, representam 
acidentes fisiográficos que hão de agir sobre os indivíduos" 229 

No que diz respeita à individualização de Portugal na Península Ibérica, L. Schwalbach 
refere como J. Brunhes, a importância da Geografia na compreensão de acontecimentos 
históricos, como diríamos actualmente, na localização espacial dos fenómenos cronológicos. 
Por conseguinte, não é de admirar que dê especial relevância à opinião de historiadores como 
Alexandre Herculano, que refere como primordiais, a vontade da população em conquistar e 
ocupar um determinado território; Enquanto que Oliveira Martins, sem se afastar muito da 
opinião anterior, sustenta que para além da acção de conquista praticada pelos barões, também 
intervieram factores deterministas como as características do Meio, quando não o próprio 
Acaso fortuito para a independência e configuração da fronteira político-geográfíca do território 
português, opinião também partilhada pelo geógrafo Amorim Girão. 

Os investigadores Mendes Corrêa e Paiva Boléo, consideram que as características 
específicas da raça portuguesa sempre foram determinantes para a autonomia política de 
Portugal. Assim como a existência de actividades que permitiam obter os réditos necessários 
para as despesas com a conquista e povoamento do território, particularmente a pesca e a 
agricultura, esta última também referida por Orlando Ribeiro, como constituindo a base 
económica de sustentação da «monarquia agrária» do Portugal Medieval. 

O pensador, político e escritor António Sérgio, defendeu que a individualização do 
território português resultou de uma simbiose entre os factores de ordem natural, como um 
litoral recortado e um clima particularmente benigno. O geógrafo Silva Telles referiu que a 
individualização política de Portugal resultou da sua individualização geomorfológica e em 
parte climática face à restante Península Ibérica, enquanto que Luís Schwalbach apresenta a sua 
própria teoria sobre o assunto: considera na obra Frutos Maravilhosos da Árvore Nacional que 
os factores de ordem natural tiveram um papel fulcral na demarcação dos limites do território 
nacional, não tanto pela individualização geomorfológica, como pretendia Silva Teles, mas mais 
pela morfologia de um litoral recortado, que denomina de "raia oceânica",230 possibilitando o 
contacto com outros povos e, posteriormente, a expansão marítima, tese também defendida por 
Amorim Girão. Para além deste factor, L. Schwalbach sustenta que a navegabilidade dos rios 
terá sido importante para manter a identidade versus unidade nacional entre o litoral e, o 

Ibidem, p.31. 
'ibidem, p.32 
'Idem, 1938, p.43. 
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interior, teoria que é corroborada por Amorim Girão e sobretudo, por Orlando Ribeiro que a 
desenvolve posteriormente. 

2.5 - Geopolítica e Pedagogia na Obra de L. Schwalbach 

Não está no nosso propósito fazer uma análise da componente curricular nos diversos 
graus do Ensino Liceal.231 Antes pretendemos mostrar a importância relativa das temáticas da 
Geografia Política e da Geopolítica em cada uma das classes existentes nesse nível de ensino no 
período cronológico a que se refere o nosso trabalho, tendo como objectivo permitir uma 
melhor compreensão do contexto pedagógico dos conteúdos programáticos em que se inserem 
as obras dedicadas ao ensino liceal elaboradas por Luís Schwalbach. 

Refira-se que a descentralização do ensino primário e liceal tendo em conta a 
diversidade regional foi objecto de estudo nos finais da Ia República (1924), segundo proposta 
de António Sérgio ao Ministro da Instrução J. Camoesas no governo de José Domingues dos 
Santos. 

Para o período histórico da Ia República utilizamos como referência o trabalho Questões 
Pedagógicas (Lisboa, 1921), e os manuais escolares do mencionado geógrafo para as duas 
primeiras classes dos liceus, que o próprio refere: "Embora obedecêssemos ao programa oficial 
na execução do nosso livrito para as duas primeiras classes dos liceus, não nos acorrentamos ao 
seu espírito desorganizados"232 A partir da indicação dos conteúdos programáticos para as 
diferentes classes, foi elaborado um quadro com os assuntos que achamos poderem ser 
incluídos na Geografia Política e na Geopolítica. 

Componentes de Geografia Política /Geopolítica nos programas liceais segundo as rectificações propostas no 
Decreto-Lei N.° 6132 de 261911919 

Nível da Discipl Conteúdos de Geografia Política / Geopolítica Observações 
Geografia-2a Classe Geografia Económica 

Geografia da Circulação 
Noções Gerais de Antropogeografia 

-

Geografia-3a Classe As formas de Governo na Europa 
Tipos de Colonização 

Referir as características distintivas 
dessas duas formas de Governo 

Geografia-6a Classe 
(Curso preparatório 

para a instrução 
superior - Área de 

Letras 

Geografia Geral, com especial relevância para a 
Demografia e a Geografia económica 

Sempre que possível mencionar 
exemplos de Portugal e Colónias. 

Geografia-7a Classe 
(Curso preparatório 

para a instrução 
superior - Área de 

Ciências 

Idem Idem 

Adaptado de L. Schwalbach Lucci, 1921, 15pág. 

M. Almeida, 1997, 170 p. Que aliás foi objecto de uma Dissertação de Mestrado. 
!L Schwalbach Lucci, 1921, p.. 15. 
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Para a época cronológica referente à Ditadura Nacional e ao Estado Novo, baseamo-nos 
no estudo de Marina Almeida, pese embora o facto de os elementos recolhidos se reportarem a 
um único liceu do Porto. Porém, esta circunstância não lhe retira o valor analítico, tanto mais 
que na época, os estabelecimentos de ensino dispunham de pouca ou nenhuma autonomia, 
sendo que as componentes curriculares deveriam ser semelhantes em todos os (raros) liceus do 
País. A abordagem dos conteúdos dependeria mais da formação do professor e do manual 
adoptado, que propriamente de possíveis alterações regionais nos conteúdos programáticos. 
Com vista a uma mais fácil apreensão do problema, foram elaborados os seguintes quadros: 

Componentes de Geografia Política /Geopolítica nos programas liceais segundo as alterações 
propostas no Decreto-Lei N° 12594 De 2 / 11/ 1926 

Nível da Disciplina Conteúdos de Geografia Política / Geopolítica Observações 
Geografia-2a Classe Estudo descritivo e relacional dos países da Europa, 

das Américas, da Ásia e da África (exceptuando o 
Brasil, Portugal e suas colónias) 
Estudo das grandes potências Europeias, Estados 
Unidos e Japão 

Mencionar unicamente os centros de 
população que se destaquem pelo seu 
valor político, artístico, mercantil, etc. 

Geografia-3a Classe Estudo regional do Brasil 
Estudo regional de Portugal 
Estudo regional das colónias portuguesas 

Dar maior desenvolvimento ao estudo 
dos países citados. Realçar o estudo do 
Brasil, sob os aspectos histórico, 
político e económico. 

Geografia-6a Classe 
(Curso preparatório 

para a instrução 
superior 

Noções elementares de Cartografia e 
Antropogeografia 
Acção recíproca entre o Homem e o Meio 
Simples referência aos principais grupos étnicos 

Escolher exemplos do território 
nacional e colónias 

Componentes de Geografia Política /Geopolítica nos programas liceais segundo as alterações 
propostas no Decreto N° 16362 De 14 /1/1929 

Nível da Disciplina Conteúdos de Geografia Política / Geopolítica Observações ! 
Geografia-6a Classe Leitura de cartas topográficas de Portugal 

Vias de comunicação (Portugal, ilhas adjacentes e 
domínios ultramarinos) 

Ter em vista a importância do nosso 
domínio colonial. No estudo da Geografia 
deve merecer especial cuidado o estudo 
de Portugal e suas colónias 

Geografia-7a Classe 0 homem e a natureza: a acção modificadora do 
homem. 
Grupos étnicos. 

-
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Componentes de Geografia Política /Geopolítica nos programas liceais segundo as alterações 
propostas no Decreto N.° 18885 De 27 / 9/ 1930 

! Nível da Disciplina Conteúdos de Geografia Política / Geopolítica Observações 
2aClasse-Ciências da 

Natureza 
Corografia de Portugal e Ilhas Adjacentes: 
Organização política e administrativa 
Monumentos nacionais 

-

3a Classe - Geografia e 
História 

A Europa: 
Situação e limites. 
Situar e delimitar os contornos fronteiriços de 
cada Estado 

Cópia de cartas de modo a, entre outros 
elementos, delimitar as fronteiras entre os 
países. 

4aClasse-Geografia e 
História 

Estudo das Américas, Asia e Oceania: 
Situação e limites 
Divisão política 

-

5a Classe - Geografia e 
História 

Africa: 
Situação e limites. 
Divisão política 
Estudo sumário da Corografia do Império 
Colonial Português 

-

6a Classe - Geografia As Grandes Potências Mundiais e a Origem do seu 
Poderio 

-

7a Classe -Geografia 

Corografia de Portugal e Colónias: 
Situação, limites e fronteiras 
Organização política, administrativa, financeira e 
militar 
Principais monumentos e lugares históricos 

Indicação da configuração dos territórios 
de Portugal e colónias 
A partir do mês de Fevereiro inclusive o 
tempo lectivo será destinado ao estudo de 
Portugal e do seu vasto e rico império 
colonial. 
Localização de fenómenos físicos, 
políticos e económicos de Portugal e suas 
colónias. 

Componentes de Geografia Política /Geopolítica nos programas liceais segundo as alterações 
propostas no Decreto N.° 24526 De 6 / 10/1934 

Nível da Disciplina Conteúdos de Geografia Política / 
Geopolítica 

Observações 

2aClasse-Ciências da 
Natureza 

Corografia de Portugal Continental, Insular e 
Ultramarino. 

-

3a Classe - Geografia e 
História 

Europa: Física, Política e Económica -

4aClasse-Geografia e 
História 

Asia: Física, Política e Económica: 
América: Física, Política e Económica 

-

5aClasse-Geografia e 
História 

Oceania: Física, Política e Económica 
África: Física, Política e Económica 

No estudo das possessões dos grandes 
impérios coloniais deve dar-se especial 
relevo às que formam o Império Colonial 
Português 

7a Classe - Geografia 
(Letras - Ciências) 

Antropogeografia: Demografia e Geografia 
Económica da Produção, Circulação e Geografia 
Política 

O Compêndio deverá conter sempre que 
possível fotografias, cartas e gráficos de 
fenómenos observáveis em Portugal e 
colónias portuguesas 
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Componentes de Geografia Política /Geopolítica nos programas liceais segundo as alterações propostas no 
Decreto N.° 27084 De 14 / 10/1936 

ível da Disciplina Conteúdos de Geografia Política / Geopolítica Observações 
)-Ciências Geográfico-

Naturais 
afia descritiva da Europa - Física e Política 
afia descritiva da Ásia - Física e Política 
afia descritiva da América - Física e Política 

-

-Ciências Geográfico -
Naturais 

afia descritiva da Oceania e África 
rafia de Portugal Continental, Insular e Ultramarino: 
pais vias de comunicação 
ização política e administrativa 
pais monumentos nacionais 
ÍS de colonização portuguesa 

îstudo das possessões dos grandes impérios 
ais dar especial relevo às que formam o Impéric 
tal Português e fazer referência à acção dos 
ueses nos Descobrimentos 
ipêndio deverá ter boa apresentação gráfica e 
quadros com dados relativos aos diferentes 

)s e Portugal 

se-Geografia e História Física, Política e Económica 
ca: Física, Política e Económica 

"lasse - Geografia e 
; História 

ia: Física, Política e Económica 
: Física, Política e Económica 

studo das possessões dos grandes impérios 
ais deve dar-se especial relevo às que formam o 
lo Colonial Português 

Componentes de Geografia Política /Geopolítica nos programas liceais segundo as alterações 
propostas no Decreto N.° 37112 De 22/10/ 1948 

Nível da 
Disciplina 

Conteúdos de Geografia Política/Geopolítica Observações 

2aAno-Ciências 
ráfico - Naturais. 

Meios de comunicação e transportes 
A cidade, os povos e as nações 

3aAno-Geografia 
A Europa: a população, Estados e cidades 

-

4aAno Geografia 

A Asia: população e principais Estados aí existentes 
A África: situação geográfica 
A América: situação geográfica segundo as divisões em 
a do Norte (Canadá e os EUA), América Central e 
is 

-

5aAno-Geografia Geografia de Portugal Continental e Ilhas Adjacentes 
;, Madeira) e Colónias: Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, 
Angola, Moçambique, índia, Timor e Macau 

Entre diversas temáticas, a população, os 
urbanos e a circulação externa e interna 

7aAno-Geografia 

Geografia Política: As grandes potências mundiais 
Impérios Coloniais 
Expansão económica e política 

Portugal e o Império Colonial 
Colónias Portuguesas 
População 
VIadeira e Açores 

Encarar os problemas coloniais no seu aspecto 
úco, procurando incutir no espírito do aluno de 
IOSSO Império representa um valor potencial que 
iso estudar e conhecer para dirigir a sua 
ío no sentido mais harmónico com os interesses 
lis 

Fonte: Adaptado de M. Almeida, 1997, pp. 72 - 110. 



135 

Numa análise sumária, podemos referir que a Geografia Política (no que se refere a 
Portugal Continental e suas Colónias), se encontra presente em quase todos os anos de 
escolaridade, merecendo mais atenção do que eventualmente podemos considerar como uma 
iniciação à Geopolítica que de um modo elementar se centra essencialmente nas inter-relações 
entre os Estados europeus, mas não descurando aspectos humanos dos outros continentes, em 
particular da Africa e da América. O que designamos por Geohistória, a cronologia aplicada aos 
fenómenos geográficos de natureza humana, também nos aparece nos conteúdos programáticos, 
nomeadamente no que se refere aos Descobrimentos portugueses. 

De notar que as sucessivas reformas do Ensino Liceal se centram com mais ênfase no 
pós-guerra (reforma de 1948), no estudo do intercâmbio geoeconómico e necessariamente 
Geopolítico, entre os diversos continentes, em detrimento de certos aspectos relacionados com 
a ideologia política do Estado Português, preocupação bem patente nas reformas curriculares 
correspondentes aos anos da Ditadura Nacional (1926-1929) e ao início do Estado Novo 
(1934-1936). 

No Ensino Superior, a reforma de 1918, determinou que para obter a Licenciatura 
Ciências Históricas e Geográficas teria carácter obrigatório a frequência de diversas disciplinas 
no âmbito da História, da Geografia Humana (?) da Geografia Física e da Cartografia 
ministradas respectivamente nas Faculdades de Letras e de Ciências, com tendência para se 
firmaram nas Cartas Orgânicas das Faculdades de 1926",233 em que se acentuou a componente 
relativa às Ciências Exactas, temática que Schwalbach debate em Uma Visita ao Seminário de 
Geografia de Liège. A reforma de vulto no Ensino Superior é mais tardia (1957). Nas 
alterações do curricular pretende-se maior autonomia do Curso de Ciências Histórico -
Geográficas, passando a ter mais importância as disciplinas pertencentes ao ramo da Geografia 
Humana, leccionadas na Faculdade de Letras em detrimento das matérias leccionadas na 
Faculdade de Ciências (Zoologia, Botânica, Geologia). Simultaneamente, pretendia-se que a 
Geografia acompanhasse as alterações económico-sociais e tecno-científicos verificadas no post 
Segunda Guerra Mundial, perspectivando-se num futuro próximo uma possível integração nos 
curricula das duas Faculdades (Coimbra e Lisboa) componentes de Planeamento do Território. 

Não deixa de ser sintomático o facto da primeira obra publicada por L. Schwalbach, 
Estudo Methódico D 'Uma Região do ponto de vista Geográphico2M evidencie questões de 
ordem pedagógica, o que denota as preocupações do o autor que sempre o hão-de acompanhar: 
uma forte componente pedagógica da maior parte das suas obras, mesmo que não destinadas 
especificamente ao ensino. 

Nesta sua primeira obra, começa por propor uma metodologia e uma pedagogia 
diferentes, aplicadas ao ensino das ciências humanas em geral, com o destaque particular para a 
História e a Geografia. Esta ideia que se pode considerar inovadora para o início do século num 
país em que campeava o analfabetismo."235 Geralmente existia apenas um único estabelecimento 
de ensino secundário por capital de distrito, (com excepção de Lisboa, Porto e possivelmente 
Coimbra e Viseu), nem sempre se encontravam instalações, material didáctico e reconheçamo-
233L. Schwalbach, 1941, p. 263 
234L.F. Schwalbach Lucci, 1909,42 p. 
35. em 1910, a percentagem de analfabetos ascendia em termos globais a 76.1%, mais elevada no sexo feminino 

82.1% do que no sexo masculino 68,4%, não obstante. "O número de alunos dos liceus cresceu de 8691 para 
10640 entre 1909 e 1911 (J. Mattoso e R. Ramos, 1994, p. 539 ). 
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lo, programas adequados à faixa etária dos alunos, bem como docentes com conhecimentos e 
capacidade pedagógica para ministrar um ensino de qualidade, como nos indica L. Schwalbach, 
que se refere à pouca consideração votada à Geografia".236 

Esta opinião é corroborada por A. Amorim Girão, que numa sessão solene da Sociedade 
de Geografia de Lisboa, em (1934), à qual também estava presente o Prof Schwalbach, ao fazer 
uma breve resenha sobre a qualidade do ensino da Geografia em geral, por conseguinte 
englobando o ensino liceal e universitário, no início do século, faz críticas acerbas à 
metodologia, aos métodos pedagógicos e aos próprios manuais escolares antes da «renovação 
geográfica» introduzida pelo ensino científico da Geografia. Mesmo a qualidade pedagógica dos 
docentes que ministravam a disciplina deixava muito a desejar: " Se não o nomeiam para a 
secção de mathematicas, porque desconhece os cálculos mais elementares; se ainda não pode 
ensinar latim ou francês, porque nunca estudou a sério qualquer d'estas línguas, arrojam-no 
despreocupadamente para essa disciplina."23 A metodologia utilizada consistia 
fundamentalmente em indicar aos alunos o método usual de o fazer decorar pura e simplesmente 
uma listagem de nomes até então desconhecidos de rios, cabos, penínsulas, mares, montanhas, 
povos e cidades" (...) de cada um d'esses phenomenos, examinados sob um methodo 
inteiramente scientifico," ou seja, em termos modernos, a descrição da paisagem terrestre, 
neste caso particular, a de uma região, deverá estar relacionada com a explicação dos 
fenómenos observados. 

Em termos pedagógicos, o problema principal a que o autor se refere amiudadamente é 
a extensão dos programas que deveriam ser reduzidos, mas de maneira a que esta 
reestruturação se pudesse conciliar ao mesmo tempo com a especialização desta ciência, que 
exige na sua diversidade um somatório de conhecimentos científicos cada vez maior:239 Para 
abalizar a sua opinião, não hesita em citar as maiores autoridades mundiais sobre o assunto, que 
expressam as suas ideias no estudo intitulado Geographia, Tendência e Importância de seu 
Ensino" A Geographia como ramo d'ensino tem por objecto a descripção da superfície da terra 
considerada nos diversos elementos physicos e sociais, de cuja combinação resulta a 
physionomia do globo. Este ensino na Instrucção primaria e secundaria deve ser fundado sobre 
a leitura de mappas e seguir sobretudo o methodo synthetico. No quadro que traça as diversas 
partes do globo, a geographia deve collocar em primeiro logar e pôr em evidencia as relações 
entre o mundo inorgânico e os seres vivos e em especial entre a superfície da terra e o 
homem"240 

No que podemos classificar como uma segunda parte da obra, de maior interesse para o 
âmbito deste trabalho, L. Schwalbach refere os vários elementos da Geografia Física e Humana 
que devem ser considerados no estudo e individualização de uma região. Como exemplo 
prático, aponta um tema inerente à Geografia Política que se reporta aos condicionalismos 

Era como que uma dependência da historia e algumas vezes serviu de simples capítulo da mathematica" (L. 
F. L.Schwalbach Lucci, 1909, pp 4-5). 
237 Ibidem, p. 3 
238lbidem, p. 6 

"Como ha de caminhar o geographo, quando se referir à constituição do solo, se desconhecer os principaes 
elementos da geologia? Como intenderá a biogeographia, se nunca estudou com certo cuidado os phenomenos 
biológicos? E, ainda, como poderá comprehender a geographia humana, económica e social, se ignora a 
anthropologia e as sciencias económicas ou sociaes ? " (Ibidem, p. 4) 
240Ibidem, p 8. 
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naturais como determinantes na individualização dos dois países Ibéricos:" Assim a pluviosidade 
e a nebulosidade são factores essenciaes para caracterisar um paiz. Olhe-se para Portugal e para 
a Hespanha, e veja-se como aquelles factores os distinguem perfeitamente: em Portugal ha 
zonas, onde existe a maior media annual de chuvas na Europa, ao passo que na Hespanha essa 
media é em geral muito baixa. Esta differença é evidente: basta nalguns pontos atravessar a 
fronteira para immediatamente se aperceber." 241Esta afirmação do mais puro determinismo 
geográfico, é quase uma transcrição do que Elisée Reclusa firmava duas décadas antes.242 

Outros elementos pertencentes à Geografia Física, entre os quais se destaca a 
hidrografia - que é denominada de potamologia -, bem como a morfologia do país são para L. 
Schwalbach determinantes para julgarmos da individualização entre Portugal e Espanha que não 
considera como sendo um facto evidente: " Permittam-me que em primeiro logar diga breves 
palavras ácêrca d'uma opinião, que ainda hoje se expõe nalguns livros. Motivados num 
sentimento muito natural, diversos escriptores portugueses têm apresentado innumeros 
argumentos, tendentes a demonstrar a razão da existência de dois paizes na península ibérica, 
pois as feições especiaes de cada um são sufficientes para a sua individualisação. Levados por 
um excesso de patriotismo, chegaram a afirmar que Portugal possuía systhemas de montanhas 
próprios, independentes da nação visinha. Ora todos elles derivam dos relevos hespanhoes, 
como será mui fácil verificar, olhando para um mappa da peninsula ibérica. Portugal possue 
muitos caracteres que justificam plenamente a sua independência; é desnecessário procurar um 
argumento não verdadeiro. "243Certamente que L. Schwalbach, é capaz de ter tido 
conhecimento da polémica travada alguns anos antes entre Sylvio Romero e Teófilo Braga. 
Refira-se que o geógrafo de Lisboa se coloca numa posição muito idêntica à deste último 
escritor e ensaísta. Dentro dos factores humanos, recorda o conceito de raça ou etnia que 
considera sinónimos de povo, a este propósito um comentário bastante liberal para a época ao 
afirmar que "raças puras não se conhecem".244 

Relacionado com as vias de circulação, que denomina de «estradas geográficas», 
considera, tal como C. Vallaux, que as estradas terrestres ligam essencialmente regiões, sendo 
um elemento para estreitar os laços entre elas, enquanto que as estradas marítimas ligam 
especialmente os continentes, sendo ambas de evidente importância geoestratégica e como tal 
objecto de estudo da Geografia Política: "Em Portugal as estradas terrestres predominam 
especialmente no Alentejo; assim não admira que os hespanhoes tivessem preferido quasi 
sempre aquella província para invadirem o nosso paiz. Dois portos possuímos que constituem 
valiosíssimas estações de estradas marítimas: Lagos, optima situação no ponto de vista 
estratégico, e Lisboa, porto de natural ligação da Europa com a América"245 

Sobre a estrutura dos manuais escolares, estes reflectem as correntes pedagógicas em 
vigor na época em Portugal, portanto integradas numa perspectiva bastante conservadora, 
apesar de todas as tentativas e boas intenções de reformas do ensino durante a Ia República. 
Este pautava-se ainda por um espírito retrógrado baseado na descrição e memorização, que no 

Ibidem, pp 22-23 
; E.Réclus-1887, p. 968. 
1 . F. L. Schwalbach Lucci, 1909, p. 26. 
'ibidem, p. 38 
' Ibidem, p. 32 
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caso específico da Geografia se caracterizava pela descrição monótona e excessivamente 
repetitiva de factos geográficos, raramente os correlacionando entre si. Verifica-se até que em 
alguns dos manuais escolares existe sobreposição de temas: deparou-se-nos frequentemente a 
cópia integral de capítulos inteiros de umas obras para as outras, o que em termos pedagógico -
científicos é no mínimo aberrante...mas prática corrente seguida também (?) por outros autores, 
que mesmo muito posteriormente, adoptaram procedimentos semelhantes, embora talvez não 
de um modo tão flagrante. 

A existência de figuras, geralmente a preto e branco (simples desenhos e nunca 
documentos fotográficos), não abundam, primando muitas vezes por serem pouco elucidativas 
sobre o assunto exposto, enquanto que a cartografia se apresenta mais cuidada, mas algo 
confusa, não só pela reduzida dimensão dos documentos, executados apenas a preto e branco e 
notando-se em certos casos a falta de legendas e de orientação, bem como do contexto espacial. 
No entanto, destaca-se a qualidade muito razoável da cartografia relativa a Portugal 
Continental, mais elaborada e em certos casos a cores. É o próprio autor que confessa não 
aprimorar mais a cartografia e outros documentos para não onerar os custos de impressão de 
manuais destinados à estudantes, como refere no prefácio do Compêndio de Geografia para a 
Iae 2aClasses dos Liceus. (Lisboa, 1931). 

Em relação aos conteúdos programáticos de Geografia, será interessante inseri-los numa 
análise que os possa situar no contexto político do país no período histórico decorrente entre a 
Ia República até à Ditadura Militar, antecessora do Estado Novo. Considera que não é por 
algumas simples trocas de terminologias técnicas que os manuais escolares deveriam ser 
censurados pela Comissão Governamental capaz de os apreciar, segundo as directrizes expostas 
no decreto n.° 6132 de 26 de Setembro de 1919 (Diário do Governo de 23 de Dezembro de 
1919). A prova da sua aceitação deve-se o facto de "em menos de doze dias ser preciso recorrer 
a uma segunda tiragem do Compêndio".246. 

No opúsculo Questões Geográficas (Lisboa, 1921), refere-se à necessidade de alteração 
e da sequência dos conteúdos programáticos desde a Ia até à 7a classe. Sobre a generalização 
dos programas para as 3a, 4a e 5a Classes dos Liceus, refere o despropósito de lembrar a temas 
ainda que muitos elementares de Geografia Política por estes estarem fora da compreensão da 
faixa etária dos alunos: "Alude a questões que não pertencem ao campo geográfico, tais como 
as relativas a formas de governo monárquicas e republicanas, seus caracteres distintivos, 
ocupando-se também de outros assuntos que não poderão ser devidamente abrangidos por 
alunos da 3a classe. Por exemplo os tipos de colonização! As suas características dependem 
sobretudo das condições etnológicas , ignoradas totalmente por crianças e até por 
legisladores".247 Também se insurge contra o facto de em todo o programa liceal não haver 
menção expressa à Geografia de Portugal, apenas se indicando nas directrizes oficiais que se 
devem exemplificar com situações ocorridas em Portugal Continental, sempre que tal se julgue 
oportuno e necessário. 

Seria por conseguinte urgente reformular o ensino da Geografia nos anos terminais do 
Curso dos Liceus, a reorganização do curriculum deveria ser feita no sentido de uma integração 
horizontal dos diversos conteúdos programáticos: "Entretanto a prática mostrou-nos como era 
inoportuno canalizar a actividade do professor liceal para um único ramo do conhecimento 

Ibidem, p. 8 
Ibidem, p. 12 
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dentro dum plano de ensino que pretendia aproximar-se do regime por classe. Uma vez que se 
cumprissem fielmente as instruções relativas aos programas, de modo a evitar a parcial 
execução (...) não víamos inconveniente em que as noções de história e de geografia ou as de 
ciências naturais e de geografia fossem ministradas pelo mesmo instrutor."248 Além do mais, 
traria a vantagem de minimizar as dificuldades na adaptação dos alunos à estrutura do ensino 
superior, resultante em parte das numerosas disciplinas que terão que frequentar na Faculdade 
de Ciências nos dois primeiros anos (matemática, física, botânica, zoologia, geografia 
matemática, mineralogia e geologia), cuja tendência, segundo a reforma de 1931 é para um 
reforço destas componentes. Nas Faculdades de Letras as disciplinas leccionadas (1935) 
englobam a Geografia geral, Etnologia, Geografia humana, História de Portugal, e História dos 
Descobrimentos e da Colonização portuguesa, havendo toda a vantagem, segundo L. 
Schwalbach, em integrar as diversas disciplinas numa única faculdade que concedesse a 
Licenciatura em Ciências Histórico - Geográficas. 

Na obra Geografia, Portugal, Colónias Portuguesas, Brasil e Regiões Polares, (Paris 
/Lisboa, 1928), apresentam-se Portugal Continental e as Ilhas Adjacentes com uma imagem 
ruralizada, que possivelmente corresponderia bem à realidade. Numa perspectiva semelhante, a 
descrição da totalidade das Colónias Portuguesas, ocupa um número de páginas sensivelmente 
idêntico às reservadas para a descrição do assunto anterior, dando-se particular relevo às 
características etnico-raciais e geoeconómicas das colónias de Angola e de Moçambique. Sobre 
o Brasil, que preenche uma vintena de páginas da obra, para além da diversidade das 
características naturais e do desenvolvimento urbano, salientam-se as presentes potencialidades 
económicas e políticas daquele país sul-americano, destino eleito para a maioria da emigração 
portuguesa nas primeiras décadas do século. Em termos da Geografia Política, apenas uma 
breve menção dentro de um espírito nacionalista, que não estava fora dos cânones da Primeira 
República, quando se sobrestima a importância da influência portuguesa nas Colónias. 

O manual para o Ensino Secundário Geografia-África-Império Colonial Português, 
(1931) atendendo ao nível de ensino, apresenta-se como uma obra bastante pormenorizada 
sobre as características das Colónias Portuguesas (ainda não estava consignado o Acto Colonial 
e o estatuto político do Império Colonial, produto do orgulho nacionalista do Estado Novo na 
pessoa de Quirino de Jesus e possivelmente de Armindo Monteiro), mas mesmo assim notam-se 
certos arroubos de nacionalismo senão mesmo de um certo sentido de superioridade dos 
europeus perante as raças de cor, " Estados independentes: a Libéria, a Abissínia e até certo 
ponto a União Sul-africana e o Egipto. A França e a Inglaterra dominam em grande parte de 
Africa; a Bélgica e a Itália também possuem colónias. Quanto a Portugal, ainda lhe pertencem 
vastos territórios e nenhuma nação poderá apresentar mais direitos sobre a posse de grandes 
zonas africanas, pois, muito antes dos outros povos europeus, êle atingiu todo o litoral oeste e 
grande parte da vertente do Índico, tendo penetrado em vastas faixas do interior".249 Noutras 
páginas reafirma-se o teor colonialista, mesmo imperialista patente neste manual escolar: "As 
seis nações que possuem mais vastos domínios coloniais são a Inglaterra, a França, a Itália, a 
Bélgica, Portugal e a Holanda. Ao nosso país compete uma superfície superior à quinta parte da 
Europa. Portugal é merecedor de manter um tão extenso império ultramarino (...) quer pelo 

L.Schwalbach, 1941, p. 266 
Idem, 1931 -B , p. 11 
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esforço primacial dos seus naturais no descobrimento de numerosas regiões do globo, quer pelo 
tacto colonizador demonstrado no governo de alguns territórios de além-mar.250 

Sobre o sistema político - administrativo das Colónias, especialmente de Angola, 
descreve-se o modelo governativo em vigor durante os finais da Ia República e o início da 
Ditadura Militar, caracterizado pela descentralização das funções político - legislativas num 
Alto-Comissário delegando este parte das suas competências e poderes nos diversos 
governadores provinciais. .Temos já esboçado em L Schwalbach o conceito Geopolítico das 
potencialidades geoeconómicas e geoestratégicas da unidade entre Portugal Continental e as 
Colónias, especialmente no caso em que: "Angola quando convenientemente explorada, toraar-
se-á uma das melhores garantias dum futuro muito próspero para a nacionalidade portuguesa." 

Em relação a Moçambique, realça-se a importância geoeconómica das Companhias 
Majestáticas enquanto sobre a temática da Geopolítica se menciona a influência e disputa pelo 
controle económico e político (?) das áreas de fronteira que os ingleses a partir da vizinha 
Africa do Sul exercem sobre a colónia portuguesa. 

Sobre a colonização do Império Português, apenas se conhece uma única obra, 
Emigração e Colonização em que L. Schwalbach trate especificamente sobre o assunto. 252 

Trata-se da prestação de provas para provimento de um lugar na Escola Colonial, daí 
naturalmente a pertinência da temática escolhida. Provavelmente o trabalho em questão seria 
uma base de referência para um futuro manual destinado ao Ensino Colonial, visto que o 
aludido geógrafo chegou a leccionar durante alguns meses naquele estabelecimento de ensino, 
apesar de não termos encontrado documentos que o comprovem. 

Nesta obra o autor explana alguns dos problemas relacionados com a colonização dos 
territórios africanos. Pressupõe a realização de actividades de fomento pelos emigrantes 
europeus em cooperação com a mão de obra autóctone, especialmente nas vastas áreas onde a 
população ainda se encontra num estádio civilizacional pouco avançado: " A colonização é a 
fôrma de progresso por meio da qual as mais elevadas formas de cultura atraem para dentro da 
sua orbita os que se encontram menos perfeitamente organizados".253 

Coloca-se assim a L. Schwalbach o problema inerente à Geografia Política que é a 
afirmação de soberania sobre vastos territórios onde mais das vezes o Meio se mostra 
particularmente hostil à ocupação desses vastos espaços, que só pode ser empreendida através 
de uma política colonizadora que tenha em consideração os factores étnicos (miscigenação entre 
europeus e autóctones) e antropogeográficos (selecção dos emigrantes europeus), que 
permitam a aplicação eficaz de uma série de medidas destinadas a rentabilizar e potencializar os 
recursos naturais e humanos das possessões coloniais. 

A selecção, transporte e sobretudo a aclimatação dos europeus em áreas previamente 
escolhidas, onde as características climáticas sejam mais benignas, deve ser dirigida por 
entidades competentes como o Estado ou grandes companhias privadas de exploração dos 
produtos coloniais. No entanto, convirá que o contigente de emigrantes seja cautelosamente 
moderado para não provocar a falta de mão-de-obra na Metrópole e em simultâneo um 
depauperamento das Colónias devido à exploração exaustiva dos recursos naturais aí existentes. 

'Ibidem, p. 21 
Ibidem, p. 61 
1 . Schwalbach Lucci, 1914, 105 p. 
^Ibidem, p. 2. 
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Esta acção determinante do Homem sobre o Meio, patente em quase toda a obra, 
permite-nos inseri-la em termos epiostemológicos num possibilismo moderado, não sendo por 
isso descabido que o geógrafo de Lisboa cite uma frase de J. Brunhes sobre o objecto de estudo 
da então denominada Antropogeografia: "A geografia humana propriamente dita, deve mui 
principalmente ser a geografia das obras materiais humanas, de preferência a ser a geografia de 
massas e das raças humanas".254 

O terceiro manual escolar em análise, Geografia: Asia, Insulíndia, Australasia tem a 
particularidade de tratar de uma vasta área do Globo essencialmente sob uma forma descritiva 
em diferentes escalas de análise, desde a região natural e político-administrativa até ao país, 
caso este seja no entender do autor de excepcional importância em termos geoeconómicos ou 
geopolíticos.255 

No manual escolar intitulado Geografia - Europa faz-se uma descrição bastante sumária 
das características rácicas e da distribuição da população no Velho Continente. 256A 
heterogeneidade existente destaca os diversos contrastes de etnias, de distribuição da população 
e das características naturais, o que não impedem que a Europa seja o continente mais 
desenvolvido derivado ao seu nível civilizacional porque soube tirar o melhor partido dos 
recursos do subsolo. Esta posição neo-determinista só não é marcadamente ratzeliana porque L. 
Schwalbach condiciona as características do Meio à acção da actividade do Homem, 
apresentando uma convergência de ideias com J. Brunhes e A. Demangeon. Nessa perspectiva 
descrevem-se as características dos diversos países da Europa no que concerne aos aspectos 
geográficos: naturais (relevo e clima) e humanos (população, actividades económicas e 
urbanização). Sobre Portugal Continental, destaca-se a caracterização e dicotomia entre os 
distritos do interior e do litoral, a Geografia Política apenas é referenciada para caracterizar o 
sistema governativo: " Portugal é uma república unitária.".257 

No Compêndio de Geografia são explicados diversos fenómenos da Geografia física da 
superfície do Globo, em consonância com as exigências dos Programas Escolares Oficiais em 
vigor para as Classes iniciais do Ensino Secundário.258 O autor apresenta-nos nesta obra uma 
minuciosa descrição regional de Portugal Continental, assunto que poderá ser incluído na 
Geografia Política dado que nos indica um traçado distinto do oficial para os limites 
fronteiriços- sendo que a cartografia temática nos sugere que esta divisão regional é baseada 
em trabalhos anteriores elaborados por Filipe de Figueiredo(?) Barros Gomes e Amorim Girão. 
259 

Sobre as características antropológicas da população portuguesa, perfilha as ideias de 
Tamagnini de Abreu, Hoyos Sáinz e, em certos aspectos, de Mendes Correia ao caracterizar o 
povo português como pertencente ao tipo ibero-insular, de estatura baixa, de acentuada 
dolicocefalia, tom moreno da pele, cabelo e olhos castanho-escuros. Esta individualização 
antropológica do povo português faz subentender uma divisão Geopolítica nítida em relação ao 
país vizinho. 

Ibidem, p. 24, traduzido de J. Brunhes, 1910, p. 103. 
^dem, 1931-C 
Jldem, 1931-D, 148 p. 
Ibidem, p:115 

;Idem, 1931-A, 160 p. 
'ibidem, p. 123 
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2.6 - Retrospectiva Analítica das Obras de L. Schwalbach 

Como síntese final da biobibliografia de L. Schwalbach, não será despropositado 
(re)pensar o percurso epistemológico do autor, que desde as primeiras obras, logo na primeira 
década do século até aos anos vinte, manifestou uma marcada preferência pelas temáticas que 
envolviam o ensino ou as obras de divulgação sobre Geografia Política, destinadas mais ao 
grande público do que propriamente aos investigadores de Geografia ou da História. Em 
simultâneo, descobre a importância da Geografia Física como uma ciência que permite explicar 
os condicionalismos da actividade do Homem face ao meio envolvente, posição neo-
determinista influenciada pelas leituras das obras de F. Ratzel, C. Vallaux, J. Brunhes, A. 
Demangeon e mais tarde J. Gotmann. 

Terá sido dos primeiros geógrafos a aceitar como metodologia que a abordagem do 
objecto de estudo em Geografia deveria ser feito em conjunto pela Geografia Física e Humana, 
muito embora não se eximindo numa concepção determinista a privilegiar os trabalhos e a 
importância da Geografia Física, como aliás está bem patente na temática da Comunicação que 
apresentou no XIV Congresso da U.G.I. em Varsóvia. 

Este esquema conceptual vai conduzi-lo à problemática da sustentabilidade de uma 
população em função dos recursos naturais existentes na área em estudo, quantas vezes de 
contornos imprecisos, mas que a maioria dos geógrafos denominava muitas vezes 
inapropriadamente de região, dando-se esta designação apenas por comodidade, sem 
fundamentos cientificamente correctos. Por isso, talvez L. Schwalbach não tenha cometido 
grave erro na Comunicação Difficultés dans les Etudes de Géographie Régionale apresentada 
no XVI Congresso da U.G.I. em Lisboa (1949), ao designar uma área de contornos vagos e 
imprecisos por «cantões em vez de «região», termo que no início do século deveria parecer um 
estrangeirismo a certos geógrafos, sobretudo para aqueles que não comungando das ideias 
«possibilistas» da escola de Vidal de La Blache raramente usavam o termo «região» preferindo 
empregar a designação alemã Lerkunde que significa «região naturab. 

A partir da década de trinta, o aludido geógrafo vai interiorizando uma concepção 
diferente da Geografia, debruçando-se mais sobre os problemas demográfico-económicos e 
políticos no âmbito da Geografia Política, que aliás já tinha iniciado numa obra que não teve 
sequência {Emigração e Colonização 1914), sobre os problemas da Europa e do Mundo no 
período após a Primeira Guerra Mundial, que lhe mereceu uma análise muito mais 
pormenorizada do que o posterior conflito mundial. 

Desde a década de quarenta até meados da década de cinquenta publica uma série de 
trabalhos (O Superpovoamento, 1942, A População Portuguesa.,194%, Problemas da 
Emigração Humana no Quadro Contemporâneo, 1954), no âmbito da Geografia da População, 
em que os aspectos demográficos são causa e efeito de variados fenómenos que se prendem 
com o objecto de estudo da Geografia Política e da Geopolitica. 

Ainda na década de quarenta, prolongando-se pelos anos seguintes, publica pequenos 
opúsculos, sobre a multiplicação dos conflitos regionais instigados pelas superpotências e o 
«despertar» do Terceiro Mundo. Já na década de cinquenta, chega mesmo a abordar problemas 
relacionados com a Geografia Urbana, dentro de um cariz que inicia uma concepção cada vez 
mais possibilista da Geografia, bem evidenciada na obra Os Tentáculos das Cidades: 
referências Especiais a Lisboa (1950), publicada com diversas alterações e adaptações ao 
longo de cinco anos no Boletim da Câmara Municipal de Lisboa. 
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Por outro lado, a colaboração do autor com publicações estrangeiras, embora não seja 
de todo inédita, é sintomático que só seja retomada (interrompida desde 1951), com geógrafos 
além Atlântico, quando já se preparava o XVIII Congresso da U.G.I. a realizar no Rio de 
Janeiro, em 1956, em que o autor procuraria participar com alguma Comunicação sobre os 
assuntos que tinham sido objecto do seu interesse nos últimos anos. 

Certamente que não deixaria de apresentar alguma Comunicação sobre os aspectos do 
privilegiado relacionamento entre Portugal e o Brasil, talvez mesmo com propostas de 
intercâmbio científico-cultural, económico e político no que então se começava a chamar de 
«espaço do luso-tropicalismo», objecto de inúmeras comunicações científicas nos mais diversos 
sectores, mais das vezes com objectivos ou aproveitamentos políticos, que sobreviveram até 
pelo menos à década de 70. 

3 - Amorim Girão e a Geopolítica na Escola de Coimbra 

3.1 - A biografia e o percurso científico de Aristides de Amorim Girão 

Tendo sido convidado para Assistente pelo seu Mestre Ferraz de Carvalho, responsável 
pelos estudos geográficos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, a quem veio 
aliás a suceder no cargo, Amorim Girão (Fataúnços, 1895-Coimbra, 1960) conservou toda a 
vida uma componente ruralista de interesse pela observação e estudo da paisagem, que teria 
repercussões na formação e evolução do seu próprio conceito de Geografia, enquanto em 
termos políticos sempre foi um conservador, de profundas convicções religiosas. 

Desde cedo, ainda estudante, deu mostras de grande interesse pela Geografia, ao 
publicar ainda aluno, os seus dois primeiros trabalhos (1914 e 1915), uma compilação (?) das 
prelecções do seu professor. No final do curso evidenciando as suas capacidades científicas deu 
à estampa Geografia moderna, Evolução, Conceito, Relações com outras ciências. Ensaio de 
síntese (1917), que seria a sua Tese de licenciatura. Seguiram-se em breve duas obras de grande 
qualidade. A primeira foi A Bacia do Vouga. Estudo geográfico (1922), considerando ser H. 
Lautensach "«(...) a primeira vez que um território português foi objecto de estudo geográfico 
digno desse nome»."260 Foi a sua dissertação de doutoramento. Publicou em seguida Viseu. 
Estudo de uma aglomeração urbana (1925), destinado ao concurso para Assistente na 
Licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas: "Nomeado professor de Ciências Geográficas, 
apesar da diversidade de cadeiras que tinha de reger, nunca deixou de se interessar pelas 
ciências afins, como seja a pureza da linguagem geográfica." 261 

As publicações de Amorim Girão iam-se sucedendo, testemunhando trabalhos de maior 
fôlego, que pelo seu rigor haveriam de sobrepujar o domínio restrito do meio científico, 
tornando-se mesmo conhecidas do grande público. Entre elas destacaram-se Geografia de 
Portugal, (1941) com 3 edições posteriores, o Atlas de Portugal, (1941) e 2a edição em 1960, 
Geografia Humana (1946), a par de diversos trabalhos sobre os problemas do povoamento 
português, da divisão administrativa do território nacional, etc."262 

Idem, 1983, p. 69. 
C. Morais, 1962, p. 4. 
I. Amaral, 1982, p. 136. 
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Nas actividades académicas e científicas sobressai pelo " (...) pioneirismo, o esforço de 
sistematização, a fidelidade aos princípios metodológicos, a sua preocupação - enquanto as 
forças lho permitiram - de observar (,..)",263 mas também pelas obras e diversos artigos em 
jornais regionais {Tribuna de Lafões) e de âmbito nacional {Novidades e Voz ), embora também 
tenha colaborado em diversas revistas, sobressaindo as nacionais. A. Girão foi um dos principais 
mentores da Biblos e o fundador do Boletim do Centro de Estudos Geográficos (1950-1967), 
sendo esta última publicação o corolário do seu velho sonho de autonomizar progressivamente 
a Geografia, ou mais correctamente dentro da sua linha de acção, conseguir para a Geografia 
um lugar de destaque no meio das outras ciências que eram cultivadas na Universidade de 
Coimbra. Para tal desde cedo pugnou pela fundação do Centro de Estudos Geográficos 
(1942), tendo mesmo afirmado que "(...) a todos deve impor-se a necessidade da criação de um 
Instituto de Geografia, onde possam preparar-se em regime de seminário os futuros 
investigadores (,..)"264, com o objectivo de incrementar a investigação teórico-prática em 
Geografia, e em simultâneo, conseguir a publicação dos diversos trabalhos dos alunos e 
professores, tendo em mente uma projecção internacional através da reciprocidade de 
publicações e do convite a professores estrangeiros para darem cursos ou proferirem palestras, 
bem como a instituição dos Cursos de Férias ou de Verão para jovens universitários de outros 
países. Todos estes sonhos se concretizaram ainda em vida de.. Amorim Girão, que terminou 
após o "desfecho da doença final inacreditada, a 7 de Abril de 1960 (...) morriam com o Mestre, 
não só o homem simples, digno e bom , mas, quer se queira quer não, um capítulo importante, 
um capítulo de mudança, na história do pensamento geográfico português e uma atitude 
pedagógico-didáctica e de investigação científica verdadeiramente universitárias."265 A 
comunidade científica internacional, com ligações a Portugal, noticiou o falecimento de A. 
Girão, como foi o caso do geógrafo alemão Hermann Lautensach, que publicou na revista 
Petermans Mitteilungens em 1961(?) um artigo biográfico em homenagem ao seu ilustre colega 
e amigo da Faculdade de Letras da Universidade Coimbra. 

O conceito de Geografia para Amorim Girão é inicialmente determinista e naturalista, 
inspirado nas ideias ratzelianas de superioridade do Meio sobre o Homem, sendo 
profundamente influenciado pelas obras de Ellen Semple e do próprio Ratzel. No entanto, e é o 
próprio que o diz, a partir do início da década de vinte, o seu interesse desvia-se para a 
conceptualização da escola regionalista francesa de que adopta os princípios vidalianos, em 
particular a partir de Lucien Febvre e da obra de Jean Brunhes, La Géographie Humaine, 
estudo maior deste último autor que tomou o lugar que anteriormente tiveram as Influences of 
Geographic Environment, de Ellen Semple. Dentro desta corrente de pensamento geográfico 
preconizada principalmente por La Blache e Brunhes, surge a Escola de Geografia Regional, 
contrapondo-se ao determinismo naturalista da Escola Alemã. "A realidade é demasiado 
complexa e não pode ser expressada apenas por conceitos das ciência físicas. A região passa a 
ser objecto de estudo da Geografia, e é a essa escala que se vão combinar os fenómenos de 
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carácter físico e humano." ' O que em parte explica a sua aversão (encapotada..) a todas as 
formas de manifestação da Geografia Política e principalmente da Geopolítica. 

A faceta do conceito de Geografia para Amorim Girão é-nos transmitida de um modo 
diferente, naturalmente mais rigoroso e mais realista, por quem de perto privou com Amorim 
Girão, referimo-nos ao Prof Pereira de Oliveira, que afirma: "Em 1918, mais correctamente 
quatro anos antes, segundo diz já sentia ser uma «impossibilidade harmonizar as diversas 
maneiras de vêr» dos Autores com cujas ideias se ia familiarizando e, em particular, as que 
registaram sobre a natureza do saber geográfico no questionamento do seu carácter científico 
ou não: Geografia, descrição; Geografia, explicação; Geografia, descrição explicativa. Mas não 
deixava de estar aberto e crítico às novas correntes e às novas concepções. Esse facto espelha-
se na estrutura que deu ao seu pequeno trabalho de 1960: A) Geografia descritiva; B) Geografia 
explicativa e, claramente inovador em Portugal, e reflexo do seu acompanhamento; C) 
Geografia Aplicada. Esta nova perspectiva do ensino da Geografia aparece-lhe pois uma espécie 
de reconhecimento da legitimidade da contribuição do saber geográfico para a melhoria das 
condições de existência dos homens na lição das trágicas consequências da II Guerra Mundial. 
Aparece-lhe aceitável, como uma nova vertente, uma nova linha de desenvolvimento que lhe 
permite quase um estatuto de «instrumento» técnico, que crescentemente é solicitado pela 
sociedade e, por conseguinte, deve merecer um ensino apropriado" 267 

Será no entanto incontestável que o conceito de Geografia para Amorim Girão nunca foi 
estático e menos ainda ultrapassado. Sem entrar numa análise exaustiva das suas obras, basta 
indicar algumas das citações retiradas do Boletim do Centro de Estudos Geográficos da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra para constatar isso mesmo. Far-se-á uma 
análise do seu conceito de geografia, para que não suscite dúvidas. Logo no primeiro número da 
publicação, em Junho de 1950, refere que: " Os trabalhos apresentados à Faculdade de Letras 
de Coimbra têm carácter mais acentuadamente prático, demonstrando especial predilecção pelas 
monografias regionais, que constituem a característica dominante da escola francesa de Vidal de 
La Blache."268 Podemos comparar as Lições de Geografia Humana (1936), em que a influência 
do pensamento de Ratzel e de Semple é bem manifesta, com a Geografia Humana (1948), onde 
se observa a preocupação clara de dar maior ênfase à acção do Homem sobre o Meio, 
provavelmente tendo em atenção a evolução epistemológica da geografia no post Segunda 
Guerra Mundial em que se rejeitava o neo-determinismo ratzeliano que e teria estado na origem 
da Geopolítica alemã cujas concepções legitimaram o expansionismo alemão. 

O pendor de A. Amorim Girão para o espírito de síntese epistemológica das ciências e a 
admiração pela metodologia utilizada na Geografia regional estão bem patentes nos 
comentários elogiosos à obra geográfica da escola francesa, especialmente ao Atlas Général de 
Vidal de La Blache (1894) em que sublinha a correcta sobreposição cartográfica da divisão 
político-administrativa com os fenómenos geográficos sejam eles de natureza humana ou física. 

Numa análise mais aprofundada sobre aspectos básicos da ciência geográfica em A. 
Amorim Girão, referimos que este apresenta inicialmente o objecto de estudo da Geografia em 
geral, destrinçando particularmente a própria Geografia Humana das sociedades de que ela faz 
parte, separando-a devido à sua especificidade da História, muito embora reconheça que ambas 
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têm afinidades comuns: " A geografia, até mesmo a geografia humana, é ou deve ser, sempre e 
só, «ciência da terra»: nada tem que ver com o estudo das sociedades humanas. Do homem 
deve interessar-lhe apenas o que ele acrescenta à superfície terrestre. E, como ciência da terra, 
apenas poderá contribuir para o melhor conhecimento dos homens na medida em que estes, 
pelas suas obras, se retratam na mesma terra, e lhe dão por isso uma fácies especial (..) Embora 
intimamente relacionadas, e de tal maneira que uma delas nunca poderá dispensar os serviços da 
outra, a história e a geografia têm campos de investigação, princípios de método e pontos de 
vista diferentes (...) História social e geografia humana podem prestar serviços recíprocos e é 
necessário que os prestem. Tanto os historiadores como os geógrafos só têm a lucrar com essa 
colaboração."269 Como corolário, apresenta uma definição muito pormenorizada sobre os 
conceitos, objectivos e evolução da Geografia enquanto ciência. 

No ano seguinte, na mesma publicação e na impossibilidade de citar tudo aquilo que nos 
pareceu indicador da definição do autor para a Geografia em Geral e para a Geografia Humana 
em particular, daremos relevância apenas aos aspectos que consideramos ser os mais 
significativos: "Também nós cremos, diga-se aqui em parêntese, que a geografia humana possa 
revelar o homem a si mesmo; mas apenas - importa acentuar bem - até ao ponto em que ele se 
retrata, pelas suas obras, na face da terra (...) importa regressar às mais genuínas fontes da 
geografia humana digna desse nome. E estas não são as de Ratzel, naturalista e zoólogo, que, 
assentando as bases científicas do estudo geográfico do Homem num século em que as atenções 
se tinham voltado por completo para a Terra e para a Matéria, e vendo apenas entre o ser 
humano e o animal inferior uma diferença de grau na escala biológica, veio a dar-nos uma 
concepção demasiadamente unilateral das suas relações com o meio.(..) A geografia, como 
Ciência da Natureza que é fundamentalmente gê, terra, embora seja alguma coisa mais do que 
isso, tem efectivamente, de preocupar-se sobretudo com os aspectos naturais da superfície 
terrestre; mas não pode desconhecer também os novos aspectos que o homem nela introduz, 
«tant en son fond et matière, qu'en ses fruits et en sa figure» (...) A completar e coroar a 
geografia física ou natural, vem por isso a geografia artificial, ou melhor, a geografia 
humana.(...) O homem, marcando a sua presença na superficie da terra como uma «nova esfera» 
do complexo geográfico (...) é um «facto geográfico» como o são os outros animais que 
povoam o nosso planeta. A geografia tem de estudar a sua distribuição, as suas relações com o 
meio e não pode desconhecer também as influências que o meio exerce sobre ele. É isto que 
constitui propriamente a Geografia do Homem ou, se quisermos, a Antropogeografia à maneira 
de Ratzel. Disciplina do Homem. Por outras palavras: método geográfico aplicado às ciências 
do homem, a cujo domínio tem a geografia de recorrer (...) O homem não marca, nestas 
condições, o seu lugar com a simples presença à superfície da terra: modifica-a também à sua 
imagem, acrescenta-lhe alguma coisa de novo. Dá origem ao «quarto estado da 
matéria»(Vallaux), a um «espaço construído» (Dardes), que todo ele é às vezes obra humana. A 
geografia não pode ignorar os aspectos resultantes dessa actividade modificadora da face da 
terra, muitos dos quais, ao fim de longos períodos de tempo, poderiam mesmo atribuir-se aos 
factores naturais. E é isto - não mais! - que em nosso entender constitui a Geografia Humana: 
ciência da terra, quer dizer, dos aspectos «humanos» da superfície terrestre. Noutros termos: 
estudo das modificações e acrescentos feitos pelo homem na face do planeta."270 
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Como vemos, de uma concepção estritamente determinista, passou a admitir uma 
geografia mais possibilista, admitindo por conseguinte uma influência muito mais determinante 
do Homem sobre o Meio; mas mesmo assim não deixa de colocar algumas reticências à 
importância exclusiva da Geografia Humana como aquela cuja estrutura lhe permite uma 
melhor compreensão das transformações operadas na superfície terrestre. 

3.2 - A Geografia Política e a Geopolítica na Obra de A. Girão 

Não foi fácil escolher entre a numerosa bibliografia de A. Amorim Girão, duas ou três 
obras que constituíssem referências marcantes para a temática em estudo. Optou-se assim por 
seguir uma metodologia de escolha das obras baseada em três aspectos: 1-Uma obra que 
marcasse uma decisiva intervenção política do autor, embora feita em meios restritos; 2-Uma 
outra que constituísse uma referência essencialmente académica; 3-Finalmente, um título que 
fosse uma obra de referência sobre o trabalho científico do autor, destinado não só aos meios 
universitários como também ao público em geral. 

Em face da conjuntura política, em que a consolidação do Salazarismo era já um facto, 
que se prolongaria até 1940, com a comemoração de diversos eventos históricos, fará sentido 
recordar o seguinte discurso que marcou a abertura oficial do ano escolar na Universidade em 
1935. Talvez não por acaso tenha sido escolhido um geógrafo para fazer a «Oração de 
Sapiência», por ser quem naturalmente estaria em melhor situação para abalizar "(...) o 
problema sempre tão palpitante da nossa autonomia política, em face da geografia humana que 
«outra coisa não é senão a história no espaço, e em face da história que, por seu lado, outra 
coisa não é também senão a geografia no tempo»(Réclus)."271 

O objectivo deste discurso é avaliar as condições geográfico-históricas que estiveram na 
origem da autonomia de Portugal, com evidentes propósitos políticos internos, com a exaltação 
do nacionalismo, mas também com uma função Geopolítica evidente, de afirmação do regime 
português perante os outros países europeus, particularmente a Espanha, onde a instauração de 
um regime republicano de esquerda, em que predominava a ideologia socialista, não agradava 
em nada ao governo português, que via nesse facto um factor de instabilidade, receoso mesmo 
de uma invasão ou ajuda aos grupos oposicionistas da Ia. república que se encontravam exilados 
na pátria de Ramón y Cajal. Razão tem pois Amorim Girão ao firmar que um dos propósitos do 
seu discurso é precisamente: "Nesse mundo novo que se avizinha, mas cujo travejamento ainda 
não é possível imaginar com segurança, qual será o melhor arranjo da carta política da Ibéria? 
<*272 

O facto de Portugal ser um dos Estados mais antigos e com fronteiras estáveis desde há 
vários séculos, constitui um dos aspectos Geopolíticos mais interessantes na génese dos 
diversos países Europeus. As condições da autonomia de Portugal, quer dizer da sua afirmação 
enquanto Estado livre e soberano, conduziram muitos investigadores a inferir que a formação 
do Estado Português seria facilitada em extremo, senão mesmo a resultante da sua posição 
geográfica, no extremo ocidental da Península Ibérica. Significa isto que as condições naturais 
de Portugal, quase o condenavam a ser independente, uma espécie de determinismo político, 
quando a verdade é precisamente outra: O Estado e a Nação formaram-se por vontade própria 
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das populações que aqui habitavam, desde as planícies do litoral às montanhas do interior, todos 
tiveram a consciência de pertenceram a uma unidade colectiva - a Nação - cuja independência 
era preciso preservar através de lutas constantes para primeiramente alargar e depois manter a 
fronteira do Estado português. 

A diversidade de condições naturais e humanas, será para outros razão não de uma 
união política de facto dos Estados Peninsulares, mas para a instauração de uma Confederação 
Ibérica, em que as diversas regiões adquiririam um maior desenvolvimento desde que a nível 
político e sócio-economico coordenassem esforços entre si, como salientou Gonçalo de 
Reparaz: "A geografia fez da Península um conjunto de regiões diversas que se completam e 
não podem fundir-se em uma nem separar-se. Estas regiões diversas e inseparáveis produziram 
nacionalidades históricas com caracteres, línguas, literaturas e tradições diversas. Os nossos 
antepassados resolveram o problema confederando-se. Aproveitemos a lição e tornemos a 
confederar-nos." 273 

Poderíamos então deduzir que Portugal não terá em termos económicos viabilidade para 
continuar a ser um país independente, visto não existirem no seu território nacional recursos 
suficientes para que o Estado português possa ser autónomo, e como querem alguns, não tenha 
ainda sido absorvido pela Espanha devido ao apoio político e económico do Reino Unido, que 
subjugaria o nosso país, não passando este de um simples protectorado mais ou menos 
disfarçado, com algumas veleidades políticas. Mas quais são as condições político-económicas 
para que um Estado possa ser independente? Segundo Amorim Girão, a diversidade de recursos 
naturais constitui, com efeito, uma condição que muito favorece a diferenciação política, 
segundo a teoria de Vallaux, na qual podem considerar-se meios favoráveis à eclosão e ao 
desenvolvimento dos Estados, aquelas regiões em que no menor espaço se encontrarem 
reunidas as mais diversas formas da vida terrestre e humana. Como exemplos, A. Girão cita o 
caso dos países mais estáveis e prósperos da Europa, a saber: a Inglaterra, a França, a Bélgica, 
a Alemanha e a Suíça, constituídos cada um deles por diversas regiões que do ponto de vista 
natural e económico se complementam entre si. 

Introduz um elemento inovador na Geografia Política portuguesa, ao considerar como 
Paiva Boléo, essencial a existência de um centro político-administrativo, que seja ao mesmo 
tempo um pólo económico com o respectivo hinterland, capaz de enquadrar a população num 
quadro geográfico individualizado, que desde cedo manifestou vontade e capacidade de 
autonomia, tornando-se assim o pólo aglutinador do novo Estado. Muitas vezes esse 
desenvolvimento económico é de si mesmo resultante de condições naturais vantajosas, como a 
proximidade do mar num litoral recortado: "Conforme escreveu Kirchoff, «o mar assegura a um 
Estado três dos seus dons mais preciosos e mais indispensáveis: a independência, a unidade e o 
poder»." O último factor condicionante da existência de um Estado é aquele que se prende 
com a vontade humana de vencer num meio adverso, mas que se complementa com o factor 
religioso ou espiritual, cimento da unidade nacional. 

Para A. Girão, a formação dos Reinos Ibéricos, ficou a dever-se às condições naturais 
bem como à situação geográfica da Península Ibérica, situada no extremo ocidental da Europa e 
muito próxima do Norte de África, constituiu desde sempre um local de passagem quando não 
de fixação de uma diversidade de povos (onde sobressaem os Lusitanos que não considera os 
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antepassados directos dos Portugueses) os quais se fixaram no litoral, onde as condições de 
vida seriam menos penosas do que no interior montanhoso. 

A formação de Portugal para o geógrafo de Coimbra, que neste particular tem uma 
posição muito idêntica à de Oliveira Martins, resultou da vontade política de uma parte da 
nobreza e não da acção colectiva da Nação, que não existiria como tal. Mesmo o próprio 
Estado apresentava limites ainda mal definidos, expandindo-se segundo as áreas de menor 
oposição política na impossibilidade de conquistar territórios para oriente onde "(...) a 
existência doutro poder político igualmente forte e animado de igual tendência de expansão 
limitava o avanço português, que ainda se deteve nas linhas de água que lhe protegiam o flanco: 
os profundos barrancos do Douro entre Mranda e Barca de Alva, o Coa e o Águeda, que 
constituíram por isso futuros limites políticos."275 

A solução mais lógica, seria a Reconquista seguir as linhas naturais de penetração que 
constituíam os vales fluviais dos rios em direcção ao Sul, consolidando e expandindo o 
território português, desde o limite Norte mal definido em termos políticos com a Galiza, mas 
bem demarcado em termos naturais pela divisória que constituía o rio Minho, até à peneplanície 
alentejana a Sul. Existe um factor de primordial importância para Amorim Girão na afirmação 
da nacionalidade, que é a existência de um litoral individualizado que corresponde sensivelmente 
à Beira Litoral e à Estremadura, de características paisagísticas e humanas próprias, tendo em 
Lisboa o seu núcleo aglutinador e ao mesmo tempo polarizador de uma vasta área envolvente. 
Os espaços restantes muito mais ligados a Espanha, não tanto pela proximidade geográfica mas 
por serem constituídas por unidades que se destacaram da Extremadura espanhola, da Galiza, 
de Leão ou da Andaluzia, não têm o mesmo cunho original do que as mencionadas 
anteriormente. 

Enquanto a formação do Estado Português estava completa nas suas linhas gerais já no 
século XIII, com a definitiva conquista do Algarve, tentou-se até ao reinado de D. Fernando 
alargar o território português não só para Oriente, com tentativas quase sempre mal sucedidas, 
mas também para Norte, englobando a Galiza no Reino de Portugal, o que à primeira vista não 
pareceria assim tão descabido, dadas as afinidades culturais, linguísticas e até paisagísticas entre 
as duas margens do rio Minho. Assim, não se consideraram as razões político-geográficas que 
impediram essa mesma ligação, que resulta do facto de mais rapidamente se unificarem duas 
áreas heterogéneas, teoria preconizada por Vallaux, com uma função de complementaridade 
entre si, do que duas outras áreas cujas afinidades são tão notórias que, pelo menos, alguma 
delas não vê vantagem nenhuma em se unir à outra. 

Segundo A. Girão, ainda em finais do século XV, chegamos a uma situação em que 
coexistem apenas dois Estados Peninsulares, todos os outros tinham sido absorvidos pela acção 
centrífuga e hegemónica de uma poderosa Castela, cuja posição Geopolítica a favorecia no 
sentido do controlo peninsular. A preponderância de Castela na Península Ibérica fez com que 
Portugal desde bem cedo se voltasse para Ocidente, para o mar, iniciando a empresa da 
Expansão Marítima, que foi seguida, embora em moldes diferentes por Castela-Leão, ou melhor 
pela Espanha, alguns decénios mais tarde. Em conclusão, em termos de Geografia Política, 
Portugal é um Estado formado por regiões naturais heterogéneas que devem garantir 
suficientes recursos para a autonomia do país, no aspecto económico e consequentemente 
garante da independência política: "As razões económicas de bastar-nos a nós mesmos, para 
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bem podermos viver isolados, prevaleceram sobre quaisquer outras. A autonomia portuguesa 
está por isso inscrita nos caracteres geográficos do nosso território, embora não possa afirmar-
se que Portugal constitui na Península uma região natural diferenciada, uma espécie de 
«compartimento reservado»(...)"276, até porque as fronteiras existentes, mais políticas do que 
geográficas entre os Reinos Ibéricos eram absolutamente permeáveis, quer pelas trocas 
económicas que se efectuavam entre os países, como pela deslocação frequente de pessoas 
entre os dois lados (mal) delimitados da fronteira. 

Relativamente ao contexto geopolítico dos meados dos anos 30 resultante da cada vez 
mais tensa situação internacional, particularmente no relacionamento do Governo português 
com o país vizinho, segundo A. Girão, será necessário adoptar uma linha de acção baseada nos 
ensinamentos teóricos de Vallaux, de Brunhes e de Mackinder, devendo em termos 
geoestratégicos Portugal convencer-se de que a Aliança Luso-Inglesa é o melhor garante da 
sua independência e estabilidade visto que traz amplas vantagens para ambos os países, com 
interesses voltados essencialmente para o mar: "(...) a nossa vida de Estado marítimo atlântico 
nunca podia assegurar-se à margem da Inglaterra, primeira potência marítima do Atlântico e do 
mundo (...) pois «quem não guarda o seu lugar sobre os mares arrisca-se a perdê-lo sobre as 
terras» (Brunhes)."277 Enquanto que em termos geoeconómicos deve-se esperar que o 
agravamento político da crise internacional nos obrigue a um sistema de (quase) autarcia, que 
pressupõe um melhor aproveitamento dos recursos nacionais, englobando a valorização do 
espaço geoeconómico de Portugal Metropolitano e Colónias: contar apenas com os nossos 
próprios recursos para assegurar a defesa nacional, cuja a melhor garantia face à Espanha, isto 
é, a premência da Nação em assegurar a integridade do Estado face à cobiça de estranhos. 

A segunda obra que decidimos analisar, intitulada Portugal e a Universidade Perante as 
Condições Geográficas da Idade Nova, constituiu a «Oração de Sapiência» proferida na Sala 
dos Actos Grandes da Universidade de Coimbra, no dia 16 de Outubro de 1948. Coube a 
Amorim Girão inaugurar o ano lectivo com uma palestra em que a temática versada se refere às 
adaptações e modernização do Ensino Universitário face às alterações políticas, sociais e 
económicas vividas no período post Segunda Guerra Mundial, com destaque particular para o 
desenvolvimento tecnológico, que provocou alterações significativas no relacionamento entre os 
povos. Se quisermos resumir em duas palavras os assuntos geográficos aqui expostos, diremos 
que estes reportam-se ao relacionamento entre conjuntos de Nações, à supressão (teórica) das 
fronteiras, à necessidade de Portugal Metropolitano e Ultramarino constituírem com outros 
países, um bloco económico e político, mas com vasta autonomia de cada um dos seus membros 
constituintes. 

A nova situação internacional levanta novos desafios em que o ensino, através da 
implementação de novos cursos e melhores condições materiais, tem um papel crucial, porque 
permitirá formar e preparar as novas gerações que têm como desafio transpor a difícil situação 
criada pelas potências mundiais. Como se nota, um discurso pleno de alusões a assuntos 
relacionados com a Geografia Política e a Geopolítica, mas onde nem uma só palavra acerca 
destes dois ramos da Geografia será proferida por Amorim Girão ao longo de toda a palestra. 
Refere, que ainda não há muitas décadas atrás se verificava um dos postulados de Kirchhoff: 

Ibidem, pp.28-29. 
Ibidem, p. 29. 
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quem dominar os mares consegue para a sua Nação a independência, a unidade e o poder. Mas, 
a II a Guerra Mundial em muito modificou esta visão, ela foi caracterizada em termos 
Geopolíticos pela tentativa de conquista mundial, baseada ao mesmo tempo no domínio da terra 
e do ar A importância dos novos meios de transporte permite uma mudança significativa na 
importância das fronteiras como protecção e separação entre Estados, os continentes adquirem 
uma nova disposição relativa que os aproxima uns dos outros, conduzindo a uma nova 
redefinição da geoestratégia à escala global, com as mais evidentes repercussões na Geopolítica 
Mundial, como disse o geógrafo André Siegfried: "(••••) «Tais circinstâncias geográficas impõem 
uma concepção correspondente da política. O molde puramente nacional tende a toraar-se 
demasiadamente estreito, e é preciso alargá-lo no sentido do continente, do oceano, do 
império, do grupo de Estados». "278Este (novo) relacionamento internacional é denominado por 
Amorim Girão de «uno e monosférico»279 ou seja, aquilo que hoje em dia designamos por 
uniformização global da relações internacionais. 

O exemplo mais impressionante, segundo o geógrafo, foi sem dúvida a alteração da 
tomada de posição geopolítica dos EUA e m que passaram de uma política de isolacionismo 
para uma declarada intervenção nos negócios mundiais: depois de terminado o conflito mundial, 
preparam-se para dominar vastas áreas do planeta através da preparação de técnicos altamente 
qualificados espalhados pelos quatro cantos do mundo. O objectivo é o controlo dos sistemas 
económico-financeiros de diversos países com vista à hegemonia imperialista mundial. Os EUA, 
juntamente com a Inglaterra e outros países europeus, como a França, seguem as 
recomendações da recém-criada U.N.E S.C.O para privilegiar em termos do ensino superior, 
áreas disciplinares como a Economia e o Comércio Internacionais que permitam aos povos 
conhecerem-se melhor, numa época em que a aproximação física entre todos é uma realidade. 
Ora, será aqui que a Geografia tem um papel mais do que evidente a desempenhar. 

Para A. Girão, no plano da Geografia Política, caber-nos-ia a nós portugueses, um papel 
fundamental nos destinos internacionais, mas para isso a Universidade não se pode limitar a 
preparar técnicos especializados, mas antes cidadãos conscientes das tarefas que os esperam no 
Portugal de hoje e do amanhã, que são essencialmente de ordem colonial: cimentar a unidade 
entre as Colónias e a Metrópole, num momento em que se manifestam propósitos autonomistas 
por parte de algumas colónias de países europeus. A principal prioridade deve ser dirigida para 
a índia, "(-..) não obstante todas as tentativas de insubordinação desenvolvidas por agitadores 
estranhos"280, e também para a África, onde é necessário proceder à valorização económica, 
política e social das colónias, realizando uma política de fomento adequada, da qual uma das 
medidas de ordem prática consiste em dirigir para as nossas possessões africanas uma élite de 
emigrantes, instruídos e empreendedores e não, como muitos preconizam, desviar a corrente 
emigratória que se dirige para o Brasil para essas áreas, porque se trata, na maioria, de pessoas 
rudes e sem instrução, o que decididamente não convém ao Continente Negro. Dentro deste 
âmbito, mas com uma feição mais teórica, estaria prioritariamente "(...) a necessidade de 
intensificar na Universidade os estudos coloniais, com a fundação em Coimbra de um Instituto 
Colonial, de há muito em projecto." 281 

' Idem, 1950-C, p. 15. 
'ibidem, p. 15. 
'ibidem, p. 24. 
Ibidem, p. 24. 
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Em relação à nossa estratégia de Geopolítica Internacional, segundo Amorim Girão, ela 
deve ser dirigida especialmente segundo quatro vectores: o primeiro seria uma aliança política e 
económica entre o Brasil, Portugal Metropolitano e Colonial, privilegiando-se o contacto e 
intercâmbio entre estudantes dos dois países; o segundo ponto seria uma aproximação cultural, 
política e económica entre Portugal Continental e Ilhas Adjacentes com os Estados Unidos da 
América, não só pelos inúmeros emigrantes portugueses que se estabeleceram nesse país, mas 
por ser ele próprio garante da paz e estabilidade da Civilização Ocidental. Pela nossa parte, tudo 
teríamos a ganhar porque "(•-■) ninguém ignora como o Oceano Atlântico se está tornando o 
eixo da política do Ocidente europeu; e pela situação excepcional das nossas bases marítimas e 
aéreas dos Açores, é de toda a conveniência que se mantenham e desenvolvam, no interesse de 
ambas as partes, as melhores relações de amizade entre Portugal e os Estados Unidos da 
América do Norte, cimentando assim o acordo de cooperação económica ainda há poucos dias 
assinado entre os dois países"282 , no âmbito da nova política Geoestratégia internacional da 
«Guerra Fria». 

O terceiro aspecto, diz respeito à continuação da Aliança Luso-Britânica, que deveria 
ser reforçada numa época em que apesar da supremacia pertencer a quem domina o ar, não quer 
isto dizer que o domínio do mar não seja importante, ainda para mais tratando-se de duas 
potências coloniais e "as duas testas - de - ponte da Europa em relação à América"283, o que 
implica uma posição geoestratégica importante não só em termos marítimos como também 
aéreos. 

Também é essencial manter o bom relacionamento entre Portugal e a Espanha, 
resultante da conjugação de esforços e de pontos de vista políticos entre os dois países da 
Península Ibérica, cuja configuração e morfologia quase a isolam da restante Europa, permitindo 
na última guerra que fosse possível graças ao Pacto Ibérico " (...) que esta ilha de terra 
constituísse também uma «ilha de paz»."284Porém, aos dois países Ibéricos, cuja candidatura à 
O.N.U. não foi aceite, não significa que tenham perdido prestígio em termos internacionais ou 
visto diminuir a sua importância na geopolítica Europeia, Amorim Girão lembra a propósito a 
teoria do Conde Keyserling, exposta na obra Análise Espectral da Europa, em que pela sua 
especificidade e situação geográfica considera a Espanha como "o país polar da Rússia"285, ou 
seja, no contexto geopolítico mundial, um contrapoder à União Soviética, tendo por 
conseguinte, juntamente com Portugal e Colónias, um papel crucial a desempenhar na 
manutenção da Civilização Ocidental. 

No contexto da Geopolítico desse período posterior à IIa Guerra Mundial, a 
bipolarização do mundo leva a que A. Girão considere que não deverá existir alternativa 
político-militar e económica fora do alinhamento com alguma das duas superpotências e 
respectivos países aliados. Compara-as de um modo tendencioso, não deixa margem para 
dúvidas sobre a posição a favor da N. A T O em detrimento da U.R.S.S. e China cuja ideologia e 
posicionamento geopolítico é apontado de um modo pejorativo como uma ameaça à segurança 
mundial, aliás em consonância com as teses oficiais do Governo Português : "(...) a «unidade na 
diversidade», em moldes do Ocidente europeu, com a associação de pátrias livres que mais se 

Ibidem, p. 29. 
'A. Girão, 1950-C,p. 30 
1 Ibidem, p. 30. 
Esta teoria foi também apresentada pelo geopolítico inglês Mackinder. 
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aproximem e mais se solidarizem pelas suas diferenças étnicas, pela desigualdade de recursos 
económicos e pela diversidade dos próprios regimes políticos; se a «unidade na uniformidade» 
de uma organização tentacular monstruosa, onde os diversos elementos associados se 
confundam num todo incaracterístico e monótono, de molde nitidamente asiático." ' 

O título Portugal e o Brasil no Mundo de Amanhã (1952), refere-se à importância 
Geopolítica resultante do estreitamento de laços culturais, económicos e políticos de Portugal e 
Colónias com o Brasil, bem como a posição geoestratégica deste novo «Bloco Luso-
Americano» face às diversas coligações e possíveis confrontos entre as Grandes Potências 
Mundiais. Preconiza o autor uma era de cooperação internacional e significativamente insere na 
obra uma figura com um Globo onde os dois fluxos existentes se dirigem do Sudoeste da 
Europa, em ambos os sentidos, para o Continente Norte-Americano e América Latina, o que 
induz no leitor a sugestão de uma relação Geopolítica prioritária entre as áreas citadas. 
Efectivamente, discorre o geógrafo de Coimbra, o mundo vive uma hora de grave situação 
internacional, por conseguinte há que fortalecer e mesmo optar por alianças político-militares 
com países que garantam a segurança dos pequenos países. 

A ordem mundial para o autor, embora não o afirme de um modo taxativo, assenta na 
concepção corporativista da sociedade, desde a família até à Nação e pressupõe-se que desta às 
Coligações, Alianças e Impérios: "Assim como as Nações encontram a sua prosperidade na 
subordinação harmoniosa das comunidades que as constituem a partir da célula de base que é a 
família, assim o mundo deve encontrar o seu equilíbrio na harmonização de alguns grupos, a 
partir da nova célula que é a nação. Por esta forma se põe remate a uma ordem piramidal 
solidamente alicerçada sobre as suas bases."287 Acerca da Geopolítica em 1952, compara as 
características, as vicissitudes e a evolução dos grandes Impérios Mundiais que ainda subsistem 
como o Império Inglês que tinha sob a sua administração directa diversos territórios espalhados 
pelo mundo, com um grau civilizacional diferente e por conseguinte com um estatuto político-
jurídico que ia desde os Domínios quase independentes até às colónias, protectorados e 
territórios sob mandato. 

Depois da Segunda Guerra Mundial e a progressiva autonomia ou mesmo a 
independência de alguns desses territórios, o Império Britânico adaptou-se aos novos tempos, 
tornado-se mais flexível e autónomo politicamente, mas nunca deixando de manter a coesão da 
estrutura interna: estes diferentes territórios com grande diversidade entre si, formam porém 
uma unidade política e económica, designada por Commonwealth vantajosa para todos, mas em 
particular para a Coroa Britânica. O antigo Império Francês mostra uma organização política e 
jurídica bastante diferencia da até com algumas semelhanças relativamente à organização 
colonial portuguesa, apesar de em termos jurídicos, todos os territórios terem igualdade de 
direitos perante a Metrópole. Segundo o disposto na Constituição Francesa, o regime político é 
diversificado, desde os Estados - Tutela que são geralmente as possessões da Africa Equatorial 
ou os arquipélagos do Pacífico. Com um estatuto diferente, porque apresentam um grau 
civilizacional mais elevado surgem as dependências de cultura árabe, desde os territórios do 
Marrocos até aos Estados Associados da Argélia e da Tunísia. Para Amorim Girão, as 
tendências separatistas e mesmo independentistas em alguns destas possessões são inevitáveis, 

'A. Girão, 1950-C, pp. 34-35. 
Ibidem, p. 3. 
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dado o grau avançado de civilização em alguns deles. Palavras proféticas a cumprirem-se 
brevemente no espaço de alguns anos. 

A terceira organização mundial, ainda em embrião quando Amorim Girão escreveu a 
obra em análise, é a formação de uma União Política da Europa, a nível económico e militar, 
que segundo o geógrafo de Coimbra daria origem num futuro próximo a uma "Federação 
Europeia, uma espécie de «Estados Unidos da Europa» como alguns visionários 
pretendem."288Anda que não sendo formalmente contra uma conjugação de esforços 
económicos e militares da Europa Ocidental e Mediterrânea face ao «perigo Soviético», é no 
entanto formalmente contra a formação da Federação Europeia porque considera que os 
diversos Estados com as respectivas fronteiras políticas e a(s) multiplicidade(s) de povos que 
formam as Nações, podem perfeitamente ter uma política comum de unidade mas nunca de 
uniformidade, isto é uma união de Estados em termos de concertação de determinados 
objectivos político-militares e económicos, mas nem pensar numa unificação destruidora de 
fronteiras estabelecidas e por conseguinte destruidora de Estados e dos inerentes nacionalismos. 
As Nações disseminar-se-iam pelas regiões da Europa onde melhor pudessem viver, segundo as 
necessidades de ocupação do espaço vital: relação entre a densidade populacional e os recursos 
materiais existentes. Apenas terá sucesso uma Comunidade Intra-Europeia em que cada Estado 
continue independente: "Nestas condições mantêm-se as fronteiras políticas, suavizam-se as 
fronteiras económicas, e o sistema de alianças é substituído por um estatuto de segurança 
colectiva, tendo em mente afastar tanto quanto possível o perigo de novos conflitos 
internacionais."28' Deste modo, teríamos em termos Geoestratégicos, o «Mundo livre» 
organizado em grandes Comunidades de Nações. 

Em termos de área de influência geopolítica mundial, Amorim Girão admite a 
superioridade incontestável do Bloco Anglo-Americano, liderado indubitavelmente pelos EUA 
com a subalternização da Inglaterra290, mas mesmo assim suficientemente forte para 
considerarem o Atlântico Norte e Central como uma «esfera de influência»; questionando-se 
Amorim Girão se não será provável que em breve a Comunidade Luso-Brasileira, considerando 
o potencial da Metrópole Portuguesa e Ilhas Adjacentes, as Colónias atlânticas (com especial 
destaque para Angola) e o Brasil com um litoral tão extenso, não irão disputar ou pelo menos 
criar um novo espaço de influência geopolítica no Atlântico Centro - Sul predominantemente 
luso-tropical. 

O quarto título em análise, Lições de Geografia Humana (1936), é de conteúdo bastante 
diferente do anterior, como o próprio Amorim Girão nos esclarece no Preâmbulo, 
essencialmente académica, cujo teor descritivo pode de uma forma abrangente ser dividido em 
três partes: o primeiro trata da origem e da relação da Geografia com as outras Ciências o 
segundo, que é de longe o mais extenso, prende-se com as relações entre o Homem e o Meio, 
num enquadramento descritivo e explicativo que oscila entre a metodologia utilizada pela 
Escola regionalista vidaliana e as teorias deterministas da Antropogeografia de Ratzel e de Ellen 
Semple, predominando estas sobre aquelas; a parte final da obra refere-se ao conceito e objecto 

^Ibidem, p. 9. 
289 Ibidem, p. 10. 
290 Exactamente como preconizam as teorias mais recentes de Mackinder, modernizadas por Spykman (1943) e 
mais tarde, após o início da «Guerra Fria», pelo mesmo autor e P. Célérier (1955). 
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de estudo em Geografia, com uma conclusão que pretende sistematizar os conceitos principais 
apresentados ao longo de todo o livro. 

Onde se nota a influência do determinismo antropogeográfico de Ratzel 
Anthropogeogrctphie, 1882 e 1891) e, sobretudo, de Ellen Semple é no facto de A. Girão 
considerar que " (...) as relações do homem com o meio, como sejam a sua organização social e 
política, estão sujeitas à lei da evolução. Assim, o mesmo meio geográfico, favorável a um povo 
em determinado estádio do seu desenvolvimento, pode ser-lhe desfavorável e vice-
versa."29IOra, isto é a aplicação pura e simples do darwinismo social à Geografia. Prosseguindo 
nesta ordem de ideias, A. Girão adopta os pressupostos de Ellen Semple sobre a influência do 
meio geográfico sobre o Homem, esclarecendo e acentuando ainda mais as concepções 
deterministas de Ratzel, bem expressas na sua obra Influences of Geographic Environment 
(London- New York, 1911), partindo do pressuposto de que: "O homem é um produto da 
superfície terrestre."292 Mesmo nesta ordem de ideias deterministas, não se dispensam as 
relações estreitas entre a História e a Geografia, mas onde se denota mais o determinismo da 
geógrafa norte-americana é quando afirma que todas as ciências que interagem com a 
Antropogeografia não conseguem atingir plenamente o seu objectivo, que se pressupõe que seja 
o estudo do meio natural, visto que este é muito mais dominador do Homem do que o 
fenómeno inverso. O determinismo exacerbado repercute-se essencialmente nos aspectos 
económicos e sociais, políticos ou militares cujo estudo é objecto respectivamente da Geografia 
Económica, da Geografia Social e da Geografia Política. Os países só conseguem um lugar 
cimeiro se tiverem um elevado potencial geoeconómico que por sua vez determina os 
condicionalismos geopolíticos dos diferentes Estados. O movimento expansionista dos povos de 
civilização mais avançada que resulta das rivalidades geopolíticas e geoeconómicas entre os 
Estados é o causador dos conflitos internacionais entre os povos. Outro dos aspectos que pode 
determinar a expansão política de um povo, no sentido de ocupação de novos territórios, é a 
posição geográfica específica do país ou região que ocupam, originariamente estar sujeita a 
diversas contingências naturais ou humanas, entre vários casos. "É também à situação periférica 
de Portugal na Península que se deve incontestavelmente a vocação marítima e colonizadora do 
povo português, tão de sobejo demonstrada através de toda a nossa história."29 

Outra perspectiva diferente, centra-se na Geografia Regional, com particular destaque 
para França onde se distingiu Vidal de La Blache e o seu discípulo Jean Brunhes, entre outros. 
Os fundamentos teóricos enunciados pelos dois autores franceses, referem-se a uma nova 
abordagem no relacionamento entre o Homem e o Meio, objecto de estudo da Geografia 
Humana, preferível à anterior designação de Antropogeografia, devido não só à especialização 
do novo ramo da Geo grafia, mas sobretudo ao papel preponderante atribuído à acção do 
Homem como agente modificador do meio envolvente, por conseguinte favorecendo os estudos 
monográficos de Geografia Regional. Desde a década de vinte que Amorim Girão aceita 
gradualmente estes conceitos que se enquadram na sua própria concepção de Geografia que 
considera como sendo uma disciplina «corológica», isto é aquela em que a transformação da 
superfície terrestre por acção do Homem é primordial, sendo os contrastes resultantes das 
características diferenciadoras de cada população. Afinal muito próxima do que Vidal de La 

A. Girão, 1936-B, p. 20 
'ibidem, p. 7 
1 Ibidem, p. 181 
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Blache denomina num sentido mais lato de "géneros de vida", ou seja, as diversas componentes 
que constituem os hábitos, usos e costumes de uma determinada civilização que em função das 
suas aptidões é capaz de alterar, ou melhor, moldar em diferente grau a superfície terrestre, 
transformando a paisagem. Por conseguinte, este ramo da Geografia estuda senão os aspectos 
políticos mas pelo menos os movimentos sociais, mantendo uma estreita relação com outras 
Ciências Humanas, em particular com a História, isto porque todos os factos históricos têm uma 
componente espacial geográfica, em simultâneo, os factos geográficos tornam-se com o 
decorrer do tempo acontecimentos históricos. Por conseguinte, A. Girão considera que " a 
história é a geografia em movimento. Nestes termos, bem podemos dizer que o historiador faz 
em certo modo geografia para qualquer período histórico que estuda, por forma que História e 
Geografia Humana não podem deixar de considerar-se ciências aliadas, embora também 
independentes."294Diremos nós que estes pressupostos enunciados por Amorim Girão inserem-
se no conceito de Geohistória. 

Ao longo da obra, merecem referência dois exemplos de áreas geográficas cuja 
configuração e posição geográfica determinou e quiçá ainda hoje influencia a situação política aí 
existente, o que prova que Amorim Girão não abandonou completamente as teorias neo-
deterministas: 

O primeiro caso é o de Africa. Conforme escreveu Ellen Semple, os condicionalismos 
naturais desfavoráveis tiveram como consequência a formação de um vazio político que 
algumas potências europeias aproveitaram para a seu bel prazer ocupar e retalhar o continente 
africano em áreas de influência segundo os seus apetites e interesses, como a Inglaterra, 
Portugal, a Espanha, a Bélgica, a França e a Itália. Sendo sugestiva e da mais flagrante 
actualidade (para a época!) o cruel realismo da frase de Amorim Girão: "Por isso tornou-se o 
tabuleiro onde jogam os dados as potências europeias, estando em vias de desaparecer da sua 
carta política, com o conflito italo-etíope, o único Estado independente que nela ainda 
existia."295 

Em termos geopolíticos, o problema da colonização, especialmente importante para o 
Governo Português, numa altura em que se promulgava o Acto Colonial, é para Amorim Girão 
tratado em termos paternalistas, que o próprio define como de "(...)concepção humanitária a 
dominar toda a obra colonizadora. "296Esta assenta fundamentalmente no determinismo de que 
as civilizações são desiguais - pressupõe-se que umas sejam superiores a outras - levando a 
colonização europeia, na sua áspera luta com o meio natural, a um esforço físico e psíquico 
intensos, necessários para empreender as obras de fomento com a colaboração da mão-de-obra 
autóctone. Subentende-se que a colonização das regiões tropicais e equatoriais com base numa 
política voltada contra os elementos indígenas estaria à partida votada ao fracasso, o europeu 
terá como «missão» civilizar os indígenas africanos, melhorando as suas condições de vida e de 
trabalho, mas tendo em consideração que é preciso respeitar os seus usos e costumes locais. 
Sempre que possível a preocupação dos europeus deverá consistir até na assimilação dos 
indígenas através da mestiçagem, o que torna o elemento humano muito mais adaptável às 
condições ambientais do meio: "E é ainda esta uma grande superioridade da colonização 

1 Ibidem, p. 18 
Ibidem, p. 184 
' Ibidem, p. 209 
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portuguesa, quando a comparamos com os métodos postos em prática por outros países que se 
dizem mais adiantados"297 

A nível da geopolítica de colonização internacional, apenas umas breves linhas, que 
curiosamente revelam o que hoje designaríamos por preocupações ecológicas, a par de uma 
condenação dos imperialismos Europeus, ou melhor da apetência que outras potências 
colonizadoras que não as tradicionais (Bélgica, França, Inglaterra e Espanha) mostravam pelo 
estabelecimento de colónias em Africa, à custa das possessões portuguesas, como seja o caso 
da Itália, e sobretudo da Alemanha. Por isso não são descabidas as palavras de Amorim Girão: 
"Colonizar não é explorar. A floresta destruída, a plantação agrícola que as condições 
económicas ou a falta de mercados obrigam a abandonar, a mina esgotada, deixam a região tal 
como estava ou pior do que estava. Fazer uma partilha de domínios coloniais em função de 
disponibilidades financeiras, ou de excessos demográficos, ou da «redistribuição das matérias-
primas», como agora usa dizer-se em linguagem diplomática, seria desconhecer o espírito da 
verdadeira colonização, se tal propósito não escondesse quasi sempre intuitos 
inconfessáveis."2 8 

Outro exemplo, onde também se denotam as mesmas influências epistemológicas, diz 
respeito às diversas penínsulas existentes em cada continente, apontando as suas vantagens e 
inconvenientes No caso peculiar da Península Ibérica os condicionalismos geográficos impostos 
pela cadeia montanhosa dos Pirinéus, e de um quase istmo muito estreito que limita a 
acessibilidade à Europa Ocidental, apresenta uma configuração morfológica e características 
civilizacionais geradoras de per si de um certo isolacionismo face à restante Europa. Apesar 
destes condicionalismos, a Península Ibérica apresenta a vantagem da proximidade geográfica 
do Norte de Africa, o que permitiu desde sempre o contacto, umas vezes pacífico outras 
violento, entre as populações de ambas as margens do Mediterrâneo, com o consequente 
estreitamento de laços culturais, económicos e de miscigenação de povos. A outra, e talvez mais 
importante vantagem resulta da própria posição geográfica de «quase-ilha» com um extenso 
litoral banhado pelo Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, que não deixou outra alternativa de 
expansão política às populações que habitavam nas áreas costeiras senão a de se lançarem na 
aventura dos Descobrimentos, ocupando no decorrer dos séculos numerosos locais nas mais 
remotas paragens dos outros continentes, fundando povoados e dando origem a dois Impérios 
coloniais. 

Entre todos os elementos naturais é sem dúvida o mar aquele que mais importância tem 
nas relações geopolíticas entre os Estados, quer na paz, por servir de via de comunicação e de 
transporte de mercadorias e passageiros, quer no caso de conflito, por proporcionar aos países 
litorais uma defesa mais eficaz e maiores vantagens na ofensiva sobre o inimigo, ao mesmo 
tempo que o seu território se torna facilmente defensável porque só pode ser atacado em locais 
determinados onde as esquadras inimigas possam fundear. Como exemplos de prováveis áreas 
de conflito, devido à necessidade de certos Estados tentarem a todo o custo conseguir vias de 
acesso fluvio-marítimas, é-nos dado por um caso crucial da política da época que foi a divisão 
da Prússia Oriental resultante da partilha da Alemanha, após a Ia Guerra Mundial e destinada a 
assegurar à Polónia a comunicação com o mar Báltico através do Vistula, que em termos 
geoestratégicos se designou por «corredor de Dantzig».A importância geopolítica dos Oceanos 

Ibidem, p. 210 
Ibidem, pp. 209-210 
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em geral, que muitas vezes encobre desígnios geoeconómicos, geoestratégicos ou outros, basta 
observar o mapa desenhado por Amorim Girão para vermos a distorção da realidade de modo 
a fazer confluir pelo porto de Lisboa as principais rotas marítimas entre o Europa Atlântica e a 
Europa Mediterrânica, a África ou a América do Sul, evidenciando de uma forma exagerada a 
importância do litoral de Portugal Continental no domínio ou, pelo menos, controle das rotas 
marítimas do Globo, cartografia que faz lembrar aquela que saía das pranchetas provenientes de 
Munique e pela mão de Hausehofer e outros publicada em profusão na Zeitschrift fur 
Geopolitik. 

A frase lapidar de Amorim Girão sobre a geopolítica do espaço vital, teoria tão em voga 
na época, proveniente do megalostatismo de Ratzel e desenvolvido pelos cultores da 
Geopolitik alemã, à qual o geógrafo de Coimbra parece dar credibilidade ao afirmar que: "Se a 
evolução histórica se traduz geralmente no elemento sólido pela passagem das pequenas para as 
grandes áreas, ou seja, numa luta pelo espaço que é de todos os tempos e de todos os lugares, 
pode dizer-se que o mesmo acontece no elemento líquido."300 Também não lhe é estranho outro 
conceito basilar da Geopolitik alemã, que se traduz em Geografia Política na vontade interna da 
Nação personificada no poder do Estado, na instauração de regimes totalitários capazes de 
transformar e artificializar o meio natural, enquanto a nível externo, no que concerne à 
Geopolítica se identifica com a agressividade no expansionismo do Estado, alterando os limites 
das fronteiras e numa imposição de relações de dominância militar, política e económica no 
plano internacional. 

A obra seguinte em análise tem por título Geografia de Portugal, (1941), e segundo 
Amorim Girão, tem propósitos bastante diferentes das anteriores: em vez de se destinar 
exclusivamente a um público académico, e por isso restrito, o objectivo é abranger um público 
mais vasto, o que se denota na própria composição e estrutura da obra, recheada de 
documentos cartográficos, desenhos e fotografias, quase sempre com grande profusão de cores 
- considerada uma inovação na época - a par de uma linguagem mais acessível, mas que nem 
por isso retira algo ao mérito e rigor científico deste trabalho. Corresponde também a uma nova 
metodologia na exposição dos factos relacionados com as temáticas de Geografia Humana, em 
vez de se privilegiar a memorização de conhecimentos, a obra está estruturada de modo que os 
leitores possam relacionar os diversos factos entre si, de modo a aperceberem-se que a 
Geografia Humana resulta afinal da interacção do Homem com o Meio.301 

A par do interesse pedagógico, documental e informativo, inferem-se outros, que serão 
até talvez de maior relevância. Com efeito, existe outra razão para que este geógrafo, tenha 
publicado esta obra precisamente nos inícios da Segunda Guerra Mundial, pois visa objectivos 
inerentes à Geografia Política ao afirmar a perenidade da autonomia de Portugal face ao país 
vizinho, e da Geopolítica, ao salientar a unidade de Portugal Metropolitano e do Império 
Colonial no Mundo. Também apresenta considerandos relacionados com a Geoeconomia: 

299 Ibidem, p. 297. 
300 Ibidem, p. 196 
301 O próprio autor, A. Amorim Girão, nos diz no Prefácio que "Foi nosso intuito dar ao público português um 
livro que tornasse mais acessível ao espírito e mais agradável à vista a exposição dos diferentes capítulos da 
geografia de Portugal (...) Ao organizar o presente trabalho, tivemos sobretudo em vista o requisito de uma 
publicação desta natureza: descrever e explicar as paisagens físicas e humanas da terra portuguesa; pôr os 
problemas no seu estado actual, sem deixar de os tornar acessíveis a todos pela clareza da exposição, pelo uso 
moderado dos termos técnicos e pela documentação gráfica abundante e sugestiva" ( Idem, 1941, p. 6). 
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trata-se de dar a conhecer às entidades responsáveis, tanto do sector civil como militar, os 
recursos naturais disponíveis no país para que possam organizar melhor a economia e a 
estrutura produtiva do país em regime de auto-suficiência, dada a conjuntura da situação 
política internacional. 

O início da obra começa com a localização relativa da Europa em relação aos restantes 
continentes, explicando que a sua posição central e a existência de um litoral recortado foram 
factores naturais condicionantes para o surgimento de uma civilização desenvolvida no Velho 
Mundo, a quem coube e caberá o papel de aproximação entre os povos e de conquista de uma 
posição hegemónica no Globo. O facto das grandes civilizações se terem desenvolvido 
precocemente na Europa está relacionado com factores de ordem natural, como um relevo 
diversificado, a existência de um clima ameno e a facilidade de contactos com a África e a Ásia. 
Deste modo surgiram regiões naturais amplamente diferenciadas umas das outras o que facilitou 
a formação de diferentes culturas e identidades dos povos autóctones, o que se veio a reflectir 
em termos geopolíticos na existência de numerosos Estados independentes. 

Dentro do contexto de um relevo tão diversificado na Europa, coube um lugar 
destacado às Penínsulas Itálica, Grega e Balcânica na aproximação entre os povos do 
Mediterrâneo oriental com o restante continente, enquanto que a " (...) Península Ibérica é a 
mais ocidental e meridional das várias penínsulas europeias, teve uma função diferente, embora 
mais tardia, que foi o de passar o centro de gravidade da Europa do Mediterrâneo para o 
Atlântico, resultante da expansão hispano-portuguesa. No dizer de Amorim Girão, terá sido 
mesmo essa dualidade peninsular, ou melhor a rivalidade existente entre Portugal e Castela-
Leão que deu origem a que ambos os Estados se lançassem na conquista e colonização de 
vastos espaços para além da Europa, embora o tenham feito em moldes diferentes, resultante 
das características peculiares de cada uma das civilizações, por sua vez reflexo da diferente 
posição geográfica: Portugal mais exposto à influência atlântica iniciou primeiro a empresa dos 
Descobrimentos do que a Espanha, cujo núcleo central, Castela e Leão têm uma 
continentalidade mais acentuada. Mas, também outras influências se fizeram sentir. Amorim 
Girão cita Hernández-Pacheco ao afirmar que "(...) «a Península Hispânica é um país asiático, 
europeu, africano, mediterrâneo e atlântico»"302 mas, completa o raciocínio do geógrafo 
espanhol, afirmando que estas influências significavam que cada espaço político de Espanha 
teria consoante a sua posição geográfica uma determinada área de influência económica a par de 
desejos de um certo expansionismo: Castela-Leão tinha uma acentuada preferência por uma 
política de expansionismo em África; Aragão e Navarra iniciaram desde cedo uma política de 
aproximação com o litoral mediterrâneo, e só mais tarde se lançaram na expansão europeia com 
a apropriação dos Países Baixos, integrados no Império de Carlos V e na política atlântica 
preconizada pelos Reis Católicos no intuito de imitarem o seu vizinho Ibérico, cada um com 
características geográficas que lhes deram uma individualidade muito própria. 

A independência de Portugal face aos outros Reinos Peninsulares ficou a dever-se em 
parte à posição sui generis em face do litoral recortado sobre o Atlântico, o que facilitou a 
autonomia do Condado Portucalense até adquirir a independência face ao vizinho Reino de 
Leão e Castela. Formado o Estado português, três opções se colocavam nos primeiros anos de 
reinado. Uma primeira era a expansão para Norte, em direcção à Galiza, a que parecia mais 
lógica do ponto de vista geopolítico, porque o Reino de Portugal e a Galiza sempre 

Ibidem, p. 13 
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constituíram uma unidade geográfica, embora entidades políticas diversas, mas nem os barões 
Galegos estavam interessados numa união com o novo vizinho meridional, sendo que era um 
Estado ainda frágil e demasiado exposto ao avanço dos árabes, nem muito menos o consentiria 
o poderoso Reino de Leão, que pensava em anexar a Galiza, o que efectivamente se 
concretizou. A alternativa parecia ser uma expansão para Este, em direcção aos planaltos de 
Castela e Leão, talvez a menos aconselhável dadas as dificuldades em sobrepujar os poderosos 
exércitos dos dois reinos peninsulares, principais bastiões das lutas contra os árabes que 
ocupavam o sul da Península Ibérica e, possivelmente os problemas geoestratégicos que 
adviriam da transposição das regiões montanhosas como a Cordilheira Central onde o exército 
português poderia ser facilmente desbaratado. Restava uma terceira solução, perigosa porque 
implicava entrar em confronto com o poder dos reinos árabes Taifas de Muçulmanos, numa 
expansão para Sul, que teria a vantagem de ser apoiada pela Igreja e de receber durante 
dezenas de anos o apoio (mais interessado em bens materiais do que propriamente no espírito 
de cruzada) de numerosos cavaleiros oriundos do Noroeste da Europa. Um facto incontroverso 
é que em pouco mais de cem anos, o pequeno Reino de Portugal viu o seu espaço territorial 
dilatar-se desde as inseguras margens do Mondego até ao Tejo, o que permitiu ocupar Lisboa, 
importante em termos geoestratégicos pelo domínio do rio, que aproximou as distantes 
populações do interior que se foram desligando progressivamente de Castela-Leão, permitindo 
também aproveitar o seu importante porto de mar para os contactos comerciais e políticas com 
o exterior. A. Girão cita o historiador Oliveira Martins que considera "«(...) o corpo da nação 
portuguesa, até aí acéfalo, encontrava em Lisboa a sua capital. E depois mais do que capital do 
reino: era a razão de ser da sua independência»."303 

Numa observação pertinente em termos de Geografia Política Amorim Girão refere que 
a expansão da Reconquista até ao Rio Tejo, permitindo a ocupação de Lisboa, teve uma função 
centralizadora entre diversos espaços heterogéneos assegurando a sua coesão e delimitação de 
uma fronteira móvel porque mal definida, mas que gradualmente se expandia para Sul, o que 
permitiu estender progressivamente o domínio português até ao Algarve. Em meados do século 
XIII Portugal tinha praticamente as suas fronteiras delimitadas. 

Tendo Portugal como Estado e Nação firmado progressivamente a sua autonomia em 
face de Espanha, era necessário que tivesse recursos naturais suficientes para manter a sua 
integridade, o que foi possível por ser constituído por regiões naturais muito diversificadas, que 
lhe proporcionaram os meios necessários para manter quase interruptamente durante oitocentos 
anos a sua independência. Teremos então de considerar esta como uma questão Geopolítica 
essencial na manutenção do equilíbrio entre os Estados Ibéricos: foi uma unidade política 
arreigada que permitiu ao país manter-se independente apesar das inúmeras guerras com Castela 
e reinos vizinhos, o que vem comprovar a teoria de C. Vallux, como refere Amorim Girão: "A 
diversidade de recursos naturais favorece sempre a diferenciação política e a unidade nacional -
Quem se basta é que se isola - e podem considerar-se, como Vallux, zonas favoráveis à eclosão 
e ao desenvolvimento dos Estados aquelas onde, no menor espaço, se encontrem reunidas as 
mais variadas condições geográficas e económicas"304 

Em termos de Geografia Política, o que designamos por Nação possivelmente só ganha 
uma consciencialização colectiva a partir do século XIV (crise de 1383-1385), sendo por 

Ibidem, p. 441 
ibidem, p. 432 
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conseguinte posterior à formação do Estado em mais de duzentos anos, sendo essa vontade 
colectiva que organizou a economia nacional em função da heterogeneidade de recursos. Por 
essa razão Amorim Girão pode dizer que " (...) aqui teremos talvez a combinação da palavra de 
Jacques Ancel: Uma Nação é uma combinação harmoniosa de géneros de vida." 305 Será por 
conseguinte o Estado que vai dar uma consciencialização colectiva de um todo a uma 
determinada população que habita um território, com a implementação de infra-estruturas, a 
organização política interna, o incentivo ao povoamento de certas áreas e o encorajamento à 
miscigenação entre populações díspares para que estas tenham mais rapidamente a noção de 
identidade nacional. Conclui A. Girão: "É também o Estado que pouco a pouco vai modelando 
a Nação e não esta que o procedeu e originou, como às vezes se supõe e ao Estado se deve 
especialmente aquela têmpera que uma longa série de acontecimentos felizes ou infelizes 
sofridos em comum, provas e vicissitudes sangrentas dá às criações da história e da política, 
segundo a expressão de Febvre."306 

A consolidação do Estado permitiu que fossem empreendidas pela nobreza, pelo Rei, 
pela Igreja e pelo povo anónimo diversas obras para um melhor aproveitamento dos recursos 
naturais e um mais cómodo viver das comunidades que constituíam a Nação portuguesa. A 
paisagem natural, mesmo da faixa raiana vai-se diferenciando da vizinha Espanha graças ao 
trabalho e esforço do homem, originando uma paisagem humanizada peculiar mercê da 
actividade e esforço do Homem em modelar a paisagem segundo os seus usos e costumes; o 
que significa que "Estado ou região política é coisa completamente diversa e por vezes até 
antagónica, de região natural. Viu bem esta diferença Ricardo Beltrán y Rózpide, quando 
escreveu: «Não há região política que esteja em concordância com uma região geográfica. Os 
Estados, como organismos políticos, são obra do homem, produto da história»"307 

No entanto, para além da organização sócio-económica, impunha-se em termos 
geopolíticos todo um sistema de alianças peninsulares, onde o crescente poderio de Castela-
Leão, a partir principalmente do século XIV e XV, preocupava os governantes, existindo já 
antes duas correntes de opinião, uma a favor da manutenção de relações privilegiadas com os 
Estados Ibéricos do interior, resultando numa acção centrípeta no sentido de uma interioridade 
de Portugal que a breve trecho seria absorvido por Castela; outra corrente que constituía a 
maioria da Nação a favor da expansão centrífuga do Estado para Ocidente, sublinhando o seu 
destaque relativamente a Castela, mas nessa direcção, a única opção que restava era procurar 
novas terras perdidas ao mar...o que motivou o início da Expansão Marítima. Por isso será 
pertinente a observação de Amorim Girão de que "Conforme escreveu o Sr. Damião Peres: 
«Portugal é uma realidade nacional assente numa elaboração político-económica»."308 

Em termos geográficos podemos realmente encontrar uma paisagem genuinamente 
portuguesa no conjunto Peninsular, esta é a que corresponde ao litoral ocidental situado 
sensivelmente entre a Beira Litoral (desde Aveiro) até à Estremadura-Ribatejo (englobando as 
bacias do Tejo-Sado), exercendo uma força centrípeta em relação a grande parte da área 
restante do território português, que aliás constitui a maioria, mais não é do que um 
prolongamento nítido das características morfológicas do interior da Península ibérica, como 

Ibidem, p. 443 
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salienta Amorim Girão citando Hernández-Pacheco: "O território onde nasceu Portugal fica 
bem integrado no maciço central Ibérico; mas há ao longo da costa portuguesa uma zona 
predominantemente baixa, mais dependente do mar que da terra (...) e foi esta zona litoral que 
constituiu a base geográfica de consolidação do Estado português, fazendo gravitar na sua 
órbita uma boa parte da região planáltica interior."309 No que respeita à Península Ibérica como 
um todo, importa ter em consideração a divisão das suas regiões naturais resultantes de um 
contraste acentuado entre um interior planaltico e de clima moderadamente continental, em 
contraste com um litoral diversificado, tanto em relação à morfologia como nos acidentes 
litorais, que fazem com que o litoral seja palco de diversas influências naturais (em particular 
climáticas e biogeográficas) e humanas, do Norte de África, da Europa Atlântica e 
Mediterrânea. Não foi por acaso que um dos lugares predilectos de trabalho de campo e de 
estudo teórico de Hermann Lautensach foi a Península Ibérica, onde pode comprovar a sua 
teoria, especialmente aplicada às regiões peninsulares de todo o mundo, da zonagem das áreas 
em estudo segundo características naturais particulares que são únicas, não se repetindo em 
mais lado nenhum. A respeito da Península Ibérica, o geógrafo alemão, segundo o que 
exemplifica Amorim Girão põe a tónica no contraste "Norte-Sul, ou europeu-africano; Este-
Oeste, ou mediterrâneo-atlântico."310 

Dentro das outras divisões naturais esquematizadas cartograficamente na obra em 
análise, parece-nos interessante fazer uma referência à divisão proposta por Dantín Cereceda 
apesar de Amorim Girão não indicar os critérios segundo os quais foi feita esta divisão. 
Conhecendo nós a obra do geógrafo espanhol, somos levados a pensar terem sido utilizados 
dados fitoclimáticos e eventualmente morfológicos e edafológicos. Diferente é a divisão entre os 
dois países Ibéricos e a delimitação de Portugal, apresentada por Hernández-Pacheco311 A 
última divisão das regiões peninsulares, bastante complexa por sinal, é apresentada pelo Prof. G. 
Caraci, que se baseia a julgar pela delimitação que faz das regiões peninsulares em critérios 
morfológicos e de delimitação de bacias fluviais.312 

Anda no que respeita à individualização de Portugal no seio da Península Ibérica, 
Amorim Girão refuta liminarmente E. Réclus por este considerar que a independência de 
Portugal foi facilitada pela formação do país segundo uma fronteira rectilínea, que os acidentes 
naturais propiciavam. Pelo contrário, afirma o geógrafo português, a fronteira luso-portuguesa 
resultou de um esforço de (re)conquista para Sul e para Este, facto lento e irregular em que ora 
se ganhavam ora se perdiam territórios segundo os acasos das batalhas ou as conveniências dos 
tratados, o que fez com que o traçado fronteiriço se apresentasse irregular e mesmo 
descontínuo. Sendo assim, seria lícito pensar que a fronteira portuguesa nunca poderia ter o 
traçado rectilíneo que apresenta actualmente, tiveram de intervir diversos factores para que a 
fronteira não fosse sinuosa como na maioria dos países europeus para o que terá contribuído 

3W Ibidem, p 14. 
310 Ibidem, p. 30. 
311 Ibidem, p. 30, fig. 10 e 11 
312Ibidem, p. 31, fig. 12. .As divisões elaboradas segundo o relevo, e ainda mais segundo as bacias hidrográficas 
nada têm em comum com as delimitações fronteiriças, diga-se de passagem que também as duas propostas de 
divisão Hispano-Portuguesa em pouco ou nada, salvo raras excepções coincidiam com o limite político, donde se 
deduz e isto é o mais importante, que em termos geopolíticos, a fronteira entre os dois países ibéricos raramente 
se enquadra em limites naturais, sendo muito mais produto do homem que ao longo da história entre lutas, 
convénios e tratados delimitou a actual fronteira. 
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sem dúvida a preocupação em que a «raia seca» seguisse um traçado mais ou menos paralelo à 
fronteira marítima, a par de uma natural sobreposição de pequenos acidentes morfológicos ou 
de bacias hidrográficas, embora nem sempre constitua norma porque muitas vezes a própria 
fronteira política corta perpendicularmente estas delimitações mais lógicas(?) do que se poderia 
considerar a «fronteira natural», aquela que é delimitada por elementos físicos, enquanto que a 
fronteira política é apenas assinalável pelos marcos fronteiriços. Amorim Girão cita o seu 
antecessor nas prelecções de Antropogeografia: "A solução de continuidade deste modo 
verificada nos vales fluviais, na distribuição da população e nas vias de comunicação e 
transporte, devia fazer dessa zona uma espécie de Terra de Ninguém, e portanto zona ideal para 
o estabelecimento de um limite político, tornando o nosso País facilmente separável da Espanha, 
no dizer do Sr. Dr. Ferraz de Carvalho. Por isso a fronteira entre Portugal e a Espanha pode 
considerar-se nestes troços uma autêntica fronteira morta, na expressão de Vallux, tendo 
decalcado em muitos pontos antigas delimitações políticas, administrativas e eclesiásticas."313 

Segundo o que foi afirmado, concluímos que a fronteira política terrestre raramente 
coincide com a fronteira natural, é de toda a lógica aceitar que a morfologia portuguesa seja um 
prolongamento dos acidentes naturais de Espanha, o relevo e as bacias hidrográficas 
portuguesas são o prolongamento natural das espanholas. Esta opinião de Amorim Girão vem 
precisamente corroborar a teoriza da delimitação da fronteira hispano-portuguesa feita por 
Dantín Cereceda e Hernández-Pacheco. Segundo Amorim Girão, o principal elemento de 
separação, as mais das vezes de união física que não política com o país vizinho, resulta do 
prolongamento das principais bacias fluviais espanholas de direcção Este-Oeste para território 
português, o que perfaz não só uma certa unidade das características geográficas naturais da 
própria bacia em si (altitude, morfologia), mas também uma certa simbiose em termos humanos: 
regra geral as bacias fluviais são locais de fácil penetração - por transporte fluvial ou rodo-
ferroviário - o que implica um maior intercâmbio económico, esbatendo as diferenças étnicas e 
de usos e costumes entre os dois povos. Significa isto, que apesar das condições naturais da 
«raia seca» serem idênticas entre os dois países, é incontestável para Amorim Girão a existência 
de uma fronteira política entre os dois países Ibéricos, que surgiu devido à vontade política da 
Nação portuguesa, à especificidade das áreas litorais e que foi posteriormente consolidada pela 
expansão ultramarina que fizeram com que no seu conjunto, Portugal definitivamente se 
autonomizasse da Espanha em termos políticos, culturais e socio-económicos. 

A expansão marítima dos portugueses, foi motivada por uma série de factores sejam eles 
políticos, como a necessidade de afirmação e de vinculação com carácter definitivo da dualidade 
peninsular, face ao poderoso Estado de Castela-Leão que ia absorvendo os outros Estados 
peninsulares em seu proveito hegemónico, ou económicos como a vontade de alargar os 
recursos nacionais seja pela mais valia trazida pelo comércio ou por eventuais achados de terras 
que pudessem proporcionar dividendos importantes. Num enquadramento geopolítico, será de 
considerar como essencial a possibilidade de estabelecer um sistema de alianças com algum 
poderoso governante cristão de novas terras descobertas. A epopeia dos Descobrimentos foi 
possível pela existência de tecnologia apropriada, desenvolvida pela armada mercantil e de 
guerra, uma população desde sempre voltada para o mar em virtude de um litoral extenso e 
recortado, bem como a favorável posição geoestratégica de Portugal, nas proximidades do 

3Ibidem, pp. 430-431 
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Mediterrâneo e do Atlântico, vectores de expansão respectivamente para África e para as 
Américas. 

A colonização portuguesa, para Amorim Girão caracterizou-se pela existência de três 
fases diferenciadas ( no séc. XVI a ocupação da índia, nos dois séculos seguintes a valorização 
dos recursos naturais do Brasil e a partir do século passado a exploração dos recursos das 
possessões da Africa Negra), mas teve sempre como denominador a fixação no litoral da 
população branca que depressa se miscigenava com os autóctones, sem discriminação de raças, 
ao mesmo tempo que transportava para essas remotas paragens de África os elementos 
civilizacionais europeus, de modo que a aculturação do indígena se possa fazer, mas respeitando 
os seus costumes ancestrais desde que não colidam com a civilização europeia. A expressão 
máxima das «traves mestras» da política colonial em geral e em termos legislativos em 
particular, foi expressa no Acto Colonial (1931), de modo a assegurar a perenidade de um 
Império que Amorim Girão caracteriza em termos geopolíticos como tendo características 
ímpares no Mundo: "Na sua dispersão pelo globo, estas parcelas mantêem uma certa unidade, 
que só impérios mais vastos logram atingir; e é debaixo deste ponto de vista que todos os 
nossos domínios podem hoje considerar-se como constituindo uma reprodução, em menor 
escala do Império Inglês."314 

Como corolário pleno de significado geopolítico é a mensagem de intelectuais franceses 
dirigida ao povo português em 1940, aquando da comemoração dos Centenários: "«Os cérebros 
e corações latinos admiram e honram a Nação Portuguesa pela parte imensa que tomou nessa 
obra de descobrimento, de colonização, de domínio espiritual e civilizador, na Ásia, na África e 
na América; são-lhe particularmente reconhecidos por ter feito transbordar a taça mediterrânea, 
dando origem a uma vasta e nova latinidade atlântica»"315 

Dentro do contexto científico nacional, o geógrafo Amorim Girão constatou nos finais da 
década de trinta, que na maioria dos países europeus, com os quais o futuro Centro de Estudos 
Geográficos de Coimbra mantinha contactos e donde recebia publicações, eram cada vez mais 
frequentes e numerosas as obras, relativas ao conhecimento histórico-geográfico de cada um 
desses países e dos respectivos Impérios Coloniais, não só livros e revistas especializadas como 
também atlas diversos. Teriam estes obviamente objectivos pedagogico-didácticos mas também 
fins de propaganda política interna e externa, com o fim de prestigiar os respectivos regimes 
políticos e, em certos casos, com desígnios menos confessáveis, como justificar a grandeza e 
supremacia da Nação, que serviria como pretexto para a anexação de países vizinhos. Por 
conseguinte, estas publicações, elaboradas na maioria das vezes sob a supervisão de entidades 
ou organismos científicos estatais, tinham em vista finalidades de natureza Geopolítica. 

Seguindo este raciocínio, Amorim Girão constatou dos seus múltiplos contactos e 
conhecimentos da bibliografia geográfica que os anos de docência lhe tinham permitido, que não 
existia no nosso país nenhum Atlas de Portugal suficientemente pormenorizado que fosse em 
simultâneo acessível ao público mais culto e aos investigadores, numa época em que o regime 
do Estado Novo estava prestes a conhecer o seu apogeu, sobrevalorizando os ideais da Pátria, 
da Terra Portuguesa, da Independência Nacional, da Ruralidade e Religiosidade, dos quais o 
geógrafo de Coimbra era um fervoroso defensor. Por conseguinte propõe-se realizar um Atlas 

AIbidem, p. 450 
5Ibidem, p. 446 
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de Portugal com os escassos meios técnicos e possivelmente financeiros que a Faculdade de 
Letras possuía, dando a lume em 1941 o Atlas de Portugal.316 O empreendimento tem o duplo 
propósito de fornecer uma obra útil aos estudantes e investigadores do Ensino Superior e 
enaltecer o poder político personificado na pessoa do Presidente do Conselho, como consta no 
prefácio da obra: "«o desejo de ser útil aos que estudam ou ensinam geografia em Portugal (...) 
fornecer ao grande público português um elemento de consulta capaz de dar satisfação a grande 
número de curiosidades, responder à solicitação de «alguém317 que ocupa elevada posição na 
política do País (...). Finalmente deseja estar em condição de oferecer aos geógrafos 
estrangeiros o material de estudo que solicitassem, como fez «não há muito um universitário 
inglês, visitando a Faculdade de Letras»."318 

Como não se pretende analisar as técnicas cartográficas utilizadas para a elaboração do 
Atlas, mas antes os conteúdos e expressividade dos mesmos, em função do seu interesse em 
termos da Geografia Política e da Geopolítica, optou-se pela utilização do Atlas de Portugal, na 
sua 2a edição (1958)319 

Parece-nos que a análise de alguns mapas do Atlas revela mais do que a visão científica 
de Amorim Girão sobre Portugal, apresentando, sem ser necessário 1er nas entrelinhas, como 
indica Orlando Ribeiro, a mentalidade do «Portugal ideal(izado)» pelo regime salazarista, 
representado através da figuração cartográfica e acompanhado de um curto texto, quase uma 
legenda, que nos elucida sobre os diversos índices demográficos, sociais, económicos e 
políticos referentes a Portugal Continental, Ilhas Adjacentes e possessões Ultramarinas. 
Interessa-nos especialmente a análise dos mapas cuja temática seja passível de nos fornecer 
informações relacionadas com a Geografia Política ou a Geopolítica vista pela Escola de 
Geografia de Coimbra, (quase) um alter ego do Estado Novo. Resulta que a interpretação dos 
mapas seleccionados mostram no fundo como o regime via a realidade portuguesa, e sobretudo 
a imagem que queria ou pretendia projectar no estrangeiro do nosso país. Não é por acaso que 
os textos que acompanham cada mapa são bilingues. 

Na introdução do Atlas, os primeiros mapas com o título genérico «Como Nasceu 
Portugal», destacam o Condado Portugalense e a posterior formação política do novo Estado, 
bem como a Reconquista para Sul com uma tonalidade bem mais carregada do aquela que 
delimita os outros Estados peninsulares, sobrevalorizando a importância de Portugal no 
conjunto da Península Ibérica. Também é elucidativo o mapa N.° I- 9, que pretende mostrar que 
mesmo já antes da Expansão Quinhentista, os portugueses tinham um espírito aventureiro, de 
contactos com outros países europeus, mas onde não faltaria a motivação de índole religiosa, 

E. L. Yonge- National Atlases: a Summary ("Geographical Review", New-York, 1957) , apresenta uma 
recensão sobre diversos tipos de Atlas elaborados após a Segunda Guerra Mundial em diferentes países, entre os 
quais o Atlas de Portugal ao qual faz referências elogiosas.( cit. por A .Girão, 1957-A, p. 102 ). 
317 Esse «alguém» seria o seu ex-colega e amigo Salazar, há que recordar que nos mesmos tempos da Faculdade 
A. Girão privara também com o futuro Cardeal Patriarca D. António Gonçalves Cerejeira. 
318 Alegria M.F. et alia, 1989, p. 15. 

"Na segunda edição aparecem 3 mapas novos, o mapa 14, Natalidade, mortalidade, migrações internas, 
emigração, o mapa 16 , Natalidade ilegítima, criminalidade, analfabetismo , prática religiosa, e o mapa 19, 
Aglomeração e dispersão do povoamento. Estes mapas são de grande interesse, não só pelo alargamento da 
informação contida no Atlas mas pelo que a escolha dos temas e os comentários revelam sobre o ponto de vista 
do autor relativamente à Geografia de Portugal."(ibidem, p.27). 



166 

salientando o exemplo de Santo António de Lisboa, que no seu itinerário percorreu alguns 
países da Europa Ocidental e Mediterrânea. 

Os mapas (II n°l, 2 e 3) salientam as Descobertas dos portugueses ao longo do seu 
périplo africano até à India, mais uma vez se nota a utilização de uma tonalidade mais escura 
que nos dá ideia de uma colonização contínua e importante ao longo do litoral ocidental de 
Africa. O paradigma da sobrevalorização do Expansionismo é-nos mostrado no mapa n.° 3, de 
duvidosa veracidade científica em alguns dos seus aspectos, não tendo sequer qualquer escala 
nem legenda. Os mapas (II-N° 4 e 5) mostram-nos respectivamente, através de uma cartografia 
temática pouco elucidativa e mesmo distorcida, a importância religiosa, não se sabendo se é no 
contexto histórico actual - uma vez que os mapas não estão datados - de Lisboa e de Goa como 
focos difusores do Cristianismo, comparáveis somente com Roma, há aqui o propósito evidente 
de dar uma conotação política ao que seria apenas um mero aspecto religioso. 

Também será de assinalar os mapas (III-1, 2 , 3 e 4 ) que nos representam os territórios 
portugueses e a fixação da população metropolitana e insular em alguns países, sendo 
representados aqueles para os quais a emigração é mais acentuada. Repare-se (mapa III-1) o 
realce dado à presença dos portugueses no Mundo, surgindo com um nítido tom muito 
carregado os locais onde a presença lusitana se destaca, sobressaindo com pormenor em mapas 
mais pequenos ocupando os cantos da página, os Estados Unidos (III-1) onde a presença 
portuguesa não é referenciada em termos quantitativos mas sim pelo número de igrejas 
católicas! O Brasil (mapa III-2), com os topónimos e a densidade de portugueses por Estado 
Federal. 

O mapa N.° 18, «Cidades-Movimento da População» tem no seu simbolismo, um certo 
conteúdo Geopolítico, ao verificarmos a estagnação dos centros urbanos fronteiriços, desde a 
realização do primeiro Recenseamento Geral da População (1864) até à década de 1950. A 
população desses aglomerados manteve-se estagnada ou registou aumentos pouco 
significativos, sobretudo se no geral atendermos ao cômputo do aumento demográfico registado 
no país durante este período de tempo. A explicação deve-se à perda de importância da sua 
principal função que era a defesa das áreas fronteiriças, tornadas as praças-fortes perfeitamente 
obsoletas na geoestratégia actual, que assenta na mobilidade e rapidez dos exércitos. No caso 
de uma hipotética invasão espanhola, a função defensiva das praças-fortes seria quase nula, 
talvez com a excepção daquelas onde se situam quartéis militares relativamente importantes 
(Elvas, Chaves e Estremoz), mas na maioria dos casos essa função militar não foi sendo 
substituída por outra(s), como o comércio e a pequena indústria, que conseguissem suster o 
êxodo da população. 

Talvez particularmente demagógico, é o pequeno mapa inserto no canto inferior direito 
do mapa N°. 31, em que a representação além de bastante confusa e com falta de elementos, 
evidencia uma situação totalmente diversa da realidade: sugere-se que Portugal é uma 
importante plataforma de encruzilhada de rotas aéreas provindas de toda a Europa Ocidental, 
quando se sabe perfeitamente que na época, os dois aeroportos existentes (Portela e Pedras 
Rubras) eram mais do que periféricos, tendo apenas alguns voos diários para um número 
reduzido de capitais europeias, só se destacando o tráfego aéreo da chamada «Linha Imperial», 
que dava então os primeiros passos, ligando com numerosas escalas Moçambique e Angola com 
Lisboa. 

Também visando os mesmos propósitos, nos surge a cartografia referente à folha N.° 32, 
em que as interligações comerciais de Portugal Continental com o resto do Mundo estão 
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cartografadas através de fluxos intensos, que nos dão a falsa ideia de que Portugal é um 
importante pólo centralizador do comércio à escala global, não só com a Europa mas com o 
resto do mundo, as mais das vezes com uma balança comercial positiva. Note-se que não foi 
sequer descurado o pormenor das insignificantes relações comerciais com o Estado da índia, 
(apresentadas num pequeno mapa no canto inferior direito da folha), mostrando bem a 
importância política dada a esta pequena possessão, alvo de um contencioso com a União 
Indiana, que se arrastava há mais de uma década e em breve teria um desfecho (im)previsível. 

O mapa central da folha N.° 37, tem subjacentes conceitos Geopolíticos, ao evidenciar as 
possessões Ultramarinas portuguesas em destaque numa cor escura, no meio de uma África 
onde parecem não existir quaisquer divisões quer se trate de colónias de outros países ou de 
Estados independentes. A este propósito, é bem elucidativa a folha N.° 38 , com o título de 
«Províncias Ultramarinas», onde surge em grande destaque Angola com as potencialidades dos 
recursos existentes (agro-pecuários e recursos mineiros), bem como as ligações comerciais, 
relativas à exportação de artigos agro-industriais para o resto do Mundo. 

A folha seguinte, N.° 39 tem os mesmos propósitos da anterior, mas refere-se agora a 
Moçambique, onde se destaca a potencialidade dos recursos agrícolas existentes, bem como a 
evidência do interesse geoestratégico e por conseguinte geopolítico da colónia em termos de 
escoamento do tráfego comercial e de passageiros dos países do interior sem acesso ao mar, 
através do "corredor" das suas Unhas ferroviárias interligadas com os excelentes portos do 
litoral. Dando-se especial destaque ao hinterland portuário de Lourenço Marques e da Beira, 
para além de outros portos de menor importância mas que cobrem todo o litoral de 
Moçambique. No domínio das comunicações, dá-se relevo à importância regional dos 
aeródromos (?) e aeroportos no contexto de utilização, como plataforma de ligações da África 
Austral. 

Na folha N.° 40, com o título de «Províncias Ultramarinas», ressalta o facto dos enclaves 
de Nagar-Aveli e Dadrá ainda figurarem como possessões portuguesas, quando é sabido que já 
tinham sido ocupadas há mais de três anos pelos nacionalistas da União Indiana. Por outro lado, 
o significado político da cartografia diversificada desta última folha, mostra-nos de um modo 
manifestamente exagerado a importância de Macau centralizando-o cartograficamente face ao 
resto do mundo, dando a ideia de um local de tolerância no acolhimento de populações e 
respectivos hábitos e culturas, quando na realidade ocupa uma posição excêntrica e aliás bem 
modesta em comparação com Hong-Kong, na atracção de pessoas de outros continentes, que a 
crer no mapa, registaria a proveniência de um numeroso afluxo de refugiados (?) provenientes 
de todo o Mundo e que encontrariam ali um refugio seguro. 

3.3 - Aspectos da Geopolítica no Boletim do CEG de Coimbra (1950 - 1960) 

A partir do início da década de 50, o Centro de Estudos Geográfcos (C.E.G.) de 
Coimbra, publica regularmente um Boletim por ano, graças em parte ao apoio inicial do 
Instituto de Alta Cultura, sendo o seu director o Prof Amorim Girão, que aliás assina a quase 
totalidade dos artigos, pelo menos aqueles considerados mais relevantes."320 No entanto, 

°"Em 1950 fundou este Boletim do Centro de Estudos Geográficos, subsidiado pelo Instituto de Alta Cultura, 
com a colaboração de autores nacionais e estrangeiros. Números há, porém, em que ele era quase o único autor, e 



168 

registamos a colaboração entre outros de Fernanda Velho, Pereira de Oliveira, Custódio de 
Morais, Ferraz de Carvalho, Fernando Barata, Evaristo Guedes Vieira, entre outros autores. 

Imprimindo uma feição essencialmente voltada para a Geografia Regional, ou mais 
correctamente da descrição e análise da paisagem humanizada, em especial na área central do 
país, não são esquecidos os diversos estudos especializados sobre Geografia Física, no domínio 
da (geo)morfologia, mas também embora com menos frequência nos surgem outras temáticas 
ligadas à epistemologia da Geografia, à história da Geografia ou mais raramente à Geopolítica e 
Geografia Política, embora nestes dois últimos casos os temas nos apareçam de um modo pouco 
explícito mais das vezes inseridos em artigos cujo titulo aparentemente não está muito 
relacionado com os conteúdos, surgindo de um modo geral mais como achegas ou 
complemento a outros escritos. Também podem aparecer estas temáticas de um modo 
encoberto, como recensões a artigos de revistas ou livros estrangeiros. Compreende-se esta 
atitude face às características do regime político vigente em Portugal. 

Ao contrário do que poderíamos esperar, a permuta de publicações entre o C. E.G. e o 
estrangeiro é verdadeiramente assombrosa. Sabendo que a censura e a vigilância policial eram 
constantes, é de admirar que o Centro recebesse com regularidade revistas e livros da 
especialidade dos quatro cantos do Globo. Desde os países da Europa Ocidental e Mediterrânea 
até publicações congéneres dos países da denominada «cortina de ferro» mas também do 
Terceiro Mundo, desde a China à Indonésia, até à índia (!) a par de uma diversidade de países 
da América Latina mas também da Austrália do Canadá e, especialmente, dos Estados Unidos 
da América. Deste último país provem a maior parte das publicações, não só a título particular ( 
de diversas Universidades e Instituições Científicas ) mas mesmo a nível oficial através da 
própria embaixada em Lisboa.321 ( 

A análise dos diversos Boletins do C.E.G. de Coimbra será apresentada 
pormenorizadamente,mas apenas nas temáticas que nos parecem mais relevantes para um 
trabalho desta natureza referentes ao período cronológico em questão. 

No n.° 2 e 3 do Boletim do C.E.G. datado de 1951, referem-se as influências da obra 
Anthropogeographie de Ratzel e Influences of Geographic Environment, de Ellen Semple na 
epistemologia da geografia para Amorim Girão,, influenciando a própria designação da 
disciplina leccionada na Faculdade de Letras, sob o nome de Antropogeografia Geral A partir 
de 1930 o predomínio da Escola francesa altera a concepção de geografia na Escola de 
Coimbra, provocando a alteração da designação da licenciatura para Geografia Humana. 

Sobre Geopolítica referem-se as possibilidades industriais do bloco euroafricano face à 
concorrência dos E U A. e da UR.S.S., o que implica uma maior importância da colonização de 
Africa pelos europeus: as matérias-primas deste continente são vitais para uma Europa isolada 
face aos E.U.A. e à U.R.S.S. Assinale-se a preocupação da influência crescente dos norte-
americanos na Europa Ocidental e Mediterrânea através do Plano Marshall. 

São feitas amplas referências às teses de Salazar acerca da «União da Civilização 
Ocidentab que só se tornará viável desde que a Europa possa contar com as potencialidades 

várias vezes fui convidado a colaborar, para que se não julgasse - como ele dizia - que era só ele a escrever "(C. 
Morais, 1962-A, p. 4). 

O C.E.G. tinha desde a sua fundação um protocolo com o Departamento de Estado Norte-Americano-
Division of Military U.S. Maps para actualização técnica e fornecimento de cartografia especializada. 
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que a África oferece em termos de matérias-primas e de vastos espaços onde os excedentes 
demográficos da Europa se possam instalar, desenvolvendo uma agricultura próspera. Neste 
contexto, já no âmbito da Geografia Política, foca-se a importância que se deve atribuir às 
«elites» de raça negra e branca na colonização e civilização de Africa, com referências à 
originalidade da sociedade multirracial portuguesa espalhada pelo Mundo: "E já se diz que o 
«bloco económico euroafricano» virá a constituir um necessário elemento de equilíbrio entre os 
dois blocos opostos dos Estados Unidos e da Rússia .(...) Além disso, a Europa nada tem a 
esperar da troca de produtos agrícolas, nem com a América do Norte, nem com a Ásia, 
continentes situados, como ela, no hemisfério setentrional. Pela diversidade da sua produção 
agrícola, animal e mineral, o Continente Negro incorpora-se naturalmente no Continente 
Branco, constituindo os dois um «fuso económico», que poderá bastar-se a si mesmo. E, 
conforme disse Salazar em notável discurso da Assembleia Nacional,«uma política concertada 
de defesa e de valorização económica porá ao dispor do ocidente produtos e riquezas que 
aumentarão de maneira assombrosa as suas possibilidades de vida e a sua contribuição para o 
intercâmbio mundial» (...) Pelas suas condições especiais de solo e de clima, a Africa tem sido 
até agora um continente em grande parte hostil à penetração europeia. E é para reduzir essa 
hostilidade que se torna urgente pôr em prática uma acção de conjunto por parte das Nações 
mais de perto ligadas à obra colonizadora deste continente" 322 

O n.° 4 e 5 do Boletim do C.E.G., datado de 1952, apresenta um interessante artigo 
sobre a Geopolítica peninsular intitulado: "A paisagem modeladora do homem, o homem 
remodelador da paisagem - resposta a um partidário da União Ibérica"323 que é uma crítica à 
obra de Sánchez de Munian, Estética dei Paisaje Natural, (Madrid, 1945), em que o autor 
apresenta argumentos científicos para a unidade entre os dois países. Não há uma pátria física 
portuguesa e uma pátria física espanhola; há na Península apenas uma pátria cuja unidade física 
foi forjada pelos três mares e pela cordilheira que estrangula o istmo umbilical que a liga à 
Europa. A diversidade de climas, paisagens, culturas e recursos naturais que se complementam 
entre si deu origem à unidade de limites e à unidade económica, faltando apenas a unidade 
política, que advém da consciência nacional comum. 

A réplica de Amorim Girão, assenta nos seguintes aspectos: o carácter da 
individualidade portuguesa não é formado apenas pelos factores naturais, de clima e de 
paisagem, é necessário considerar também a influência da educação, da cultura, da mentalidade, 
em suma, na formação das características rácicas que imprimem marcas diferentes consoante os 
hábitos civilizacionais e força de vontade de um povo. Citando Lucien Febvre: "L'État n'est 
jamais donné: il est toujours forgé...La notion de cadre prédestiné disparaît. Il n'y a plus de rien 
de «donné tout fait» à l'homme par la nature, d'imposé à la politique par la géographie."3240 
que leva Amorim Girão a considerar bem estranha a citação que o autor espanhol faz ao livro de 
António Sardinha, A Aliança Peninsular, simplesmente porque as ideias ali expostas acerca da 
separação entre uma pátria física portuguesa e uma pátria física espanhola não convêm ao seu 
ponto de vista" , ou seja, não se expressa taxativamente uma unidade peninsular mas sim uma 
federação de países que continuariam a ser independentes. Cita ainda neste trabalho, sem o 

A. Girão 1951-B, pp. 105-106 
! Idem, pp75-84. 
Idem, 1952-A, p. 76 
Ibidem, p. 76. 
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identificar certo autor espanhol - que supomos ser Fran Paxeco- ,que escreve:«Admiro o povo 
português que se criou, não porque a natureza o tenha separado de Espanha, mas porque a sua 
alma é cheia de força e personalidade».326 A unidade de limites não é suficiente para a unidade 
política. Considera Amorim Girão, que existem numerosos territórios, desde ilhas a penínsulas 
que também têm essa unidade de limites mas nunca será condição suficiente para a unidade 
política Além do mais, o geógrafo cita para reforçar a sua teoria a opinião do geólogo Botella 
que diz "Esa unidad territorial que llamamos Espana, más que unidad és variado mosaico de 
trozos diversos en épocas distintas elaborados "327 Foi aliás esta diversidade paisagística - no 
sentido lato do termo - ,que seguindo as ideias de Vallaux é propícia à formação de Estados; o 
que o próprio geógrafo espanhol reconhece ao afirmar que: "una comarca europea donde están 
reunidas, dentro de una superior e indudable unión geográfica, regiones tales como Galícia, 
Castilla e Levante, tan distintas e incomunicadas entre si, necessita poderosos vínculos 
espirituales de unidad."3 8 Ao que ironicamente responde Amorim Girão que se não tem 
unidade, é porque delas necessita, deduzindo-se ainda que dentro de todas estas nacionalidades 
ainda há espaço (em termos geográficos e políticos), para a individualização da nacionalidade 
portuguesa e de outras mais. 

Rebatendo a opinião de que Portugal é um Estado artificial cujos próprios limites 
fronteiriços são artificiais porque dividem cordilheiras montanhosas e rios comuns no quadro da 
Península Ibérica, apresentando a tese de um outro autor espanhol do início do século (A. 
Ganivet) que afirma que seria mais acertado, já que a Península Ibérica tem de estar 
forçosamente dividida: "Cuanto más lógica no seria una division de derecha à iziquerda, que 
dejase ai Norte el reino de Espana y al Sur un reino de Andalucia, un estado vandálico, semi-
asfricano e semi-europeo?(...) Mas después he visto tantas uniones artificiales, que he cambiado 
de parecer: si habiamos de estar unidos como Inglaterra é Irlanda (...) más vale que sigamos 
separados y que esta separación sirva ai menos para crear sentimientos de fraternidad, 
incompatibles com un regimen unitário violento."329Reforçando as suas ideias, A. Girão refere 
que não é forçoso que uma área de características idênticas coincida com uma fronteira, isto é 
pertença a um único Estado. Pelo contrário, cada país tem tendência a ser formado por uma 
heterogeneidade de regiões para adquirir o maior número possível de recursos naturais, citando 
Lucien Febvre: "Aussi tous les États sont'ils des amalgames de fragments, des assemblages de 
morceaux détachés de regions naturelles diverses et qui se cimentent, et qui font une unité réelle 
de leurs diversités associées."330,.Será este precisamente o argumento utilizado por A. Girão 
para que a divisão entre Portugal e Espanha, ou seja a divisão da Península Ibérica, seja feita de 
Norte a Sul e não de Leste a Oeste. Considera que o autor se apegou demasiadamente a teses 
deterministas, da acção do Meio sobre o Homem, em vez de dar maior relevo à profunda acção 
que o homem pode também exercer sobre a área em que vive, tornando-se por seu turno factor 
essencial da paisagem, remodelador e até mesmo criador de paisagens. 

O geógrafo Amorim Girão refuta a ideia de que Portugal apresenta linearmente uma 
paisagem idêntica à espanhola, ao caracterizar como únicas em toda a Península, as regiões das 
bacias fluvio-marinhas do Tejo-Sado, e, por conseguinte, individualizadas no conjunto da 

326 Ibidem, p. 76. 
327 Ibidem, p. 77. 
328 Ibidem, p. 77. 
329 A. Girão, 1952-A, p.78 
330Ibidem, p. 79 
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Península Ibérica, que souberam constituir aí um núcleo aglutinador - especialmente em torno 
de Lisboa - das outras áreas do interior, sejam elas montanhosas ou planálticas. Em 
contraposição à interioridade de Castela, salienta a actividade marítima do litoral, sendo a 
atracção exercida pelo mar um dos factores que mais contribui para a autonomia de Portugal ao 
separar os destinos históricos de Portugal-Castela-Leão. Outro aspecto é que a própria 
paisagem natural da região fronteiriça, se apresenta diferente em ambos os países, devido às 
marcas que o homem lhes imprime: desde o revestimento florestal, às habitações, às culturas 
agrícolas, às construções fortificadas, reflexo de personalidades diferentes. Existem por 
conseguinte duas paisagens naturais distintas, mas às quais se sobrepõe a diferenciação de 
traços humanos das suas populações e, sobretudo, traços políticos de duas Nações: "Os homens 
não são pois apenas o que as paisagens fazem deles: as terras como dizia Kirchhoff, é que são 
sempre o que os seus povos fazem delas. "331Mesmo na colonização existem diferenças entre 
ambos os povos; enquanto os Espanhóis se disseminaram pelo interior da América Latina e de 
outros locais, os Portugueses optaram sempre por exercerem uma política de fixação no litoral: 
" (...) também a essas regiões extra-europeias pode aplicar-se o conceito de Vidal de La Blache: 
que elas se diferenciaram e se tornaram com o tempo "uma espécie de medalha batida à imagem 
de um povo»- o povo que as colonizou."332Por conseguinte, não é a unidade geográfica que 
favorece a formação de um Estado, nem a aglutinação política da sua população, que nem 
sempre coincide com a unidade da Nação; apesar de se reconhecer alguma semelhança entre as 
regiões Ibéricas do Minho-Galiza; Trás-os-Montes e Leão; Alentejo e Extremadura, Algarve e 
Andaluzia, a diferenciação de carácter entre as populações fê-las para viverem em harmonia 
mas, em Estados independentes. 

Importante foi a participação de Amorim Girão no Congresso Luso-Espanhol para o 
Progresso das Ciências, onde apresentou a comunicação Portugal e a Espanha na construção 
do Mundo Novo (II Secção, Málaga, 1951) e referenciada neste Boletim do C.E.G333 em que o 
autor se reporta à situação geopolítica mundial, sublinhando o papel de vital importância que 
cabe aos Países ibéricos na defesa do Ocidente, segundo o que preconizam as teorias do 
geógrafo Mackinder. Por um lado a oposição entre as potências continentais e as oceânicas, 
depois da Pax Britannica do see XIX: "Sobrevêm, entretanto na Europa as rivalidades entre um 
bloco terrestre e um bloco marítimo - a terra-coração e a ilha mundial (...)A Europa divide-se, 
degladia-se, enfraquece; e, aproveitando essa divisão e essa fraqueza, com a organização do 
domínio soviético, é a Ásia que mais uma vez transborda sobre a Europa."334 Não obstante a 
protecção política e económica dos EUA à Europa, que lhe assegura "(...) o primeiro lugar no 
concerto internacional, numa espécie de «hegemonia plebiscitada», segundo a expressão do 
nosso Presidente Salazar."335Apesar disso, considera que o centro vital do Globo ainda se situa 
na Europa Ocidental e Mediterrânea prolongando-se para Leste até aos países da «Cortina de 
Ferro» e para Ocidente até aos EUA.336 Sem ser de um modo explícito faz referência à teoria do 

331 Ibidem, p. 82 
332Ibidem, p. 83 
3 3 3 Ibidem, pp. 87-93. 
334 A. Girão,1952-G, p. 90 
335Ibidem, p. 90 

Refere-se à transposição pura e simples da teoria de Mackinder modificada por Spykman de que os oceanos 
em vez de contribuírem para separar, são pelo contrário traços de união geopolítica e geoeconómica entre os 
países, particularmente os EUA-Inglaterra-Europa Ocidental-Mediterrânica em contraposição aos países do 
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Conde Keyserling e de Mackinder dos «pólos opostos», em que a Península Ibérica e seus 
Aliados (Ibero- América e colónias Africanas?), teriam um papel geopolítico de primordial 
importância ao contrabalançar o poder da Rússia Soviética, o que serve de pretexto para o 
autor lamentar que os organismos internacionais, em particular a NATO, não tenham ainda 
admitido a Espanha nessa organização. 
Na rubrica -«Vária»- comenta-se enquadrada na temática da Geografia Política a obra da 
autoria de E. W. Gilbert Geography and Regionalism, Geography in the Twentieth 
Century.ii7Trata-se de uma análise de Amorim Girão ao artigo deste professor de Oxford sobre 
os fundamentos do conceito de Nação e Estado, particularmente no caso português e espanhol 
proclamando que "(...) o Estado é um arranjo artificial em que várias ou mesmo muitas regiões 
geográficas (por nós, acrescentaríamos; e até, quase sempre fragmentos delas) umas naturais e 
outras feitas pelo homem, se soldam na mesma unidade funcional."338 

No n.° 6 e 7 do Boletim do C.E.G.,1953, Amorim Girão faz uma crítica elogiosa à obra 
de Russell H.Fifield and GEtzel Pearcy, Geopolitics in Principle and Pratice, Ginn and 
Company, Boston, (1944).Ao mesmo tempo salienta a premência e utilidade do tema neste 
contexto histórico após a II Guerra Mundial. Elabora o próprio geógrafo uma resenha sobre a 
evolução da Geopolítica, comentando algumas das teorias que contribuíram (?) para a existência 
de conflitos mundiais e a nova conjuntura mundial resultante das novas forças em confronto no 
início da década de 50. Assistia-se então a importantes alterações geoestratégicas motivadas 
tanto pelo emprego de novas armas como da aplicação de teorias sócio-políticas que causam 
inquietude nos povos. Ao contrário do que se possa pensar, estas teorias não eram recentes, 
começaram nos finais do século passado com os conceitos de F. Ratzel sobre Geografia Política 
(organização interna do poder nos Estados) e de Geopolítica (organização externa, ou seja 
relacionamento dos Estados entre si), "Fazendo o estudo dos Estados como se fossem 
organismos vivos que nascem, crescem e atingem o apogeu, as suas ideias de «espaço» (Raum) 
e de «posição» (Lage) levaram naturalmente à noção de espaço vital (Lebensraum) que foi 
ponto de partida de muita coisa lamentável que veio depois."339 

Segundo o que F. Ratzel preconizava na sua obra Politische Géographie (1897), além 
de outros estudos anteriores elaborados quando era professor na Universidade de Leipzig, o 
conceito de espaço vital levaria forçosamente os Estados que reunissem certos 
condicionalismos, a uma expansão territorial à custa de outros países, por meios pacíficos ou 
mais frequentemente pelo confronto. São estes os postulados que enunciados pelo geógrafo 
alemão permitem a um Estado adquirir o almejado Lebensraum, tornando-o dominador na 
política internacional. 

No comentário à obra, Amorim Girão refere que aquilo que chama a Geopolítica como 
aplicação prática da Geografia Política, mais não é do que as diversas teorias de geógrafos e 
militares aplicadas na prática, o que se traduz na multiplicação dos conflitos vividos até à 
primeira metade do século. Para fundamentar a sua opinião, - e a dos autores do livro -,o 
geógrafo português faz um historial do aparecimento das diversas teorias que deram corpo 

Leste Europeu, da URSS asiática e da China. Alude-se também à posição geoestratégica de inestimável valor que 
são os Açores. 
337 A. Girão, 1952-C, pp. 107-110 
338, Ibidem, p. 107. 
339 Idem, 1953-C, p. 125. 
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conceptual à Geopolítica, desde o pioneirismo de Ratzel e do sueco Rudolf Kjellen, às teorias 
do general e geógrafo Mackinder sobre a importância geopolítica da localização dos países e a 
posição dos continentes entre si, expostas nas obras The Geographical Pivot of History e 
Democratic Ideals and Reality. Tendo implicações directas ainda então recentes, destacam-se 
os conceitos do Major-General Karl Haushofer, professor e fundador do Instituto de 
Geopolítica de Munique, cidade onde publicou Zeitschrift fur Geopolitik, revista essa que expõe 
às teorias elaboradas por Haushofer e seus discípulos, onde de um modo muito resumido se faz 
a apologia da Grande Alemanha, ou seja, da necessidade do país se expandir, segundo o seu 
espaço vital, eliminando as ditas civilizações inferiores. Na memória de Amorim Girão, estas 
teorias, tidas por abomináveis face aos acontecimentos catastróficos que originaram, à época 
ainda recentes e na memória de todos. Só assim se compreende que um adepto confesso do 
Estado Novo escreva agora: "(...) hoje alguns destes princípios, que então informaram 
intelectuais e homens de Estado, continuam de pé, e a constituir, segundo parece, a nova estrela 
que guia alguns caminheiros do Oriente." 340Termina com um comentário à situação geopolítica 
mundial, que considera cada vez mais dominada em termos mundiais pelos EU. A. em confronto 
com a U.R.S.S., daí recomendar a leitura desta obra, essencial para se compreender os 
conceitos teóricos e os aspectos práticos da Geopolítica desde o seu aparecimento até aos 
meados da década de 50. 

Noutro artigo, inserido na rubrica «Vária», intitulado "Geografia Ciência Política!" 
Amorim Girão refere a decadência da Escola de Geografia Vidaliana com uma crítica 
contundente a Pierre George, porque este considera a Geografia como uma ciência política, 
visto certos cultores da Geografia Humana consideraram que a acção humana na superfície do 
globo é constituída precisamente pelos grupos humanos enquanto intervenientes na sociedade. 
Conclui, comentando ironicamente: "Sem talvez se dar por isso, veio a cair-se deste modo, bem 
lamentavelmente por sinal, naquela concepção obsoleta correspondente a uma tese aprovada no 
Congresso Geográfico de Paris realizado em 1875, que depois foi inscrita no frontispício da 
Revue de Géographie dirigida por Ludovic Dapeyron: La géographie, bien comprise, 
centralisera, au profit des sciences politiques, toutes les connaissances humaines. Uma regressão 
abominável!"341 

O segundo artigo neste número do Boletim é um comentário a uma obra divulgada pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Paris 
1955), em que Amorim Girão analisa a posição do Governo Português como membro fundador 
integrado na OTAN, fundamental porque "A resposta a tal pergunta deve interessar muito 
especialmente aos que se dedicam a estudos de Geografia política e de direito Internacional. 

Em termos Geopolíticos considera que os novos meios de comunicação, bem como as 
novas armas de guerra, fazem repensar toda a geoestratégia de qualquer país, uma vez que esta 
passa a ser concebida a uma escala global e não como até ao anterior conflito, a uma escala 
regional. Dentro desta linha de pensamento, afirma A. Girão que na nova ordem mundial "(...) 
já não há lugar no mundo para «esplêndidos isolamentos», sejam eles de simples Estados 
insulares, ou de grandes organizações políticas continentais."343 

Ibidem, p. 127. 
Idem,1953-A,p. 100. 

!Idem,1953-B,p. 127. 
' Ibidem, p. 128 
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Em consonância com o exposto anteriormente, cada vez mais se nota uma diferença de 
interesses, senão mesmo de oposição, entre os Estados marítimos, defensores da liberdade do 
comércio e os Estados continentais totalitários. Uma pura transcrição modernizada das teorias 
geopolíticas de Mackinder: os Oceanos não são elementos separadores mas sim aglutinadores 
dos Estados e eventualmente dos Continentes, em confluência ou oposição de interesses entre 
si, tal como Ratzel já tinha preconizado. Os oceanos possuem um interesse geoestratégico tão 
importante quanto os continentes, com os quais se encontram interligados. A sua importância 
vital advém de serem vias de comércio por excelência e terem posições geoestratégicas fulcrais, 
que são os arquipélagos. 

Refere-se ainda à provável entrada para a Organização Militar do Atlântico Norte da 
Grécia e da Turquia, confirmando uma das teorias de Mackinder sobre a importância 
geoestratégica da Ásia (Áreâ-Pivot-Heartland), em oposição à Europa Ocidental e Próximo 
Oriente (Crescente Marginal), o que vem reforçar o papel geoestratégico de Portugal e dos 
países do Sul da Europa em geral, o que faz supor que se "(...) terá compreendido melhor as 
razões profundas que levaram a estender aos Países mediterrâneos a área mais directamente 
interessada na defesa colectiva do Ocidente." 

No n.° 8 e 9 do Boletim do C.E.G., 1954, assinala-se na rubrica «Vária» a 
comemoração do 5o Aniversário do Pacto do Atlântico, cujas implicações Geopolíticas à escala 
mundial são evidentes. No caso particular de Portugal - em especial do arquipélago açoreano -
,a posição geoestratégica é vital para o domínio do Atlântico pelos EUA face ao expansionismo 
da U R S S . 

No .° 12 e 13 do Boletim do C.E.G ( Vol. II, 1956), a temática da Geopolítica surge-
nos no item «Vária», "As aldeias de Goa." Apesar de ser um estudo sociológico, que 
aparentemente nada tem a ver com a geopolítica, resolvemos incluir o pequeno artigo, porque a 
sua concepção visa objectivos geopolíticos, se nos recordarmos da delicada situação do então 
designado Estado Português da índia em face da União Indiana, bem como o processo entre 
esse país e Portugal, a decorrer no Tribunal Internacional de Haia. Paralelamente ambos os 
Estados não se pouparam a esforços para propagandear a sua causa a nível internacional junto 
das principais chancelarias ou da opinião pública, sendo mesmo isso que se trata, pois "o 
curioso «instantâneo» do povoamento ou aldeamento de Goa, destinado a um programa em 
inglês da Emissora Nacional (...) é do mais sugestivo que temos lido sobre assunto de tão 
flagrante actualidade."345Significativamente, neste mesmo artigo comparam-se as impressões 
recolhidas pelo autor português com as notas de viagem de um geógrafo colonial francês, 
André Siegfried, que afirma, enaltecendo a mistura de raças e etnias, a paz e a expressão da 
civilização portuguesa no longínquo Oriente: "L'influence portugaise, fondée sur le mélange 
voulu des races, a fait du territoire de Goa une enclave singulière...Est-on vraiment aux Indes? 
Les Portugais, à Goa, sont Indiens, mais les Indiens y sont Portugais, sans qu'on puisse dire où, 
de l'un à l'autre, le passage se fait (....) on y retrouve l'atmosphère coloniale portugaise, la 

Ibidem, p. 128 
' Idem, 1956-B, p. 101. 
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même qu'au Mozambique, qu'à l'Angola, qu'au Brésil, atmosphère latine, teintée d'exotisme, 
génératrice de paix etnique."346 

Também se faz menção a um artigo da autoria de. Ricardo Pattee, professor da 
Universidade Lavai do Quebeque (Canadá), sobre o Estado da índia, com o título Portugal 
stands its ground, publicado na revista norte-americana The Catholic Observer, onde se expõe 
o problema internacional das possessões portuguesas de Goa, Damão e Diu numa óptica 
favorável a Portugal. Basta reparar no título da publicação para deduzir a sua linha ideológica, 
já numa altura em que a esmagadora maioria da Comunidade Internacional advogava 
abertamente a causa da União Indiana. Por isso escreve com inteira razão e sinceridade Amorim 
Girão quando afirma que são raros os escritores que mostram simpatias e compreensão pela 
causa portuguesa na índia. 

Ainda dentro da temática geopolítica, inserida em «Notícias Bibliográficas» se podem 
considerar as Comunicações Portuguesas ao II Congresso da Associação Científica do Oceano 
Índico (Perth, Agosto de 1954), Lisboa, 1955.Será de assinalar que este Congresso se destinaria 
a melhorar a cooperação dos países banhados por este oceano. No caso português, as 
possessões Ultramarinas de Macau, Moçambique e do Estado da índia. Entre as comunicações 
sobre diversas temáticas de Geografia Humana e Geografia Física para além de outras ciências, 
apresentadas por. Amorim Ferreira, figura uma que merece especial relevância, o estudo 
geográfico dos países que bordejam o Oceano Índico da autoria de. Orlando Ribeiro. 

Inserido na mesma temática pode considerar-se o artigo Angola, «Brasile d'Africa». 
trata-se de uma comunicação apresentada no Congresso Internacional de Geografia do Rio de 
Janeiro, onde o autor, o italiano A.G. Bazzan faz uma comparação entre os dois territórios, não 
tanto em termos descritivos dos recursos naturais ou do povoamento, mas antes sobre a forma 
jurídica de administração em que preconiza uma maior abertura da colónia portuguesa aos 
capitais estrangeiros, como forma de conseguir um desenvolvimento mais rápido a par de um 
progresso mais acentuado. Amorim Girão replica que a livre colonização e exploração de 
Angola em regime livre, já fora posta em prática no século anterior, com resultados negativos. 
Não será necessário alterar o regime da sua administração. 

O Boletim n.° 14 e 15, do C.E.G. (Vol. 11,1957), insere um artigo sobre geopolítica 
referente a um comentário ao livro de Richard Pattee347, ex-aluno de Amorim Girão, pois 
frequentou os Cursos de Férias da Faculdade de Letras de Coimbra. O autor elaborou uma 
obra histórico-geográfica onde começa por explicar a formação de Portugal, dando amplo 
relevo descritivo ao período da expansão pelo Mundo até aos problemas da actualidade, 
referindo que apesar do progresso material verificado nas últimas décadas Portugal enfrenta um 
grave problema no Estado da índia. O coro de elogios de Amorim Girão ao livro é eloquente: 
"Não é uma apologia, mas um trabalho escrito com rigor científico e perfeito conhecimento do 
assunto. E o depoimento de um estrangeiro que depois de se documentar acerca de Portugal 
como talvez nenhum outro o tenha feito, quis tomar conhecimento directo do território e da 
gente" Outro título sobre a índia Portuguesa, Goa tal como eu a vi, da autoria de Emile 

""Ibidem, p. 101. 
347 Consultar a obra R. Pattee, Portugal and the Portuguese World, The Bruce Publishing Company, 
Milwaukee, 1957. 
348 A.Girão,1957-D, p. 119. 
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Marini, (Lisboa, 1957), apesar de ter mais foros de uma reportagem jornalística do que trabalho 
de investigação, traça no entanto importantes considerandos sobre a Geografia Política, 
considerando o Estado da índia Portuguesa integrado na Nação, até mesmo em termos dos 
costumes e estrutura administrativa, do progresso da instrução e da necessidade de desenvolver 
certos sectores produtivos .O Boletim do C.E.G. de Coimbra apoia assim abertamente o 
momento patriótico então vivido em Portugal, em torno do problema da índia. 

No Boletim do C.E.G. ,n.° 16 e 17, de 1958, a Geopolítica - poderá algo forçadamente 
(?) ser incluída no artigo publicado sob o título Portugal e o Continente Antárctico, em que 
Amorim Girão apresenta algumas notas sobre a importância científica, económica e estratégica 
do Sexto Continente, onde já na altura era patente a existência de importantes jazidas minerais e 
de combustíveis debaixo da espessa calote gelada. No entanto, os países com interesses de 
pesquisa científica (o ano de 1958 foi considerado o Ano Geofísico Internacional, marcando o 
início do estudo em moldes modernos do Continente Antártico), concordaram em não utilizar 
aquela vasta superfície com fins geoestratégicos (implantação de bases militares), ou de 
alteração do seu delicado ecossistema através da exploração dos recursos naturais. Apesar 
disso, considera Girão que esses acordos não se afiguram assim tão pacíficos, devido ao receio 
que o elevado número de países envolvidos (Chile, Argentina, Japão, Estados Unidos, 
U.R.S.S., entre muitos outros) não resistam em explorar os recursos naturais existentes ou em 
instalar bases militares num local de grande importância geoeconómica e geoestratégica. O 
geógrafo faz um apelo pacifista e de bom senso, de modo a preservar a Antárctida para que esta 
"«Terra de Ninguém» possa vir a tornar-se «Terra de Todos»." Considera que na 
multiplicidade de países que pretendem instalar-se na Antárctida, Portugal mais do que nenhum 
outro pode reivindicar direitos históricos sobre aquele imenso continente: "Pois há um país na 
Europa em que pouco se fala a tal respeito, mas que pode exibir os melhores títulos de 
preferência nas conferências internacionais em que hajam de discutir-se os destinos do novo 
Continente, e esse país é Portugal."350 Justificando a sua afirmação pela passagem de Fernão de 
Magalhães por terras Austrais na viagem de circum-navegação - ainda hoje consta a designação 
de Província de Magalhães para a área meridional do Chile - o que leva o referido professor a 
salientar que o nosso país se encontra disposto a cooperar com os outros no desenvolvimento 
da pesquisa e investigação científica que se irá iniciar brevemente na Antárctida. 

O Boletim n.° 18 do C.E.G.,( Vol. II, 1960), é dedicado à memória do Doutor Aristides 
de Amorim Girão - o que é indicado expressamente no frontispício da capa - dado o recente 
falecimento do fundador e director do Centro de Estudos Geográficos, e desta publicação, que 
passará a ser assegurada nos próximos números - quase todos duplos - por J. Pereira de 
Oliveira, que juntamente com Fernanda Velho publica uma minuciosa bibliografia das obras de 
Amorim Girão. 

No quadro da temática da Geopolítica, é publicado o estudo A Alemanha de hoje, física 
e económica, conferência de Hermann Lautensach proferida no Brasil e publicada na íntegra 
neste Boletim351 

' Idem, 1958-B, p. 111. 
'ibidem, p. 111. 
1 H. Lautensach, 1960, pp.50-63. 
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A originalidade do tema, refere-se à potencialização dos recursos naturais no trabalho 
de reconstrução e desenvolvimento do país - dividido entre a RFA e a RDA. - sobre o qual tece 
considerações políticas.352 Em síntese, trata-se de uma conferência que evoca a paisagem no 
sentido global -Landscape - da Alemanha e de que o autor se socorre para retirar ilações 
políticas sobre o papel político-económico a desempenhar pela (nova) Alemanha (RFA.) no 
Mundo. Começa por referir que depois do "colapso da tirania de Hitler"333 a área da Alemanha 
situada para Leste dos rios Oder e Neisse ficou sobre a alçada da administração Soviética e 
Polaca: "Mas até hoje não foi ainda concluído um tratado de paz, de modo que esta parte fica 
ainda um estado político incerto." 354A área da Alemanha situada a Ocidente destes dois rios, 
forma a República Federal da Alemanha, que resultou da união dos sectores de ocupação dos 
exércitos inglês, francês e norte-americano. A zona ocupada pelo exército Soviético foi 
inicialmente organizada em moldes administrativos idênticos às da sua congénere Ocidental. 
Mas esses estados foram abolidos em 1952 em favor de 14 distritos que são denominados 
segundo as suas capitais dando origem à República Democrática Alemã. Em seguida, refere-se 
aos entraves à circulação de pessoas e bens entre as duas áreas da Alemanha dividida, 
assinalando que as vias de comunicação entre a Zona Soviética e a Alemanha Ocidental 
continuam em estado precário e são em número reduzido, sendo exigida documentação para se 
poder circular entre ambas. Descreve posteriormente o êxodo de milhões de Alemães nos 
últimos meses da Segunda Guerra Mundial para Ocidente, muitos deles provenientes do 
extremo oriental da Alemanha nazi, e dos territórios de Leste, provavelmente de áreas da 
Polónia e da Rússia ocupadas pelos alemães no decorrer do conflito mundial. O afluxo de 
refugiados às áreas da Alemanha Ocidental obrigou à dinamização de todas as forças produtivas 
nos diversos sectores de actividade. "Pode-se dizer que toda a vida económica e social da 
Alemanha Ocidental depende deste desenvolvimento industrial dos últimos anos. Foi por ele que 
a República Federal foi salva da pobreza, da fome e da miséria dos primeiros anos depois da 
derrota."355 

Conclui a descrição da situação política da Alemanha, com a problemática das 
restrições e da ocupação e divisão de Berlim, contando com a ajuda dos Aliados Ocidentais 
para que a RFA se torne cada vez mais próspera, tanto assim que já hoje em dia apresenta um 
contraste acentuado com a pobreza existente na área controlada pelos Soviéticos. Enquanto no 
sector soviético (Berlim Oriental) a reconstrução é lenta, o contraste com Berlim Ocidental 
não podia ser maior; a reconstrução urbana é uma realidade visível e a vida económica 
desenvolveu-se, com a ajuda da República Federal e dos aliados ocidentais, embora o cerco 
pela Zona Soviética torne nesta época de «Guerra Fria», de possível confronto entre as 
superpotências esta uma zona particularmente insegura porque susceptível a conflitos, 
podendo mesmo considerar-se uma zona de fronteira de tensão. 

352 Recordemos que o Dr. H. Lautensach, viveu durante algum tempo na RD. A, refugiando-se na RFA ainda na 
década de quarenta 
353 Ibidem p. 51. 
354 Ibidem. 
355 Ibidem, p. 54 



178 

3.4 - A Recepção das Concepções Geopolíticas de Amorim Girão 

Tendo uma opinião que em muitos aspectos está em consonância com Amorim Girão, 
embora em termos epistemológicos Damião Peres como historiador siga uma metodologia e 
faça uma análise diferente da formação e consolidação do Estado e da Nação Portuguesa com 
bases histórico-geográficas, apontaremos os aspectos relacionados com a geografia Política que 
estão na origem da fronteira portuguesa relativamente aos reinos vizinhos, o que implicará 
necessariamente uma ligeira abordagem dos problemas inerentes à formação e consolidação do 
País. Esta é precisamente a temática da sua obra ao longo da qual referencia a opinião de 
diversos investigadores (historiadores, geógrafos, antropólogos e juristas) para equacionar essa 
problemática, permitindo-lhe fundamentar com mais segurança a sua opinião pessoal sobre o 
assunto.356 

Logo no início da publicação Como Nasceu Portugal (1938), começa por citar o 
historiador Alexandre Herculano que adianta para a formação de Portugal aquilo que Damião 
Peres denomina de «tese política», isto é a individualização de Portugal ficou a dever-se a 
conflitos armados e a tratados diplomáticos: "O reino de Portugal formou-se pelos dous meios 
de revolução e reconquista"357, para logo de seguida a confrontar com a teoria diametralmente 
oposta em que a individualização de Portugal assenta em bases deterministas de ordem 
geográfico-naturais, o que rejeita em absoluto, o defensor desta hipótese é o geógrafo francês 
Elisée Reclus, que no vol. I da sua Nouvelle Géographie Universelle se esforçou por valorizar 
o factor geográfico como criador de independência portuguesa, e importante no próprio traçado 
da fronteira sem que o acaso ou a acção do Homem fossem factores determinantes: "De même 
que dans un précipité chimique un cristal prend une existence propre et se limite par des arêtes 
précises, de même le Portugal s'est détaché du reste de la Péninsule en se donnant des 
frontières presques rectilignes:Le port si bien situé de Lisbonne a été, pour ainsi dire, le noyau 
autor duquel s'est opéré la cistallisation."358 Cremos que Damião Peres foi na época, um dos 
raros historiadores a apontar a similitude de ideias entre Alexandre Herculano e J. Oliveira 
Martins sobre um assunto em que se são divergentes em alguns aspectos, têm em comum o 
facto de considerarem que a formação de Portugal como país livre e independente se ficou a 
dever à acção enérgica daqueles barões de que falava o historiador portuense dos finais de 
Oitocentos. Foi ele possivelmente o primeiro a aperceber-se que não havia verdadeira unidade 
racial nem fronteiras naturais entre os países ibéricos, o que suponha constituir um factor de 
instabilidade política porque grande parte dos outros países da Europa tinham fronteiras 
naturais ou políticas bem definidas, daí a razão da nossa decadência e a sua obstinação por uma 
(natural) integração na futura Federação Ibérica. 

Os progressos das Ciências Sociais e Humanas, permitiram que desde os finais do século 
passado se equacionasse com maior profundidade o problema, mesmo a partir de pontos de 
vista diversos consoante a formação científica e até as inclinações político-ideológicas de cada 
um, como sejam Teófilo Braga, Ricardo Severo, Alberto Sampaio, Martins Sarmento e Leite de 
Vasconcelos. Para o autor desta Dissertação, uma das contribuições mais inovadoras, é a de 
António Sardinha, que apesar da sua linha ideológica se filiar num conservadorismo extremo, 

' D. Peres, 1938-A, 85 p. 
Ibidem, pág 8 
; E. Reclus, 1887, p. 968 
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põe de parte como factores determinantes para a independência de Portugal uma série de 
condicionalismos de ordem geográfica anteriores à própria Nação, aceitando como mais válida a 
explicação da existência de uma vontade forte resultante de um grupo de indivíduos que pensa 
e age colectivamente dando origem à formação precoce dos municípios, gérmens de liberdade e 
autonomia, em contraste com o centralismo de Castela, contribuindo assim para a 
individualização progressiva do território situado na faixa ocidental da Península Ibérica. 

Também são registadas outras opiniões sobre o assunto, embora pressentindo a menor 
credibilidade que Damião Peres dá a determinados autores, como sejam as teorias apresentadas 
por António Sérgio em que a individualidade de Portugal se traçou desde cedo, devido à 
atlantização do povoamento e consequente (?) delimitação dos convenu romanos que quase 
decalcam os limites de Portugal e da Galiza com Castela-Leão, apontando como António 
Sardinha a coincidência entre os limites geográficos da fronteira portuguesa e a utilização da 
língua galaico-lusitana no lirismo do Cancioneiro, utilizada nos romances românicos do 
Ocidente. Teoria de que Damião Peres discorda em absoluto, argumentando que a utilização 
dessa língua, antepassado directo do português e do galego, se alargava bem mais para Este da 
actual fronteira hispano-portuguesa. Enquanto que Mendes Correia pretende ver prefigurada a 
individualização do território português através da coincidência em termos geográficos entre a 
actual fronteira política com a área ocupada pelos Lusitanos.359 

Para além da sua argumentação derivada da formação académica como historiador, 
Damião Peres vai buscar às teorias formuladas pelos geógrafos bases de apoio que lhe permitam 
justificar as suas próprias conceptualizações sobre a formação de Portugal, que não estavam 
muito em consonância com a historiografia oficial, que contrapunha a individualização de 
Portugal no quadro da Península Ibérica nos aspectos culturais, linguísticos, morfológicos, 
políticos e económicos, consequência de um período histórico de nacionalismo exacerbado. 
Talvez por isso, se socorra preferencialmente das opiniões abalizadas e relativamente moderadas 
de Aristides de Amorim Girão: " Fugazmente, uma ou outra voz discordante se tem feito ouvir, 
protestando explicita ou implicitamente contra o dogma estabelecido. Insistente e 
persistentemente, só a voz do Prof Amorim Girão, que tem contestado com a sua autoridade 
especial de geógrafo eminente, o simplismo das doutrinas proclamadoras de um iniludível 
condicionalismo geográfico». "360 

Aquele historiador não concorda com a opinião de Silva Telles: Portugal não se 
individualiza relativamente a Espanha por existir uma diferenciação em termos naturais, com a 
excepção da Galiza que considera como tendo grandes semelhanças com o norte de Portugal, 
Damião Peres considera mais correcta a opinião de A. Amorim Girão quando este esclarece que 
não existe individualidade geográfica de Portugal. Pelo contrário, as ditas regiões portuguesas 
assemelham-se na sua heterogeneidade às vizinhas regiões espanholas, com excepção da faixa 
litoral ocidental e das grandes bacias hidrográficas que são comuns aos dois países. Parecer 
muito idêntico ao do seu Mestre Ferraz de Carvalho, que admite uma continuidade geológica 
entre Portugal e Espanha pelo facto da maior parte das áreas fronteiriças e do interior em geral 
estarem integradas no Maciço Antigo, não se podendo afirmar taxativamente com segurança 

Data precisamente do ano de 1938, pouco depois da publicação desta obra, a célebre polémica travada entre 
Mendes Correia e Damião Peres, sobre as causas da formação e independência de Portugal, respectivamente nos 
artigos Portugal Ex-Nhilo\ e Portugal ex-Animo-Portucalensium (1938-B). 
360 D. Peres, 1938-A,p. 13 
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que haja elementos naturais a separar os dois países, pelo contrário, as cadeias montanhosas 
prolongam-se de ambos os lados da fronteira, fundamentada a opinião de Ferraz de Carvalho e 
Amorim Girão, o que leva Damião Peres a abalizar sem sombra de dúvidas a opinião destes dois 
geógrafos.361 

A crítica mais contundente, reserva-a o autor para Hermann Lautensach, pelo facto 
deste geógrafo afirmar que existem diferenças flagrantes quanto aos aspectos 
antropogeográfico e fisicogeográfico entre Portugal e Espanha, entrando em evidente 
contradição consigo mesmo, quando é o próprio que afirma a existência de uma fraca densidade 
populacional ao longo de toda a faixa raiana, a par de evidentes ligações morfológicas existentes 
entre a Extremadura e o Alentejo, o Minho e a Galiza. 

Para o historiador portuense, é a própria Geografia e as ciências a ela associadas que 
corroboram as asserções da História sobre a independência de Portugal, pois têm repetidas 
vezes afirmado os geógrafos Brunhes e Valfeux que as áreas mais propícias à eclosão de 
Estados são aquelas onde a heterogeneidade regional permite a existência de recursos para que 
um território se baste a si próprio, precisamente como se verificou no exemplo português. 
Podemos afirmar assim que a Geografia Política corrobora a própria teoria histórica de Damião 
Peres e de diversos geógrafos em que se salienta Amorim Girão, sobre a formação de Portugal 
como Estado independente. 

Em termos de conceitos essenciais inerentes à Geografia Política, debate o conceito e a 
formação do Estado, da Nação e da Pátria, concluindo que o primeiro é uma entidade política 
que em circunstâncias específicas de unidade colectiva da sua população origina uma Nação; 
mas quando esta se converte em algo mais do que uma mera unidade baseada em interesses 
materiais como seja um conjunto de valores e ideais místicos mais ou menos sublimados, então 
podemos falar em Pátria. Embora o autor não o afirme, estas ideias expressas segundo uma 
linguagem mais historicista do que geográfica não se afastam muito daquelas preconizadas por 
F. Ratzel nas suas obras Politische Géographie e Anthropogeographie conceitos carregados de 
simbolismo numa época em que o nacionalismo do Estado Novo atingiria em breve o seu zénite 
com as comemorações do Triplo Centenário. 

Numa edição posterior, Como Nasceu Portuga?62 (1955), mais elaborada, contando 
com a opinião de mais investigadores dentro do campo da História e da Geografia, que não 
apenas aqueles das primeiras décadas do século, tratando os assuntos através de uma exposição 
mais amiudada a par de um debate mais aprofundado sobre o tema central que continua a ser a 
génese e individualização de Portugal no contexto da Península Ibérica.363 Inicia esta edição da 
obra com um debate em torno das raízes comuns dos antepassados dos portugueses, refere a 
opinião de J.P. Oliveira Martins, em que o historiador oitocentista defende que não existe 
filiação directa entre os actuais portugueses e os Lusitanos, quer dizer que este povo foi o 
tronco comum de diversos povos disseminados pela Península Ibérica e Norte de África. Por 

361 A. Carvalho, 1929 e A. Girão, 1928-A P 308. 
362 D. Peres, 1955, 109 p. 
363 Entre os autores citados contam-se os seguintes com as obras que os celebrizaram: Teófilo Braga ( A Pátria 
Portuguesa, 1894 ;História da Literatura Portuguesa, Vol. I. Idade Média, 1909); Leite de Vasconcelos 
(Religiões da Lusitânia, 1897); Ricardo Severo (Origens da Nacionalidade Portuguesa, 1911) ; António 
Sardinha (O Território e a Raça, in A Questão Ibérica, Lisboa, 1916.ou com ligeiras diferenciações na obra A 
Pátria Portuguesa, in Aliança Peninsular, Porto, 1924), Mendes Correia (Os Povos Primitivos da Lusitânia, 
Lisboa 1924) 
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conseguinte, não existiria uma delimitação, uma fronteira etnográfica que prefigurasse o Estado 
Português na área ocupada pelos Lusitanos, teoria que era até então comunmente aceite pelos 
historiadores do Romantismo e que se prolongou pelo menos até à década de vinte, para quase 
todos. A nacionalidade portuguesa teria origem em termos antropológicos e geográficos no 
antepassado comum que ocupava o mítico território da Lusitânia. O mesmo historiador alude à 
teoria de Oliveira Martins, já apresentada na edição de 1938 e que agora se completa: "Com um 
retalho da Galiza, outro retalho de Leão, outro da Espanha meridional sarracena, esses príncipes 
compuseram para si um estado."364 

Entre todas as teorias expostas, das quais elaborou uma súmula, Damião Peres refere 
como sendo uma das mais credíveis a de Alfredo Pimenta, que dá ênfase à formação do Estado 
Português através da acção guerreira dos seus primeiros reis e dos vassalos, só se formando a 
Nação alguns séculos mais tarde quando os habitantes - a grei - tiveram a consciencialização de 
pertencer a um todo individualizado face ao reino de Castela-Leão. Muito idêntica é a posição 
de Amorim Girão, que como geógrafo amplamente citado, refere um dado novo em relação ao 
escritor Alfredo Pimenta, introduz as características naturais, geralmente de ordem morfológica 
e hidrográfica como factores a ter em conta na formação das fronteiras política e geográfica 
entre os Estados do Ocidente da Península Ibérica. Vale a pena transcrever algumas das 
passagens mais significativas em que o historiador se refere aos conceitos do geógrafo Amorim 
Girão sobre a formação de Portugal: "(...) «O desmembramento de Leão do Condado 
Portucalense (1097), constituído pelas terras situadas ao S. do rio Minho, é um acontecimento 
que os acasos da história e a ambição pessoal de um príncipe, aliás estrangeiro, explicam melhor 
do que a adversidade de condições geográficas ou étnicas do território por onde se estendia o 
referido Condado (...) Digamos aos nossos vizinhos que o território português não é distinto da 
Espanha (...) mostrando que o vínculo nacional é tão forte que não tivemos necessidade de 
encontrar um território à parte, para vivermos uma vida independente»."365 

Outros dois geógrafos de opinião dissonante da anterior, aos quais todavia Damião 
Peres dá menor importância do que os citados anteriormente, são Luís Schwalbach e H. 
Lautensach, sobre a individualidade Hispano-Portuguesa, que merecem ser aqui referenciadas, 
mais que não fosse porque estes geógrafos são cruciais para o estudo da Geopolítica da 
Península Ibérica. A opinião do geógrafo de Lisboa oscila a meio caminho entre o determinismo 
de Silva Telles e a visão historicista-regionalista de. Amorim Grão, que afirma existir uma certa 
identidade em termos morfológicos entre ambos os lados da raia peninsular, visto pertencerem 
ambas ao Maciço Antigo. Porém as diferenças em termos étnicos, paisagísticos e em menor 
grau na morfologia e na hidrografia, tudo conduz a uma diferenciação de Portugal dentro da 
Península Ibérica: "Não afirmaremos que a actual raia corresponda exactamente ao limite duma 
entidade geográfica, proclamaremos, no entanto, que Portugal se individualiza perfeitamente do 
resto da Península, embora nos recordemos de que a maioria do território pertence à Meseta 
(...) Reparemos atentamente (...) para a espessura das bossas orográficas num e noutro país, 
para a fisionomia dos rios e antes e depois de terem ultrapassado a fronteira, para a relativa 
homogeneidade racial do nosso povo»."366Em relação a. Hermann Lautensach, considera o 
historiador Damião Peres que este, apesar da fama dos seus estudos como geógrafo, cometeu o 

'D.Peres, 1955, p. 9 
'Ibidem, pág 9 ( cit. de A. Girão, Geografia Física de Portugal, Coimbra, 1915, pp 12-13). 
5 Ibidem, pág 23 ( cit. de L. Schwalbach, 1933, pp 26-27). 
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erro de considerar Portugal perfeitamente distinto da Espanha em termos antropológicos e 
morfológicos, com a agravante de se contradizer a si próprio em termos de densidade 
populacional da área raiana e nas afinidades existentes entre as regiões fronteiriças no Norte do 
país, aliás já apontadas na antepenúltima edição (1938) da obra referenciada 

Justificando em parte as teorias de L. Schwalbach, mas corroborando na íntegra o que 
foi afirmado por Amorim Girão repetidas vezes na Geografia Humana de Portugal, Damião 
Peres refere tal qual como os dois geógrafos anteriores, que Vallaux e Brunhes tinham razão 
quando afirmavam que as áreas mais propícias à eclosão dos Estados são aquelas onde existe 
uma diferenciação paisagística acentuada, indicadora da heterogeneidade dos recursos 
necessários para a viabilidade de um Estado que é praticamente uma transcrição do que afirmam 
os geógrafos Amorim Girão367 e em parte Luís Schwalbach 368 na mesma ordem de ideias. 
Merece especial atenção ao comentar Damião Peres, o estudo apresentado por Orlando 
Ribeiro369 pela profundidade de que se reveste e pelas inovações que contém, onde se põe em 
destaque a existência de dois aspectos que individualizam o Ocidente Peninsular, o que deverá 
incluir em princípio o actual território português, ou grande parte dele, a Galiza e, 
possivelmente, algumas áreas pertencentes a Leão. Aí se conservaram as remotas civilizações 
pré-clássicas relativamente homogéneas ou pelo menos com traços culturais comuns, numa área 
bastante povoada, foram a origem de uma civilização "que se manifestou «em Portugal, na 
Galiza, e nas províncias espanholas mais próximas da fronteira portuguesa»"370, corroborando 
pelo menos em parte a teoria de Luís Schwalbach de Amorim Girão e do próprio Damião Peres, 
de que a diferenciação peninsular a existir não coincidiu com a delimitação da fronteira política 
ou geográfica portuguesas, mas abrangeu diversas áreas da Península Hispânica, pertencentes 
aos reinos de Portugal da Galiza de Leão de Castela e possivelmente de Navarra e de Aragão. 

Relativamente à teoria defendida por Orlando Ribeiro, o historiador Damião Peres 
reconhece efectivamente indissolúveis laços comuns em termos linguísticos e étnicos entre a 
Galiza e Portugal, mas apenas isso e nunca o facto de serem áreas ou regiões pertencentes à 
mesma unidade geográfica porque, nos diversos conflitos ocorridos ao longo dos séculos, 
Portugueses e Galegos sempre se guerrearam manifestando uma realidade geopolítica que é o 
facto de ambas as populações pertencerem a Estados diferentes, e o que é mais, a Nações 
diversas, o que implica a consciência de um antagonismo colectivo com um elemento separador. 
Como referia Amorim Girão: " (...) o Rio Minho: este tornara-se factor de oposição entre 
populações que separava."371 Da mesma maneira que o autor citado, Damião Peres, considera 
que " (...) Portugal é pensamo-lo uma realidade nacional assente numa elaboração político-
económica. Essa elaboração fez-se, obscuramente, desde a segunda metade do século IX com 

"Cremos que não tem sido ainda suficientemente posta em foco esta condição geopolítica, sem dúvida 
primacial, da nossa organização em Estado independente: A diversidade de recursos naturais favorece sempre a 
diferenciação política e a unidade nacional. Quem se basta é que se isola e podem considerar-se, com Vallaux, 
zonas favoráveis à eclosão e o desenvolvimento dos Estados aquelas onde, no menor espaço, se encontrem 
reunidas as mais variadas condições geográficas e económicas" (A. Girão, 1941, p. 432.) 
368 " Se confrontarmos o território nacional com as restantes divisões da Península, atendendo à 
proporcionalidade da superfície, verificaremos que Portugal se notabiliza pela extrema variedade de paisagens" 
(L. Schwalbach, 1938-B, p. 11). 
369 O. Ribeiro, 1939, 22 p. 
370 D.. Peres, 1955, p. 34. 
371 A. Girão,1941, p. 441. 
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o início da restauração das terras ao sul do rio Minho, que a Reconquista devastara. 
Simultaneamente despertariam as aspirações de carácter político, depois visíveis, aspirações que 
no século XII se concretizarão no estabelecimento de um Estado autónomo e na génese do 
sentimento nacional português."372 

Opinião ligeiramente diferente tem Jaime Cortesão, para quem a individualização de 
Portugal assenta em raízes étnicas mas também civilizacionais: foi a acção dos Romanos que se 
miscigenaram com os povos do Ocidente da Península Ibérica originando uma civilização 
específica que se destacou das demais existentes na Hispânia. O povoamento mercê do 
desenvolvimento urbano das civitas, concentrou-se no litoral atlântico ou em locais do interior 
ao longo das linhas de penetração constituídas pelas estradas, estas permitiriam ligar entre si os 
diversos conventi, denotando a divisão administrativa dos Romanos já uma pré-figuração das 
futuras fronteiras do território português. Outra teoria do mesmo historiador pretende 
individualizar Portugal a partir da língua utilizada e das características da literatura dos 
romanceiros, que Jaime Cortesão considera específicos do Ocidente Peninsular, mas que 
Damião Peres refuta ao provar que no que é hoje Portugal, nem todo o território era abrangido 
pela língua e literatura luso-galega. 

O que iremos expor são os acontecimentos mais relevantes que segundo Damião Peres 
constituíram os factores intervenientes na formação de Portugal, e se estes se podem considerar 
ou não em consonância com o suporte geográfico apresentado por. Amorim Girão para a 
génese e delimitação das fronteiras do Estado português na Idade Média. De facto, trata-se de 
verificar se a geopolítica da formação de Portugal se pode justificar sem grandes percalços pela 
historiografia medieval. 

Quando se processou a reconquista definitiva das terras da Galiza e do Entre-Douro e 
Minho, refere Damião Peres, o semi-ermamento era uma realidade indesmentível, que já não 
permitiu que se reconstituísse a unidade primitiva que decalcava o antigo reino Suevo. A 
diferenciação, senão mesmo as aspirações de uma certa autonomia da Terra Portucalense em 
relação à Galiza tiveram aqui os seus primórdios. Como em Amorim Girão, sublinha-se na obra 
em análise o contraste nas formas de povoamento entre a Galiza e a região compreendida entre 
os rios Minho e o Douro: enquanto na primeira o povoamento se fez de Norte para Sul, nesta 
última, ele foi feito das áreas de maior instabilidade para as mais seguras. Este repovoamento 
fez-se de Sul para Norte devido à existência de aquilo que se pode considerar para Amorim 
Girão como "O grande número de terras e territórios a que se faz referência no século XI e que 
se comprimem particularmente na região vizinha do Porto, penetrando muito para o interior ao 
longo do curso do Douro (,..)."373 Concordante com a opinião de Damião Peres, de que "(-.)o 
povoamento da Terra Portucalense se fez (...), tendo como centro de irradiação Portucale"374 a 
que Amorim Girão chama "núcleos de germinação política"375 incluindo não só Portucale mas 
também outros povoados menos importantes. No entanto, apesar de ambos os investigadores 
porem a tónica no vigor da autonomia municipal, como garante da auto-suficiência, este parecer 
torna-se mais acentuado em Damião Peres, porquanto Amorim Girão ainda aceita um certo 
intervencionismo do poder real. Contudo, este seria muito reduzido não só devido à situação 

D .Peres, 1955, p. 37. 
A.Girão, 1941, p. 438 
D .Peres, 1955, p.42 
A. Girão, 1941, p. 438 
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periférica das Terras de Portucale como também às lutas internas pelo poder no reino de Leão 
e Castela. Ao tempo de Afonso III rei de Leão a reconquista cristã já se tinha estendido até ao 
Mondego, aquilo que então se designava por extrema Durii. 

Mais tarde, a vasta área na posse de D. Henrique de Borgonha leva-o a intitular-se conde 
da província portucalense, segundo o Prof Damião Peres, denota que "Pela primeira vez, à 
diferenciação toponímica corresponde a diferenciação política, criando-se uma unidade, a 
província portucalense - pré-figuração do estado português e gérmen da nação 
portuguesa."376Quando morre D. Henrique (provavelmente em 1112) a situação política interna 
dos reinos peninsulares achava-se relativamente calma, no que respeita às «fronteiras» do 
Condado Portucalense. 

Depois das lutas entre a rainha D. Teresa e seu filho, após a batalha de S. Mamede, D. 
Afonso Henriques tomou o título de rei, que segundo Damião Peres tinha todas as qualidades 
exigidas ao tempo (guerreiras e legislativas) para ser soberano das «gentes de Portucale». O 
próprio Amorim Girão reforça essa mesma ideia, com um conteúdo mais geográfico em que se 
nota a analogia nas ideias expressas pelo historiador portuense: as discórdias entre D. Afonso 
Henriques (apoiado pela ordem de Cluny) e sua mãe D. Teresa auxiliada pelos barões galegos, 
mais do que um confronto entre famílias que provinham da mesma área geográfica e eram 
etnicamente aparentados, marca o facto assinalado pela Geografia Política da vontade de 
independência do condado de Portucale na pessoa do seu soberano. 

Outro investigador que devido às suas múltiplas actividades de homem de cultura 
superior merece destaque no panorama cultural português é sem dúvida António Sérgio que ao 
longo da sua vida foi político, escritor, pedagogo, sociólogo e historiador, debruçando-se em 
pelo menos duas obras (ambas publicadas postumamente), sobre a problemática dos 
condicionalismos histórico-geográficos da formação e evolução de Portugal, bem como as suas 
influências no carácter, nas actividades e na própria organização política do povo português. 

O que mais nos interessa em ambas as obras é confrontar a opinião do autor sobre essas, 
temáticas com aquela que é expressa por Amorim Girão, encontrar os aspectos em que são 
dissemelhantes e aqueles em que há consonância entre ambos diferentes 

Em Introdução Geográfico-Sociológica à História de Portuga?11, logo no capítulo 
inicial, surgem-nos duas ideias basilares que quase poderiam ser transcritas da Geografia de 
Portugal de Amorim Girão, quando António Sérgio considera que as particularidades da 
posição geográfica de Portugal, poderíamos até dizer da sua situação geopolítica no Mundo de 
Quinhentos, lhe permitiam uma comunicação privilegiada através do Atlântico com o Norte da 
Europa, e em direcção ao Sul, com a Africa, e contornando esta, chegar até à índia. Esse 
expansionismo dos portugueses é resultante de diversos factores entre os quais avulta a extensa 
orla marítima que António Sérgio denomina vagamente de «Ocidental Praia» da Península 
Ibérica, não se referindo como fez Amorim Girão em relação a determinadas áreas concretas de 
Portugal Continental.. 

O expansionismo marítimo dos portugueses a par da influência do reino de Leão na 
vizinha Galiza constituíram os factores explicativos para que aquela província não se ligasse a 

376Ibidem, p. 66 
77 A. Sérgio, 1973.Esta obra foi comentada por Orlando Ribeiro no título Introduções Geográficas à História de 

Portugal - Estudo Crítico, Lisboa, 1977, pp 120-145. 
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Portugal, enquanto Amorim Girão e mesmo Damião Peres acrescentam que além destas causas 
também se pode considerar a dualidade de costumes e uma certa rivalidade que separou mais 
do que uniu Portugal e a Galiza. Afirma que a Península Ibérica constitui ainda hoje um mundo 
de contrastes, como fazem simultaneamente Damião Peres e Amorim Girão. Refere-se à 
importância da heterogeneidade dos recursos das diversas regiões de Portugal como factor 
económico-social para a manutenção da independência, assim como às duras batalhas 
necessárias para a conseguir manter. Reporta-se à polémica "(...) que era moda há uma trintena 
de anos, rejeitar e atacar a opinião prudente do maior historiador do nosso país, que afirmava 
que a existência da nação portuguesa não tem fundamento racial ou geográfico, mas sim 
causalidade exclusivamente política, - sendo que as mais vigorosas das investidas eram da 
iniciativa dos antropólogos"378Esta citação julgamos nós faz alusão à célebre polémica sobre as 
origens de Portugal travada entre o antropólogo Mendes Corrêa com a publicação de «Portugal 
Ex-Nihlo ! » e o historiador Damião Peres no opúsculo «Portugal Ex-animo Portucalensium» 
ambos com opiniões contraditórias. 

Assinala António Sérgio que a individualidade de Portugal em relação a Espanha em 
termos geográficos não existe. Podemos considerar o espaço geopolítico da Península Ibérica 
como um todo. Menos ainda se pode evocar essa pretensa unidade de cada um dos dois países 
para fundamentar a sua existência em termos políticos; pois nesse caso a Espanha já estaria 
fragmentada em diversos Estados, visto a unidade política de Espanha ser uma quimera. 
Prosseguindo com o tema, acrescenta que a independência de Portugal fica a dever-se em muito 
à sua posição geográfica, porque permitiu que por via marítima chegassem homens de armas do 
Norte da Europa para ajudar na Reconquista do território para Sul, e presume-se, participarem 
ao lado dos portugueses nas batalhas contra o reino de Castela-Leão que continuava a querer 
absorver o pequeno Condado Portucalense com pretensões a tornar-se reino independente. 

Apesar de esta teoria não entrar em grande contradição com aquelas apresentadas por 
Damião Peres e sobretudo Amorim Girão, parece-nos que mais do que uma falha, existe a 
omissão de um esclarecimento por parte de António Sérgio, pois quando se refere a um 
«Portugal uno» apenas com significado em termos políticos e nunca em termos geográficos, 
esquece-se de apontar os contrastes morfológicos e fitoclimático do território português em si 
mesmo. No entanto, aceita-os implicitamente ao apresentar dois pontos de vista absolutamente 
idênticos aos de Amorim Girão, ao afirmar tal como Vallux, "(...) que há vantagem para a 
independência de um povo, na não homogeneidade do seu ambiente geográfico, na posse de 
territórios de naturezas diversas, - já que estes apresentam, pois que são diferentes, capacidades 
de produção complementares entre si, ministrando-lhe um deles o que lhe não dão os outros"379, 
ou seja, apresenta como factor importante para a independência de um país a heterogeneidade 
de recursos naturais dentro da mesma fronteira. 

Outro dos conceitos em que se aproxima bastante do geógrafo de Coimbra é a (quase) 
concordância da inexistência de uma fronteira natural entre os dois países, mas enquanto 
Amorim Girão salienta que a alteração de alguns relevos e, sobretudo, a encurtamento das 
bacias hidrográficas são factores que em certos locais bem determinados servem de separação 
geográfica entre ambos os países, A. Sérgio admite apenas a existência de alguma 
individualização geográfica pontual mais em termos paisagísticos: as margens dos rios 

Ibidem, 1978, p. 24. 
'ibidem, p. 26 
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pertencentes às duas nações destacam-se de um e de outro lado, por traços fisionómicos que 
são antagónicos, o carácter maciço e pouco recortado do litoral espanhol em relação ao 
português, bem como o predomínio, - especialmente relevante a sul do Tejo- de relevos com 
altitudes de cotas muito mais atenuadas em Portugal do que em Espanha. Sobre a morfologia 
da «terra espanhola», apresenta-se esta mais complexa em contraste com a simplicidade e 
discordância das cadeias montanhosas de Portugal. Ora, este argumento não nos parece 
completamente crível. Se por um lado é verdade que o carácter montanhoso de Espanha dá 
origem a extensas e complexas cordilheiras montanhosas que não existem em Portugal, também 
é verdade que algumas dessas cadeias se prolongam para Portugal. Como António Sérgio não 
domina propriamente um vocabulário técnico-geográfíco, vai precisamente socorrer-se das 
afirmações de Amorim Girão e de Ferraz de Carvalho para corroborar as suas teorias em que 
fundamenta a inexistência de delimitação geográfica da fronteira entre ambos os países e de 
Damião Peres sobre a formação política e económico-social de Portugal380. 

Faz notar António Sérgio com inteira razão, que a existência de uma fronteira 
geográfica, entre os dois países ibéricos, não é forçosamente sinónimo de fronteira geopolítica 
entre os dois Estados, se assim fosse, a própria Espanha estaria fragmentada numa série de 
Estados consoante a diversidade de características naturais. No exemplo português, A. Girão 
admite em locais específicos a existência de uma ténue fronteira natural, enquanto Damião Peres 
dá uma ênfase muito maior à fronteira política, mas que tem para ambos a mesma origem: 
formou-se não por acordos geopolíticos impostos pelos condicionalismos naturais mas antes, 
pela heterogeneidade dos recursos disponíveis e pela vontade colectiva da população que deu 
origem a uma Nação que quis ser independente. Esta vontade colectiva, que para Amorim Girão 
resulta da determinação de destacados elementos de todas as classes sociais, enquanto para 
Damião Peres é produto de uma élite guerreira, é que determinou a fronteira política, ou seja o 
local a partir do qual os invasores estrangeiros teriam de ser repelidos. Este mesmo conceito 
expõe de um modo claro António Sérgio: "em crises gravíssimas da independência pátria de que 
saíram vitoriosos os Portugueses, não foi nas entradas e ao pé da fronteira que puderam repelir 
a invasão do estrangeiro: foi já longe da estrema, no interior do País (...) a verdadeira «fronteira 
natural» do País foi aí a ideia de resistir à invasão, (esteve «no pensamento como ideia»,) na 
inteligência e na vontade dos cabecilhas políticos, na inteligência e na vontade dos estrategas, 
sendo portanto um factor essencialmente psíquico, uma fronteira mental. (...) Na maioria dos 
casos (ou em muitos deles) só existem as fronteiras que cada mente aceita ou que não tem 

"Como disse um distinto geógrafo nosso, «é indubitável que algumas das regiões portuguesas diferem mais 
entre si do que comparadas com as regiões espanholas a que directamente se ligam» (Amorim Girão), e isto 
coincide com a afirmação de um outro: «as diferenças entre a Andaluzia e a província portuguesa do Algarve são 
diminutas, e a maior parte do território português pertence à meseta ibérica, que Portugal partilha com a 
Espanha»; e ainda: «não foi por alinhamentos montanhosos que se fixaram as fronteiras entre Portugal e a 
Espanha, nem são troços de rios importantes que separam as duas nações irmãs; pelo contrário, as principais 
cordilheiras portuguesas são prolongamentos das cordilheiras espanholas, e os maiores rios portugueses, 
descendo de Espanha, só numa diminuta parte do seu curso servem de limites» (A. Ferraz de Carvalho); tão-
pouco a linha da nossa fronteira corresponde a uma linha de separação de clima, como nota muito bem o 
primeiro autor. Não há «fronteiras naturais» aqui; Portugal, porém , não é nisso excepção, e com dos Estados 
sucede isso mesmo. Inicialmente, a estrema de cada um dos Estados «está no pensamento como ideia»: antes de 
serem uma marcação geográfica, os limites dos povos são essencialmente humanos, económico-sociais, de 
formação histórica" (A. Sérgio, 1978, p. 28) 
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capacidade para rejeitar ou vencer."381 Reparemos que António Sérgio introduz um conceito 
senão novo em termos de geopolítica internacional - a fronteira mental - constituía novidade na 
época em Portugal, onde nem Amorim Girão, Damião Peres ou qualquer outro investigador 
que conheçamos, julgo que nunca se tenham referido ao assunto 

Entrando em domínios mais específicos, em consonância com a Geografia Política, põe 
António Sérgio a questão da formação de Portugal enquanto país independente, assunto sobre o 
qual tem pontos de vista comuns com Amorim Girão, mas apresenta algumas ideias que 
divergem do geógrafo: tal como ele enfatiza a tom da consciência colectiva da Nação 
Portuguesa na crise de Trezentos, isto é mais de dois séculos depois de criado o Estado 
Português; mas de um modo diferente, defende que aquela não foi criada por vontade colectiva 
de todas as classes sociais mesmo que comandadas por chefes enérgicos, mas sim porque isso 
convinha à classes social dominante que é quem fundamenta o ideal de Nação através do 
domínio que possui sobre o Estado. 

Defende o seu conceito Geopolítico de formação e delimitação da fronteira como uma 
divisão resultante da existência de classes sociais antagónicas com interesses económicos 
divergentes, quer se trate da impossibilidade económico-militar dos exércitos de um país 
invadirem o outro, ou da vontade da classe dirigente de um país em sobrepor os seus interesses 
de dominância mais económica do que política à classe social que detêm o poder no país 
vizinho. Como as guerras de conquista ou de defesa se fazem com soldados, está implícito nas 
palavras de Sérgio que um factor crucial para a expansão geopolítica de um Estado está sujeito 
a dois condicionalismos: o primeiro é a vontade colectiva da Nação em querer e poder 
conquistar um determinado território a outro país, como diriam Ratzel ou Hausehofer necessitar 
de espaço vital para satisfazer os desígnios económico-sociais e políticos desse povo. 

Quanto a nós, António Sérgio atinge um nível conceptual mais avançado do que outros 
investigadores no aprofundamento desta temática, afinal de grande importância para explicar a 
génese e evolução política das fronteiras peninsulares. Como a esse propósito refere o próprio, 
resulta dos acontecimentos históricos provenientes das lutas de classes pelo acesso ao poder: "A 
fronteira é a linha em que se estabelece o equilíbrio entre as forças antagónicas de expansão 
económica de duas classes dominadoras que se avizinham. Quem traça as extremas de cada 
Estado (...) é a impotência da classe que nele impera para estender mais longe o seu próprio 
mando, à custa da classe dominadora dos territórios vizinhos dos que tomou para si (...) Por 
isso aventamos esta nossa hipótese de que o perímetro raiano em que Portugal se inclui foi de 
início o limite do poder de expansão da classe dominante"382 

Um outro aspecto de carácter determinista, é aquele que pretende ver a independência 
de Portugal como produto de uma raça diferente da de todos os outros povos ibéricos. Já 
Amorim Girão e, com menos ênfase Damião Peres, tinham salientado que mesmo no território 
metropolitano, as características étnicas - visto não se poder sequer falar em «raça portuguesa»-
eram extremamente heterogéneas devido à posição geográfica do país que permitiu desde 
tempos recuados uma mistura de elementos do Magreb com outros provenientes do Norte da 
Europa ou mesmo do interior da Península Ibérica, pois os contactos não seriam 
demasiadamente difíceis, dada a quase inexistência de barreiras físicas. Essa população 
miscigenou-se, criando com o decorrer do tempo a formação da entidade política que é o 

A. Sérgio, 1978, pp. 31-32. 
Ibidem, pp.35- 36 
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Estado, uma única consciência nacional, que se denomina de Nação, ideia que é corroborada 
inteiramente por António Sérgio que até acha ridícula a aceitação da existência de uma «raça 
portuguesa», num povo que quando se deu a Expansão marítima foi o promeiro a enveredar 
pela mistura de etnias. Exactamente como Amorim Girão, indica o historiador e ensaísta, que o 
facto da nossa fronteira se delimitar desde os primórdios da nacionalidade segundo um traçado 
paralelo ao litoral, significa antes de mais uma vez que quase não existem elementos naturais de 
delimitação, a preponderância da orla costeira na génese da nacionalidade, o que leva António 
Sérgio em consonância com Amorim Girão a interrogar-se afirmativamente se: "Não devemos 
ver, por consequência, um efectivo instrumento de autonomia política no sermos a «praia 
ocidental» da Europa. "383 

No segundo capítulo da obra, António Sérgio trata das Condições Naturais do território 
português, avisando que o faz sem pretensões geográficas mas apenas para justificar 
determinados factos históricos e compreender a evolução sócio-económica do país. Inicia o 
capítulo com uma descrição bastante simples do relevo peninsular, onde encontramos uma 
quase transcrição de elementos de Geografia Física do Dr. Ferraz de Carvalho: " (...) «a 
península hispânica (...) pode considerar-se formada no seu conjunto por um vasto planalto 
central, a que se encostam em quase toda a periferia planícies de aluvião resultantes dos 
depósitos operados pelos rios que descem desse planalto»."384 Elaborando uma descrição da 
morfologia peninsular muito idêntica aquela que foi apresentada e comentada por A. Girão385, 
apenas salienta que a disposição do relevo dificulta as comunicações entre os dois países 
ibéricos, particularmente pelo nordeste onde as «alturas leonesas» tornam morosos o 
intercâmbio com Trás-os-Montes e a Beira Alta. Muito específica é a sua visão do conjunto do 
relevo da Península Ibérica, apresentado num mapa que julgamos ser uma simplificação dos 
elementos representados cartograficamente por Dantin Cereceda e Hernández-Pacheco na 
mencionada obra de Amorim Girão.386 

O comentário morfológico serve para António Sérgio inferir conclusões de ordem 
geográfico-política sobre a divisão fronteiriça e o relacionamento entre os dois países: "(...) e 
logo se nos imporá um carácter de Ambiente: a divisão do solo em compartimentos distintos, 
separados por cordilheiras de difícil trânsito,- circunstância favorável aos regionalismos, à 
constituição política federalista, que foi contrariada no decorrer da História pelos homens 
dominantes da região de Castela. Um segundo carácter (que se prende com este ) é a difícil 
comunicação do Centro da Ibéria com a quase totalidade das regiões marítimas, e a estreiteza 
destas. Aliás dentro da área da própria meseta os diversos compartimentos se não comunicam, 
desmentindo assim o que tenderiam a crer os que olhassem tão-só à extensão da 
planura." Apenas queremos fazer um reparo de evidente teor geopolítico a esta última 
afirmação de António Sérgio. Não se entende claramente o que pretende dizer com o facto da 
política federalista ter sido contrariada pelos homens de Castela. Pode a afirmação ter dois 
sentidos: ou não estavam directamente interessados na unificação da Península Ibérica sob o seu 
mando, o que parece duvidoso dadas as inúmeras guerras e revoltas de vários reinos 
peninsulares para manter a independência, dos quais o de Portugal foi o único que a conseguiu 
383 Ibidem, p. 33. 
3S4Ibidem, p. 40. 
385 A. Girão, 1941, pp. 29-30. 
386 Ibidem, p. 30, fig. 10 e 11 
387 A. Sérgio, 1978, p. 46. 
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manter quase interruptamente ao longo da história, ou então não lhe interessará uma união 
política do tipo federalista que acarretaria problemas políticos para o centralismo espanhol. 

Convirá para terminar a análise geográfica dos condicionalismos naturais de Portugal 
sob a óptica deste historiador, debruçarmo-nos sobre a génese do território português, até 
porque servirá para corroborar ou não a opinião de Amorim Girão e confrontar com a de 
Damião Peres sobre o assunto. Para isso socorremo-nos de outra obra do mesmo autor 
intitulada Breve Interpretação da História de Portugal™, onde apenas queremos sublinhar a 
concordância em muitos aspectos com os outros historiadores mencionados, sobretudo no que 
concerne à ruptura da Galiza com Portugal, que A. Sérgio denomina de Galiza leonesa e Galiza 
portucalense, enquanto os dois autores anteriores sublinharam bem que a Galiza já estava 
cultural, social e politicamente separada de facto do Condado Portucalense. Também como os 
dois investigadores supracitados, António Sérgio refere os contactos de diversa índole, entre 
cristãos e muçulmanos que dá a entender serem frequentes. Refere em seguida a estrutura social 
do Reino até este adquirir praticamente a configuração actual, isto é as primeiras demarcações 
da fronteira terrestre apoiadas em causas de índole sócio-económica, salientando, como Damião 
Peres, e em menor grau Amorim Girão, o imenso poder do Rei, embora este fosse moderado 
pelos nobres, que administravam domínios extensos. Sendo que nenhum dos supracitados 
autores manifesta a preocupação de António Sérgio pelos efeitos sociais de tal política: " (...) 
um dos grandes males da nação foi que a fidalguia se não enraizou nos seus campos, não 
exerceu um verdadeiro papel civilizador - um papel de direcção e protecção dos seus povos -
antes se fez parasita do povo e do Poder Central. Os maus efeitos desse vício sentem-se ainda 
hoje no País."389 

Apresenta ainda uma proposta de divisão regional do país, que é uma simbiose entre a 
divisão administrativa de Barros Gomes (1878) e a divisão regional que Amorim Girão propõe 
(1930), a versão resultante é idêntica aquela apresentada pelo geógrafo de Coimbra, embora 
mais simplificada. Esta breve incursão pela(s) múltipla(s) proposta(s) de divisão regional do 
país, não tem por objectivo senão mostrar que a heterogeneidade de Portugal Continental 
poderá vir a ter importantes reflexos na sua Geografia Política, pela criação de poderes 
administrativos regionais com um grau de autonomia variável em função dos desejos da 
população, tal como acontece em Espanha. Agora que os azedumes de carácter nacionalista e as 
divisões geopolíticas fronteiriças entre os dois países já não têm qualquer significado, porque 
não pensar como Oliveira Martins e tantos outros numa Federação de Regiões Autónomas da 
Península Ibérica ?Em apoio desta tese terminamos com uma citação: "Segundo o historiador 
Oliveira Martins (1845-1894), é Portugal uma nação mas não uma nacionalidade, isto é, existe 
pela vontade enérgica dos grandes chefes, de um escol de direcção, sem que tenha unidade de 
raça ou fronteiras naturais: e nem estas ideias (...) nos parecem destruídas de todo pelos seus 
actuais contraditores"390 

Sem menosprezar a obra de Amorim Girão, antes pelo contrário, o facto de este elaborar um 
conjunto de trabalhos dirigidos ao público português, aliado ao facto de pouco se deslocar aos 
Congressos Internacionais ou manter contactos frequentes, com geógrafos estrangeiros, 

' Idem, 1972. 
'ibidem, 1979, p. 17 
'ibidem, p.15. 
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condicionaram a divulgação da sua obra fora de Portugal. No entanto, as obras Lições de 
Geografia Humana191 (1936) e sobretudo a Geografia de Portugal 392(1941), são obviamente 
marcos na Geografia portuguesa pela inovação, rigor e clareza dos temas expostos. 

Contudo, alguns dos seus escritos foram editados em obras estrangeiras, com intuitos 
marcadamente políticos como La Division Provinciale de L'État Nouveau Portugais393 Mas 
também conhecemos colaboração esporádica em revistas, como se denota do artigo Origines de 
L'État Portugais. e a publicação norte-americana Landscape {Magazine of Human 
Geography) que publicou no seu vol. N.° 3, n°l, Julho(?)de 1953, um artigo de Amorim Girão 
onde este geógrafo faz uma crítica à definição de Geografia Humana apresentada por Le 
Lannou, nos dois números anteriores da mesma publicação, sugerindo Amorim Girão uma outra 
definição que no seu entender seria mais correcta.395 

O conhecimento das obras de Amorim Girão no estrangeiro, fica-se no entanto a dever-se antes 
de mais à projecção do seu Atlas de Portugal, (Coimbra, 1941), a qual é referida Na 
Geographical Review (October 1957) num artigo de Miss Ena L. Yonge, que numa análise dos 
Atlas europeus publicados depois(?) da Segunda Guerra Mundial, faz uma referência elogiosa à 
obra em questão." Os encorajamentos que o autor recebeu para a publicação de uma nova 
edição do seu Atlas de Portugal, por parte de investigadores nacionais e estrangeiros (ingleses e 
norte-americanos) levaram à publicação de uma 2a edição com o propósito de " Sem deixar de 
dirigir-se a nacionais, esta edição do Atlas de Portugal tem uma especial finalidade: dar a 
conhecer melhor aos Estrangeiros um País que muitos consideram ainda «simples província de 
Espanha», chegando mesmo a apresentar cartas geográficas da Península Ibérica, em trabalhos 
de responsabilidade apenas com esta designação: Spain!. Correm também lá fora, em livros 
impressos, muitas fantasias acerca da geografia de Portugal. E não só do Portugal da Europa, 
mas também do Portugal de África, da Ásia e da Oceania. Há ainda alguns espíritos 
influenciados por falsos conceitos anticolonialistas, que nem sempre compreendem muito bem 
como é possível que um Estado se encontre disperso pelo mundo, sem qualquer espécie de 
continuidade territorial"397 

391 . Existe uma 2a Edição de 1940. 
92 Existem mais duas edições posteriores, em 1949-51 e em 1960, sendo que esta última obra teve uma certa 

difusão no Brasil. 
393 "Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa", LVI (5-6), pp. 195-200, Lisboa, 1939. Publicado sob o 
mesmo título(?) "Comptes Rendues du Congrès International de Géographie", Amesterdam, Tome H, Section 
III, pp. 277-281. 
394 "Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Est", XI, 3-4,, Toulouse, 1941; pp. 155-158 
395 A. Girão, 1953-D, pp 95 -96. 

"O Atlas de Portugal de 1941 não é esquecido. Faz-se dele uma boa descrição, acrescentando-se esta nota, 
com a qual não deixaremos de concordar: The poor quality of the paper is infortunate, since so careful a 
compilation deserves a more lasting embodiment" ( Idem, 1957-A, p. 102 ) 
397 Idem, 1958-A,"Prefacio" , s/n. 
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3.5 - Linhas de Investigação na Obra de Amorim Girão 

Como conclusão sobre este estudo do pensamento geográfico da Escola de Coimbra, que 
se centra quase exclusivamente no Professor. Amorim Girão, podemos salientar que este tinha 
especial predilecção pela análise de temáticas que se enquadrassem dentro da Geografia 
Regional. Logo será fácil verificar que a maioria dos seus estudos versam sempre a interacção 
Homem-Meio. Como geógrafo pertencente à Escola Vidaliana clássica, ocupa-se tanto da 
Geografia Física como da Geografia Humana mas, no decorrer dos anos Amorim Girão foi 
mudando o seu parecer, dando cada vez mais importância à Geografia Humana em detrimento 
da Geografia Física. 

Quanto à Geografia Política, esta aparece quase como um complemento da Geografia 
Regional, especificamente no que respeita à divisão administrativa versus traçado fronteiriço. 
Também se enquadram nessa temática os seus escritos sobre as condições de vida e o problema 
da colonização portuguesa no Mundo. 

No que concerne à Geopolítica, esta surge quase sempre de um modo camuflado - sem 
indicar a denominação - ,e enquadrando-se numa ou noutra temática inócua em termos políticos 
para o regime. Talvez seja mesmo uma estratégia concertada para deixar subentender certas 
mensagens, num discurso de meias-linhas, que de outro modo a censura não deixaria publicar. 
Apenas se conhecem, e não é assim tão poucos, alguns artigos onde a Geopolítica aparece de 
forma declarada, referindo-se a temas Peninsulares mais actuais, como as questões da 
Autonomia de Portugal no enquadramento Peninsular (com referências explícitas ao Pacto 
Ibérico), e mesmo algumas notas mais dispersas sobre o repúdio do Nazismo e de todas as 
ditaduras. Conhece perfeitamente os grandes clássicos que trataram a temática da Geopolítica 
mundial, não só porque os nomeia- Ratzel, Vallaux, Mackinder, Allix, Brunhes, Febvre, Le 
Lannou -,como até os cita em abono das suas ideias. 

Nota-se que a partir da década de cinquenta, especialmente no Boletim do Centro de 
Estudos Geográficos, trata amplamente temas de Geopolítica, embora não os considerando 
como tais, desde a Política Colonial em que justifica a presença portuguesa na índia, medidas a 
tomar para uma mais eficiente colonização das possessões africanas, em particular de Angola, 
da posição geoestratégica dos Açores e de Portugal Continental no âmbito da N.A.T.O. no 
início da Guerra Fria, da influência mundial da Comunidade Lusíada (Império Português e o 
Brasil), o papel da NATO. na segurança da Europa Ocidental e Mediterrânea face à União 
Soviética, sobre a O N U , a adaptação dos Impérios Coloniais aos novos tempos, a possível 
descolonização que já e advinhava, em particular para o Império Francês e, a formação de uma 
Comunidade de Estados Europeus. 

Talvez por isso, podemos concordar com Carlos Silva quando afirma que: "A 
reconstrução e criação de novas formas de organização política internacional com expressão 
territorial, colocadas pelo fim da II Guerra, levou-o a escrever sobre geopolítica internacional. 
Dissertou sobre a criação da NATO explicitando as razões que estavam, do seu ponto de vista e 
na linha do pensamento de Mackinder, subjacentes à extensão geográfica desta nova 
organização político-militar. Uma vez mais se mostrou tributário da escola francesa, através de 
A. Demangeon, por exemplo, quando defendeu a criação de «agrupamentos regionais de 
Estados» como forma de garantir uma maior estabilidade política no globo."398No entanto, não 

C. Silva, 1990, p. 53 
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podemos corroborar a opinião do mesmo autor, quando afirma que podemos considerar 
Aristides de Amorim Girão o percursor da Geografia da Administração Pública em Portugal e 
um introdutor de muitos temas de Geografia Política em Portugal, porque a pesquisa efectuada 
no primeiro tema não implica forçosamente a investigação do outro, o seu contributo teórico e 
prático foi muito maior naquele domínio do que na Geografia Política. Afirma-se que: "A 
sintonia com as ideias dominantes na época entre os geógrafos de língua francesa e a 
modernidade de algumas das suas ideias e propostas são facetas que se evidenciam na sua obra. 
Por último, devemos sublinhar o sentido de aplicação prática que sempre deu à sua investigação 
no domínio da Geografia da Administração Pública" 3 " Mas, diremos nós, não nos esqueçamos 
da profunda influência que as ideias deterministas da Escola Alemã exerceram sobre A. Amorim 
Girão - pelo menos durante a sua fase inicial de investigador- e, mais tarde, a partir da década 
de quarenta as teorias anglo-saxónicas em manifesta concorrência com o regionalismo vidaliano. 

4 - Orlando Ribeiro e a Originalidade da Civilização Portuguesa 

4.1 - Uma Ciência mais Humanista 

Antes de analisar o pensamento ribeiriano sobre a conceptualização em Geografia e 
eventuais interligações com a Geografia Política e / ou a Geopolítica, conhecer alguns dos 
aspectos mais relevantes sobre a sua biografia científica, até porque seria impossível elaborar 
uma análise detalhada sobre um dos mais prolixos geógrafos portugueses, recordando que 
existem diversos estudos bibliográficos e epistemológicos sobre a vasta obra de Orlando 
Ribeiro. 

O geógrafo Orlando Ribeiro (1911-1997), frequentou o curso da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa (1928-1932) assistindo às aulas de Silva Telles, que quando faleceu 
foi substituído na cátedra por Luís Schwalbach, desde então (1931) professor titular. Pouco 
depois obtém o grau de Doutor em Ciências Geográficas (1934) com uma notável dissertação 
sobre a Serra da Arrábida que, na essência, é um trabalho de geomorfologia sobre esta forma de 
relevo situada próxima de Lisboa, mas onde estão presentes, com forte peso, as interpretações 
dos fenómenos relativos à Geografia Humana, especialmente aqueles que dizem mais 
directamente respeito à relação Homem-Meio, ou seja os aspectos da natureza, intocáveis ou 
transformados pela actividade humana, sobretudo no que toca aos aspectos de transformação 
do solo devido à agricultura.400 

Não permanece muito mais tempo em Portugal, partindo como bolseiro e Leitor de 
Português para Paris. Na Sobornne assiste a cursos e seminários e trabalha durante alguns anos 
(1937-1940) com os melhores e mais conceituados geógrafos, como Emmanuel de Martonnee 

399lbidem, p. 61 
400 JC. Garcia, 1986-B, pp. 210-215. 
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Albert Demangeon tendo tempo para se dedicar ainda a outras temáticas dentro do campo da 
geografia: " (...) de Geologia e de História Económica (...) e também de Geografia Económica 
na Escola Normal Superior e de Geografia Política no Colégio de França (...) adquiriu assim 
uma formação de base muito diferenciada."401 Os Mestres franceses contribuíram decisivamente 
para marcar o pensamento e introduzir novas metodologias de trabalho no jovem geógrafo 
português, abrindo-lhe horizontes insuspeitados, talvez uma prova seja a apresentação do seu 
primeiro trabalho de Geografia Rural, utilizando uma metodologia regionalista, que: apresentou 
numa comunicação no XV Congresso Internacional de Geografia de Amesterdão 
(1938) .Neste mesmo Congresso, esteve presente Luís Schwalbach que possivelmente também 
terá apresentado uma comunicação.403 A este trabalho não foi possível aceder, mas presumimos 
ser uma simples tradução de conteúdo idêntico da publicada anteriormente no nosso país sob o 
mesmo título.404 

Ao eclodir a Segunda Guerra Mundial, Orlando Ribeiro vê-se forçado a regressar ao 
país, encontrando colocação como professor em Coimbra, onde leccionava Amorim Girão. O 
confronto não terá sido pacífico mesmo pertencendo ambos à escola geográfica de influência 
francesa, embora A. Girão fosse mais permeável à influência determinista anglo-saxónica. Nessa 
época Orlando Ribeiro estaria mais interessado em desenvolver os seus estudos de geografia 
física, mas já dentro de uma óptica regionalista. No entanto, no pouco tempo que se manteve 
em Coimbra (até 1941) ainda participou na fundação dos alicerces do que seria o Centro de 
Estudos Geográficos de Coimbra (1942), mas podemos especular que para além de divergências 
de carácter científico, outras, porventura mais determinantes como sejam a existência de duas 
personalidades fortes num pequeno Departamento haveriam necessariamente de se entrechocar, 
com a agravante de serem sobejamente conhecidas as posições político-ideológicas, em parte 
antagónicas de cada um dos investigadores. Não admira por isso que Orlando Ribeiro seja por 
pedido próprio, transferido para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde mercê 
do seu dinamismo funda o Centro de Estudos Geográficos (1943), patrocinado pelo Instituto de 
Alta Cultura. Supomos que o seu entusiasmo não se coadunava com a rotina a que estavam 
habituados os docentes mais antigos, a quem as inovações incomodavam. 

A verdade é que nesses anos do conflito mundial que grassava pela Europa foram 
extremamente profícuos para a geografia portuguesa, pois alguns geógrafos e geólogos 
estrangeiros refugiaram-se no nosso país: Pierre Birot, Abbée Breuil, Georges Zbyszewski, e 
ocasionalmente por breves semanas Emmanuel Martonne, entre outros investigadores. 

Desde cedo que Orlando Ribeiro se dedicou também a outros ramos do saber para além 
da Geografia, como a História, a Antropologia, a Etnografia e as Ciências Humanas em geral. 
Era não só um estudioso teórico de gabinete mas antes um investigador que observa atento a 
realidade circundante, a paisagem natural e humana, qualidades que lhe permitiram elaborar uma 
metodologia própria de trabalho relativamente aos fenómenos geográficos que pretendia 
analisar. 

A partir da década de 40, coincidindo com a sua entrada como Professor auxiliar na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Orlando Ribeiro é aceite como membro da 

401:0. Ribeiro, 1983, p. 251. 
402 Idem, 1938, pp. 137-144. 
403 L. Schwalbach- Les Niveaux des Continents et des Océans "Comptes Rendus du Congrès International de 
Géographie", Amesterdam, II, U.G.I., Leiden, 1938 
404 L.Schwalbach, 1934-C, 19 p. 
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secção de Geografia Física e Política da Sociedade de Geografia de Lisboa, (quadro 3) ao lado 
de personalidades ilustres como Gago Coutinho, Ivens Ferraz e Paiva Boléo, mas somos 
levados a crer que já na época lhe interessaria muito mais a investigação relativa à Geografia 
Física (especialmente a Geomorfologia) e a Geografia Rural do que propriamente a Geografia 
Política ou a Geopolítica. Aliás, o próprio referiu muitos anos mais tarde, não considerar esse 
ramo da Geografia como relevante, não só por o considerar falho de interesse (desde os tempos 
de estudante na Sorbonne que só quase por obrigação é que frequentou as aulas de a. Siegfried, 
atendendo ao brilhantismo do docente), mas também por considerar que naquela disciplina 
geográfica, através de interpretações menos correctas, se podia chegar a perigosas 
conclusões... 

Quadro 3-Membros da Sociedade de Geografia de Lisboa (1941)- (Secção de «Geografia Física 
e Política»! 901-) 

Cargo que ocupa Nome completo 
Presidente Coronel Carlos Roma Machado 
Vice-Presidente Professor Doutor Alfredo Machado e Costa 
Secretário Carlos Bívar 
Vice-Secretário Victor Ventura Ferreira 
Vogal Alfredo Pereira Caçador 
Vogal Doutor António de Almeida 
Vogal António Costa Cabral 
Vogal Doutor António Ferrão 
Vogal Capitão António José Caria 
Vogal Augusto Carvalho Osório 
Vogal Doutor Augusto Soares 
Vogal Carlos La Roche Semedo 
Vogal Carlos de Almeida Pereira 
Vogal Almirante Gago Coutinho 
Vogal Doutor Francisco Oliveira Santos 
Vogal Guilherme Ivens Ferraz 
Vogal Doutor. José Augusto Vaz Pinto 
Vogal Engenheiro Bacelar Bebiano 
Vogal José de Oliveira Júnior 
Vogal Doutor. Manuel Heleno Júnior j 
Vogal João P. de Vasconcelos 
Vogal Doutor Nuno Simões 
Vogal Pedro Augusto Monteiro 
Vogal Professor Doutor Luís Schwalbach Lucci 
Vogal José Maria Cordeiro Sousa | 
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Novos Sócios com entradas registadas em 1942 

Cargo que ocupa Nome Completo 
Vogal Doutor Alfredo Fernandes Martins 
Vogal Coronel (?) Carlos de Almeida Pereira 
Vogal Coronel Eduardo Alfredo de Araújo Barbosa 
Vogal Doutor Jordão Apolinário de Freitas 
Vogal Coronel Gaspar Ribeiro Villas 
Vogal Doutor António Armando Gonçalves Pereira 
Vogal Doutor José Oliveira Boléo 
Vogal Doutor Domingos Pepoulin 
Vogal Doutor Orlando da Cunha Ribeiro 

Novos Sócios com entradas registadas em 1945 

Cargo que ocupa Nome Completo Profissão 
Vogal .Doutor Oliveira Santos Advogado 
Vogal Doutor António de Almeida Professor de Etnografia e Etnologia Coloniais da 

Escola Superior Colonial de Lisboa 
Vogal Bacelar Bebiano Antigo Ministro das Colónias 

Fonte:«Constituição das Comissões e Secções em 1941», Sociedade de Geografia de Lisboa, Dactilografado, 59 
p., dactilografado. 

Para Orlando Ribeiro, a Geografia Política, apenas interessará na medida em que sirva 
para definir os limites, as fronteiras de um Estado, no interior do qual se possa proceder à 
delimitação de regiões. Essa heterogeneidade regional está porém subordinada e enquadrada 
dentro da unidade política que é o Estado. O seu próprio traçado fronteiriço deverá 
normalmente servir também de limite a cada região confinante com o país vizinho. No entanto, 
caso se trate de grandes regiões naturais homogéneas, estas podem assumir um carácter 
transfronteiriço, cujo estudo tem necessariamente uma componente inerente à Geografia 
Política porque está relacionado com os condicionalismos geográficos do traçado da fronteira 
entre os dois países; ou mesmo da Geopolítica caso a separação fronteiriça comum entre 
diversos países envolva problemáticas geralmente conflituosas (divisão entre cidades, etnias, 
religiões), que transcendem a simples escala de análise nacional. 

Se formos mais explícitos, nas obras de Orlando Ribeiro, a Geopolítica apenas pode 
aparecer como referência muito breve, aparentemente, mesmo inexistente. A própria Geografia 
Política surge muito secundariamente, e sempre subordinada aos interesses da Geografia 
Regional : "Il est inévitable de continuer à utiliser les cadres politiques pour la description 
raisonée des États. Toutes les données de base - cartographie, météorologie, démographie, 
statistique - dépendent de services nationaux et sont présentées par États dans les publicacions 
internationales. C'est donc de l'intérieur de ce cadre que doivent ressortir les régions, ces aires 

Talvez com a notória excepção da obra de O. Ribeiro, 1999, 137 p. 
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de dominance d'un paysage, marquées par des aspects qu'on ne retrouve ailleurs ni avec la 
même forme, ni avec la même force. Pourtant il est bien évident que celles-ci peuvent déborder 
les cadres nationaux."406 

O que verdadeiramente personifica a obra de Orlando Ribeiro e consequente relevância 
junto da comunidade científica e mesmo do grande público, advém de uma nova maneira de 
(re)pensar a Geografia, ou mais concretamente de um autêntico corte epistemológico 
provocado por Orlando Ribeiro com as formas anteriores de fazer Geografia em Portugal. Até 
então, a componente conceptual da Geografia era vista, na maioria dos casos, como uma ciência 
naturalista descritiva da paisagem natural, utilizando um modelo determinista, (ex.: Paiva 
Boléo) ou apenas como um mero auxiliar da história, para localizar espacialmente 
acontecimentos passados, (ex.: Mendes Correia). Apenas um grupo restrito de geógrafos, à 
frente de Centros de Geografia onde se fazia investigação (os CEG's de Lisboa e de 
Coimbra),tendo acesso a uma informação mais alargada sobre o que se escrevia no estrangeiro, 
recebendo numerosas publicações das mais diversas proveniências, bem como actas ou 
relatórios sobre os eventos internacionais, consegue elaborar um corpo conceptual bem 
fundamentado e seguir uma via própria. Destaca-se entre todos Orlando Ribeiro, que conseguiu 
captar o verdadeiro «cerne» da Geografia Regional Vidaliana que consiste na observação in 
loco da região em si mesma, seguida da descrição e explicação dos fenómenos naturais e 
humanos, metodologia e síntese aplicadas pela primeira vez por este geógrafo de Lisboa, numa 
prosa literária simples mas elegante, de que talvez seja expoente máximo a obra Portugal, o 
Atlântico e o Mediterrâneo (1945), que consagrou definitivamente o seu autor. 

Analisando mais pormenorizadamente as temáticas cultivadas por Orlando Ribeiro no 
final dos anos 40, é patente a influência da Escola de Geografia Francesa na pessoa de três 
geógrafos: E. Martonne que vai influenciar no geógrafo português a propensão para os estudos 
de Geografia Física, nomeadamente no campo da Geomorfologia, enquanto que Albert 
Demamgeon despertou o entusiasmo pelos estudos de Geografia Regional, principal faceta do 
cômputo geral da sua obra. A metodologia de estudo preferencial do geógrafo francês na 
caracterização de uma região é sem dúvida a descrição e explicação da paisagem rural, 
apetência que transmitiu ao seu discípulo, onde se denota o gosto, mesmo a ternura e pormenor 
com que descreve a terra-mãe, perfeitamente integrado na sua originalidade, no conceito de 
«géneros de vida», que Vidal de La Blache considerava ser a essência de todos os estudos sobre 
Geografia Regional. 

No que concerne ao trabalho de investigação teórico-prático, especialmente no que 
designamos por «trabalho de campo» nas suas diversas fases, relativamente à Geografia 
Regional das Colónias portuguesas, foi sem dúvida Pierre Gorou o seu principal Mestre, com 
quem aliás veio a realizar diversas investigações em Angola (planalto de Humpata) e 
Moçambique (o vale do rio Zambeze, no litoral do Oceano Índico, em Lourenço Marques e 
provavelmente, na Ilha de Moçambique e na Beira). O conceito de Geografia Regional de 
Orlando Ribeiro é muito similar ao de Pierre Gourou, como J. Pereira de Oliveira refere: 
"Claval - aliás em palavras claras que a ninguém deixa dúvidas - reconheceu-lhe num seu 
trabalho da história do pensamento geográfico que todos conhecem, uma posição particular no 
saber contemporâneo. Vê-mo-lo, assim, lado a lado com um Sauer, um Gourou, ou seja, senhor 

O. Ribeiro, 1989-A, p. 371. 



197 

de uma atitude filosófica clara do saber geográfico que nem pelo facto de se julgar menos 
intervencionista no processo evolutivo da humanidade - como alguns crêem - conduzirá ao 
desespero."407 

Para Pierre Gourou, o aproveitamento integral dos recursos do meio ambiente, através 
da utilização de técnicas milenares e de hábitos, usos e costumes, será capaz de conservar o 
ecossistema sem que este seja demasiado afectado e possa ser utilizado pacificamente pelas 
gerações seguintes, o que hoje denominaríamos de desenvolvimento sustentável. Será a partir 
desta constatação que chega a um conceito diferente, mais evoluído de Geografia Regional, 
definindo-a como o estudo das transformações operadas na paisagem, cujas marcas 
individualizantes são o resultado de características humanas específicas capazes de imprimirem 
uma dinâmica no sentido da melhoria de vida e do diálogo entre as populações aí 
existentes:«Les possibilités sont de l'homme et non de la nature; elles sont données à l'homme 
par la civilisation à laquelle il appartient»"408 

Mas de um modo um pouco distinto de Orlando Ribeiro, Pierre Gourou não hesita em 
tecer considerandos sobre a situação económica, social e mesmo política dos diversos regimes 
de países africanos, desde aqueles do Magreb onde imperam velhas civilizações islâmicas, até 
aos novos países da Africa Negra resultantes da descolonização. Entrando já no domínio da 
Geopolítica, embora sem a mencionar expressamente, critica o traçado das fronteiras entre os 
diversos Estados (herança do colonialismo), o racismo, as formas de colonização branca 
(europeia) em Africa, mas também a corrupção das novas élites autóctones, que conduziram os 
novos países a independências fictícias, porque dependentes da ajuda internacional, dados os 
conflitos étnicos, a desorganização dos meios de produção, às guerras civis ou com Estados 
vizinhos e o peculato dos novos dirigentes africanos destruindo as inadequadas estruturas 
produtivas europeias assentes geralmente na monocultura para servir os interesses europeus, 
mas sendo absolutamente incapazes de as substituir por outras mais eficientes. 

Para Orlando Ribeiro a definição de Geografia identifica-se muito com a de Pierre 
Gourou, essencialmente no que diz respeito ao conceito de Civilização e de Cultura, mas 
diferencia-se no sentido em que dá uma maior ênfase à componente natural da paisagem e ao 
suporte histórico na explicação de certos fenómenos, por conseguinte enquadrando-se mais na 
Escola Regionalista Francesa clássica:" Pratiquei sempre a Geomorfologia com ampla base 
geológica e a Geografia humana - rural, urbana, cultural - com o insuperável apoio histórico. 
Também a base física «é sempre o assento e muitas vezes a condição dos factos humanos».409 

Opinião idêntica, sobre o trabalho desenvolvido pelo geógrafo de Lisboa é partilhada por 
geógrafos pertencentes à Escola de Coimbra, José M. Pereira de Oliveira, sintetiza a diversidade 
de interesses por onde se repartiu a obra ribeiriana: "Muito cedo - cremos sabê-lo - Orlando 
Ribeiro compreendeu a essência do próprio saber geográfico. O que alguns só adquirem 
lentamente, ele instituiu. Parece ser isto o que mostra a variedade dos campos científicos com 
que se preocupou e seguiu, as matérias que estudou, assimilou e fez progrediras ciências da 
terra e do homem foram-lhe indiferenciadamente atractivas. Em todas cevou ensinamentos que 

: J Oliveira 1984, p. 60 
cit. por. O. Ribeiro 1989-B, p. 396. 
Idem, 1983, p. 251. 
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depois progressivamente espelhou na forma como conseguiu penetrar e compreender o objecto 
do seu ofício de geógrafo."410 

Não se pense contudo, que Orlando Ribeiro era insensível às condições políticas e 
sócio-económicas das populações dos numerosos lugares onde realizou investigações, o não 
pode fazer por completo foi revelar nos seus escritos, a acutilância da prosa de Pierre Gourou, 
que tinha outras condições de liberdade para tomar posições. A par das preocupações 
enunciadas, a Orlando Ribeiro interessar-lhe-ia fundamentalmente no enquadramento da 
Geografia Regional, à qual quando era necessário dava um cunho historicista, mostrar a 
originalidade da civilização portuguesa no Mundo, na sua compreensão e tolerância perante 
outras culturas, esforçando-se por provar- o que será discutível - que resultaria essencialmente 
da combinação harmoniosa de dois elementos: a aculturação versus tolerância entre os 
portugueses e os povos com quem entraram em contacto (apesar de não esconder os atropelos 
e barbáries que daí resultaram) e a adaptação, quase poderíamos dizer a «aclimatação» da 
civilização Mediterrânea, fundamentalmente característica de Portugal Continental e de outros 
países do Sul da Europa que se moldou facilmente a ambientes naturais e humanos diferentes, 
imprimindo em cada lugar características civilizacionais únicas. 

O maior contributo de Orlando Ribeiro para a Geografia Portuguesa foi sem dúvida o 
de adaptar o(s) conceito(s) da Geografia Regional clássica, proveniente(s) da escola francesa à 
realidade concreta da portugalidade ou se utilizarmos um termo moderno, aos espaços da 
lusofonia. Traduzindo-se por uma descrição e explicação muitas vezes num estilo sui generis 
das áreas onde os portugueses e seus descendentes marcaram presença, deixando os traços 
inconfundíveis na paisagem e nos usos e costumes, na originalidade da sua Civilização 
Mediterrânea .Souberam adaptá-la às características diferenciadas dos diversos locais onde 
chegaram, desde o Magreb, passando pela Africa inter-tropical até ao litoral ocidental da índia 
ou à América do Sul. Sendo mesmo este afã de uma identificação dos traços da Civilização 
Portuguesa pelo mundo uma das características peculiares da obra de Orlando Ribeiro. Segundo 
escreve J. Bosque Maurel: "La vida de Orlando Ribeiro, como siempre antes, se desarolló 
dentro de una febril actividad, en la que «en busca de una razonable experiência de observador, 
nice muchos viajes y alargué com ellos el horizonte de mis trabajos» (Ribeiro, 1970). Por una 
parte, fueron los países mediterrâneos, desde Assuan hasta el sur de Francia y desde el 
Peloponeso hasta Bretana y Marruecos, los que fueron objeto de sus correrias.Por otro lado, 
continuo sus penetraciones por todo el território português de Ultramar, las islãs atlânticas 
primero, Angola y Mozambique después, Goa y el Sur de Asia, finalmente.Y en paralelo visito 
Brasil, los Estados Unidos y Canadá, así como muchos países europeos, entre ellos Espana."411 

Parece-nos pois que na Geografia Regional de Orlando Ribeiro poderá existir um certo 
relacionamento com a Geografia Política ou mesmo com a Geopolítica ao fazer ressaltar no 
Mundo a originalidade e expansionismo da Civilização Mediterrânea, em particular de Portugal 
e Espanha, que souberam criar «espaços culturais» diferentes dos outros povos colonizadores e, 
por isso, com direito a formar uma comunidade una, no âmbito da hispanidade e da lusofonia. 

0 J. Oliveira, 1984, p. 61. 
1 J. Bosque Maurel, 1992-C, p. 199. 
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4.2 - Em Torno da Dicotomia Geografia Colonial/Geografia Política 

Como deixámos dito, Orlando Ribeiro nunca teve o intuito de elaborar trabalhos sobre 
Geografia Política ou sobre Geopolítica e por mais de uma vez referiu ser temática que não lhe 
interessava, criticando os próprios conceitos científicos de Siegfried cujas aulas de Geografia 
Política na Escola Normal Superior de Paris, frequentou durante certo tempo: "A minha 
primeira reacção foi considerar este assunto, (...) longe de mais da «descrição e interpretação 
das paisagens terrestres», que no claro conceito de geografia que guiara os meus primeiros 
estudos e pesquisas, constituía o cerne desta ciência. Hesitei se devia continuar este ensino: 
mas as aulas de Siegfried eram tão ricas de ideias e de factos, de uma tão sóbria elegância e de 
uma tal clareza e organização que acompanhei o curso até ao fim. No estudo de outro 
departamento o professor demorou-se na introdução geográfica, desde a constituição dos 
terrenos à produção agrícola e ao regime de propriedade que explicavam, em larga medida, 
temperamentos e atitudes políticas."412 O que é um facto é o desinteresse de investigações sobre 
toda e qualquer forma de Geografia Política e Geopolítica, que refere serem ambas um meio de 
encobrir "o risco da imisção da Ciência na vida nacional: não defendera Ratzel doutrinas 
concordes com as ambições de Bismarck, O. Maul ideias favoráveis à Primeira Guerra Mundial? 
A Alemanha foi o país da geografia política, ampliada e aplicada à acção frenética de Hitler sob 
a designação de Geopolítica."413 

De qualquer forma, não se conhecem trabalhos publicados de Orlando Ribeiro 
declaradamente sobre Geografia Política, (referimo-nos apenas ao período cronológico que 
termina no início da década de 1960), apenas uma fortuita incursão neste domínio, onde em 
colaboração com outro geógrafo apresenta um trabalho de investigação, que mesmo assim de 
político apenas tem o evento ao qual se destinava414. 

Os diversos trabalhos geográficos que executou sobre a presença portuguesa no Mundo, 
cujo campo de pesquisas foram as Colónias415, em áreas tão diversas como Angola, 
Moçambique, Brasil, S. Tomé, Estado da índia entre outros locais onde a presença lusófona se 
manifestou, não os podemos rotular como tendo propósitos inerentes à Geografia Política, 
porque a sê-lo se enquadrariam nos ideais do regime, do qual Orlando Ribeiro tinha amplas 
razões pessoais e profissionais para se afastar e, sobretudo, não obedecer a uma série de ditames 
que passariam inevitavelmente pelo conceito de superioridade da «raça» e da «civilização 
portuguesa» em detrimento das culturas autóctones; o que nunca esteve na mente do autor. 
Parece-nos, contudo, Muito embora nos pareça que foi feito um certo aproveitamento político 
pelas entidades governamentais sobre as observações de Orlando Ribeiro acerca de Goa, apesar 
do seu relatório resultante de trabalho de campo elaborado durante alguns meses no Estado da 
India e feito por incumbência das entidades governamentais, ficasse propositadamente 

412 O. Ribeiro, 1989-A, pp. 353 -354 
413 Idem, 1989-B, p. 246-247. 

Idem, 1989-A, pp. 333 -336. Trata-se de uma recensão a uma Comunicação apresentada em colaboração com 
Francisco Tenreiro no IV Congresso da União Nacional, , Resumos das Comunicações, 2a Secção«F/úfa 
Económica, Lisboa, 1956 
415 O primeiro trabalho de campo de O. Ribeiro neste sector foi Missão de Geografia à Guiné em 1947, "Anais 
da Junta de Investigações Coloniais", V(III - Estudos de Geografia) Lisboa, 1950, pp. 3 -23, 1 mapa em fim de 
texto. 
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«esquecido» no fundo de uma gaveta durante quase meio século. 416 Num Colóquio 
Internacional, onde em princípio os aspectos políticos não tinham tanta relevância e a conclusão 
das investigações podia ser apresentada mais livremente, o tema de Goa é tratado por Orlando 
Ribeiro de forma inteiramente diversa, sendo apresentados aspectos histórico-geográficos da 
colonização portuguesa, até mesmo do elogio das qualidades dos goeses e outros indianos, 
referindo mesmo a necessidade permanente da emigração para os indianos e outras etnias, dos 
territórios administrados pelos portugueses na índia devido ao baixo nível de vida existente. 417 

Mas ainda um outro exemplo. Ao realizar investigação em Geografia Regional, onde 
necessariamente Orlando Ribeiro tem de descrever as condições de vida, trabalho, usos e 
costumes, enfim aquilo que apelida de «géneros de vida» da população da área em estudo, 
denuncia implicitamente o atraso e a exploração do colonialismo português, ao descrever, por 
exemplo, as condições de vida da população guineense das Bolanhas, onde se pratica a 
orizicultura, das populações do interior de Angola sem as mínimas condições de assistência 
médica e carentes de todas as infraestruturas de apoio sanitário, hospitalar e educacional; das 
tensões existentes em Moçambique devido ao apartheid do país vizinho, que se advinha 
facilmente transportável para esta Colónia; do nível de vida muito baixo existente entre quase 
todas as comunidades do então designado Estado da índia Portuguesa; da miséria extrema, 
mesmo da fome e das doenças existentes no arquipélago de Cabo Verde; do isolamento e 
carências de infraestruturas de algumas ilhas do arquipélago dos Açores. Para que estas ideias 
pudessem ser publicadas, obviamente que teriam de ser camufladas, passe-se a expressão, como 
sendo produto de sentimentos nacionais, expressivos das marcas de originalidade da 
Civilização Lusíada nos locais onde se fixou. Orlando Ribeiro contou particularmente com o seu 
enorme prestígio internacional fruto de um notável trabalho científico .foi possível assim utilizar 
os órgãos oficiais ou oficiosos do regime (ex.: Boletim das Colónias, ou o Boletim da 
Sociedade de Geografia, entre outras publicações), para divulgar os seus estudos sem que o 
seu autor tivesse grandes problemas com a censura. No fundo, apetece-nos dizer, uma forma 
superiormente inteligente de fazer Geografia Política. 

As ideias do geógrafo português são progressistas, sem sombra de racismo ou de 
propósitos políticos, ao contrário do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre que sempre defendeu 
a originalidade da civilização portuguesa no Mundo, baseada na superioridade da colonização 
europeia, o predomínio da raça branca sobre as outras, elaborando as suas obras sobre o 
Ultramar português com propósitos políticos, enaltecendo sempre a «obra civilizadora» do 
Estado Novo em Angola e em Moçambique. 

Orlando Ribeiro foi encarregue de elaborar um pequeno fascículo,418 para a Exposição 
Universal de Bruxelas em 1958,uma exposição carregada de simbolismo porque sendo a 
primeira realizada após a Segunda Guerra Mundial, tinha o duplo propósito de mostrar ao 
Mundo a rapidez da reconstrução e a pujança económica e social dos regimes políticos estáveis 
e democráticos da Europa Ocidental e Mediterrânea. A Comunidade Europeia ensaiava os 
primeiros passos, em contraposição à alegada superioridade tecnológica e, consequentemente 
política da ideologia da URSS e respectivos «países satélites» da Europa de Leste. 

416 O. Ribeiro, 1956 ppl28-139 e Idem, 1999, 137 p. 
417 O. Ribeiro, 1959, pp. 170 -179. 
418 O. Ribeiro, 1958, pp 33 - 38 
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O nosso país, como membro geopoliticamente integrante do «Bloco Ocidental», apesar 
da ideologia do regime não se enquadrar num sistema democrático, recebia o apoio das 
principais potências que davam discretamente o seu aval, mercê do equilíbrio de forças 
resultante da «Guerra Fria».Portugal tornou-se um dos membros fundadores da NATO, em 
1949, e aderiu à ONU em 1956, estudando-se nesta época se conviria formalizar um pedido de 
adesão à CEE ou entrar noutra organização económica, a futura EFTA, que se desenhava no 
horizonte, e de que Portugal foi mesmo membro fundador em 1960. A presença portuguesa na 
Exposição Internacional de Bruxelas, foi em certos aspectos o «espelho do país», ou aquilo que 
o Governo pretendia que fosse, oscilando entre o tradicionalismo rural tão caro a Salazar e a 
modernização preconizada por um grupo cada vez mais influente de tecnocratas reunidos em 
redor de Pinto Leite e Marcelo Caetano, entre outros, que falavam na necessidade urgente de 
acompanhar o ritmo de progresso da Europa ocidental. 

Evidentemente que o artigo elaborado por Orlando Ribeiro iria evocar dentro da sua 
conhecida orientação metodológica, o tema da Civilização Portuguesa no Mundo, que será 
objecto de uma análise que privilegiará mais as abordagens relativas à concepções e problemas 
sociais da presença portuguesa no Mundo, do que propriamente os aspectos referentes à 
formação de Portugal. 

Mais importante, será a nosso ver mostrar a originalidade do pensamento de Orlando 
Ribeiro sobre a importância e papel da Civilização portuguesa no Mundo, numa época em que 
as teses federalistas ganhavam adeptos nos meios políticos ( Pinto Leite, Marcelo Caetano e 
mesmo Adriano Moreira) e militares (Costa Gomes, Botelho Moniz) mas que não foram 
concretizadas devido à intransigência da política Ultramarina colonialista. O desencadear da 
Guerra Colonial e o consequente extremar de posições, limitou a influência de todos aqueles 
que ainda pensavam ser possível manter a presença portuguesa em Africa em moldes diferentes, 
constituindo uma sociedade nova com a efectiva participação dos autóctones num processo de 
partilha de poderes políticos, que permitissem uma profunda remodelação económica e social, 
constituindo um exemplo para o Mundo de uma genuína Civilização Euro-Africana em paz, 
liberdade e igualdade de direitos. Segundo Orlando Ribeiro, uma Civilização é tanto mais 
perfeita e equilibrada, quanto se harmonize a junção da componente material (tecnológico-
científica) com a espiritual (humanismo e tolerância). Essa Civilização resultante da fusão de 
diferentes usos e costumes, como a Civilização mediterrâneo-atlântico de Portugal, que passará 
a partir de Quinhentos a ser por sua vez um agente difusor de Civilização entre as Américas, a 
Ásia e a Africa. Podemos assim afirmar que o facto da Civilização Mediterrânica ter resultado 
de influências diversas e, passar a ter, graças aos portugueses, um papel determinante em 
termos de Humanismo e Ciência, deve-se essencialmente à importância do nosso povo na 
aculturação entre os três continentes. 

Essa aculturação algumas vezes violenta, mais frequentemente pacífica, com os povos 
das regiões litorais onde se iam fixando, esses contactos com populações de raças diferentes, 
foram facilitados pela forma sui generis que os portugueses empregaram para colonizar com tão 
escassos recursos, áreas tão vastas. Trata-se do único povo europeu a aceitar - até como 
política oficial da Coroa- e pôr em prática a miscigenação, como forma de controlar vastos 
territórios e assegurar o bom acolhimento por parte das populações locais. Outra das formas 
adoptada como estratégia de integração em áreas mais restritas como a índia, em que a 

^oi posteriormente publicado sob a forma de um pequeno opúsculo ( O. Ribeiro, 1962, pp. 3 3 -51) 
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miscigenação foi rara, foi a da assimilação, ou seja as populações locais, não se misturavam em 
termos consanguíneos com os portugueses, mas paradoxalmente, foram aquelas que aceitaram 
os valores e ideias trazidas pelos europeus, sobretudo no que concerne à religião, arquitectura, 
aos falar(es) e até à culinária. 

Merecem especial menção as Civilizações originais de lugares tão distantes como 
diferente é a sua paisagem e clima, trata-se de Goa e do Arquipélago de Cabo Verde. Na índia 
impera um clima húmido, a paisagem verde por toda a parte e um minúsculo território 
encaixado no subcontinente Indiano, de fácies continental, uma sociedade difícil de se 
miscigenar com os portugueses, mas onde a assimilação foi tão naturalmente conseguida que o 
nível cultural dos Indianos e luso - descendentes, com o seu apego à língua e aos costumes 
portugueses, lhes permitiu desde cedo uma escolarização e cultura elevadas, pese o desprestígio 
dos portugueses europeus, no então Estado da índia, devido mais ao abandono a que o 
território foi votado pelas autoridades metropolitanas. 

Será neste contexto de insegurança e ruína económica do território, que Orlando 
Ribeiro efectua durante alguns meses uma missão científica ao Estado da índia (1956), com o 
duplo propósito de recolher elementos através de intenso trabalho de campo, que lhe 
permitissem elaborar estudos monográficos regionais sobre Damão e Goa e outras localidades 
do Estado da índia. Da missão resultou abundante material, que haveria de ser objecto de uma 
publicação, como era aliás vontade do Mestre que o deixou expresso nas seguintes palavras: 
"Um livro que pelo seu nível científico não desmereça o grande esforço que Portugal está 
fazendo na índia e que, servindo a objectividade e a verdade que são timbre da nossa educação 
científica não dessirva também o interesse nacional no grave momento que atravessamos."420 

Mas, ao mesmo tempo elaborar-se um relatório de cariz mais político: "A situação actual da 
índia não pode deixar indiferente qualquer português, muito menos quem há vinte e cinco anos 
faz de Portugal e das marcas da sua presença no mundo o fulcro da sua vida científica e o 
objectivo quase permanente dos seus estudos - daí a ideia de apresentar ao Governo do meu 
país este feixe de observações e reflexões, na convicção de que alguma coisa lhe poderá servir 
para o conhecimento exacto dos problemas e para ajudar a fixar certas directrizes de acção."421 

Pelo seu nível científico, será possivelmente a única obra do autor cujo objectivo se 
prende explicitamente com questões de Geografia Política: indicar a título consultivo estratégias 
para melhorar a estrutura interna da administração do Estado da índia, quais as lacunas 
existentes em termos do sector produtivo que pudessem ser colmatadas a curto prazo com o 
objectivo de melhorar o nível de uma população onde só os «descendentes» (famílias indo -
portuguesas radicadas há muito naqueles territórios, ligadas à administração publica ou a 
exercerem profissões liberais) eram abertamente a favor da presença portuguesa, avaliar da 
diferente disposição da população face aos valores e à cultura portuguesas. Sendo de assinalar 
as diferenças notáveis encontradas entre Damão, em que a fusão das duas civilizações é para 
Orlando Ribeiro uma das provas mais evidentes do luso - tropicalismo e Goa, onde com 
excepção das manifestações religiosas, os europeus e os indianos viviam de costas voltadas, o 
que levou o geógrafo português a referir surpreendido que aquela era uma das terras menos 
portuguesas que conhecia. 

O. Ribeiro, 1999, p. 64. 
Ibidem, p. 65 
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Como seria de todo impossível a deslocação à União Indiana, apenas pode descrever as 
áreas geoestratégicas limítrofes às possessões portuguesas através de pontos mais altos onde 
avista o território. O que não é impeditivo para que sejam tecidas algumas considerações do 
âmbito da Geografia Política sobre esses locais e a respectiva delimitação fronteiriça; 
"Chegámos realmente a toda a parte: à aldeia de Surla, alcandorada no planalto do Decão, 
único lugar onde a fronteira de Goa se retrai em relação ao rebordo dos Gates, ao forte de 
Tiracol, «enclave» no norte do último rio que por este lado serve de fronteira desta província, à 
ilha de Angediva e ao forte de Simbor, isolado no litoral da União Indiana - a duas ou três horas 
de navegação de Diu - nos dois últimos lugares aproveitando missões dos navios da guarnição. 
Corremos a maior extensão da fronteira, não raro para além dos seus últimos postos e já que 
não podemos ir à União Indiana, ao menos olhamos de longe, de todos os possíveis altos, o que 
a vista conseguia abranger."422 

As soluções que deixa entrever, passam pela promulgação por parte de Lisboa, de um 
novo estatuto para Goa, Damão e Diu, que sendo menos rígido permitisse quase in extremis 
evitar aquilo que todos temiam. Outras das medidas propostas visava a melhoria da instrução no 
território através da criação de uma Universidade, o modo mais seguro de manter viva a 
presença portuguesa nos estratos sociais mais elevados e, acima de tudo, a implementação 
cuidadosa de uma política de miscegenação que contrariando as atitudes racistas de certos 
estratos da população, particularmente os «descendentes», permitisse como em Damão, a 
construção de uma sociedade diferente, mais justa e livre, porque multirracial, como o são todas 
aquelas que se disseminavam pelos territórios do Portugal do Ultramar. De todas as numerosas 
observações de carácter científico e político coligidas por Orlando Ribeiro foram elaborados 
diversos relatórios preliminares para serem entregues a altas entidades governamentais que, 
segundo o autor não lhe terão prestado a devida atenção, como se deduz das seguintes palavras: 
"Sobre estas primeiras, embora meditadas impressões, ditei (...) aos Ministros com quem tinha 
relações pessoais, cartas pouco animadoras quanto ao resultado das nossas investigações."423 O 
autor já pressentia o que iria acontecer ao extenso relatório final entregue ao Presidente do 
Conselho, que se acaso o leu, o mandou arquivar. 

A partir do caso da índia Portuguesa como do arquipélago de Cabo Verde, também 
estudado por Orlando Ribeiro, retira o autor a conclusão que a Civilização portuguesa só 
poderá perdurar num mundo em que as influências Anglo-Saxónicas e Francesas são cada vez 
mais fortes, se dispuser de meios materiais e humanos que os portugueses não têm, baseando a 
política de aculturação em Africa, na Ásia e na América Latina num conjunto de valores 
humanitários de tolerância, compreensão, reciprocidade cultural e ajuda desinteressada aos 
outros povos, tendo como resultante uma política de miscigenação que fará perdurar uma 
verdadeira cultura portuguesa, porquanto verdadeiramente baseada em valores universais. 

4.3 - A Originalidade de Portugal No Contexto Ibérico 

A originalidade da «Civilização portuguesa», assim a designa Orlando Ribeiro, deve-se 
em muito às contingências da História e à vontade dos homens que originaram a formação 
deste pequeno país no extremo Ocidental da Península Ibérica, como um dos mais antigos 

Ibidem, p. 63 
Ibidem, p. 65 
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Estados existentes na Europa, tendo mantido sempre a sua integridade política, par de uma 
estabilidade das suas fronteiras, que desde o século XIII até aos tempos actuais poucas 
modificações sofreram: "Donc le Portugal est une des formations politiques les plus anciennes et 
les plus stables de l'Europe. Il est certe, une partie de la Péninsule Ibérique, mais son évolution 
n'a fait qu'accentuer les traits qui lui donnent une physionomie à part."424 

A importância da localização geográfica de Portugal Continental numa península que se 
isola da Europa, em que muitas das suas características globais a prefiguram como uma área de 
transição entre o Velho Continente e a Africa do Magreb, fazem com que Portugal seja uma 
Finisterra Mas, se por um lado os contactos por via terrestre sempre foram difíceis e morosos, o 
mesmo não se poderá dizer das comunicações por via marítima, que desde cedo se 
estabeleceram entre o nosso litoral e a restante Europa e séculos mais tarde com remotos 
recantos de todo o Globo. No entanto, a posição geográfica não teve apenas implicações em 
termos históricos, a proximidade do Oceano Atlântico condicionou as características fito-
climáticas, no sentido de uma individualidade também física, como o prova a heterogeneidade 
regional da paisagem - face aos monótonos e áridos planaltos do interior de Castela-Leão e 
Extremadura, opinião que é sustentada pela primeira vez por Elisée Reclus e, seguidamente, por 
Theobald Fischer nos finais do século XIX e, mais tarde ainda por Hermann Lautensach e 
Orlando Ribeiro: "Le Portugal possède un kilomètre de côte par 100 kilomètres carrés et aucun 
point de l'intérieur n'est si éloigné de la mer qu'en Belgique. C'est donc, un pays à façade 
atlantique, qui tourne le dos à l'Espagne pous s'épanoiur devant l'Océan, suivant une 
comparaison devenue classique, comme la Hollande vis-à-vis de l'Allemagne. Tout le paysage 
physique et toute l'activité humaine portent l'emprente de la mer. Toute l'Histoire aussi comme 
nous le verrons"425 

Em relação ao período histórico anterior à formação do Estado Português, e mesmo 
mais tarde, quando da sua génese e expansão para Sul, Orlando Ribeiro rejeita a teoria do 
ermamento, ao contrário de muitos historiadores, apoiando-se em autores como Mendes 
Correia, Damião Peres e Herman Lautensach. A formação política do Estado português ficou a 
dever-se à centralização de poderes - teoria já preconizada por Damião Peres - mas também não 
enjeita outros factores, geralmente apontadas por antropólogos e etnógrafos (Leite de 
Vasconcelos) como as características étnicas (Norte-Sul), a influência das Ordens Religiosas, 
mas como Damião Peres, aponta como uma das causas determinantes da independência a 
heterogeneidade geográfica em «quadros naturais» (relevo, clima, solo, revestimento florestal), 
o que certamente se terá traduzido em termos de análise num contexto de Geografia Regional 
Histórica, numa variedade de paisagens rurais e mesmo urbanas bastante diferenciadas dos 
planaltos Castelhanos do interior da Península Ibérica. Teremos também de considerar como 
determinante para a independência nacional a diversidade de recursos existentes que permitiram 
uma auto-suficiência económica que se pode traduzir numa autonomia política face a Castela-
Leão, apesar dos destinos dos três Estados continuarem durante muito interligados entre si, não 
só a nível político, como sócio-cultural. 

Paradoxalmente foi a heterogeneidade paisagística - fundamentada por Orlando Ribeiro 
nos mesmos elementos que Barros Gomes já tinha preconizado -e que passam pela morfologia, 
o relevo, as formações vegetais, a que se junta a componente humana - inovação metodológica 

Idem, 1939, p. 4. 
Ibidem, p. 5. 
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inerente aos estudos de Geografia Regional, como a distribuição e densidade de povoamento e 
o sistema agrícola, que cimentou a unidade nacional e permitiu que despertasse a vocação 
Atlântica de Portugal. 

A individualização do território português no quadro peninsular, foi amplamente 
discutida em relação aos contrastes naturais e mesmo humanos, tentando justificar 
condicionalismos pré-existentes que estariam na génese da futura independência de Portugal. 
Referimo-nos às tentativas de identificar as características somáticas e antropológicas dos povos 
autóctones do Centro e Ocidente da Península Ibérica com aqueles que originariam séculos mais 
tarde a Nação portuguesa, ao mesmo tempo que se estabelecia um paralelismo entre a 
delimitação das áreas de povoamento desses Lusitanos com o traçado da fronteira portuguesa. 
Contra esta ideia é o historiador Damião Peres, ao contrário de Mendes Correia que a aceita na 
quase totalidade, apenas impondo reservas quanto à mancha do povoamento dos Lusitanos 
coincidir com a fronteira portuguesa, enquanto Orlando Ribeiro apresenta uma posição mais 
moderada, não rejeitando liminarmente uma certa intensificação dos Lusitanos com os 
portugueses actuais, mas essencialmente ao nível do carácter e de algumas características 
antropológicas.426 

A Geografia Política aparece-nos subjacente na explicação, formação e evolução do 
traçado fronteiriço do Condado Portucalense e posteriormente de Portugal face ao Islão e aos 
restantes Reinos Peninsulares. Durante a Reconquista, os limites da «fronteira» entre o 
Condado Portucalense e o Reino de Castela-Leão, apesar de mal definidos eram muito mais 
ocidentais, tese que também é defendida por Damião Peres, ficando na área Castelhano-Leonesa 
as terras de Riba-Côa e as áreas planálticas da Guarda e de Miranda do Douro, depois de 
falhada a tentativa de incorporação da Galiza no nascente Reino de Portugal. Em contrapartida, 
à medida que a Reconquista avançava para sul, até ao Algarve (1249), os limites fronteiriços 
estenderam-se para Oriente, englobando parte do antigo reino taifa de Badajoz, mas como 
explica Orlando Ribeiro, as fronteiras acabaram por se ajustar nos escassos limites naturais que 
seriam o Douro, o Tejo e o Guadiana, embora neste último caso os limites fronteiriços tenham 
variado ligeiramente no decorrer dos séculos apesar da relativamente estreita faixa da margem 
esquerda do rio Guadiana que ainda pertence a território português. 

A delimitação fronteiriça para Orlando Ribeiro que nesse aspecto é concordante em 
parte com Amorim Girão, "segue essencialmente linhas de água; mas atravessa indiferentemente 
grandes vales (como o do Lima e do Tâmega)" 427, em consonância com Damião Peres, refere 
que em muitos locais apenas existem pequenas diferenças na morfologia ou noutros acidentes 
naturais, às vezes nem isso para demarcar a fronteira hispano-portuguesa, a falta desses limites 
naturais, especialmente significativos no Sul do País, pouco povoado e por conseguinte só 
passível de ser defendido em áreas estrategicamente fortificadas, fez com que à medida que a 
Reconquista progredia para sul, se desse paralelamente um movimento migratório da população 

"Parmi les peuplades ibériques il y en avait une remarquable par le nombre, la force, le courage et la valeur 
militaire, et aussi par un fort sentiment d'indépendance: les Lusitaniens, dont le pays s'étendait du Tage à la mer 
Cantabrique et vers l'Est plus loin que le Portugal actuel. Les écrivants classiques les ont décrit comme «les plus 
forts des Ibères», «la plus puissante Nation ibérique» Quelques traits du caractère des Lusitaniens , la simplicité 
de moeurs, la sobriété, l'espirit d'indépendance, se retrouvent encore chez les Portugais actuels" {ibidem, pp.9-
10 ). 
427Idem, 1971-B, p. 450. 
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do Norte densamente povoado: "Toute la frontière au Sud du Tage est, plus qu'une limite 
naturelle, l'expression d'une volonté d'indépendance et d'un sentiment d'autonomie."428 

As unidades geográficas de Espanha penetram no território português engastando-o 
fortemente no conjunto peninsular: mesetas do Oriente de Trás-os-Montes e da Beira, que se 
quebram de encontro às deslocações do Centro do País, Cordilheira Central, divisória de 
regiões naturais até 50 km do mar, peneplanície do Sul de Portugal, continuação da 
Extremadura espanhola onde vêm perder-se junto da raia, as montanhas que animam a 
grandiosa unidade do seu relevo." 429 

Seguindo ainda as ideias apontadas por Amorim Girão, no que é talvez a sua obra mais 
emblemática (1941) mas já anteriormente preconizadas por Damião Peres430; as áreas de 
penetração - e em termos geopolíticos de invasão de Portugal - não se fazem com mais 
facilidade pelos vales dos rios cuja bacia hidrográfica é comum aos dois países Ibéricos (Tejo, 
Guadiana e Douro) geralmente em território português muito encaixados, mas antes pelo 
prolongamento do Maciço Antigo nas áreas planálticas da Guarda e da peneplanície do Alto 
Alentejo, o que permite a Orlando Ribeiro concluir que a "(...) fronteira está longe de constituir 
um limite natural; mas forma hoje uma perfeita divisória dos povos, separando duas áreas 
linguísticas que coincidem com ela da maneira mais absoluta, pois apenas alguns falares raianos 
(mirandês, barranquenho) se empregam, no campo e no lar, a par da língua corrente."431 Desde 
cedo face aos condicionalismos geográficos e históricos, o nosso país enfrentou, como ainda 
hoje acontece, dois destinos contraditórios: "Aberto embora para relações marítimas e 
contactos distantes, pesa sobre Portugal um destino de isolamento, uma marginalidade quanto 
aos grandes focos da civilização do Ocidente, quer enquanto eles se situam no Mediterrâneo, 
quer quando a Europa média com eles concorre ou os ultrapassa. O que não é uma vantagem 
relativamente às faixas ou encruzilhadas onde se encontram e permutam produtos, técnicas e 
ideias."432Por conseguinte, em termos Geopolíticos, Portugal parece ter sido sempre um país 
periférico no contexto Europeu. 

Depois de consolidada a Nação, que Orlando Ribeiro diferentemente de Damião Peres e 
Amorim Girão não considera que esta se tenha constituído definitivamente com a crise politico-
social e económica de finais do século XIV (1383-1385), mas também não indicando 
exactamente em que momento histórico o povo português tomou plena consciência da sua 
entidade nacional, apenas nos indica que esta é posterior à constituição do Estado português: 
"l'Etat a créé la Nation(...) l'Etat est la forme politique prise par une Nationalité qui lui est de 
beaucoup antérieure. "433 Teremos de considerar a hipótese que a Nação apenas se tenha 
consolidado como tal, séculos depois de terminada a Reconquista, apenas nos séculos XV ou 
XVI com a Expansão Ultramarina. Supomos que de um modo involuntário, as considerações de 
Orlando Ribeiro sobre a precedência do Estado sobre a formação da Nação correspondem a um 
dos postulados Ratzelianos iniciais expressos na obra Antropho-Géograpohie. 

' Ibidem, p. 20. 
'Idem,1971-B,p. 450. 
' D. Peres, 1938-A, 80 p. 
O.. Ribeiro, 1971-B, p. 450. 

! Ibidem, p. 435. 
'Idem, 1939, p. 14 
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Considerando pouco correctas, insuficientes ou mesmo inexistentes as concepções de 
historiadores para a compreensão da génese do Estado Português, Orlando Ribeiro propõe-se 
numa das suas obras corrigir em simultâneo desacertos geográficos, que muitas vezes dão azo a 
interpretações diferenciadas, quando não mesmo falsas, dos acontecimentos históricos, e 
sublinhar- numa perspectiva que consideramos inovadora - a importância da Civilização, 
especialmente se esta tiver traços mediterrâneos, na originalidade da formação e evolução do 
mais Ocidental dos países da Europeus.434 Para Orlando Ribeiro, este estudo que pessoalmente 
enquadro no âmbito da Geohistória, no sentido clássico do termo, tornava-se necessário porque 
permite esclarecer que um país, especialmente se for considerada a população que habita esse 
espaço delimitado por fronteiras, é produto de uma história multissecular onde os elementos 
naturais (relevo, solo, vegetação) foram dominados em grande parte pelo Homem, mas em que 
este não consegue esquivar-se completamente à influência das características da área em que 
habita, apesar de lhe imprimir o seu cunho pessoal, modelando a paisagem através do domínio 
da tecnologia, das actividades produtivas, mas também dos usos, costumes e mentalidades dessa 
mesma população, traduzidos no que se considera o «género de vida». Conceito algo similar ao 
desenvolvido por Cari Sauer (1889-1975) na denominada Geografia Cultural, cujo objecto de 
estudo consiste na interpretação das características do Meio, resultantes da intervenção do 
Homem, enquanto produto de uma Civilização.. Não por acaso, a obra de vulto de C. Sauer 
tinha o sugestivo título de Morphology of Landscape (1925), em que a paisagem no seu sentido 
genérico é descrita, analisada e compreendida desde a sua origem até à actualidade: " (...) Un 
análisis esencialmente histórico, a través de las diferentes etapas determinantes dei actual paisaje 
- cartografiado con cuidado -, y que justificará a la larga su constante preocupación por la 
articulation de una cuidada metodologia que buscaba sus raíces en la formalization del pasado 
de cada paisaje." Pessoalmente, considero que o maior ponto de contacto com a Geografia 
ribeiriana resulta não tanto do objecto de estudo - a paisagem - mas antes na forma de a encarar 
como uma realidade concreta e vivida, que constitui o cerne da Geografia enquanto Ciência 
Social e Humana. Consideram ambos os geógrafos que a Geografia enquanto Ciência 
fenomenológica, isto é, organizada segundo um processo que visa adquirir a maior diversidade 
possível de conhecimentos, através de um maior número possível de conexões com outros 
saberes científicos. 

Inicia-se o estudo pela análise que Orlando Ribeiro faz às duas principais obras do 
historiador Oliveira Martins (1845-1894), História de Portugal (1879) e História da 
Civilização Ibérica (1879), onde se critica a maneira simplista como o autor considera a 
individualização de Portugal face à Espanha (Castela-Leão), não introduzindo, senão muito 
parcialmente elementos geográficos que possam sustentar a sua tese da autonomia de Portugal: 
esse factor é para Oliveira Martins - ainda que pouco convincente - a diferença do falar, do 
temperamento e sobretudo do espírito aguerrido da nobreza que queria alargar os seus 
domínios, levando a que o Estado Português seja formado pelos espaços que estes barões, 
ávidos de terras, iam conquistando aos Leoneses e Castelhanos no Norte e Centro do litoral 
Peninsular. No Sul foi o esforço da Reconquista aos Árabes, o que terá conduzido 
necessariamente a uma oscilação dos limites da fronteira política, enquanto a Norte, era o rio 

Idem, 1977, 230 p. 
J. Maurel, F. Alba, 1995, p.92. 
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Minho que servia de barreira natural entre dois povos que paradoxalmente eram os que mais 
afinidades apresentavam entre si. A independência de Portugal foi conseguida é certo, pelo 
esforço de conquista, pela sorte das armas, mas esse elemento não bastava para sustentar a 
frágil independência de um pequeno país que tinha de combater simultaneamente em três frentes 
distintas. Antecipando as concepções Geopolíticas, refere o historiador que o equilíbrio de 
poder, isto é a rivalidade entre os Reinos Peninsulares é que permitiu a Portugal consolidar a 
sua independência. Depois de uma descrição necessariamente concisa das ideias de Oliveira 
Martins sobre a formação e autonomia de Portugal, as críticas de Orlando Ribeiro 
fundamentam-se nos seguintes aspectos: 

O facto de Oliveira Martins não ter compreendido que a heterogeneidade geográfica 
das diversas áreas de Portugal terá contribuído decisivamente para a sua viabilidade económica 
e por conseguinte, poder sustentar uma política que visava a independência, pois nem sequer 
faz uma descrição ainda que elementar das condições morfológicas, biogeográficas, climáticas e 
edafológicas do território português, o que lhe teria permitido um estudo mais minucioso por 
regiões naturais em vez de o fazer por províncias, que considera mais genuínas por terem um 
amplo fundamento histórico. Ao mesmo tempo serve isso de pretexto para uma delimitação 
pouco precisa e elementar de Portugal, cujos contornos nem demarcam com suficiente 
exactidão a fronteira. Tal não seria desculpa suficiente , se o historiador conhecesse a obra 
Geografia e Estatística Geral de Portugal e Colónias de Gerardo Péry (1875) e as Cartas 
Elementares de Portugal de Bernardino de Barros Gomes, (1878), trabalhos à época já 
publicados que poderiam dar excelentes informações sobre o assunto. 

Embora com maior dificuldade, poderia ter argumentado como factor determinante a 
individualização do carácter do português para a existência ou não de uma fronteira utilizando 
os elementos da Geografia determinista de Ritter, Humboldt e sobretudo os primeiros estudos 
de Geografia política de F. Ratzel, ainda que pouco acessíveis devido à dificuldade de 
linguagem e compreensão técnica que envolviam. Sublinhe-se também a inexistência de 
cartografia que poderia servir para apoiar as afirmações, mais das vezes não justificadas de 
Oliveira Martins. 

Para Oliveira Martins, as diferenças morfológicas entre as áreas planálticas do interior 
dos dois actuais Estados vizinhos não existem, ou quando muito são assinaladas por limites 
naturais como o Minho e o Guadiana. Aliás, para este autor os rios constituem obstáculos 
importantes difíceis de vencer entre ambos os países, ora, sem prefigurar inteiramente a tese de 
Amorim Girão que a delimitação entre os Países Ibéricos se deveria considerar a partir das 
bacias hidrográficas, elementos de penetração no território português, e por conseguinte, 
olhados como unificadores entre os países Ibéricos, considera Orlando Ribeiro que a 
navegabilidade dos principais rios peninsulares, o Tejo e o Douro, até quase ao limite da 
fronteira serão mais um elemento integrador do que isolador do contacto entre os povos. Porém 
como bem fizeram notar os dois geógrafos mencionados, é verdade que os rios nem sempre 
constituem os locais de mais fácil penetração de exércitos invasores em Portugal, a despeito de 
serem um precioso elemento de transporte, mesmo vital para o comércio entre o litoral e o 
interior e deste com Espanha, existirem extensos troços de «raia seca» que geralmente se 
transpõem sem dificuldade. 

A despeito de Oliveira Martins negar uma certa originalidade ao litoral norte do país, 
não considerando por conseguinte factor determinante para a independência portuguesa as 
actividades económicas aí implementadas, a existência de uma armada naval, nem a 
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individualização dos povos costeiros, conscientes da sua diferenciação e porventura maior 
riqueza que os conduziria a desejar a independência face a Castela. Esta opinião, que não 
parece ter a inteira concordância de Orlando Ribeiro, porque apesar de ser uma verdade que as 
áreas periféricas do litoral da Península (País Basco, Catalunha, e mesmo a Galiza e a 
Andaluzia) sempre manifestaram os mais fortes desejos de independência que também existiu 
nas áreas do interior. Todavia, é bem certo que Oliveira Martins tinha alguma razão em referir 
que o povo português era essencialmente rural, mas não acrescentou que também era 
comerciante e marinheiro. A maioria dos investigadores insiste como determinante para a 
independência de Portugal as particularidades do seu litoral face à vizinha Castela : "Quanto à 
separação de Portugal como periferia marítima, costas viradas à Espanha, como a Holanda em 
relação à Alemanha, será retomada por Th. Fischer, Silva Telles e H. Lautensach, que todos 
insistem sobre o carácter periférico e atlântico do País e a influência dele no surpreendente 
destino humano que consiste na resistência à integração peninsular - para apenas citar os 
fundadores da Geografia de Portugal (com excepção de Amorim Girão que sustenta, com mais 
convencimento do que apoio, opinião contrária)."436 

Outro elemento inerente à diferença de políticas de conquista e de colonização entre 
portugueses e espanhóis é explicada por Oliveira Martins essencialmente pela diferença de 
temperamentos, mas também pela disparidade de poderio entre os dois reinos Ibéricos: Portugal 
que segue uma política atlântica sem meios para se afirmar no conjunto das nações da Europa, 
enquanto que a política expansionista de Espanha pela Europa que tinha meios militares e 
financeiros para o fazer. Orlando Ribeiro contesta, afirmando que Portugal também se 
aventurou numa política expansionista em Marrocos e na índia, tendo fracassado devido às 
forças opositoras que encontrou, numericamente e tecnologicamente com uma capacidade igual 
ou superior às dos portugueses, que mesmo assim conseguiram fundar um Império Litoral. É a 
ideia da originalidade da colonização portuguesa baseada na mestiçagem,' enquanto que os 
Espanhóis, acabaram por ser derrotados na Europa, e nos empreendimentos colonizadores que 
empreenderam no interior dos Continentes. 

Ao contrário do que afirma Oliveira Martins, que dá especial relevância à importância 
económica da área envolvente de Lisboa, capital económica e política do Reino, centralizando 
as principais actividades - condição essencial em Geografia Política para a constituição de um 
Estado, segundo enunciam Demangeon, Vallaux e Brunhes- ,o historiador portuense esqueceu-
se que além de existirem outras vias fluviais (Vouga, o Mondego e o Douro) que permitiam o 
contacto entre o litoral e o interior, permitindo um activo comércio com áreas afastadas do 
oceano. A prová-lo, está o facto de Coimbra ser considerada a verdadeira capital do reino até 
ao século XIII, pois como refere Orlando Ribeiro, "Lisboa é uma avançada para as terras do 
Sul, tardiamente integradas no corpo nacional, fraca ou medianamente povoadas. O tronco 
robusto da nação, que uma emigração contínua de cerca de quatro séculos não conseguiu 
debilitar, é o Noroeste, do Minho ao Mondego"437 

De todos os historiadores cujos conceitos geográficos Orlando Ribeiro analisa, é, Jaime 
Cortesão aquele que mais atenção e mais cuidadoso se presta na análise dos factos geográficos 
que influenciaram a história de Portugal. Sem tomar uma posição demasiado determinista -
influência excessiva do meio sobre os acontecimentos históricos, - nomeadamente os 

'O. Ribeiro, 1977, p. 32. 
' Ibidem, p. 44. 
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relacionados com a formação de Portuga 1- nem cai na tentação de muitos historiadores em 
determinar a independência do nosso país pela exclusiva intervenção e acção humanas. Numa 
posição ponderada, afirma que o problema da autonomia de Portugal é " (...) essencialmente um 
problema de geografia política, e, por conseguinte tão relacionado com a geografia geral como 
com a história."438 

No caso do raciocínio bem elaborado deste historiador a crítica assume para Orlando 
Ribeiro mais o aspecto de comentário. Assenta no pressuposto de que quaisquer que sejam as 
influências dominantes da Geografia na História de Portugal, é preciso não olvidar que elas se 
correlacionam sempre com a acção da população sobre o Meio, o que significa que aquela vai 
transformar e em simultâneo ser sujeita à intervenção dos agentes naturais sobre as populações 

Surge como facto particularmente importante para a temática desta Dissertação e ao 
mesmo tempo interessante por ser uma das raras intervenções de Orlando Ribeiro no domínio 
da Geografia Política, quando o geógrafo se debruça sobre os condicionalismos geográficos 
inerentes à formação de Estados, rebatendo em parte a ideia de Jaime Cortesão de que as 
condições favoráveis à eclosão de Estados se dão em locais de cruzamento e contacto de 
culturas, geralmente onde as próprias condições naturais apresentam uma diversidade 
acentuada. Não é mais do que a transcrição pura e simples da teoria das zonas activas ou da 
eclosão de Estados de C. Vallaux, que muito sinteticamente indica como locais propícios à 
formação de Estados aqueles onde predomina a heterogeneidade cultural e natural, que são as 
áreas de contacto entre povos. A existência de um sentimento de solidariedade que os leve a 
agruparem-se politicamente formando um Estado e tomando consciência dos seus interesses 
comuns organizando-se colectivamente, formando uma Nação. Apesar de não discordar 
totalmente deste aspecto, Orlando Ribeiro escreve que em termos fronteiriços, um Estado pode 
apresentar condições de unidade por ser perfeitamente delimitado pelas mesmas condições 
naturais, mas essa uniformidade ser apenas aparente devido a cambiantes internos, geralmente 
relacionados com a actuação de factores de ordem natural que provocam variações diversas no 
clima, na vegetação, nas características edafológicas dentro do mesmo país, o facto de existir 
uma mesma unidade política não implica que dentro de um mesmo Estado não coexistam 
variantes geográficas naturais e até humanas, que dão origem a diferenciações regionais, muito 
embora tenham sempre como factor unificador os mesmos traços civilizacionais. 

Relativamente à formação do Estado português, Jaime Cortesão evoca as «forças 
separadoras» centrífugas a partir da uniformidade de Castela para as áreas periféricas, o que 
implica que o actual território português se individualize em termos geográficos da restante 
península, dando-lhe uma feição demasiadamente importante em termos da Atlantização, não só 
nas características naturais mas em também no que respeita a aspectos da humanização. Terá 
sido esta a razão que permitiu o contacto com estrangeiros, o auxílio militar de Cruzados, a 
actividade comercial e a facilidade de comunicações por via terrestre e flúvio-marítima nas áreas 
costeiras em contraste com o isolamento e mesmo rudeza do interior. As críticas que Orlando 
Ribeiro faz a este conceito são essencialmente no sentido de provar, baseado nos elementos 
naturais, que a acção marítima só seja sentida muito gradativamente no interior. A própria rede 
hidrográfica peninsular só em parte desagua na faixa ocidental da Península Ibérica, enquanto 
que a morfologia não se pode considerar em toda a área raiana como um prolongamento do 
Maciço,( excepto nas áreas planálticas da Guarda e de Miranda do Douro). Antes pelo 

O. Ribeiro, 1977, p. 56 
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contrário, apresenta-se bastante mais complexa do que pretendia Amorim Girão, ao simplificar 
em demasia o relevo fronteiriço, sem pensar na particularização da Serra de S. Mamede, Bornes 
entre outras, no quadro das áreas raianas envolventes. Também os elementos humanos não 
indicam no início da nacionalidade uma Atlantização do povoamento. Se este é um facto para as 
áreas situadas entre o Minho e o Vouga / Mondego, onde a par com alguns centros urbanos 
importantes no litoral (Porto) também se desenvolveram outros no interior, talvez mesmo em 
maior número (Braga, Guimarães, Coimbra) devido a um activo comércio com o seu alfoz, ou a 
maiores distâncias através das vias fluviais ou terrestres com áreas do litoral ou do interior mais 
afastado. 

É o dinamismo do litoral Algarvio, quase mediterrâneo, que não é referido por Jaime 
Cortesão que Orlando Ribeiro assinala como tendo no aspecto uma importância superior ao 
litoral ocidental. Ao tempo que confere um papel geoeconómico primordial a esta região pois 
sabe-se de fontes seguras que mesmo depois da Reconquista, continuaram as trocas comerciais 
intensas com o litoral Marroquino. 

Ao contrário das tendências separatistas que J. Cortesão manifesta em relação às regiões 
periféricas da Península, baseadas essencialmente na diferenciação natural e humana, contrapõe 
Orlando Ribeiro que essas tendências têm como fundamento apenas causas políticas, como 
sejam a dificuldade em manter a unidade de Espanha e não as diferenças naturais existentes no 
interior das diversas regiões ou destas entre si. 

Parcialmente, o historiador e o geógrafo concordam que a faina marítima e as 
consequentes actividades a ela ligadas, seriam sem dúvida muito mais importantes do que 
actualmente para a prosperidade de um sem número de povoações, mas enquanto Cortesão 
valoriza a actividade marítimo-fluvial, Orlando Ribeiro enfatiza que essa actividade não era mais 
representativa do que a prática da agricultura: "Dans la période de deux siècles qui sépare 
l'expansion maritime des découvertes, le pays a fini de s'organiser suivant les deux tendances 
essentielles de son économie: l'agriculture et l'activité maritime. On a pris l'habitude d'appeler 
cette période la monarchie agraire439, c'est à dire, une sorte de grande entreprise d'exploitation 
rurale conduite sous la haute direction du Roi."440 Mesmo nesses primórdios da nacionalidade 
já se fazia sentir a oposição entre a paisagem rural do Norte e do Sul, entre o Atlântico e o 
Mediterrâneo, uma quase separação regional em termos históricos que se traduzira numa 
diversidade paisagística, produto de civilizações diferenciadas. 

Analisando o traçado da rede viária romana no Ocidente da Península ibérica, conclui 
Cortesão que a rede viária quase paralela ao Oceano Atlântico, previa a litoralização dos 
aglomerados mais importantes, o que Orlando Ribeiro contradiz pois os aglomerados mais 
populosos (geralmente sede de conventos) se situavam afastados do litoral, como seja o caso de 
Bracara Augusta e Pax Julia, mesmo a capital da Lusitânia romana, Emérita, se situava bastante 
afastada do litoral. As principais vias de comunicação, seriam fluviais e terrestres. Se é um facto 
que encontramos distintamente uma correlação entre a via romana quase paralela ao litoral, e 
centros urbanos importantes ao longo da estrada que liga Olisipo com Cale, daí com Bracara 
Augusta, Asturica e Lugus. Exceptuando estas três últimas cidades, todos os outros povoados 
do litoral têm uma importância relativa, sendo que muitos deles são anteriores à construção da 

Ao que parece terá sido Lúcio de Azevedo e Rui Mayer os primeiros a empregar esta designação no início do 
século XX 
440 O. Ribeiro, 1939, p. 21 
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rede viária romana, cujo traçado pelo interior tinha uma função mais importante na 
comunicação entre as populações, basta reparar nos nós de ligação que constituem Bracara 
Augusta e Pax Julia. 

Autores portugueses como Jaime Cortesão, viram na divisão dos conventi romanos da 
área ocidental da península uma delimitação muito idêntica à da futura fronteira nos seus traços 
oriental e setentrional, interrogando-se se esses limites pré-definidos não constituíram já 
demarcações naturais e / ou sociais que os governantes portucalenses se aproveitaram para 
delimitar o país, ou por outras palavras, antes da formação da nacionalidade já teríamos 
fronteiras pré-definidas anteriores ao próprio Estado português. Nada mais falso, explica com 
razão Orlando Ribeiro, acentuando o traçado completamente díspar entre os limites dos 
conventi romanos e a formação da fronteira portuguesa.. Mesmo com a Reconquista, a fronteira 
no Alentejo Centro-Oriental não segue de modo nenhum os actuais limites fronteiriços, 
estendendo-se a ocupação portuguesa pela Extremadura Espanhola e pela Andaluzia.. Por 
conseguinte, em vez de «Atlantização» do povoamento, podemos mais falar no início da 
nacionalidade de uma «interiorização», que provavelmente só por mero acaso coincidiu com a 
antiga fronteira romana em algumas áreas do Alentejo, mas apenas fruto do acaso ditado pela 
sorte das armas. 

O que o historiador Jaime Cortesão indica como sendo a falsidade do ermamento, era há 
muito defendido por Orlando Ribeiro: "Mais la grande majorité de la population s'est mantenue 
en gardant le souvenir des anciennes limites de propriétés et des fondateurs des églises et 
chapelles.On ne peut accepter aujourd'hui la conception catastrophique des invasions. Une 
population nombreuse et fixée au sol présente toujours un degré de stabilité considérable. On a 
vu des paysants revenir après des années de guerre à leurs villages ravagés, recontrire des 
maisons entièrement ruinées et reprendre possession des terres qui leur avaient appartenu."441 

Quanto às teses da unidade linguística, defende Orlando Ribeiro que a língua não funcionou 
sempre como um factor unificador. Basta ver o caso da Galiza cuja língua era comum -a língua 
de «romance» - que se manteve obstinadamente independente de Portugal apesar das tentativas 
dos primeiros reis em incorporá-la no Estado português, ao mesmo tempo que a «língua de 
romance» se difundiu muito mais para Oriente (englobando pelo menos parte de Leão e de 
Castela) do que os limites da fronteira portuguesa. Esta terá sido fixada - com contornos já 
muito semelhantes aos actuais - devido a contingências de ordem natural e humanas, o que 
significa que o facto de existir uma língua comum não terá sido um factor determinante para a 
independência nem mesmo para a fixação do traçado fronteiriço. A sua importância como factor 
determinante para a coesão e identidade nacionais só se dará mais tarde, durante a Reconquista, 
que a foi impondo progressivamente à população das áreas meridionais, onde predominavam os 
dialectos moçarabes, servindo como elemento unificador do Norte atlântico com o Sul 
mediterrânico, dando origem a uma unidade colectiva que se traduz na Nação portuguesa. 

A apreciação da obra Introdução Geográfica e Sociológica à História de Portugal, do 
historiador, ensaísta e escritor António Sérgio, é alvo de uma crítica construtiva no que se 
refere aos considerandos geográficos que suportam a historiografia portuguesa. Numa breve 
síntese dos pressupostos de António Sérgio, este refere que a formação do Estado português se 
deve fundamentalmente a dois aspectos: a posição individualizada atlântica de Portugal 
relativamente a Espanha, sendo o nosso país formado quase essencialmente por áreas litorais 

.0. Ribeiro, 1939, p. 13. 
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que permitiram que a vida marítima se iniciasse muito cedo, contribuindo para uma 
individualização de carácter dos portugueses relativamente aos Castelhanos. A ajuda militar dos 
Cruzados e a fixação de alguns deles em terras portuguesas, contribuindo para uma mistura 
étnica que diferenciou ainda mais os habitantes da «ocidental praia lusitana» da restante Ibéria. 
As intermináveis lutas pela Independência foram no aspecto económico financiadas pelo activo 
comércio marítimo que os portugueses empreendiam na Europa Atlântica, vendendo 
especialmente pescado e sobretudo sal, sendo este o produto que financiou verdadeiramente as 
campanhas militares dos nossos primeiros reis. A fronteira portuguesa com Castela assenta não 
só na diferenciação geográfica mas na vontade inicial dos príncipes e reis, apoiados pela Nação, 
especialmente por essas «muitas e desvairadas gentes» que habitavam os burgos comerciais do 
litoral, especialmente o Porto e Lisboa, cuja classe mercantil e os estrangeiros inimigos de 
Castela arrastaram a população para as diversas guerras que travamos com Castela, 
especialmente em dois períodos críticos. 

Apesar de Orlando Ribeiro concordar com a importância que um litoral extenso de 
praias baixas em contraste com o litoral espanhol rochoso e de arribas, que permitiu desde cedo 
um contacto de Civilizações marítimas no Ocidente Peninsular, contrariamente a Castela, e mais 
tarde a Espanha, que é uma Civilização de feição essencialmente continental. Porém, ao 
contrário de A. Sérgio que diferencia as regiões geográficas portuguesas em relação às 
espanholas, contrapõe Orlando Ribeiro, que o facto das três grandes unidades regionais 
portuguesas: litoral atlântico, o mediterrâneo e o interior, ou numa visão mais simplista o 
contraste Leste-Oeste, isto é interior - litoral e Norte-Sul, ou seja atlântico-mediterrâneo; não 
impede que certas regiões tenham mais afinidades com a vizinha Espanha do que entre si. 

A importância dos Cruzados para a soberania do Estado português, e posteriormente 
para a Reconquista foi importante mas não determinante, além disso esta última não se fez 
exclusivamente ao longo do litoral, com ou sem apoio das frotas marítimas estrangeiras; muito 
pelo contrário deste o século XII que os monarcas portugueses tentaram alargar os seus 
domínios para o interior, mesmo para além da actual fronteira política, conquistando territórios 
para Sudeste, abarcando grande parte do termo de Badajoz. 

Ainda sobre a formação de Portugal, nega António Sérgio que existam pressupostos de 
homogeneidade de ordem rácica ou geográfica, resultante de condicionalismos naturais que 
diferenciem os portugueses em relação ao país vizinho e que tenham contribuído para a 
independência do país, factores que à época eram no geral considerados essenciais para a 
formação de Estados poderosos, mas seguindo as ideias de Amorim Girão e sobretudo Damião 
Peres, este resultou da vontade política dos Reis, apoiados pela Igreja, pelas Ordens Religiosas, 
pelos mesteirais e burgueses. Em suma o Estado surge quando já existe pelo menos uma pré-
configuração da nacionalidade. Mas, para Orlando Ribeiro esta é uma visão simplista de 
considerar os factos que influenciaram a formação do Estado Português e o respectivo traçado 
das fronteiras, minimizando aqueles autores a importância de factores considerados primordiais 
em Geografia Política, como sejam algumas linhas de água, relevo diferenciado entre Portugal e 
Espanha em algumas áreas bem definidas e localizadas e uma certa coincidência em alguns 
locais do Sul do país do traçado da fronteira medieval com os anteriores convenu Romanos e as 
dioceses Suevo-Visigóticas. 

Em termos de economia nacional, é certo que A. Sérgio valorizou em demasia a 
importância dos lucros monetários provenientes do comércio marítimo e da venda em portos 
estrangeiros de produtos portugueses, especialmente o sal, isto por duas razões: grande parte 
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do comércio marítimo com a Europa Atlântica estava nas mãos de mercadores estrangeiros, não 
eram durante a Idade Média assim tantas as embarcações portuguesas nos principais portos 
comerciais. Por sua vez, apesar da produção do sal nacional se fazer um pouco por todo o 
litoral, desde Aveiro até ao Algarve, este não era produto de grande valor porque tinha a 
concorrência de outros países produtores. Além do mais, a intensa captura de pescado nas 
nossas águas implicava um enorme consumo de sal, sendo necessário recorrer à importação 
deste produto de outros países. Mais importantes como artigos de exportação, que Sérgio 
rejeita liminarmente, são os produtos agrícolas retirados da terra, especialmente os de origem 
mediterrânea (vinho, azeite, cortiça, frutos diversos), por isso com razão Orlando Ribeiro, 
estudioso entusiasta da Geografia Histórica no que concerne às paisagens rurais, considera 
Portugal nos primeiros séculos da nacionalidade, em termos geoeconómicos como uma 
«monarquia agrária», o que põe em evidência a importância das áreas do interior face às do 
litoral, sendo ambas importantes e talvez mesmo complementares entre si. 

Enquanto António Sérgio apenas faz menção ao desenvolvimento mercantil nos portos 
Atlânticos do litoral ocidental (Lisboa e Porto) e em menor escala, com características de 
relacionamento diferentes no Algarve, Orlando Ribeiro prova que este, a existir, apenas era 
vultuoso não só nos núcleos urbanos do litoral, mas pelo contrário, grande parte do comércio 
animava sim os centros urbanos do interior Esse desenvolvimento da actividade comercial só 
prova que as trocas inter-regionais eram importantes, a par de um activo comércio com as áreas 
fronteiriças, e mesmo para além delas, seguindo as grandes vias de comunicação terrestres, os 
produtos agrícolas e manufacturados portugueses inseriam-se também pela fronteira, local de 
contacto mais do que de separação. Na restante economia peninsular e esta por sua vez nos 
complexos circuitos económicos mediterrâneos, que abrangiam as Repúblicas Italianas e daqui 
irradiavam para Levante até às longínquas paragens das especiarias e outros produtos exóticos. 
Este comércio, quer seja no Atlântico, no Mediterrâneo, ou por via terrestre, era financiado, 
quando não mesmo comandado por grandes mercadores, ao contrário das ideias feitas de que a 
nobreza - dividida em vários estratos - apenas se dedicava à arte da guerra ou à caça, primeiro 
no território Continental com a Reconquista e mais tarde em Marrocos e noutras longínquas 
paragens. Também é verdade que em Portugal como na restante Península Ibérica, segundo 
refere Orlando Ribeiro, grande parte da nobreza participava directamente ou indirectamente em 
actividades comerciais de grande vulto, assunto a que António Sérgio não se refere. 

Em traços gerais, extravasando o simples enquadramento geográfico da economia 
portuguesa, passando para o conjunto geral da Península Ibérica, podemos segundo Orlando 
Ribeiro, e os nossos próprios pressupostos, delinear uma certa oposição, ou talvez melhor uma 
diferenciação económica das áreas periféricas peninsulares relativamente ao centralismo de 
Castela, o que aliás é bem claro em Geografia Política: são sempre as áreas periféricas que 
manifestam menor coesão no quadro da unidade e centralismo nacionais. Não será por isso de 
admirar que sejam as áreas mais extremas da península a apresentarem uma identidade distintiva 
mais forte, podemos talvez mesmo falar em Civilizações originais face ao centralismo e 
continentalidade de Castela, Leão, Aragão e o País Basco, bem como Portugal e a Andaluzia 
têm uma Civilização essencialmente Atlântica. Muito embora, nos dois últimos casos, exista 
uma dualidade de usos e costumes que permitem enquadrar essas áreas periféricas numa 
economia Mediterrânea, devido aos acontecimentos históricos (Reconquista) e à posição 
geográfica (acesso fácil ao Mediterrâneo de influência Árabe), de onde retiveram muitos dos 
usos e costumes, por isso a sua Civilização é já em grande parte predominantemente 
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Mediterrânea. O Levante e a Catalunha, apesar de influências culturais, económicas e mesmo 
políticas provenientes de França, sempre tiveram nos seus portos de mar um contacto estreito 
com a bacia do Mediterrâneo, por isso a sua Civilização é original, tem o seu quê de 
componente europeizante e ao mesmo tempo de influência mediterrânico-oriental, lembrando já 
os países Levantinos. Este contraste de Civilizações na Península Ibérica, poderá conduzir 
segundo Orlando Ribeiro, a um avivar de nacionalismos desde que as regiões periféricas - com a 
excepção óbvia de Portugal - se consciencializem da sua diferenciação cultural e económica face 
a Madrid, enveredando pela autonomia política face a Castela, o que António Sérgio não refere 
minimamente. Supomos que apenas pela proibição expressa de se escrever sobre o assunto, pois 
não seria um antifascista desde sempre empenhado nas causas democráticas que iria olvidar a 
descentralização espanhola (1934-1936), afogada em sangue durante a Guerra Civil dos anos 
trinta. 

5 - A Geopolítica Portuguesa segundo alguns Autores Estrangeiros 

Nestes primeiros decénios do século XX eram raros os investigadores estrangeiros que 
se interessavam em realizar pesquisas em Portugal, considerado um país periférico, uma 
autêntica Finisterra isolada da restante Europa.. O isolamento e o desinteresse da comunidade 
cientifica por Portugal agravou-se a partir da instauração da Ditadura Militar e do Salazarismo, 
cujo regime conservador e rural olhava com desconfiança todas as inovações provindas não só 
dos países da Europa Ocidental, de regimes políticos demo-liberais, mas mesmo de países 
como a Itália e a Alemanha onde imperavam sistemas totalitários. 

Apesar de tudo, por motivos diversos, alguns investigadores geralmente da área da 
Geografia Física sentiram-se atraídos por trabalhos de campo na Península Ibérica, 
especialmente o seu extremo ocidental, destacam-se as prolongadas estadias em Portugal de 
Gonzalo de Reparaz (pai) nos primeiros anos do século XX, bem como Hermann Lautensach 
(1927-1928,1937-1938,1943,1949-1950), sendo sem dúvida este investigador alemão aquele 
que mais duradoura influência exerceu sobre os geógrafos e a Geografia portuguesa devido às 
suas densas obras sobre o nosso país. Também de assinalar foi o contributo do francês Pierre 
Birot que as circunstâncias derivadas da Segunda Guerra Mundial, obrigariam a uma 
permanência relativamente prolongada em Portugal, que depois de terminado o conflito visitou 
algumas vezes (1937-1938,1941-1944,1949 e 1974). Apesar da curta estadia do seu 
compatriota Emmanuel Martonne (1942 e 1944) a sua influência e prestígio internacionais eram 
sobejamente reconhecidos para que a sua vinda a Portugal não deixasse de ser um marco 
importante para o reconhecimento da vitalidade da geografia portuguesa. Num contexto 
diferente, recordamos também o belga Pierre Gourou que durante as décadas de cinquenta e 
sessenta haveria de realizar numerosos trabalhos de campo acompanhado por Orlando Ribeiro 
nas possessões ultramarinas de Angola, de Moçambique e do Estado da índia. 

Os meios que o regime político instituíra para conservar Portugal «orgulhosamente só», 
querendo com isto significar um isolamento não apenas político mas também cultural, eram em 
primeiro lugar a censura aos meios de comunicação (imprensa e rádio) com o controle apertado 
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nas alfândegas das publicações que vinham do estrangeiro nas fronteiras a PVDE (depois a 
PIDE) exercia uma apertada vigilância sobre todos aqueles que pretendiam entrar no país. 

A conjuntura político-económica mundial com o início da «Guerra Fria», e a entrada de 
Portugal na NATO e mais tarde na OECE e na ONU, se outros méritos não teve, ao menos 
beneficiou indirectamente o meio científico português ao proporcionar uma maior abertura às 
culturas anglo-saxónica e francesa, através de diversas formas de intercâmbio, como bolsas de 
estudo, apetrechamento de material técnico-científico, realização de colóquios e conferências. 
No que respeita à Geografia, recordemos as numerosas publicações estrangeiras, entre revistas, 
cartografia e bibliografia diversa que o Centro de Estudos Geográficos de Coimbra e de Lisboa 
recebiam, particularmente após a década de quarenta. 

5.1 - A Obra de Elisée Reclus e Portugal 

Em termos cronológicos a obra de Elisée Reclus, geógrafo francês de nascimento, 
«cidadão do mundo» por adopção, estar ligeiramente desfasada no contexto temporal a que se 
refere esta Dissertação, parecer-nos contudo tão importante que não podemos deixar passar 
em branco a sua influência na Geografia portuguesa, não pela sua breve passagem por Lisboa 
(1889?), mas antes pelo facto das afirmações proferidas na sua principal obra sobre a Península 
Ibérica e em especial sobre Portugal443 encontrarem ao longo de décadas detractores de todos 
os quadrantes, em particular historiadores (Damião Peres, Jaime Cortesão e Oliveira Martins), 
naturalmente geógrafos (Herman Lautensach, Amorim Girão), sendo de estranhar o silêncio 
sobre o assunto por parte de Orlando Ribeiro (e ainda mais de Pierre Birot), de políticos 
(Gonzague de Reynaud), de pensadores (António Sérgio e António Sardinha) e de antropólogos 
(Mendes Corrêa). Não que estes estejam em desacordo com a descrição (geo)morfológica da 
Península Ibérica em geral, ou dos diversos aspectos relativos à Geografia Humana do nosso 
país, o que todos não aceitam em definitivo são as célebres e polémicas frases tantas vezes 
transcritas, traduzidas e mesmo adulteradas referentes à formação e delimitação fronteiriça de 
Portugal em relação ao seu vizinho ibérico:"(...) «La limite des grandes pluies que les vents 
d'ouest apportent sur les collines et les monts du Portugal coïncide précisément avec la 
frontière des deux pays (...) Toutes ces raisons expliquent dans une certaine mesure porquoi le 
Portugal, en se maintenant séparé de l'Espagne, a pris cette forme de quadrilatère régulier. De 
même que dans un précipité chimique un cristal prend une existence propre et se limite par des 
arêtes précises, de même le Portugal s'est détaché du reste de la Péninsule en se donnant des 
frontières presque rectilignes»."444 

As descrições sobre Portugal, bem como a explicação de certos fenómenos do âmbito da 
Geografia Física e Humana são objecto de um cuidadoso exame por parte do autor francês, que 
apesar de não indicar bibliografia geral ou específica em cada um dos volumes, cita sempre as 
fontes onde recolheu determinadas informações. A este propósito destacamos por ordem 
temática as seguintes: no volume referente à Europa Meridional, cita (p. 970), as conclusões 
sobre as origens do povoamento em Portugal de Carlos Ribeiro, Néry Delgado, Cartaillac, 

4420 livro que Pierre Birot publicou depois de regressar a França, sob o titulo Le Portugal, Étude de Géographie 
Régionale, Ed. Armand Collin, Paris, 1950, onde só foi publicado e traduzido um quarto de século mais tarde, 
sob o título Portugal, Livros Horizonte, Lisboa, 1975. 
443 E. Reclus, 1887. 
444Ibidem, p. 968 



217 

Bellucci, participantes no Congresso de Antropologia de Lisboa de 1880. {Comptes Rendues du 
Congrès International d'Anthropologie de Lisbonne, 1880). Sobre os usos, costumes e 
características gerais da raça, cita (p.975 - 984), diversos excertos da obra O Povo Portuguez 
da autoria de Teófilo Braga; acerca do relevo do litoral centro do país, cita ( p.. 984) o geólogo 
suíço que trabalhou e se radicou em Portugal, Paul Choffat; enquanto que a descrição da região 
centro, particularmente as características morfológicas de Peniche e das Berlengas, (p. 1004), 
são objecto de citação de diversos autores como Néry Delgado, J. Daveau, Paul Choffat.445 

Os considerandos de E. Réclus sobre a influência dos elementos naturais, em particular 
os climáticos, na individualidade versus dualidade peninsular, mereceram algumas críticas de 
Hermann Lautensach, que apesar de considerar os argumentos para a sustentabilidade dessa 
teoria inteligentes e até certo ponto com alguma validade, afirma que "Todavia em muitos dos 
seus pontos principaes elas não podem ser mantidas, hoje em dia, à face dos métodos modernos 
de investigação e discussão scientífica. Não é exacto que a fronteira política seja ao mesmo 
tempo uma acentuada divisória climática. Um ano depois de ter publicado o seu livro, em face 
da carta dos hidrometeoros da Península de Hellmann, Réclus ter-se-hía visto na necessidade de 
rectificar as suas afirmações sobre as chuvas na Península."446 

Em relação aos geógrafos portugueses, a monumental Nouvelle Géographie Universelle 
e ainda mais o próprio autor estiveram desde sempre esquecidos, raramente algum geógrafo 
português fez uma análise, ou mesmo uma descrição pormenorizada da(s) obra(s) de E. Réclus, 
no que se refere ao seu próprio país, ao contrário dos Espanhóis em que um grupo de geógrafos 
da Universidad Autónoma de Barcelona, designado por «Colectivo Nadir» apresentou no II 
Colóquio Ibérico de Geografia de Lisboa, em 1980, uma comunicação sob o título Reclus: Una 
Via Interrumpida que com bastante pormenor nos elucida sobre os conceitos epistemológicos, a 
metodologia e mesmo a ideologia política deste autor.447 

No que concerne aos portugueses, encontramos dois interessantes artigos nos Cadernos 
da Seara Nova, o primeiro referente a um português que em data não especificada, mas que 
supomos serem os finais do século passado, frequentou as aulas de E. Réclus no Instituto 
Geográfico de Bruxelas. Impressionou-o não só a simplicidade no trato, a clareza de exposição 
mas sobretudo a atitude do investigador perante a política: "Ao sábio não perdoavam os 
burgueses as suas ideias revolucionárias, e entendiam, como o Figaro, que Réclus, na sua 
qualidade de sábio não se devia ocupar de política. Réclus escreveu-lhe perguntando: «Se nós 
tomamos a política na sua mais elevada significação, que é o cuidado pelo bem público, porque 
não poderá o homem de sciência ocupar-se dela? E, além disso, onde começa o «homem de 
sciência»?" O outro artigo é a publicação de uma carta inédita em que um português pediu ao 
"maior geógrafo do mundo"449, para que este o esclareça sobre a ausência de religião em povos 
com culturas diferentes, onde se denota a influência Kantiana da razão fundamentada e do 
cientismo-positivismo de Comte no pensamento de Reclus: "L'homme veut savoir, et c'est pour 
cela qu'il se crée une fausse science avant de reconstruire péniblement la vraie. Ne sachant 

A propósito da «Excursion aux lines Berlengas et Farilhões», com o objectivo de estudar a morfologia, a 
zoologia e a botânica deste grupo de ilhas, artigo publicado no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 4a 

Série, N.° 9, Imprensa Nacional, Lisboa, 1883 pp. 409 - 452. 
446 H. Lautensach, 1931, p. 403. 
447 R. Ascón et alia, 1983, pp. 153-159 
448 E. Costa, 1930, p. 132 
449 F.Lopes, 1930, p. 132 
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admettre le doute au sujet de ce qui frappe ses sens, il explique toutes choses par des 
affirmations provenant de ses illusions et de ses rêves. L'homme veut savoir. Heureux instinct 
qui fit naître d'abord tout le cortège des divinités changeantes et qui les disperse maintenant 
comme un brouillard du matin, laissant à la place le monde immense des faits dont la science a 
découvert les rapports et les lois."450 

A partir dos finais da década de trinta rareiam as referências às obras ou sequer se 
menciona o nome de Elisée Reclus, possivelmente pelo facto da ideologia política e mesmo a(s) 
própria(s) concepções histórico-geográficas oficiais do regime do Estado Novo sobre a 
formação de Portugal serem diametralmente opostas às do geógrafo libertário. Aqueles poucos 
que poderiam ainda homenagear a sua memória, ou porque tivessem sido seus discípulos ou se 
identificassem com as suas ideias, foram obrigados ao silêncio, e à medida que o tempo passava 
o seu número era cada vez menor. Actualmente não haverá em Portugal meia dúzia de 
geógrafos que conheçam a biobibliografia daquele que apesar de genial, foi considerado 
«incómodo» para a maior parte da comunidade científica europeia e pelos governos dos 
respectivos países e por conseguinte votado ao ostracismo...até hoje! 

5.2 - Os Contactos com a Geopolítica Espanhola 

As ideias deste geógrafo do início do século, terão tido um certo impacto (negativo?) em 
alguns meios da comunidade científica portuguesa, não tanto pelas obras que publicou- La 
constitución Natural de Espana e Geografia y Política (Veinticinco lecciones de Historia 
Naturalista -, mas sim pelas ideias expostas sobre a necessidade de formar uma Confederação 
Ibérica, em tudo contrárias ao espírito nacionalista tão em voga nas primeiras décadas do 
século, passando pelos políticos e militares até aos investigadores, particularmente 
antropólogos, historiadores e geógrafos, que eram quem mais se ocupava das temáticas 
relacionadas com o espaço territorial português, como se depreende do seguinte texto: " (...) 
«A geografia fez da Península um conjunto de regiões diversas que se completam e não podem 
fundir-se em uma nem separar-se. Estas regiões diversas e inseparáveis produziram 
nacionalidades históricas com caracteres, línguas, literaturas e tradições diversas. Os nossos 
antepassados resolveram o problema confederando-se. Aproveitemos a lição e tornemos a 
confederar-nos». La constitución Natural de Espana, Isto dizem os outros e que diremos nós? 
«451 

Na obra La constitución Natural de Espana e Geografia y Política (Veinticinco 
lecciones de Historia Naturalista, (Barcelona, 1929), o autor ocupa-se de múltiplos aspectos 
relacionados com a Geografia Física e Humana da Península Ibérica. Algumas das suas 
proposições enquadram-se nos condicionalismos geopolíticos do Espaço Ibérico, iniciando a 
sua Lección XIV (pp. 145 -151), com a afirmação de que no espaço político das «Hespanhas» 
coexistem três unidades diferenciadas, a de âmbito continental (Castela-Leão), de características 
periféricas (Catalunha, Navarra, Vascongadas, Astúrias e o actual Rossilhão francês) e 
simultaneamente atlânticas (Portugal, Galiza, litoral marroquino). Apesar de estarem repartidos 
por três Estados, as suas características naturais e humanas conjugam-se para que dentro da 
diversidade formem um espaço Geopolítico próprio - como há alguns séculos atrás quando 

Ibidem, p. 133 
A.Girão, 1935-A,p. 12 
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estavam subordinadas ao centralismo de Castela, integradas na unidade política que constituía a 
Espanha - ,tendo esta vasta área em comum o facto de estar separada da Europa «sempre 
húmida» pelos Pirinéus e da África interior pelo deserto do Sahara, respectivamente os limites 
setentrional e meridional deste vasto espaço que faz a interligação entre a Europa Ocidental e a 
África Sahariana, mas onde as diversidades, mesmo os contrastes abundam. 

No que respeita à região atlântica ocidental «húmida» (para a distinguir da região 
atlântica ocidental «seca» que corresponde ao litoral marroquino), coexistem dois Estados: a 
Galiza e Portugal, que apresentam uma unidade geográfica no Noroeste peninsular, devido a 
idênticas condições naturais e humanas, o melhor seria dizê-lo civilizacionais: "El Mino es 
gallego (o Galícia es minõta) como Tras-os -montes es orensano (o ai revés). Entre Mino y 
Douro hallamos la mayor condensación humana de la Península: más de 300 habitantes por 
kilomètre cuadrado. Aquélla es la cuna dei reino de Portugal."452 Considerando que o factor 
que explica a independência de Portugal é a elevada densidade populacional verificada desde 
períodos anteriores à nacionalidade nas áreas do litoral norte e centro do país. 

Reparaz refere que a separação política de Portugal da restante Espanha atlântica foi um 
desastre nacional - isolado não teve os recursos económicos e demográficos necessários para 
manter o expansionismo colonial - ,tão acentuado como foi para a Espanha mediterrânea 
(Catalunha), a perda do Rossilhão francês. Ficou assim a Espanha amputada de duas das suas 
áreas mais ricas, Portugal e o Rossilhão, portanto incapaz de cumprir o seu destino 
expansionista e empobrecendo-se cada vez mais à medida que o centralismo de Castela se 
afirmava. O facto de não se ter (ainda) concretizado a União Ibérica, fez perder a oportunidade 
da afirmação do espaço geopolítico das Hespanhas. A união da Espanha atlântica, Portugal e 
Galiza, juntamente com o litoral marroquino(?) , abririam novas potencialidades devido às 
condições naturais e humanas existentes: características fito-climáticas que permitem uma 
diversificada e intensiva produção agrícola, um amplo litoral aberto à trocas comerciais e ao 
expansionismo de uma população densa que encontraria nas colónias portuguesas recursos e 
amplos espaços de povoamento. A actual divisão política da Península, segundo áreas 
geográficas distintas, não deixa também de se reflectir no idioma utilizado: "Las três Espanas, 
así como han producido três naciones de diverso tipo y com destinos también diversos, han 
hablado três diferentes lenguas, madres de três literaturas también diferentes: la lengua catalana 
en el Mediterrâneo: la lengua castellana en el Centro:1a lengua portuguesa en el 
Atlântico." Concluindo, o autor não aceita a divisão política da Península Ibérica, mantendo a 
ideia de uma unidade no conjunto da diversidade entre as áreas periféricas e centrais; a 
concretizar-se alargaria em muito a área de influência Geopolítica das Hespanhas, no contexto 
mundial das outras nações. 

A influência de Gonçalo de Reparaz, não é particularmente notória nos geógrafos 
portugueses, a não ser pela contradição de ideias geradora de polémicas, a prova disso é que 
nos surge diversas vezes referenciado por A. Mendes Corrêa, que apesar de não concordar com 
as suas ideias cita-o em algumas das suas obras, referindo que "(...) Gonzalo de Reparaz (1928) 
(...)é pela federação peninsular de repúblicas, abolido o trono em Castela, estabelecendo-se uma 
capital federal marítima."454 

G. Reparaz. 1929-B, p. 152. 
Ibidem, p. 156. 
A. Corrêa, 1943, p. 265. 
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A sua teoria da dualidade no enquadramento de uma Federação Ibérica não foi 
esquecida, meia dúzia de anos após ter sido enunciada, o geógrafo italiano L. Magugliani 
preconiza, enquadrado num contexto político diferente - a expansão do fascismo na Europa 
Meridional -,que a Espanha e Portugal teriam juntas um importante papel geopolítico a 
desempenhar na área atlântico-mediterrânica seja pelo facto de ambos constituírem uma ligação 
entre a Europa Ocidental (atlântica ou marítima) e o Mediterrâneo (o litoral norte africano, 
onde a Itália desenvolvia uma intensa política de ocupação e colonização em confronto directo 
com os ingleses e em parte com os franceses), e pela importância estratégica e potencialidades 
em recursos naturais das colónias portuguesas. Mas, indo mais longe, na aplicação prática da 
Geopolítica, escreve Magugliani que os Estados Peninsulares fazem parte integrante da área 
geoestratégica denominada de"(.) «faseio latitudinale mediterrâneo», aquela corrente mundial 
de vida e de tráficos que, girando em torno do globo, encontra o seu fulcro no Mediterrâneo e 
mais precisamente naquele grande ângulo que, tendo o vértice no Canal do Suez, tem os lados, 
a sul, para Ceuta, a norte, perpassando a extremidade setentrional do Médoc Francês." 455 A 
Geopolítica de Portugal também é, até certo ponto, mediterrânea, considera o autor, porque a 
sua política externa está intimamente ligada à de Espanha, quer devido à posição geoestratégica 
dos portos portugueses em comunicação com o litoral africano e, ao mesmo tempo atlântica, 
em ligação com os arquipélagos dos Açores e da Madeira e os portos fluviais por onde penetra 
o influxo (marés) do vasto oceano. 

O geógrafo galego Fran Paxeco, na sua obra Portugal não é Ibérico, teoriza sobre os 
condicionalismos que conduziram à individualização de Portugal no conjunto da Península 
Ibérica. Sustenta este investigador que o nosso país e sob certos aspectos a própria Galiza, 
embora façam parte de unidades políticas diversas, têm em comum o facto de serem 
caracterizadas por condições morfológicas peculiares, em que um litoral recortado e aberto para 
o Oceano Atlântico, a par de condições fito-climáticas, rácicas e morfológicas distintas, 
justificam a individualidade Geopolíitca do Noroeste Peninsular, em relação à restante área da 
Península Ibérica. Na realidade, é apenas uma interpretação mais elaborada das teorias 
apresentadas por E. Reclus, para fundamentar a especificidade Geopolítica no contexto 
peninsular: "« (...) Se a Península tem um tom iniludível de continentalidade, se, no seio desta, a 
planura das Castelãs é uma continentalidade cerradíssima, a zona asturiano-galécio-portuguêsa é 
- principalmente na parte em que se compreendem a Galiza e Portugal - a região mais insular da 
Península: é-o por se desvendar largamente à vida exterior por vias múltiplas, e em especial pelo 
amplo estuário do Tejo. Dilatando-se entre um grande mar e a comprida muralha que, por leste, 
garante o isolamento da planura central, esta região - toda marítima, toda comunicabilidade e, 
de algum modo, toda independência - demonstra, dentro da estrutura peninsular um cunho bem 
característico e acentuado."456 

Em simultâneo, interpreta as Cartas Elementares de Portugal de Barros Gomes (1878) 
e os conceitos de Dantín Cereceda expostos na obra Ensayo acerca de las regiones naturales 
de Espana (1922), para corroborar a diferenciação climática de Portugal no conjunto da 
Península. Esta é dividida gradativamente em diversas regiões de precipitação e temperaturas 
diversas, coincidindo em certas áreas com a fronteira portuguesa. No que concerne à 
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individualidade morfológica de Portugal no contexto Ibérico, contraria as teorias de geógrafos 
espanhóis como Hernández-Pacheco e franceses como Paul Choffat, para se firmar na 
autoridade de Silva Telles, segundo o qual: "Rebatendo a idéa comum de que a Galiza seja a 
continuação de Portugal, o Dr. Silva Teles observa que, se o norte deste e aquela compõem 
uma unidade geológica, não constituem uma unidade geográfica. A Galiza orienta, afirmou, é 
inteiramente diversa do nosso país. A ocidental demonstra-se geologicamente, igual ao nosso 
Minho e parte de Trásmontes. Mas diverge, no ponto-de-vista geomorfológico"457 

Ainda utilizando as informações apresentadas pelo fundador da moderna geografia 
portuguesa da «Escola de Lisboa», num artigo do jornal Diário de Notícias de 11 de Janeiro de 
1920, transcreve uma série de factores que para Silva Telles separam Portugal de Espanha, 
desde a configuração do litoral, na morfologia e na altimetria diferenciadas, nas vicissitudes 
históricas inerentes à formação diferenciada de ambos os Estados, na diversidade regional de 
Espanha comparativamente à homogeneidade portuguesa, onde as regiões de limites mal 
definidos, não têm força para se afirmar perante a unidade do Estado, todo ele voltado para uma 
política centrífuga, de expansão para o atlântico e da complementar política colonial, ao 
contrário do que acontece em Espanha onde a acção centrípeta de Castela só com dificuldade 
contém os regionalismos e nacionalismos das áreas periféricas. 

A acção de forças geopolíticas é apresentada também pelo geógrafo e historiador Mário 
de Vasconcelos e Sá, que na introdução geográfica à obra coordenada por Damião Peres, 
História de Portugal (Barcelos, 1928), assinala pela primeira vez (?) uma das aplicações das 
teorias geopolíticas de Vallaux, ao aplicar o conceito da actuação de forças centrífugas a 
Portugal, que o impeliam para a aventura dos Descobrimentos e mais tarde para a emigração (?) 
e a colonização do Ultramar, enquanto em Espanha as forças centrípetas actuariam no sentido 
do centralismo político, reflexo da continentalidade do interior Peninsular. 

O próprio H. Lautensach, sem rebater a actuação destas forças no conjunto da Península 
Ibérica, vai determinar o pensamento do geógrafo espanhol, aperfeiçoando a teoria da actuação 
de forças naturais que serão as responsáveis pelas particularidades internas da Península Ibérica, 
o que em termos geopolíticos se teria traduzido na individualidade geográfica de Portugal, bem 
patente no assinalar da diferenciação regional - mais em termos humanos que naturais - das 
áreas raianas, que servem de delimitação fronteiriça entre ambos os Estados Peninsulares, o que 
é um argumento a favor da autonomia de Portugal face a Espanha: "O aspecto naturalógico de 
Portugal diverge do que se nota no centro de Espanha. Mas a mudança atesta-se morosa. 
Desembuça-se nas largas faixas intermédias que desfocam a faxa costeira da república 
portuguesa e a região central da república vezinha.«Por este motivo, a fronteira política não 
pôde coincidir com característicos limites físico-geográficos, porque tais limites não existem. 
Essa fronteira, cuja estabilidade acentuámos, não pôde, assim, provir de causas físico-
geográficas. Mas semelhante circunstância não invalida, por modo algum, a nossa afirmativa de 
que, na estabilidade do estado português, influíram origens de ordem físico-geográfica».-
Diversos fenómenos antropogeográficos finalizam na raia hispano-portuguêsa. Acha que 
surgiram após"458 

4 " Ibidem, p. 41. 
Ibidem, p. 570, cit. H. Lautensach - A individualidade Geográfica de Portugal no conjunto da Península 
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Também Gonzalo de Reparaz na obra La constitution natural de Espana, exerce 
alguma influência sobre Fran Paxeco, mas é mais radical, apesar de não enjeitar a independência 
e autonomia de Portugal no quadro Ibérico, propõe uma Federação entre os Estados 
Peninsulares, qualificando os portugueses de «espanhóis do Atlântico», o que leva Fran Paxeco 
a comentar azedamente que a União Ibérica será apenas a vontade de alguns políticos, não a da 
maioria da população portuguesa e mesmo da espanhola. Concluindo, a individualização de 
Portugal é resultante de um contacto mais íntimo com o oceano, propiciado pelo extenso litoral, 
onde as populações adquiriram uma identidade própria que se traduziu na formação de um 
Estado e duma Nação distintas no conjunto da Península Ibérica 

Também o antropólogo A. Mendes Corrêa cita Fran Paxeco, embora segundo nos 
parece, a consonância de ideias entre ambos no que se refere à individualização de Portugal 
face ao país ibérico vizinho, não é exactamente a mesma, refere que: "Fran Paxeco, num grosso 
volume cujo título - Portugal não é ibérico - evidencia as suas tendências anti-iberalistas, 
concede, porém, no final «uma sincera aliança» entre espanhóis e portugueses, «nos campos 
viatórios, aduaneiros, económicos», um estreitamento de vínculos literários, artísticos, 
científicos, um plano turístico harmónico em comum, uma colaboração em questões sociais. 
Correcção mútua, ausência de prevenções descabidas, confiança, tranquilidade, corações ao alto 
sepultando «os vitupérios, as artimanhas, os desdéns, as polémicas». "459 

Em termos conceptuais mais elaborados, o geógrafo José de Oliveira Boléo, refere-se à 
contribuição de Gonzalo de Reparaz na formulação de alguns conceitos teóricos de geopolítica, 
nomeadamente sobre os factores e condicionantes de adaptação do Homem ao Meio: "«O 
homem vive adaptando-se ao meio geográfico; o produto desse esforço é a civilização e a 
qualidade do produto depende das condições em que a adaptação se faz»."460 Assim acontece 
com a organização colectiva da sociedade, ou seja, a formação política da Nação: "Parece pois 
bem fundamentado este conceito de G. Reparaz: «As nações desempenham o papel que a 
geografia lhes distribuiu».,,461Sobre o dinamismo dos Estados, sobretudo no caso de conflitos, 
cita J. Boléo uma série de conceitos que foram enunciados pela primeira vez por Gonzalo de 
Reparaz na obra Geografia y Política (Veinticinco lecciones de Historia Naturalista), 
Barcelona, 1929., onde se referem alguns postulados que bem podem ser aplicados a Estados 
(países) marítimos como Portugal, em que a tendência é para o expansionismo ao longo do 
litoral como se infere do facto de: "(...)«Todo o Estado em contacto com o mar tende a alargar 
esse contacto»; Todo o Estado com ampla saída para o mar tende ao domínio marítimo»;Todo 
o Estado senhor do mar tende à ocupação da costa oposta»."462 Teoria que por sua vez foi 
enunciada primeiramente por C. Vallaux e a que Mackinder deu uma conotação mais 
generalizante na formalização do seu modelo teórico de oposição entre as Potências Marítimas 
e Continentais. Considera interessante as novas ideias do geógrafo alemão, Hermann 
Lautensach, na altura um ilustre desconhecido em Portugal, que segundo J. Boléo, reporta-se à 
individualidade geográfica Peninsular em moldes diferentes dos habituais, baseando-se em 
teorias novas, que até então apenas tinham sido afloradas por Theobald Fischer. A este 
propósito escreve: "E interessante a posição do professor Lautensach àcêrca do problema que 

A. Corrêa, 1943, pp. 265-266 
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vimos tratando. Defende o ilustre professor alemão, dentro da teoria dos «corpos geográficos 
de Penck» que o território português se encontra nitidamente individualizado, graças à 
influência oceânica e que uma região, sem que possua limites naturais, pode autonomizar-se, 
desde que se verifiquem nas várias sub-regiões diferenciações, mesmo graduais e lentas»"463 

5.3 - A Recepção da Geopolítica Francesa e Inglesa 

As breves décadas em que se teorizou abertamente sobre Geopolítica em Portugal, 
relativamente limitadas em termos cronológicos, inicia-se muito timidamente por alturas dos 
finais da Primeira Guerra Mundial, talvez mesmo só a possamos considerar como assente a 
partir dos meados dos anos vinte, com António Sardinha e Luís Schwalbach, muito embora só 
tome relevância nas décadas de trinta e quarenta, com um certo corpus teórico definido quase 
sempre sob a influência da conjuntura internacional, por investigadores como Mendes Correia, 
J. Oliveira Boléo, Luís Schwalbach e Amorim Girão. A partir desta data, que se pode balizar 
com o final da Segunda Guerra Mundial, impera o silêncio quase absoluto sobre o assunto, com 
a excepção pontual de Guedes Vieira, mas de uma forma geral esta temática deixa de ser do 
interesse dos geógrafos ou então aparece camuflada sob outras designações. 

As diversas obras dos autores mencionados apresentam geralmente uma bibliografia 
escassa, exceptuando de autores espanhóis e franceses, são raros aqueles que mencionam os 
investigadores alemães, mesmo autores portugueses que não primavam propriamente pelo 
progressismo - como Mendes Correia ou Luís Schwalbach - referem-se quase sempre à 
influência da Escola Francesa de Geopolítica (Camille Vallaux, Jean Brunhes e mesmo...Vidal 
de La Blache), enquanto que da Escola Alemã se refere apenas Frederich Ratzel, mesmo assim 
apenas mencionando as suas obras como as de um clássico, um pioneiro que apresenta teorias já 
dadas como ultrapassadas ou insuficientes para explicar as concepções Geopolíticas dos autores 
portugueses, com a excepção da (tímida) aplicação do seu conceito de Lager (posição), para 
justificar a independência de Portugal, marcadamente oceânica face à Espanha continental. 
Dentro deste contexto da Escola Alemã, apenas Arthur Dix, muito possivelmente, deveria ser o 
geógrafo alemão, à parte Ratzel, melhor conhecido dos geógrafos portugueses devido à 
tradução para castelhano por L. Echeverria da obra intitulada Geografia Política (Barcelona, 
1929) é referenciado muito esporadicamente, mas sem qualquer análise séria às suas 
concepções, com o argumento de que é um geógrafo alemão, cujas ideias foram mal percebidas 
e aproveitadas pelas ambições imperialistas do Kaiser Guilherme II. Compreende-se até certo 
ponto esta posição, as memórias sangrentas da Primeira Guerra Mundial ainda estavam frescas 
para uma interpretação lúcida da Geopolítica alemã, mesmo no seu período de máximo 
esplendor nunca irá conhecer entre nós a difusão que teve no país vizinho. 

A influência de Camille Vallaux, advém principalmente das suas obras sobre as 
características naturais e humanas do meio marítimo que determinam a influência internacional 
dos Estados com um litoral extenso. Não admira por isso, que as suas obras tenham tido um 
certo impacte em Portugal, especialmente a intitulada Géographie Sociale - La Mer, (Paris, 
1908). Em que o autor trata quase exclusivamente dos aspectos naturais do mar (correntes 
marítimas, marés) e humanos (características das embarcações, história da marinha de guerra, 
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problemas da actividade piscatória). Relacionado com a Geopolítica, apenas o capítulo XII, «La 
Domination de la Mer», onde se trata da situação Geopolítica das potências marítimas, sob um 
ponto de vista diferente de Ratzel. Considerando que o domínio dos mares é mais problemático, 
mais efémero e exige maior mobilidade em termos espaciais, logo nunca é tão marcante como a 
conquista territorial, só sendo possível manter esse domínio, sempre precário devido à 
fragilidade e incerteza dos combates navais, com pontos de apoio terrestres. Os locais 
estratégicos de defesa, passam não tanto pelo vasto oceano mas, situam-se em rotas bem 
definidas que correspondem à encruzilhada das vias de comunicação marítimas, bem como da 
necessidade de protecção das áreas litorais - águas territoriais - onde se travam os combates 
marítimos, cujo objectivo é determinar a hegemonia de uma potência marítima, com especial 
preponderância da Inglaterra e em parte da França, sobre outras em nítida ascensão, como a 
Alemanha e o Japão, seja por destruição da frota de guerra ou por asfixia económica através do 
bloqueio ou afundamento da marinha mercante do país beligerante. Refere-se também, embora 
nem sempre constitua regra, a especial aptidão dos países insulares para o domínio marítimo 
porque não têm outra forma de expandir o seu domínio no concerto das nações. 

Da interpretação da obra retivemos alguns passos mais significativos, que mostram os 
principais pressupostos do pensamento do seu autor: "L'Océan ne comporte ni la conquête, ni 
l'occupation, ni les délimitations aux sens terrestres de ces mots (...) Elle est un champ 
d'exploitation et de passage, ouvert à tous par sa nature même. Donc, la domination de la mer 
ne peut se proposer d'autre but que de monopoliser, en temps de paix, le passage et 
l'exploitation , où de les interdire par la force en temps de guerre, ce qui revient au même. (...) 
Partout ailleurs, sur la vaste étendue des mers, la domination, au sens absolu du mot, ne peut 
être que violente et temporaire: elle résulte donc de la guerre. Elle a pour but , non d'occuper 
une zone maritime déterminée, mais d'y supprimer la liberté de la navigation pour le ou pour 
les pavillons hostiles (...) Ces considérations nous conduisent à admettre l'existence des voies et 
des zones de domination, comparables en partie aux faisceaux des circulation, car elles 
coïncident avec les extrémités ou avec les points d'étranglement de ces faisceaux (...) Les voies 
et les zones de domination maîtrisent donc les points stratégiques des faiceaux, non au milieu 
des Océans où la prise de contact des flottes de guerre serait difficile, mais aux abords des 
côtes, des détroits et des mers secondaires (...) l'extension des faisceaux de circulation, le 
comblement des vides océaniques et la naissance de nouveaux intérêts commerciaux et 
coloniaux agrandissaient jusqu'aux extrêmes limites de l'Océan le domaine de la puissance 
navale."464 

A análise desta e de outras obras do geógrafo fiancés, como Le Sol et L'Etat, (Paris, 
1917), escritas em pareceria com Jean Brunhes, serve de pretexto a A. Mendes Correia para a 
publicação de uma pequeno opúsculo intitulado Vallaux e a Geografia Geral dos Mares (Porto, 
1924) que representa como o autor afirma, "(...) uma aplicação das principais orientações do 
método geográfico moderno ao estudo dos mares."465 Aí se trata da posição geoestratégica dos 
oceanos, da importância das rotas comerciais marítimas, que Vallaux apelida de «feixes de 
circulação». Na transposição para o exemplo português, considera Mendes Corrêa que é vital 
para a manutenção do Império o incremento do fluxo de trocas económicas entre Portugal e as 
Colónias, como se depreende da seguinte passagem: "Decerto que o desenvolvimento da 

C. Vallaux, 1908, pp 324 -333. 
A. Corrêa, 1924, p. 6. 
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navegação comercial e das pescarias se impõe, mas é uma condição desse desenvolvimento e da 
unidade do nosso esforço, a reconstituição da marinha de guerra, dentro da modéstia das nossas 
possibilidades materiais, sem ambiciosos projectos ofensivos, tão desumanos como ridículos, 
mas num firme sentimento de defesa da dignidade nacional e numa perfeita consciência das 
necessidades de coesão do nosso património no globo.(...) Recordo ainda também a sensação 
que causou uma conferência de Mussolini na abertura do curso de férias para estrangeiros na 
Universidade de Perugia, em 1926, sobre «Roma nos Mares». Fui testemunha da impressão 
produzida em toda a Itália por essa conferência, aliás com intenções dum imperialismo que não 
sofre confronto com as pacíficas reivindicações lusitanas."466 

Possivelmente, a obra de Camille Vallaux com mais relevância será Géographie 
Générale Des Mers, (Paris, 1933), no entanto, o seu conteúdo inscreve-se mais no âmbito de 
uma Geografia Humana neo-Vidaliana, de âmbito descritivo dos aspectos gerais relacionados 
com o mar, onde apenas o que respeita à Geografia Económica e Social, pode ter algum 
interesse Geopolítico. Parece ser uma obra de síntese e, sobretudo, de reflexão de 
conhecimentos amadurecidos ao longo de vários anos, com «o saber de experiência feito» mais 
preocupado com os problemas relacionados com as civilizações marítimas, com as navegações 
de longo curso de povos exóticos, com a importância económica do mar e o desenvolvimento 
das trocas comerciais e da interpenetração de culturas ao longo dos séculos, do qual se 
transcreve algumas linhas, porque vêm de encontro às afirmações de António Sérgio sobre um 
dos factores primordiais para a independência de Portugal: "(...) la fabrication et le transport du 
sel marin, véhicule nécessaire de conservation, assuraient la durée aussi bien que le complément 
des cargaisons; pour beaucoup de pays, la mar seule pouvait donner le sel nécessaire à 
l'alimentation humaine; les marais salants ont été de bonne heure une industrie de base de toutes 
les côtes où les conditions naturelles s'y prêtent, de l'Europe occidentale à L'Extrême-
Orient."467 

Dentro do âmbito da Geopolítica, distingue C. Vallaux, a importância geoestratégica dos 
portos de mar segundo o seu apetrechamento e características do hinterland. Assim, teremos os 
portos marítimos com uma função regional (aprovisionamento e reabastecimento dos navios), 
função comercial (relacionada com a importação e exportação de uma determinada área que 
pode até ser o próprio país) e portos industriais (onde além da actividade comercial, as infra-
estruturas existentes permitem a ligação ou mesmo a instalação de unidades fabris destinadas 
não só à construção e reparação navais mas também ao fabrico de artigos exportados por via 
marítima).Considera que os portos de categoria superior englobam todas as outras funções 
referidas. 

Detendo-se sobre a importância do domínio económico dos mares como forma de deter 
o poder político, refere as talossocracias da Antiguidade pré-Clássica e Clássica (desde os 
Fenícios aos Romanos), até ao exemplo do Império português, que para dominar os mares, 
apenas precisou de pontos de apoio estrategicamente escolhidos ao longo do litoral das rotas 
marítimas: " A l'empire portugais lui-même, l'organisation d'État dès le début, des postes 
côtiers suffisaient: la domination pesait réellement sur les mers étroites, et sur les mers 
seules." Ao que parece, foi esta uma das ideias que prevaleceu em Amorim Girão sobre a 

Ibidem, p. 31. 
C. Vallaux, 1933, p. 758. 
Ibidem, p. 76.1 
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originalidade da colonização portuguesa, que foi feita com poucos recursos humanos e 
materiais, tendo-se por isso limitado a ocupar as áreas litorais estratégicas. Opinião idêntica à de 
Armindo G. Pereira, que numa visão mais global da questão, sustenta que a principal 
característica de Portugal, no contexto geopolítico das Nações, é ser formado por áreas 
territoriais dispersas, onde os costumes portugueses foram implantados, essencialmente no 
litoral, mas nem por isso esses territórios espalhados pelos quatro cantos do mundo se acham 
menos ligados por laços afectivos e políticos com a Metrópole. 

A obra cujo conteúdo, segundo o autor desta dissertação, maior relevância dá à temática 
da Geopolítica é indubitavelmente La Géographie de L'Histoire - Géographie de la Paix, de la 
Guerre, sur Terre et sur Mer, (2 ed., Paris, 1921), que foi redigida por Camille Vallaux em 
parceria com Jean Brunhes. O aprofundamento dos assuntos onde os aspectos teóricos são 
sempre apresentados com uma multiplicidade de exemplos, apenas nos permite aflorar alguns 
dos aspectos que resultantes de uma interpretação subjectiva da obra, nos parecem ser os mais 
relevantes para o corpo conceptual da Geografia Política e especialmente da Geopolítica: 

1 Os Estados resultam da organização das sociedades, quando estas são suficientemente 
elaboradas para decidirem em conjunto da necessidade de protecção e organização. 

2 Para que Estados relativamente complexos possam existir, é necessário uma rede de 
vias de comunicação que permitam que a civilização (hábitos, usos e costumes padronizados) 
cheguem a todo o lado onde o Estado exerce o seu domínio: as vias de comunicação têm 
essencialmente objectivos económicos, sociais mas também políticos. 

3 Os Estados incompletamente formados, isto é, onde a sociedade (ainda) está mal 
organizada, são também aqueles onde não existem vias de comunicação modernas. 

4 A noção de fronteira e de Estado estão intimamente ligadas e o seu desenvolvimento 
associado: desde as fronteiras naturais (simples), delimitadas por cursos de água ou pelo relevo, 
com a vantagem de serem facilmente demarcáveis, se reduzidas cartografícamente a uma 
simples linha, mas sem a protecção natural que exerciam outrora; passando pelas fronteiras 
delimitadas por espaços vazios (áreas desertas), ou por uma linha de fortificações descontínuas, 
mas estrategicamente bem posicionadas, características dos Estados medievais, até ao fim do 
Antigo Regime. A demarcação fronteiriça engloba uma área relativamente extensa onde 
coexistem frente - a - frente uma paisagem humanizada bastante complexa (dispositivos de 
defesa, fábricas, habitações), denominando-se de fronteiras activas, onde apesar de 
frequentemente existir uma situação latente de tensão, a densidade populacional elevada origina 
um intercâmbio económico acentuado, factor de prosperidade. Estas fronteiras, tornam-se 
«vivas» quando a tensão existente, muito dependente do valor do solo, do território e da 
densidade populacional, provocam modificações no seu traçado (através de acordos 
diplomáticos ou mesmo da guerra). 

5 A Geopolítica concluiu que a existência de uma fronteira estável, isto é, bem 
demarcada sem traçados descontínuos, só é possível se, como ensina a Geografia Política, esse 
Estado for unitário, quer dizer não existirem barreiras internas de ordem social e económica. 

6 Pode dar-se o caso de uma «fronteira viva», se tornar «morta», pela decadência das 
trocas económicas, pela estabilidade política prolongada entre dois países, ou pelo facto de se 
constituir uma Federação de Estados, onde a liberdade de circulação torna inútil, sendo mesmo 
desprovidas de sentido a existência de barreiras entre os Estados 

7 As fronteiras traçadas nas possessões coloniais ou em países que ascenderam à 
independência recentemente, resultam de traçados artificiais feitos nas cartas topográficas pelos 
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colonizadores, por isso são fronteiras artificiais, sempre mal definidas, frequentemente apenas 
com um valor simbólico para os povos que habitam nos dois lados da delimitação política. 

8 Posteriormente à Primeira Guerra Mundial a delimitação das fronteiras, tem 
tendência a tornar-se mais simples, o que se deve ao facto de numerosos pequenos Estados ou 
enclaves, terem sido reabsorvidos em beneficio dos Estados maiores. Levanta-se a questão de 
saber como se delimitará a carta política da Europa, isto é, como se resolverá o traçado de 
algumas das complexas fronteiras saídas das Conferências de Paz dos Aliados. 

9 A existência de uma macrocefalia é característica de Estados de regime ditatorial ou de 
sistema imperialista; no entanto esse gigantismo da capital provoca a concentração de recursos 
e de população numa determinada área, criando desigualdades que tornam difícil a 
sobrevivência da estrutura do Estado. 

10 A convivência política entre os diversos Estados Europeus feita por intermédio da 
S.D.N., leva paradoxalmente a que cada um deles procure apossar-se das regiões mais ricas 
do(s) país(es) vizinho(s), com o objectivo de obter recursos tendentes à especialização. 
Também é possível a existência de conflitos pela posse ou influência nas áreas produtoras de 
matérias-primas. 

11 Os povos dispersos ou mesmo os Estados tendem a agrupar-se segundo as 
características rácicas, não em termos somáticos ou antropológicos, mas em relação a algum 
factor de união entre esses povos: religião, língua, usos e costumes, fídelidades e clientelismo 
político. 

12 O progresso das comunicações tenderá a alterar a divisão administrativa, sobretudo 
no caso dos grandes Estados. A uma divisão nacional sucederá uma divisão apelidada de 
regional que identifique as populações com os lugares onde vivem, permitindo assim um melhor 
aproveitamento dos recursos e das potencialidades locais: os aspectos políticos relacionados 
com a divisão administrativa cedem lugar às divisões organizadas segundo a racionalização da 
economia. Como esta alteração se processa num cenário intra-Estado, será objecto de estudo 
preferencial da Geografia Política. 

13 As fronteiras inter-Estados e o próprio relacionamento entre eles serão alterados, o 
que certamente será de todo o interesse como objecto de estudo em Geopolítica: dar-se-á a sua 
aglutinação em Federações. Estas serão constituídas por Estados vizinhos, de economia e 
recursos complementares entre si: as fronteiras internas desaparecerão porque desnecessárias, 
os factores políticos darão a primazia aos aspectos económicos. Por outro lado a existência de 
Federações, tornará mais simples e o entendimento entre as diversas Nações no quadro da 
S.D.N., pelo facto de os países de uma mesma Federação estarem todos interdependentes. 
Estando enquadrados numa Federação as fronteiras internas não existem, também não sendo de 
aceitar como possível um conflito entre Federações pelo facto destes organismos supranacionais 
viverem numa situação de interdependência político-económica. Em caso de contenciosos entre 
Federações, estes poderão ser mais facilmente resolvidos por um organismo internacional, como 
seja a S.D.N. que congregue todas as partes interessadas. 

No título As bases geográficas e étnicas da nova carta política da Europa, (Porto, 
1921), Mendes Correia, descreve as alterações ocorridas nos limites fronteiriços bem como o 
aparecimento de novos Estados resultantes dos Acordos de Paz de Versailles, em consequência 
do fim da Primeira Guerra Mundial. Procurou justificar as modificações ocorridas nos traçados 
fronteiriços entre os países Europeus, através de: factores relacionados com o movimento e 
características das populações, dos acordos diplomáticos ou até a ascensão de novas potências 
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em detrimento de outras. Aparece sempre uma descrição mais ou menos extensa de cada um 
dos países da Europa, referenciando os problemas que cada país enfrenta no novo contexto da 
carta política das nações Europeias. Insiste particularmente nas características das regiões 
fronteiriças, classificando-as quanto à sua área de delimitação, traçado topográfico e vitalidade. 
Baseia-se na classificação metodológica proposta por Vallaux: as regiões são denominadas de 
elementares quando o seu limite se baseia apenas em elementos naturais, o que o autor 
considera como sendo pouco comuns. O mais provável é estas serem mais complexas devido à 
multiplicidade de elementos naturais a que correspondem simultaneamente uma sobreposição 
de duas ou mais regiões elementares. No entanto, teremos de contar com outros elementos para 
além dos naturais, como sejam os de origem étnica e antropológica, dando origem às regiões 
integrais que são as que formam a maiorias dos Estados actuais. 

Os limites de fronteiras podem ser simples linhas, facto raro mesmo na delimitação das 
regiões naturais mais simples, ou no caso de serem fronteiras de transição, estas são delimitadas 
por aspectos naturais, por quanto mal definidos devido à sua variabilidade, dando a ideia de uma 
falsa segurança, visto termos a impressão que os elementos naturais são estáticos, o que 
corresponderia a uma fronteira estável, que na realidade não existe. Os limites das fronteiras são 
artificiais, traçados tendo em consideração apenas factores geoestratégicos, daí serem fronteiras 
lineares implantadas em áreas humanizadas, onde até se torna difícil seguir o seu limite se este 
não for assinalado. As fronteiras são absolutas quando não se pode estabelecer o seu limite por 
este ser móvel, não fazendo sequer sentido falar em limites fixos. O processo para delimitar as 
fronteiras dá origem a que estas possam ser traçadas quase arbitrariamente numa carta 
topográfica, denominando-se de fronteiras geométricas quando têm como referência algum 
paralelo ou meridiano, são apelidadas de fronteiras astronómicas. Se forem baseadas em 
elementos naturais são fronteiras de referência, que têm como reverso as fronteiras esboçadas, 
que são aquelas traçadas arbitrariamente, muitas vezes sem quaisquer referências, sobretudo se 
são traçadas em áreas desérticas, a que correspondem geralmente as fronteiras dos países novos 
ou das possessões coloniais. 

Como corolário do que foi afirmado anteriormente, podemos classificar as fronteiras 
segundo as suas características paisagísticas, sendo que aquelas fronteiras que resultam de 
vicissitudes históricas, onde existe ao mesmo tempo uma diferenciação étnica e linguística, a par 
de contactos culturais e sociais entre uma população relativamente densa, é para Mendes 
Correia fronteira complexa e «viva» dando como exemplo o caso da fronteira hispano-
portuguesa. Ao invés, considera que a fronteira franco-espanhola é uma fronteira 
«fossilizada»,porque o relevo acentuado e as diferenças políticas não favorecem o 
desenvolvimento dos transportes, que é causa e consequência ao mesmo tempo de uma redução 
acentuada do intercâmbio sócio-económico. Pode dar-se o caso extremo, de uma fronteira ser 
delimitada por obstáculos intransponíveis, colocados propositadamente devido a contingências 
de determinadas situações políticas alimentadas por certos modelos de regimes políticos 
instituídos durante a Primeira Guerra Mundial, neste caso as comunicações entre os dois 
Estados vizinhos são impossíveis e a fronteira classifica-se como «morta». 

A segunda parte do título, corresponde à descrição geral das características naturais e 
humanas de cada país, bem como à sua actual situação geopolítica, porque como afirma Mendes 
Correia:"0 que ao geógrafo mais deve interessar, não é a fronteira, o continente tantas vezes 
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arbitrário em vista das fronteiras verdadeiramente scientíficas serem zonas e não linhas: mais 
importante sob o ponto de vista geográfico é o conteúdo, a região, o paíz."469 

Directamente influenciado pelos conceitos geopolíticos de C. Vallaux, o antropólogo 
Mendes Correia na obra Portugal-Ex-Nhilo!, apoia-se na teoria da formação dos Estados, 
transpondo-o para o exemplo português, referindo que a Geografia Física não pode explicar por 
si só a formação do país. Este resultou da acção activa da população do território Portucalense, 
mesmo em tempos remotos, muito antes dessa designação. A formação do Estado acontece 
quando a população sente necessidade de se organizar em termos de vida colectiva, 
principalmente no que diz respeito à defesa. Utilizando a classificação das fronteiras de Vallaux, 
refere que é frequente a formação dos Estados onde é norma a diversidade regional, delimitados 
por fronteiras muito mais complexas, denominadas de fronteiras-zona, onde prevalecem os 
factores de ordem política aos de ordem natural: "Compreende-se como, posta a questão nestes 
termos, surge precisamente ociosa a discussão sobre a coincidência da nossa fronteira com 
elementos naturais e se revela até como contrária à nossa autonomia política a tese de que, no 
ponto de vista da geografia física, Portugal é uma «unidade» mais ou menos perfeita. Tais 
verificações não nos devem, porém, levar à conclusão da inexistência de factores geográficos 
importantes, mesmo por vezes primaciais, na génese e na história de Portugal" 470 

Por conseguinte, os condicionalismos que Mendes Correia admite como favoráveis à 
génese dos Estados são precisamente aqueles indicados por Vallaux, a heterogeneidade e 
diversidade regionais: "Outra doutrina política que nos interessa, é a da diferenciação, de 
Vallaux. Para o eminente geógrafo francês, não é a uniformidade regional o condicionalismo 
mais propício para a eclosão e desenvolvimento dos Estados, mas a diferenciação,471 como seja 
a disponibilidade em termos de recursos económicos que levou desde cedo à Reconquista de 
Norte para Sul, completando a unidade entre o Atlântico e o Mediterrâneo:" Longe de 
estabelecer uma oposição irredutível, uma fundamental antinomia (que, por exemplo, Basílio 
Teles supôs) entre o norte e o sul de Portugal, foi perante a doutrina orientadora de Vallaux, 
zona de útil contacto, a fonte estimulante de solidariedade política o cimento aglutinador linha 
tectónica de fractura que se reflectiu, por verdadeira anquilose - mas anquilose abençoada - na 
individualidade da Nação "472 

Refere o antropólogo portuense que a teoria ratzeliana da importância da posição 
(Lager) relativamente à independência de Portugal foi determinante. Este pertence à 
classificação dos Estados de ordem superior, cujas fronteiras - no caso português a ocidental e 
meridional - ,não sofreram a força centrífuga resultante da expansão de Espanha. O outro 
conceito de Ratzel, a importância do espaço vital, do expansionismo dos Estados, aplica-se a 
Portugal, que não podendo expandir-se para além de certos limites no interior da Península 
Ibérica, foi encontrar esse espaço vital nas novas terras descobertas além Atlântico: 
"Invocaram-se justamente a oceanicidade, a nossa vocação centrífuga, atlântica, contraposta à 
continentalidade castelhana, a nossa condição de anfiteatro sobre o Atlântico, numa latitude 
favorável ao desenvolvimento político. Eu mesmo, parafraseando Reclus que dizia voltar a 

A. Corrêa, 1921, p. 192 
' Idem, 1938, p. 30 
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Península as costas à Europa, escrevi que se podia dizer geomorfològica e politicamente «voltar 
Portugal as costas à Espanha»"473 

Outra obra de características bastante diferentes, Autonomia Geográfica de Portugal 
(Lisboa, 1937) da autoria de Armindo G. Pereira, que refere os diversos pontos de vista de 
alguns geógrafos sobre a formação de Portugal. Inicia a sua obra com a interpretação do 
conceito de Jean Brunhes acerca das desigualdades geopolíticas, isto é de grandeza ou declínio 
dos Estados em função da passividade ou da índole activa das populações que aí habitam. 
Refere criticamente os conceitos de Ratzel da posição (Lager) de um país e do expansionismo 
territorial (Raum), contrapondo a teoria de Vallaux enunciada em Le Sol et L'État como mais 
importante para o fortalecimento do Estado: a diversidade regional, capaz de garantir uma 
heterogeneidade dos recursos económicos e assim garantir a prosperidade e independência 
nacional. Para este jurista, Jean Brunhes foi mais do que um simples continuador de Camille 
Vallaux, aperfeiçoou as suas teorias sobre os condicionalismos da existência dos Estados; que 
serão fundamentalmente o domínio de um dado território - sem grande relevância para a sua 
extensão - a massa demográfica e a densidade política, isto é o grau de coesão política interna 
dos Estados e projecção no concerto internacional das Nações. Opondo-se assim às teorias 
germânicas de Ratzel, considera que qualquer espaço, independentemente da sua extensão, 
onde estejam reunidas estas características naturais e humanas oferece toda a viabilidade para a 
formação de um Estado. Esta teoria é importante, porque o autor aplica-a para refutar as 
afirmações de Silva Telles sobre a individualidade geográfica de Portugal baseada em contrastes 
morfológicos entre ambos os países ibéricos. Embora considerando que as diferenciações 
climáticas propostas por Brunhes para a Península sejam uma realidade mas elas não coincidem 
de modo nenhum com limites fronteiriços mas antes com o contraste interior-litoral e norte.-sul. 

A independência de Portugal não se explica pela diferenciação natural em relação a 
Espanha, mas sim por factores históricos, resultantes da possibilidade económica e social de 
manter a independência face aos recursos existentes nas áreas litorais, naturalmente mais ricas. 
Esta teoria corrobora, em parte as ideias de Gonzalo de Reparaz, mas sobretudo de Amorim 
Girão e Ferraz de Carvalho sobre a formação e identidade nacionais. Para Armindo Gonçalves 
Pereira, a unidade versus individualidade de Portugal na Península Ibérica faz-se através da 
especificidade do conjunto Metrópole e Colónias. 

O professor José S. Boléo, numa obra intitulada Determinismo Antropogeográfwo, o 
Meio e a Raça (Lisboa, 1935), refere quase no início do volume, (p. XVIII), que Vallaux e 
Brunhes têm razão ao considerarem o Homem como agente modificador da paisagem, mas 
actuando de um modo mais activo do que propriamente passivo. A própria definição de Estado 
é quase transcrita do conceito dos dois geógrafos franceses. Referindo que o Estado só se 
forma quando a sociedade política se encontra alicerçada sobre um determinado território e este 
apresenta condições naturais e humanas para assegurar a manutenção e estabilidade da 
população aí existente: " (...) «Os Estados são sociedades organizadas para garantir aos 
indivíduos que as compõem a sua segurança pessoal e a fruição pacífica dos seus bens e dos 
frutos do seu trabalho» (Brunhes-Vallaux)."474 

Particularmente interessante é a afirmação determinista de que as civilizações que 
organizaram Estados complexos e com um grande desenvolvimento teconológico-científico 
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surgiram, ao contrário do que pretende Vallaux, em locais de clima ameno, e não em áreas 
históricas pré-determinadas como a Ásia Ocidental e Central. Outro dos erros de Vallaux, 
segundo J. Boléo, é este sugerir o aparecimento de civilizações organizadas em Estados 
complexos nas áreas de clima equatorial e tropical, o que o geógrafo português considera um 
erro, pois a colonização mostra-nos o exemplo de vastas áreas de África ou da América Latina 
onde os raros Estados existentes apenas foram criados por acção dos Europeus. Este 
posicionamento científico não nos deve surpreender, conhecendo o determinismo 
antropogeográfico de J. Boléo que, em contraposição às teorias de Vallaux e Brunhes afirma: 
"Não é a vontade colectiva dos homens que levará à formação dos Estados, pois é num 
determinismo natural que tais condições se devem procurar. Pode haver, é certo, um desejo 
íntimo de formação de uma sociedade política, mas esta não se constituirá se as circunstâncias 
geográficas tal não consentirem."475A formação de Estados, implica para Brunhes, Vallaux e J. 
Boléo uma determinada competição entre a população, o elemento dinamizador da formação 
política dos Estados, pelo espaço onde se irá instalar, o que pressupõe um determinado 
quantitativo de densidade populacional, só possível em meios naturais relativamente favoráveis, 
donde se exclui por conseguinte as áreas de deserto absoluto, as de tundra, taiga e as de floresta 
muito densa. 

Sobre a delimitação fronteiriça, considera que esta se torna cada vez mais complexa e 
elástica, com tendência para alargar o seu espaço de delimitação, citando-se o exemplo referido 
por Gonzalo de Reparaz e Arthur Dix sobre o alargamento das fronteiras dos Estados com 
litorais extensos que tendem a anexar o litoral contíguo ou vizinho. Caso seja de todo 
impossível esta medida, a solução reside no expansionismo marítimo, citando mesmo como 
exemplo o exemplo português entre outros. Refere-se como determinante a posição geográfica 
do país para a sua prosperidade económica, bem como o valor e extensão dos solos; não por 
acaso duas ideias defendidas por Amorim Girão, que cultivava esta imagem de um país 
essencialmente rural, "A influência antropogeográfica dos solos é enorme. Se a produtividade 
agrícola é grande o país toma a feição rural - França, Portugal - se é pequena toma a feição 
urbana - Alemanha, Inglaterra."476Outro factor determinante a importância desmesurada dada a 
certos aspectos da gesta dos Descobrimentos, quase um condicionalismo, ou melhor uma 
«fatalidade» no sentido determinista da História, vista segundo uma perspectiva colonialista, de 
superioridade racial de uma Pátria de santos e cavaleiros que praticavam feitos heróicos, em 
que o peso do passado passa a ser condicionante da situação política nas décadas de trinta e 
quarenta, quando o nacionalismo está na moda. 

A situação específica das capitais de diversos países, em que a sua importância em 
termos de Geografia Política é variável em função das razões do seu aparecimento, do seu 
posicionamento geoestratégico e dos recursos humanos e naturais da área envolvente. Como 
Amorim Girão e J. Boléo referem, a relevância das capitais é tal que a sua conquista se 
confunde com a do próprio Estado. Estão nesta situação as cidades de vital importância 
económica e grande significado histórico segundo a classificação de Vallaux: "Assim são, por 
exemplo, Lisboa, Paris, Bruxelas e outras, como a história no-lo demonstra. Uma capital diz-se 
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natural quando o seu desenvolvimento se faz lentamente, mas solidamente alicerçado, de modo 
que pode resistir a todas as vicissitudes que a história lhe impôs."477 

Na continuação do trabalho do mesmo autor, o título Causas determinantes da 
Autonomia Política de Portugal, (Lisboa, 1939), J. Boléo alega que Silva Telles tentou 
fundamentar a autonomia e individualização de Portugal face à Espanha na teoria dos contrastes 
de Vallaux; sobretudo no que concerne às diferenças na morfologia, na disposição do relevo e 
nas características das bacias hidrográficas e fíto-climáticas. Também teriam importância a 
actuação das forças políticas, que no caso português seriam centrífugas, isto é em direcção ao 
Atlântico e, em Espanha centrípetas, ou seja no sentido da hegemonia Castelhana. No entanto, 
José Boléo, afirma que Silva Telles interpretou erradamente a teoria dos contrastes de Vallaux 
como determinante na génese de Portugal. Esta mesma diferenciação que se teima em encontrar 
entre Portugal e Espanha, além de ser pouco marcante, existe também no próprio país devido à 
heterogeneidade regional. Sendo assim, a mesma teoria de Vallaux pode ser encarada sob outro 
ponto de vista, dando origem a um conceito diferente sobre a individualização entre os dois 
países Ibéricos: " O professor Dr. Amorim Girão subscreve a teoria dos contrastes de Vallaux e 
entende que quando numa região se encontram reunidas as mais diferentes formas de vida, 
quando as dissemelhanças climatéricas, de relevo, de povoamento, etc., são mais flagrantes, 
tudo isso favorece o aparecimento e desenvolvimento dum Estado autónomo."478 Tal como 
Amorim Girão defende Nas Condições Geográficas e Históricas da Autonomia Política de 
Portugal (Coimbra, 1935) de que o mar foi o elemento determinante para a conservação da 
independência e autonomia face a Castela, assim também José Boléo perfilha de idêntica 
opinião. Estando ambos em conformidade com as teses de Vallaux, Brunhes e em parte Ratzel, 
para quem o mar era um factor geopolítico de primordial importância para a formação e 
soberania dos Estados: " O Mar atraía-nos. O pequeno Portugal de 90.000Km2 tinha 845 Km. 
de costa, e por isso, já que todo um Estado com ampla saída para o Mar tende ao domínio 
marítimo, ao das ilhas próximas, e ao da costa fronteira foi este determinismo, sem dúvida 
geográfico, que nos levou a virar costas a Castela, fortemente batida em Aljubarrota, e a 
optarmos pela expansão oceânica"479 

O geógrafo de Coimbra, A. Amorim Girão é quem mais se identifica no nosso entender 
com os conceitos de Vallaux sobre a génese e autonomia de um Estado, como se pode inferir 
do título Condições Geográficas e Históricas da Autonomia Política de Portugal, (Coimbra, 
1935) onde se refere que "A diversidade de recursos naturais constitui, com efeito, uma 
condição que muito favorece a diferenciação política. E não temos dúvida em subscrever a tese 
de Vallaux, segundo a qual podem considerar-se meios favoráveis à eclosão e ao 
desenvolvimento dos Estados «aquelas regiões em que no menor espaço se encontrarem 
reunidas as mais diversas formas de vida terrestre e humana, no ponto de vista do clima, do 
relevo, da natureza do solo, do regime das águas, das produções, das vias de comunicação 
naturais, do povoamento, dos géneros de vida, das raças, das instituições familiares e sociais 
opostas»" Depreende-se a aceitação das ideias de C. Vallaux e do seu antecessor, Kirchoff, 
quando Amorim Girão se refere à importância geoestratégica dos oceanos "(...) «o mar 
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assegura a um Estado três dos seus dons mais preciosos e mais indispensáveis: a independência, 
a unidade e o poder."481 

Também influenciado por Vallaux, o político teorizador do Integralismo Lusitano, 
António Sardinha, na sua obra A Aliança Peninsular (Antecedentes e Possibilidades), Porto, 
1924 sobre as relações sócio-políticas entre os dois Estados Ibéricos, acerca dos quais formula a 
esperança de um maior estreitamento dos laços que os unem, mas sem pensar em União ou 
Federação Ibérica, antes pelo contrário, uma estrita independência política acompanhada por 
uma colaboração mais activa noutros domínios, para devolver à Península Ibérica a grandeza de 
outrora. Na expressão do autor, a dualidade Peninsular seria caracterizada por um "Hispanismo 
- complemento do Lusitanizo."482 Fundamenta a separação política, ou mais correctamente a 
individualização dos dois países, que não exclui a existência de uma Geopolítica comum no 
contexto das outras nações, na provável existência de fronteiras naturais entre ambos, de que 
aliás não se mostra muito seguro. Argumenta que estas não são as que definem 
verdadeiramente o limite entre os Estados, ao contrário das fronteiras humanas, essas sim, bem 
demarcadas em termos culturais entre Portugal e Espanha: 

"O problema hispanista é, principalmente um problema de cultura: porque só a cultura 
nos ensinará a rijeza das duplas raízes que entrelaçam o génio português e o génio castelhano, 
separando-os simultaneamente."483 Em certos aspectos é já um esboço dos factores humanos 
que Orlando Ribeiro iria considerar como fundamentais para a diferenciação político-geográfica 
entre Portugal e a Espanha. Em apoio da sua tese, cita a obra dos geógrafos franceses C. 
Vallaux e J. Brunhes, Géographie Sociale, le Sol et L'État, (Paris 1911) sobre a noção de 
fronteira como zona de interpenetração e aculturação em vez de simples linhas divisórias 
marcadas nos mapas. 

Interessa particularmente o conceito da diferenciação fronteiriça em Estados onde ela se 
encontra bem definida desde há séculos: "(...) «Dans les pays de vielle civilisation comme 
l'Europe, où les frontières ne s'ébouchérent jamais dans le passé sous la forme des lignes 
puisque la conception de la frontiére-ligne est relativement récente, les limites entre les États se 
sont peu à peu dégagées et précisées, au milieu des zones. Ou elles oscillaient autrefois d'une 
manière incertaine, à l'aide d'une totalisation lentement acquise d'efforts intérieurs et 
d'interprènetrations, où les rapports géographiques n'ont cessé d'encadrer et de diriger les 
contigences historiques» (...) Plus les hommes sont nombreux de chaque côté de la frontière, 
plus leur circulation est active, et plus il se forme, d'un côte et de l'autre, des groupes 
particuliers d'intérêts matériels, intellectuels et moraux, dont l'énergie se rattache d'une 
manière plus au moins étroite à l'activité politique générale du pays dont ils font partie. 
L'exemple de la frontière franco-belge en Flandre le montre d'une manière saisissante».Outro 
tanto sucede com Portugal, sem que careçamos de forçar a geografia a explicar a nossa 
independência, embora houvesse contribuído para ela apreciavelmente"484 

Por conseguinte, os conceitos de Vallaux sobre as características das fronteiras nos 
países onde os limites se encontram desde há muito estabilizados, servem quase de justificação a 
A. Sardinha para argumentar em favor de uma aliança entre os Países Ibéricos, mas dentro de 
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um quadro de heroicidade saudosista, de culto dos valores do passado, sustentados por uma 
sociedade hierarquizada ligada a um regime em termos políticos tradicionalista, particularmente 
se este tiver características monárquicas. 

Um geógrafo influenciado pelas teorias de Vallaux sobre a formação das fronteiras e dos 
factores que contribuem para a individualização Geopolítica dos países entre si é Fran Paxeco, 
que na obra Portugal não é Ibérico, se baseia numa série de factores naturais e humanos que 
no seu entender, justificam amplamente uma clara diferenciação política e sócio-económica 
entre ambos os países Ibéricos. Segundo o geógrafo espanhol, é inquestionável a diferenciação 
entre Portugal e Espanha em termos de aspectos naturais, mas mais importantes são as 
alterações resultantes da acção humana, que as sociedades colectivas (os Estados) imprimem à 
paisagem. Teremos então dois espaços distintos porque as sociedades activas aí existentes 
deram um cunho civilizacional - que engloba os aspectos antropomórficos, o temperamento, a 
cultura, a organização política - próprio ao território que ocupam, dando origem a uma 
clivagem Geopolítica no conjunto da Península Ibérica. 

A formação de Portugal não resulta apenas de factores naturais ou históricos; tão 
importantes como esses são todos aqueles factores que conjugados diferenciam Portugal em 
relação a Castela e mesmo das outras regiões periféricas da Península. Entre esses factores 
contam-se a posição geográfica, a existência de uma sociedade activa que soube aproveitar 
todas as oportunidades para lutar e conservar a sua independência face à hegemonia Castelhana, 
a heterogeneidade das diversas regiões naturais que formam a faixa Ocidental Ibérica e a 
facilidade de circulação entre o Norte e o Sul. Estes factores favoreceram a unidade na 
complementaridade entre duas áreas de características civilizacionais distintas, o Norte cristão e 
o Sul de influências islâmicas mais duradouras.. Em conclusão, a formação de Portugal e a 
estabilidade da sua fronteira resultaram essencialmente de um conjunto de factores naturais e 
humanos favoráveis à adaptação de uma sociedade activa ao espaço que ocupa. Parafraseando o 
geógrafo francês, Fran Paxeco refere o seguinte: "Um dos mais nítidos parágrafos do capítulo 
atinente à diferenciação está, cremo-lo, na descritiva dos germes de que nascem as nações. 
Vallaux formula esta regra:-«Ha tendência permanente a formar estados autónomos nas regiões 
geográficas melhor diferenciadas; as energias activas dos estados constituídos nessas regiões 
incentivam - os a estender-se ás regiões menos diferenciadas."485 

Para Fran Paxeco, a posse de uma determinada área onde a circulação flui com relativa 
facilidade entre o interior e o litoral, o Norte e o Sul terá sido um dos factores mais importantes 
para que a população portuguesa se consciencializasse de que o espaço que ocupava teria de se 
entender em conjunto como produto de toda uma sociedade, dando origem à colectividade 
inserida num determinado território limitado por fronteiras a que denominamos de Nação, teoria 
que posteriormente será desenvolvida por Orlando Ribeiro. Segundo C. Vallaux, a formação do 
Estado e supomos que da própria Nação, assenta sobre as particularidades do território, embora 
sempre numa concepção determinista: "A geografia física e a geografia política harmonizam-se, 
conjugam-se. «Para os estados, a noção de espaço religa-se à do tempo, porque o espaço puro, 
a parte da natureza, das formas e dos atributos do solo, nada mais é do que a distância».Reforça 
a da posição, distendendo-a. A geografia do estado repousa, portanto, numa diferenciação que 
se engrandece de modo incessante, que não renega a dependência da sociedade política ao solo, 
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mas que, a par da adaptação passiva e do determinismo natural, reconhece a parte legítima da 
adaptação activa e do determinismo social. O livro do prof. Camilo Vallaux termina assim"486 

Repare-se que nos surge subjacente o conceito de Geohistória porque se afirma que a 
Geografia, nomeadamente a Geografia Política na sua componente espacial, o Estado, está 
dependente de acontecimentos temporais, que cronologicamente são objecto de estudo da 
História. 

Um dos investigadores portugueses que pesquizou com uma certa profundidade a 
temática das fronteiras numa perspectiva Geopolítica, foi o geógrafo José G. Santa Rita, que 
num artigo justamente intitulado O problema das fronteiras, (Lisboa, 1938), trata da 
classificação, delimitação e definição do conceito de fronteira, em que é nítida a influência da 
Escola Francesa. Começa por considerar que a fronteira é um dos mais prementes objectos de 
estudo da Geografia e da História, visto o século XX ficar marcado precisamente pela alteração 
do traçado nas delimitações fronteiriças, devido aos conflitos entre os Estados. As fronteiras 
não se podem basear apenas em limites naturais, estes são pouco precisos e há que considerar 
os factores humanos: étnicos, económicos e políticos como importantes para a sua delimitação, 
só que estes raramente coincidem entre si. 

Mostrando estar a par do que se escrevia na restante Europa sobre o assunto, faz um 
rápido bosquejo das principais obras e autores que tratam esta temática: F. Ratzel com as obras 
Antropogéographie (1882) e Politische Géographie (1897); Lord Cruzon-Froníiers (1907); 
Lyde-Some Frontiers of Tomorrow; Holdich-Political Frontiers and Boundary Making; 
Fawcett-Frontiers (1927); OMmll-Politische Grenzen (1928); K. Haushofer-Gre«ze« (1927); 
Roleto e Massi -Lineamenti di Geografia Politica (1931) 

Refere numa análise de jurista, que advém da sua formação, o facto das organizações 
internacionais, de cariz político como a S.D.N só aceitarem como países membros aqueles que 
tiverem uma fronteira definida. O autor, seguindo uma concepção Vidaliana, refere que a 
delimitação fronteiriça nem sempre é necessária para a separação entre Estados, mais das vezes 
ela une em vez de separar, tanto mais que grande parte deles não a tiveram por largo tempo, o 
que é necessário é um território em que a Nação possa existir. 

Critica o conceito de fronteira linear (border) baseada em separações artificiais entre 
Estados, mas condena ainda mais aquilo que designa por fronteira orgânica, criação de F. 
Ratzel, referindo que ambas são utilizadas como demarcação artificial dos Estados que iniciaram 
uma fase de expansionismo. A demarcação idealizada da fronteira é, zonal (boundary), 
definindo-se como um espaço quase indeterminado, de largura variável. Esta concepção é 
muito idêntica à assumida por J. Brunhes e C. Vallaux, para quem uma fronteira é caracterizada 
por uma área em que se combinam elementos naturais (formações vegetais e características 
morfológicas) com elementos étnicos e sociais. 

Como exemplo do indeterminismo das fronteiras, refere J. Santa Rita os Oceanos, 
citando Fawcett, que por sua vez transcreve quase literalmente C. Vallaux: "A fronteira entre a 
terra e o mar é na realidade uma zona variável. Na natureza há muitas zonas fronteiriças 
flutuantes, mas não linhas de fronteiras fixas." 487 
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Paradoxalmente, a «zona de fronteira» artificial, tornou-se pela complexidade da 
artificialização do meio natural e consequente transformação da paisagem, conceito que o 
geógrafo português deverá ter conhecido das obras de A. Demangeon, tão válida como a 
fronteira verdadeira (leia-se fronteira zonal, embora o autor não empregue esse termo), é 
aquela delimitada por áreas heterogéneas, de transição de características naturais e humanas. A 
fronteira estabelecida segundo influências deterministas, é caracterizada pela sua 
homogeneidade que a torna um local de separação política em vez de ser de contacto entre as 
populações, o que justifica da seguinte forma: "Na verdade, a orientação dos geógrafos 
contemporâneos é devida apenas à influência da concepção ratzeliana, e esta, se traduz uma 
verdade geofísica, não é uma verdade geopolítica." 488 

Noutro capítulo da obra, o autor ocupa-se da delimitação histórica das fronteiras, 
segundo uma classificação clássica, seguida por outros autores da época, apenas se salientando 
na originalidade de referir os conceitos do etnólogo português J. Leite de Vasconcellos, para 
quem o traçado das fronteiras está relacionado com a diferenciação de culturas, ou melhor com 
áreas onde se efectua a transição de culturas, usos e costumes, ideia que seria mais tarde 
desenvolvida por Orlando Ribeiro. Considera que Mendes Correia teria razão quando afirma 
que não basta referenciar os elementos naturais como o solo e o clima para delimitar uma 
fronteira, enquanto que o alemão Arthur Dix, mais determinista, refere que a fronteira pode ser 
baseada em elementos naturais desde que estes estabeleçam um contraste acentuado entre duas 
áreas, o que raramente acontece porque as características naturais modificam-se de uma forma 
gradual. 

Entre os factores geoestratégicos, refere o jurista português, a opinião do italiano 
Marchi que se baseia em considerações de ordem estratégico-militares, acentuando que a 
fronteira pode ser uma simples linha, portanto estabelecida artificialmente, desde que isso 
convenha para a separação política e aduaneira entre Estados, muito embora se deva escolher 
como limite fronteiriço, sempre que possível, locais que reunam também condições naturais que 
facilitem a defesa. Parecer diferente têm Rolleto e Massi que alertam contra o excessivo 
determinismo, sabendo que os factores naturais apenas influenciam a demarcação das fronteiras, 
considerando muito mais significativos os factores humanos 

Definitivamente, o geógrafo português encerra a série de argumentos que expôs ao 
longo da obra sobre os conceitos referentes às delimitações entre países, ao considerar que as 
fronteiras geográficas não se definem pela sobreposição entre considerandos políticos e 
características naturais. Reconhece maior validade às fronteiras convencionais, isto é, aquelas 
que resultam de acordos jurídico-diplomáticos entre os Estados. Propõe a sua própria 
classificação de fronteira, que sob o aspecto antropogeográfico é liminarmente idêntica à de 
J.Brunhes e C. Vallaux, enquanto sob o ponto de vista formal sugere uma classificação baseada 
nas características topográficas do terreno: fronteiras fluviais, marítimas, lacustres e orográficas. 

Debate em seguida as vantagens e inconvenientes Geopolíticos da delimitação das 
fronteiras com base em elementos naturais, de limites falsamente estáveis devido à actuação dos 
agentes erosivos. Merecem especial destaque pela sua importância geoeconómica os rios 
internacionais, objecto de diversas convenções sob a égide da SDN, que tomou medidas 
destinadas a assegurar a navegabilidade e livre trânsito para todas as nações interessadas nos 
principais cursos de água. (Conferência Geral das Comunicações e do Trânsito, Barcelona, 
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1921). Sendo de salientar que: "Na importância que os estados lhe dão, nas obrigações 
internacionais que criam, os rios justificam, mais decisivamente do que poderia supor-se, a 
apreciação do professor Schwalbach: «Onde encontramos nós agente que mais facilmente nos 
reflecte a complexa variedade de aspectos nas diferentes zonas do planeta? Realçam como 
sínteses das paisagens geomorfológicas e influem decididamente nas paisagens hidrográficas e 
antropo-sociais»." 489 

Em termos Geopolíticos, os rios são em teoria uma fronteira natural de fácil fixação, 
mas devido à sua mobilidade a demarcação política do limite entre países é mais difícil, não 
obstante os diversos exemplos existentes na Europa, entre os quais se destaca o convénio de 
delimitação fronteiriça entre Portugal e a Espanha, datado de 1864 : "Os rios divisórios quando, 
por influxo da natureza mudam súbita e totalmente a direcção, não alteram o limite das nações' 
pois este continua determinado pelo antigo leito." m 

Concluindo a análise da obra, podemos inferir que para o autor as fronteiras naturais 
apesar de terem um certo valor geopolítico, nem sempre são utilizadas como delimitação entre 
Estados, que cada vez mais recorrem às fronteiras lineares devido ao facto das divisões entre 
países serem muito artificiais e em parte resultantes do expansionismo de certos Estados, o que 
origina a mobilidade das fronteiras. No entanto, sempre que possível as marcações fronteiriças 
exclusivamente políticas resultantes de acordos diplomáticos ou da conquista, utilizam como 
suporte algum elemento fisíco-geográfíco para obterem maior credibilidade internacional. 

Em termos de posicionamento académico indubitavelmente que os geógrafos citados se 
identificam muito mais com a corrente geográfica francófona e em menor amplitude anglo-
saxónica, do que com a Geopolitik alemã que poucas repercussões teve em Portugal com 
excepção dos finais da década de trinta, devido aos trabalhos de H. Lautensach que mesmo 
nessa época foram mal compreendidos pela generalidade dos geógrafos portugueses. 

Numa obra intitulada Geografia Política e Geopolítica (1960), E. Guedes Vieira define 
ambos os campos como pertencentes ao ramo da Geografia Humana, tendo por objecto de 
estudo as características geográficas dos Estados e das formas de Governo. Apenas diferem na 
metodologia que no primeiro caso é característica da ciência pura, porque apenas teórica e, no 
segundo, pertence à ciência aplicada porque de cariz prático. 

O geógrafo português mostra de um modo conciso ter amplos conhecimentos da 
história da Geografia Política e da Geopolítica, de que se salientam alguns pormenores como a 
citação de um artigo publicado na Zeitschrift fur Geopolitik em que "Lautensach considera 
que «a diferença fundamental consistirá em que a geopolítica é dinâmica, porque estuda os 
jx>vAQcmmtos^Vorgãnge) e a geografia política será estática porque estuda as situações 
{Zurtande ). " Apresenta a definição conjunta de Haushofer, Lautensach, Obst e Mull 
precisamente os mentores daquela publicação alemã: "«A geopolítica estuda os vínculos 
territoriais dos acontecimentos políticos; apoia-se na larga base da geografia e da geografia 
política em particular. A geopolítica pretende dar as directrizes para a acção política e ser um 
guia na vida política. A geopolítica é então uma arte (Kumtlehre\que deve conduzir a política 

489Ibidem, p. 66 
Ibidem, p. 58 

491 E. Vieira, 1960, p. 11 
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prática até ao lugar inevitável, onde o político deve arriscar o salto para o desconhecido. A 
geopolítica deve ser a consciência geográfica do Estado». " 492 

Para o autor, este conceito eminentemente geográfico foi deturpado pelos políticos 
alemães, que insistiram na tónica do expansionismo do Estado, segundo as necessidades de 
espaço vital para o povo alemão, considerado uma raça superior. Refere também que a 
publicação Zeitschrift fur Geopoliíik, surge novamente entre 1951 e 1958, expurgada de todas 
as teorias referentes ao expansionismo hitleriano, visava restituir à Geopolítica - que considera 
com razão ter sido fundada por Ratzel e não por Kjéllen - ,a sua pureza inicial, dando ao 
conceito de espaço o sentido ratzeliano de expansão dentro do próprio país. Considera que a 
Geopolítica, mesmo a alemã, aproveitada para fins indevidos, teve contudo o mérito de utilizar 
pela primeira vez uma cartografia temática tão bem elaborada que se torna de fácil percepção a 
despeito da complexidade de alguma da simbologia utilizada, pois tinha óbvios fins 
propagandísticos relacionados com a motivação expansionista e a preparação para a guerra. 

Outro dos aspectos raramente apontados por outros autores, diz respeito às alterações 
que se relacionam com o modelo de Mackinder feitas por Spykman. Ambas as concepções são 
criticadas por Pouns que considera a existência do Hearthland como irrealista pois pressupõe a 
inviolabilidade dessa área, impossível actualmente devido ao desenvolvimento da aviação, além 
de que no contexto da Guerra Fria os antagonismos entre blocos originaram uma divisão 
diferente do espaço geopolítico mundial. 

A teoria de Mackinder, serve de pretexto para uma análise da situação geopolítica 
mundial, considerando o geógrafo português que a URSS se encontra em desvantagem 
geoestratégica face à América do Norte, devido à distorção provocada pela projecção 
cartográfica de Mercator. Se utilizarmos outro sistema diferente, as barreiras naturais que são o 
Oceano Glacial Árctico e as regiões geladas circumpolares reduzem-se às suas dimensões reais, 
sendo facilmente transponíveis para a aviação moderna, o que leva a concluir que a World 
Island, ou seja a Europa Ocidental e a América do Norte, se encontram afinal muito próximos 
do Hearthland, separados respectivamente pelo Árctico e pelo Oceano Pacífico. 

Numa observação cartográfica pormenorizada, considera o autor desta Dissertação que 
os EUA e a URSS estão separados apenas por algumas dezenas e quilómetros que constituem 
o Estreito de Bering e que a URSS e países satélites se encontram rodeados por países hostis, 
donde lhes advêm uma posição geoestratégica e naturalmente geopolítica desvantajosa 
relativamente às potências Ocidentais. 

Ao que sabemos, as teorias de Mackinder não tiveram grandes repercussões em termos 
teórico-práticos junto dos geógrafos portugueses, o mesmo já não se poderá dizer em relação 
aos militares, pois estas teorias de análise geoestratégica mundial constituíram durante algumas 
dezenas de anos o suporte teórico de defesa do Ocidente, em relação à URSS e Bloco de Leste. 

5.4 - Hermann Lautensach e a Zonalidade Regional de Portugal 

Este geógrafo alemão autor de uma divisão geográfica de Portugal baseada na influência 
conjunta de três factores, a saber: o Atlântico, a proximidade do Mediterrâneo e a localização 
absoluta, ou seja a posição em relação aos paralelos e meridianos que se exercem 
centripetamente das áreas periféricas da Península Ibérica em direcção ao interior que 

Ibidem 
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denominamos de núcleo central, condicionando as características naturais, sobretudo 
fitoclimáticas mas também morfológicas e humanas, antropogeografia da raça, toponímia, 
usos, costumes e falares. Como referiu Orlando Ribeiro, companheiro de múltiplas andanças a 
pé pelo Norte e Centro do país, o poder de síntese e de crítica do geógrafo alemão conduziu-o à 
concepção da geografia regional "dentro de um conceito integrador (...) os temas físicos e 
humanos recebem o mesmo harmonioso tratamento, como aspectos da paisagem."493 Utilizando 
uma metodologia cientifica exacta e rigorosa baseada na observação e na reflexão crítica das 
características das diferentes regiões, produziu uma obra de grande qualidade e rigor: Portugal, 
auf Grund eigener Reisen und der Literatur; I. Die Lanz ais Ganz (1932) e Die 
portugiesischen Landschaften (1937)494 para além de um estudo sobre a geografia de Espanha 
e Portugal, outra sobre a Península da Coreia495 e um outro sobre a importância dos factores 
naturais e humanos na originalidade paisagística segundo uma delimitação zonal em áreas 
peculiares como são as penínsulas em geral.496. 

No caso particular da individualidade de Portugal no conjunto da Península Ibérica, 
considera H. Lautensach que sob o ponto de vista da Geografia Política - que tem por objecto 
de estudo estabelecer correlações entre a compatibilidade das regiões naturais e a formação de 
Estados e limites fronteiriços, o nosso país não se pode considerar em termos fisico-geográficos 
como perfeitamente diferenciado em relação a Espanha. Com efeito, se as áreas litorais 
portuguesas se distinguem pela sua individualização morfológica e fitoclimática das áreas 
planálticas do interior, quase em oposição à Meseta Castelhana, o mesmo já não se pode dizer 
em relação às áreas fronteiriças, cujas características naturais permitem estabelecer uma 
transição que as aproxima gradualmente das vizinhas regiões espanholas, com especial 
destaque para o interior-sul da Península: "É pois na fronteira da Extremadura espanhola e do 
Alentejo Português que encontramos aberta a grande porta de entrada pela qual penetram em 
Portugal as influências físico e antropogeográfícas da meseta espanhola. O Alentejo é a menos 
portuguesa das regiões de Portugal"497 No entanto, também no litoral-norte, onde as 
características fitoclimáticas são bastante diferenciadas das do Alentejo, se pode estabelecer 
uma área de transição gradual entre o Minho e a Galiza, isto porque a margem direita do rio 
Minho até ao início das «rias baixas» próximo de Vigo, é um prolongamento, mais nos aspectos 
fitoclimáticos que antropológicos, do Noroeste (Mnho) português: "Frequentemente 
colocamos Portugal e a Galiza em oposição à restante Ibéria. Parece possível considerar os 
vales extremos do Lima e do Tâmega como pertencendo ao território português sob o ponto de 
vista geográfico. Especialmente não se pode separar a vertente septentrional do vale do Minho 

O. Ribeiro, 1971-C, p. 163 
494 Existe tradução portuguesa in Geografia de Portugal, O. Ribeiro, H. Lautensach e S. Daveau, (1987-1991) 

Cuja temática esteve na origem de uma palestra proferida em 27 de Novembro de 1950 ' na Sociedade de 
Geografia de Lisboa: A Coreia, o país e os seus habitantes» - conferência pelo Prof. Hermann Lautensach, da 
Universidade Técnica de Estugarda, Boletim da S.G.L, Nov..- Dez.. - 68a Série, N° 11 e 12 Lisboa 1950 pp 
755-756 ' ' '™~ 
496 Existe importante bibhografia sobre o assunto: O Ribeiro, H. Lautensach e S. Daveau - Geografia de 
Portugal, I. A Posição Geográfica e o Território, Edições João Sá da Costa, Lisboa, Dez. 1987, pág XI - XXIII e 
O Ribeiro -, Hermann Lautensach e a Geografia da Península Ibérica," Opúsculos Geográficos", II Vol., 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1989, pp. 264 -267, O. Ribeiro - A Geografia da Península Ibérica de 
Hermann Lautensach, "Opúsculos Geográficos," II Vol., Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 1989 pp 269 -
294. ' ' F H ' 
497 H. Lautensach, 1931, p. 373 
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inferior da vertente meridional, pertencente a Portugal. O limite septentrional de Portugal, 
geograficamente falando, está na divisória entre a Ria de Vigo e o Minho."498 

Relativamente à fronteira política, Lautensach considera que em alguns troços esta 
coincide com limites naturais como sejam os cursos de água: "Ela é em grandes extensões do 
seu percurso uma fronteira natural «adaptada às condições naturais» .Em parte nenhuma se 
evidencia tão fortemente a predilecção dos povos latinos pelos limites formados por cursos de 
água, que K. Haushofer focou tão flagrantemente"499, mas não existe coincidência entre a 
fronteira política e a fronteira geográfica (baseada em características naturais), porque pura e 
simplesmente esta última não existe, isto é, não há uma individualização precisa dos limites 
naturais do território português, visto os mesmos aspectos fitoclimáticos e morfológicos se 
prolongarem pelo território espanhol. Se estes limites não existem do ponto de vista da 
geografia física, o mesmo não se pode dizer em relação aos aspectos relacionados com as 
características humanas, aí sim, sob o ponto de vista linguístico e menos nitidamente nas 
vivências colectivas da população portuguesa (carácter, fisionomia, características 
antropométricas, usos e costumes), existe uma delimitação nítida entre os dois países; resultante 
da demarcação precoce da fronteira política que conduziu à perfeita individualização do povo 
português face à população espanhola. Visto no seu todo, no conjunto das suas características, 
considera Lautensach que se pode falar em individualização do nosso país pelo predomínio 
sensu lato da influência atlântica que se reflecte quer nas características fito-climáticas 
específicas do «núcleo» de Portugal (as suas regiões litorais como a Estremadura e a Beira 
Litoral) e na formação Geopolítica do Estado Português, nas diversas fases cruciais da sua 
história, particularmente na sua expansão pelo Mundo que permitiu que Portugal fosse até hoje 
o único Estado Ibérico que se manteve independente face à acção hegemónica de Castela sobre 
a Península Hispânica. 50° 

Segundo afirma Lautensach (1931), a actual situação Geopolítica de Portugal é 
resultante da sua posição essencialmente Atlântica, mas "Esta situação tem porém ao mesmo 
tempo como consequência, a possibilidade de uma forte pressão exercida sobre Portugal pela 
via marítima."501 Veladamente significam estas palavras que Portugal, se graças à sua posição 
geográfica, tem conseguido manter-se independente da Espanha, encontra-se em contrapartida 
numa situação de dependência em relação à Grã-Bretanha, pelo facto de não ter uma marinha 
mercante e de guerra nacionais, que assegurem a sua sustentabilidade no domínio do tráfego 
marítimo e de defesa da sua área de influência atlântica, desde a entrada para o Mediterrâneo 
até aos Açores. Também se faz alusão, embora como uma possibilidade menor, às pressões 
anexionistas exercidas pelos deputados do Parlamento espanhol sobre o Rei Afonso XIII, no 
contexto da Primeira Guerra Mundial, para que este exercesse uma acção diplomática junto do 

™ Ibidem, p. 399 
499 Ibidem, p. 365 

00 O geógrafo alemão define geopolítica como "(...) àquela ciência que examina as relações entre os caracteres 
geográficos dos países do mundo e os acontecimentos políticos que afectam esses países. Estão incluídos nestes 
caracteres de países diferentes as especialidades das raças"- H. Lautensach - Geopolítica da Península Ibérica, 
conferência realizada nos "Estudos Portugueses" do Porto no dia 21 de Dezembro de 1937, Câmara Municipal 
do Porto, «Boletim Cultural»,(suplemento trimestral ao Boletim da Câmara Municipal do Porto) Vol I Fase I 
Março, XII, Porto, 1938, p. 58. 
501 H. Lautensach, 1931, p. 357 
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Foregin Office no sentido de obter liberdade de movimentos para um intervencionismo mais 
directo em Portugal. 

Na sua segunda estada em Portugal, em 1937, as concepções gerais da individualidade 
da Península Ibérica e da diversidade das suas regiões periféricas, face à uniformidade de 
Castela não sofrem alteração de monta, mas mais amadurecidas e pormenorizadas são 
analisadas segundo uma visão Geopolítica mais agressiva, aliás em conformidade com o as 
directrizes oficiais do III Reich, na sua concepção hegemónica de domínio pan-europeu. Na 
conferência realizada no Porto, em finais desse ano, repisa grosso modo as concepções 
geográficas já enunciadas anteriormente em 1931, com uma diferença importante: reconhece a 
par da influência atlântica exercida sobre o continente português, a acção simultânea da 
proximidade do mediterrâneo, mais intensa a sul do Tejo, enquanto no conjunto da Península 
Ibérica essa influência mediterrânea será naturalmente mais acentuada na faixa oriental e o 
predomínio da acção do atlântico no litoral ocidental. Ao mesmo tempo reconhece como 
fundamentais para a individualização da Península Ibérica na Europa, o facto daquela constituir 
um local de passagem, uma «ponte de contacto», entre as civilizações do Sul (África 
mediterrânea) e do Norte (Europa Ocidental e Central), que sempre se deram ao longo da 
história e têm (1937) importantes repercussões Geopolíticas, derivadas da peculiar ligação dos 
dois países ibéricos com outros territórios, donde lhes advêm um aumento significativo da sua 
importância no contexto europeu. Portugal, na sua especial ligação com o Império Colonial 
("Quem quer que ame Portugal tem de desejar que estas relações da metrópole com as colónias 
Portuguesas aumentem cada vez mais")502e a Espanha no seu relacionamento com a bacia do 
Mediterrâneo, em particular com a Itália de Mussolini, "(...) é possível que progrida numa 
proporção considerável, se Franco conseguir obter a soberania sobre a orla mediterrânea da 
Península. Chegou já a realizar-se alguma cooperação entre a Itália e a Espanha nos tempos de 
Primo de Rivera." ' A par de uma maior valorização das suas possessões no Magreb africano 
através do domínio político, da expansão militar e da exploração mais racional das 
potencialidades económicas: "Na situação política de hoje o Marrocos espanhol representa uma 
fonte importante de recrutamento para os nacionalistas, e a porta de Gibraltar recobrou o seu 
valor terrestre de outrora."504 

Esta exposição das ideias de Lautensach, adquire particular importância devido à 
influência que este geógrafo exerceu sobre os investigadores nacionais, bem como o fenómeno 
inverso, resultante de leituras de obras ou de contactos pessoais com os geógrafos portugueses: 
1-A leitura da obra de Theobald Fischer sobre a especificidade da Península Ibérica no contexto 
da Europa, serviu de ponto de partida para as primeiras reflexões que conduziriam Lautensach 
à elaboração da sua teoria da acção de zonalidade no conjunto de factores que determinariam a 
diversidade das pequenas penínsulas; 2-Na diferenciação e divisão regional das características 
fito-climáticas de Portugal, foi importante a leitura das obras dos botânicos Jules Daveau, R. 
Chofat do silvicultor Barros Gomes e, no âmbito mais lato da correlação entre o limite das 
formações vegetais e as características climáticas à escala europeia, as obras do geógrafo 
alemão Karl Troll;. 3-A influência de Silva Telles, de que Lautensach conhecia pelo menos a 
obra Notas sobre Portugal, terá sido importante para uma primeira (?) abordagem das 

Idem, 1938 p. 62. 
Ibidem, 1938, p. 62. 
Ibidem, p. 68. 
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características morfológicas de Portugal, muito embora não concordasse inteiramente com as 
opiniões do geógrafo de Lisboa sobre a individualidade morfológica de Portugal dentro do 
quadro Ibérico. 

Também não lhe foram estranhas as descrições e os conceitos da morfologia de 
Portugal, expostos na obra Lições de Geografia Física de Ferraz de Carvalho (editadas por 
Amorim Girão), apesar de não concordar inteiramente com a opinião do geógrafo de Coimbra 
sobre aos aspectos em que assenta a autonomia político-geográfica de Portugal, referindo que: 
"Os dois notáveis professores de Coimbra reiteraram recentemente os seus argumentos de 1916 
(...) o Sr Dr. Ferraz de Carvalho na sua conferencia realizada na Academia das Sciencias de 
Lisboa {Século de 20-VI-1930) e o Snr. Dr. Amorim Girão num estudo intitulado «Questões 
geográficas» publicado na Biblos (V, 1929 pp.307-314). Mas a sua opinião diverge 
consideravelmente da minha visto que não admitem a individualidade físico-geografíca de 
Portugal." Além do artigo de Amorim Girão na revista Biblos, Lautensach alude ao artigo do 
jornal O Século de 20 Junho de 1930, sob o título «Na Academia Das Sciencias, o Dr. Ferraz de 
Carvalho fez uma Comunicação sobre a Geografia da Península» donde se transcrevem alguns 
excertos: "(...) Uma nação tem a sua entidade geográfica conferida pela inteira associação de 
dois elementos: o território e o povo (...) «um povo, com a sua língua, os seus ideais de 
expansão, com profundos sentimentos nacionalistas; um território marítimo e susceptível de 
isolamento» (...) Ora Portugal não é uma «unidade geográfica» senão como «Portugal - nação». 
O «território português», longe de ser uma unidade, é um complexo mozaico, do qual algumas 
peças são compartilhadas com Espanha. Nisto é que há desacordo entre o que ensinavam e 
escreviam o seu saudoso amigo Dr. Silva Teles e ele, orador. Ainda ha pouco o ilustre geógrafo 
de Glesen, o Dr. Lautensach, arvorava em «escolas» diversas os ensinos de Lisboa e Coimbra, 
dando-lhe a honra de contrapor as lições do orador e as do seu brilhante continuador, Dr. 
Amorim Girão às do sábio professor de Lisboa."506 

Segundo o parecer do autor desta dissertação, Hermann. Lautensach fundamentava as 
suas asserções nas teorias de diversos geógrafos e outros investigadores: 

1-Na geomorfologia da Península, os conceitos teóricos da Culminação Ibérica de R. 
Staub, bem como os trabalhos do geólogo suíço Paul Choffat e do geógrafo espanhol 
Hernandez Pacheco. 

2-No domínio da Geopolítica, terá pelo menos sido influenciado pelos conceitos de 
Ratzel, de quem conhecia evidentemente a bibliografia, sobre a delimitação fronteiriça e a inter-
relação entre os Estados Peninsulares, desde a sua formação até à actualidade 
comparativamente com a situação de alguns países da Europa Ocidental. 

3-Será de assinalar a influência importante do etnólogo e antropólogo Leite de 
Vasconcellos, na determinação dos diversos falares do povo português e consequentemente no 
estabelecimento de uma fronteira «humana» hispano-portuguesa, baseada na diferenciação 
linguística. Também o antropólogo Mendes Correia, ocupando-se do estudo das culturas 
primitivas, corroborou a opinião de Lautensach que a Península Ibérica, devido à sua posição 

5UTdem, 1931, p. 406. 
Os dois geógrafos de Coimbra haviam citado a opinião de H. Lautensach sobre a individualização de Portugal 

no contexto Peninsular, in "Na Academia das Sciencias, o Dr. Ferraz de Carvalho fez uma Comunicação sobre a 
Geografia da Península", O Século, 20-VI-1930, Lisboa, 1930, pp. 1 -2. 
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geográfica foi desde muito cedo um local privilegiado de contacto entre povos, ou melhor entre 
culturas autóctones e outras provenientes do litoral do Norte de Africa de cariz mediterrâneo. 

4- Conhecia a controversa teoria de Elisée Reclus sobre a individualização de Portugal 
face à Espanha, apesar de não concordar com ela, não deixa de manifestar a sua admiração pelo 
geógrafo francês, esforçando-se ponto por ponto para rebater a teoria apresentada. O mesmo já 
não se pode dizer da teoria de Vidal de la Blache sobre a individualização de grandes regiões, 
que apesar da sua unidade podem ser divididas em outras mais pequenas, a denominada teoria 
da «personnalité géographique» que serviu de ponto de partida teórico para Lautensach 
estabelecer a diferenciação entre o Norte-Sul e o Este-Oeste na Península Ibérica, mas também 
preconizar a unidade Atlântico-Mediterrânea de Portugal. Apesar dos contrastes entre as 
diversas regiões portuguesas (mais significativas no sentido N-S do que no E-W), podemos 
aceitar que o país, como um todo pode considerar-se uma unidade dentro da diversidade 
geográfica. 

5-Não lhe foram estranhas as ideias de diversos historiadores sobre a génese e 
delimitação das fronteiras de Portugal, não partilhando no entanto da teoria de Oliveira Martins 
de que a formação de Portugal teria sido obra de barões audaciosos comandados por um chefe 
político audaz, que o estabelecimento das fronteiras políticas dependiam do acaso, isto é até 
onde as lutas com Castela e a Reconquista levassem os cavaleiros a fixarem locais de defesa e 
povoamento. Mais elaborada, a teoria de Damião Peres sobre a formação de Portugal talvez 
não seja estranha ao geógrafo alemão, em todo o caso conhecia bastante bem a sua «leitura 
espacial», ou seja, os conceitos geográficos de Amorim Girão sobre a individualização de 
Portugal na Península Ibérica com os quais não concorda inteiramente.507 Não obstante, num 
último artigo publicado na Biblos, Amorim Girão faz um elogio ao primeiro trabalho de 
Lautensach sobre Portugal, resultante das suas primeiras observações e trabalhos de campo no 
nosso país (1927)508, sobre a individualidade de Portugal no conjunto da Península Ibérica, que 
mereceu o seguinte comentário por parte do geógrafo de Coimbra: "Lautensach, um 
universitário alemão que há pouco nos visitou, e se demorou no nosso país, grande parte do 
qual percorreu a pé, em excursões de estudo-a pé senhores! Que não são apenas os olhos que 
têm faltado aos geógrafos aquém-fronteiras, mas sobretudo... as pernas - da maneira de ver que 
deixamos exposta se fez eco num seu recente trabalho intitulado Portugal ais geographische 
Gestalt in Rahmen der Iberischen Halbinsel"509 

6-Mesmo a opinião do historiador e pensador Jaime Cortesão que Lautensach cita como 
tendo um certo brilho, embora não subscreva os argumentos de que se serve o articulista para 
fundamentar a existência de Portugal como Estado e Nação politicamente individualizadas em 
relação a Espanha: " Foi com grande satisfação que vi que Jaime Cortesão, referindo-se aos 
problemas politico-geograficos de Portugal, se exprime num artigo intitulado «O problema das 
relações entre a geografia e a autonomia política de Portugal (Seara Nova, IX, 1930 N.° 201) 
da seguinte forma: «Por esta razão, no estudo da formação de cada Estado ha sempre que 
buscar o gérmen, a região, o núcleo social de origem onde, sob a acção dos elementos 
geográficos e humanos diferentes, a sociedade se levantou». Todavia, não me parece que esteja 

507 A.Girão-1928, pp 539-544; 1929, pp. 304 -314. 
Trata-se do título: Portugal ais geographische Gestalt in Rahmen der Iberischen Halbinsel in "Jahrbuch der 

Geographischen Gesllschaft zu Hannover, Hannover, 1928, pp. 215-248. 
509 A. Girão, 1929, p. 314. 
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confirmado o princípio de Vallaux citado pelo Sr. Cortesão, que, «as zonas políticas activas ou 
zonas de eclosão dos Estados são aquelas onde, num mínimo de espaço, se encontram, ao 
mesmo tempo, as formas mais diversas da vida terrestre e humana», nem tão pouco creio que 
esta teoria possa ser chamada a esclarecer ou justificar a individualidade política de 
Portugal."510.Mas conviria esclarecer melhor as ideias de Jaime Cortesão, se em alguns aspectos 
são concordantes com as de Lautensach, outras são diametralmente opostas, sempre mais 
superficiais e vistas sob um prisma diferente: "(...) é bem de ver que desta sorte o problema das 
fronteiras toma novo aspecto. Ao velho conceito das zonas lineares sucede o das zonas 
isoladoras; não é de fora para dentro, mas do interior para a periferia que o problema tem de 
encarar-se. Posta a questão em termos tais, cremos que o problema das relações entre o 
território e a autonomia política de Portugal se esclarece vivamente" (...) Olhados em conjunto 
e sob o ponto de vista da geografia política, são estes caracteres511 o que distingue o território 
português em si e por oposição a Castela, é a profunda harmonia numa rica diversidade dos 
elementos em função atlântica (...) Por nossa parte que nos ocupamos mais da história que de 
geografia, não hesitaremos em afirmar: que é inteiramente impossível compreender as origens 
da nação sem as estudar nas suas profundas relações com o território, bem como toda a sua 
história nas conexões com a geografia do Atlântico e dos dois mundos que lhe limitam a bacia, 
e, quasi poderíamos dizer com a geografia universal."512 

Particularmente importante será determinar a influência dos conceitos expressos nas 
obras de H. Lautensach sobre todos aqueles que se ocupavam de temáticas relacionadas com a 
Geografia em geral, e muito especialmente no que concerne à Geopolítica, que era elaborada 
nessas primeiras décadas do século XX, por investigadores na sua maioria ligados a áreas como 
a Antropologia, a História, a Geografia e mesmo juristas, políticos ou militares. 

Dentro dos geógrafos «Ibéricos», destacamos a influência de H. Lautensach na obra de 
Fran Paxeco, porque vem corroborar com a sua unidade e diversidade de Portugal no conjunto 
da Península Ibérica, a teoria do geógrafo galego sobre a «insularidade» de Portugal no quadro 
ibérico; como se depreende da seguinte passagem: "Noutros capítulos versámos a maioria dos 
prismas expostos pelo Sr. H.. Lautensach. repete-nos que «a fronteira entre Portugal e a 
Espanha é um dos traços mais antigos do mapa político da Europa» (...) Vai examinar, pois, se 
a Portugal corresponde, adentro do quadro constituído pela península da Lusibéria, uma 
individualidade geográfica.(...) Rebate o ilustre professor germânico os argumentos do Dr. 
Amorim Girão, exarando que a «fronteira Luso-Espanhola, e o espaço correspondente ao 
estado português que ela delimita apresenta um grau de estabilidade invulgar e muito elevado -
É em grande extensão do seu percurso, uma fronteira natural, adaptada as condições naturais 
(...) Foca as íntimas ligações de Portugal e da Galiza. Ostentam um cumprimento Norte-Sul de 
750 quilómetros e uma largura de 130 a 230 quilómetros. Sublinha:-«Esta característica 
fundamental, constituída pela sua qualidade de orla atlântica, distingue nitidamente a região 

510 H. Lautensach, 1931, pp.403-404 
51'Jaime cortesão considerava como mais importantes: a individualidade morfológica do litoral, e de certas áreas 
do interior no conjunto da Península Ibérica, a existência de contactos com outros povos pelas «estradas 
marítimas e terrestres», a existência de um litoral articulado com rios navegáveis até ao interior, o que facilitava 
o intercâmbio comercial e simultaneamente a consciencialização de uma unidade entre a população, depois da 
fixação de uma fronteira entre cristãos e muçulmanos no Mondego, o esforço da Reconquista que permitiu 
delimitar desde bem cedo os contornos da fronteira portuguesa. 
512J. Cortesão, 1930, pp. 133 -137. 
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Portugal-Galiza do conjunto das orlas da Península (...) Entra nos inícios geopolíticos. Pensa o 
prof. Hermann Lautensach, e bem, que a imagem físico-geográfica de Portugal ressalta das 
asserções anteriores, insofismável. Apresenta-se-nos , igualmente, como uma região de 
transição das formas nórdicas, temperadas, para as formas meridionais, subtrópicas (...) O 
aspecto naturalógico de Portugal diverge do que se nota no centro de Espanha. Mas a mudança 
atesta-se morosa. Desembuça-se nas largas faxas intermédias que deslocam a faixa costeira da 
república portuguesa e a região central da república vezinha.«Por este motivo, a fronteira 
política não pôde coincidir com característicos limites físico-geográficos, porque tais limites não 
existem. Essa fronteira, cuja estabilidade acentuamos, não pôde assim, provir de causas físico-
geográficas. Mas semelhante circunstância não invalida, por modo algum, a nossa afirmativa de 
que, na estabilidade do estado português, influíram origens de ordem físico-geográfica -
Diversos fenómenos antropogeográfícos finalizam, abruptos, na raia hispano-portuguêsa."513 

No domínio da Antropologia, a influência das concepções geográficas de H. Lautensach 
reflectiram-se particularmente na obra de A. Mendes Corrêa, que nos seus estudos de 
antropometria procurou encontrar a resposta para as áreas de separação versus contacto entre 
os dois Estados Ibéricos (já estudados por Tamaganini de Abreu em 1933, retomados anos mais 
tarde por L.Hoyos Sáinz e N. Hoyos Sancho, apresentando uma comunicação, no Congresso 
Internacional de Geografia de Lisboa da U.G.I514: "Uma dessas verificações é a que diz respeito 
à maior dolicocefalia média portuguesa relativamente à mesati-dolicicocefalia espanhola.(...) não 
se pode considerar casual a coincidência da área ocidental da Península em que os índices 
médios são mais bancos, com a área correspondente ao Estado português (...) Por outro lado, a 
extrema dolicocefalia portuguesa atesta antiguidade e pureza raciais (...) Sem apresentar uma 
perfeita homogeneidade antropológica, a população portuguesa é das mais homogéneas da 
Europa.(...) Como então dissemos, a homogeneidade portuguesa não avulta apenas perante a 
Espanha, mas perante o resto da Europa."515 

Para provar insofismavelmente a individualização de Portugal face à Espanha, Mendes 
Côrrea, socorre-se de argumentos geográficos, a que diga-se de passagem, não lhe faltavam 
bases científicas para o fazer: apesar de ser médico de formação, pertencendo já desde muito 
novo aos quadros da Faculdade de Ciências do Porto, foi professor de Ciências Geográficas na 
extinta Faculdade de Letras da Universidade do Porto, desde a sua fundação em 1919 pelo 
filósofo Leonardo Coimbra (que reuniu um grupo de intelectuais republicanos progressistas, 
provindos dos movimentos literários agrupados em torno das revistas Renancença e Águia, que 
entendiam ser preciso contrabalançar o ensino ecléctico ministrado em Coimbra, cuja Faculdade 
de Letras foi aliás objecto de profunda remodelação, mantendo-se em parte alguns dos males 
que afectavam a antiga Faculdade de Teologia, suprimida em 1910 com a revolução 
republicana). Pelo menos desde 1921, que Mendes Correia leccionava Geografia, juntamente 
com o seu cunhado A. Magalhães Basto, recebendo em 1928, por distinção e mérito, o grau 
de Doutor, juntamente com nomes sonantes das «ciências do espírito», como Damião Peres, 
Newton de Macedo e Teixeira Rêgo. 

513 F. Paxeco, 1932, pp 564 -571, comentando a obra de H. Lautensach - A individualidade Geográfica de 
Portugal no conjunto da Península Ibérica , Lisboa, 1931, pp 365 - 409. 
514 L. Sáinz e N. Sancho, 1952, pp. 333-341 
515 A Corrêa,1938, pp. 62-.Ó7. 
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A juventude do corpo docente, Mendes Correia contava apenas 31 anos, justificava que 
" ( . ) os novos professores da Universidade do Porto tinham clara consciência de que 
precisavam de se afirmar, contrabalançando pela qualidade das obras produzidas a sua 
integração numa Faculdade recente, filha mais nova duma Universidade virada para as ciências, 
olhada de lado pelas escolas anteriores, contestada pelas congéneres, activada, 
maioritariamente, por intelectuais que nem vinham dos quadros do ensino superior, nem tão 
pouco visavam o doutoramento e a cátedra pelo sistema de provas públicas" Acrescente-se 
que Mendes Correia, com a afirmação crescente do Estado Novo, que acabou aliás por encerrar 
a Faculdade de Letras da Universidade do Porto ainda em finais da década de vinte, se foi 
aproximando sucessivamente do novo regime, acabando por exercer diversos cargos políticos e 
públicos: Presidente da Câmara Municipal do Porto entre 1937 e 1944, Presidente da Sociedade 
de Geografia de Lisboa entre 1938 e 1957).Parafraseando Orlando Ribeiro, que referindo-se a 
Mendes Correia, afirmava que este fora um homem muito inteligente, seduzido pelos chorudos 
cargos públicos que em Lisboa se concediam aos intelectuais que aceitavam em servir o regime, 
muito ao contrário de quem sempre quis ser independente e por conseguinte poder dizer aquilo 
que muito bem entendesse. 

Depois deste parêntesis, em torno da figura de. Mendes Correia, voltando de novo à 
discussão do problema científico que nos ocupava, aquele investigador argumenta que "O 
problema antropológico aparece-nos posto nos mesmos termos que o geográfico." 17 Utiliza as 
obras de Theobald Fischer e de Hermann Lautensach para basear os condicionalismos da 
independência de Portugal em algo mais do que a simples vontade de chefes políticos, crítica 
que aponta a Damião Peres e a Amorim Girão; achando que as razões justificativas da 
existência de Portugal enquanto Estado, se devem procurar em causas de ordem histórica, 
antropológica mas também geográfica: "Repare-se em que são precisamente estranjeiras muitas 
vozes autorizadas de geógrafos que se têm erguido a proclamar a autonomia geográfica de 
Portugal e o papel dos factores mesológicos na formação e independência deste país.(...) Um 
ilustre geógrafo português contemporâneo, o Prof Amorim Girão, especialmente citado pelo 
prof Damião Peres, chega a afirmar que «o vínculo nacional é tão forte que não tivemos 
necessidade de encontrar um território à parte para vivermos uma vida independente». A Nação 
portuguesa é decerto, acima de tudo, uma comunidade espiritual e histórica, mas, se podemos 
conceber que os portugueses como outros povos, tenham hoje personalidade étnica 
suficientemente forte para, em qualquer parte do mundo, a afirmarem, dificilmente podemos 
admitir que tal personalidade nada deva, na sua formação, no seu modo de ser, nas suas 
tendências, a condições particulares do meio físico. Os Estados não se concebem sem 
determinado território, sem um certo foco geográfico de formação e irradiação. Este foco lhes 
imprime uma fisionomia particular."518 

Referindo-se A. Mendes Correia, em plena II Guerra Mundial, à necessidade de 
aproximação política entre os dois países peninsulares, para conjuntamente proclamarem a 
neutralidade da Península Ibérica. Dada a importância geoestratégica do seu posicionamento 
face ao Atlântico central e ao Mediterrâneo, Portugal e Espanha estariam particularmente 
ameaçados por uma invasão germânica. Essa aliança político-económica entre ambos os países, 

6 L. Ramos, 1983, pp. 259 - 260. 
7 A Corrêa, 1938, p. 49 
%\bidem, p. 27. 
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denominada de Pacto Ibérico implicava uma redefinição através da História e da Geografia da 
existência de Portugal enquanto Estado e Nação independentes, logo com uma fronteira política 
e geográfica perfeitamente delimitada: "Um factor geográfico interfere poderosamente na 
aproximação política. Sem o considerar exclusivo ou primacial, sempre acreditámos que êle, 
cujo valor histórico e político é indiscutível, não pode ser totalmente menosprezado no estudo 
da génese e consolidação da nossa independência. E é singular que, ao passo que alguns autores 
portugueses pretendem ter sido insignificante ou nula a sua intervenção, muitos autores 
estrangeiros autorizados como Theobald Fischer, Lautensach etc., e até espanhóis, como os 
autores dum Compêndio de Geografia para as Academias Militares de Espanha (assinalou-o 
António Sardinha), se esforçam por encontrar na geografia razões justificativas da nossa 
independência"519 

Afirma o mesmo autor, que Portugal, apesar de ter fronteiras políticas bem demarcadas, 
não apresenta um limite físico-geográfico bem definido em relação a Espanha. "Desistimos de 
procurar indispensavelmente rios ou cristas montanhosas como fronteiras do nosso território 
perante a Espanha. Contentemo-nos em ver, nas nossas fronteiras terrestres, simples linhas de 
clivagem político-geográfica em zonas de transição, em zonas mistas ou de caracteres indecisos, 
cuja densidade política, geralmente fraca, exprime, melhor do que qualquer outro facto, o seu 
verdadeiro significado de zonas de protecção ou de isolamento político, entre agregados 
moleculares diversamente polarizados. Os caracteres naturais próprios, bem marcados, bem 
distintivos, estão, não necessariamente nessa periferia, em que aliás alguns há, e que, do nosso 
lado, vibra, na respectiva população, um forte sentimento nacional, mas no conjunto, e 
sobretudo no foco ou focos de eclosão e irradiação do Estado português."520 O autor entra 
assim em polémica com Damião Peres que no seu Portugal Ex-animo-Portucalensium! 
(Barcelos, 193 8), resposta ao artigo crítico Portugal Ex-Nhilo! de Mendes Correia, refuta as 
afirmações deste último sobre as causas da independência de Portugal, utilizando uma 
argumentação alicerçada em bases científicas mais frágeis do que as do seu contraditor. 

Analisando esta definição dos condicionalismos geográficos da independência de 
Portugal, nota-se a influência de Lautensach, quando o antropólogo portuense considera que 
existem apenas algumas áreas de nítida diferenciação geográfico-natural que coincidem com os 
limites políticos, e em consonância com o geógrafo alemão, que as forças determinantes se 
exercem do litoral em direcção ao núcleo central até à fronteira (aqui denominada de periferia, 
mas não confundir com a orla litoral). A especificidade de Portugal só poderia ser considerada 
atendendo ao conjunto das suas características - naturais e humanas - com realce para os 
aspectos inerentes à própria população, aos quais naturalmente Mendes Corrêa pela sua própria 
formação académica, dá maior ênfase do que Lautensach. A influência do sábio alemão é tão 
acentuada, que o próprio antropólogo fala na existência de «linhas de força», muito embora 
atribuindo a sua autoria a Gonzague de Reynaud (delegado da S.D.N. que visitou Portugal em 
1935-36) e que actuariam segundo os paralelos e os meridianos, e que em conjunto definiriam 
as características peculiares da Península Ibérica, e em particular de Portugal no conjunto da 
Europa. 

O professor José Oliveira Boléo, segue um raciocínio diferente, expondo conceitos 
diversos daqueles enunciados por Mendes Correia ou Lautensach, sobretudo no que concerne à 

519 Idem, 1943, p. 252. 
520Idem,1938p. 37 
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individualização geográfica de Portugal. Apesar de seguir uma linha de investigação idêntica à 
de Amorim Girão para quem a individualidade geográfica de Portugal baseada na diferenciação 
de factores naturais não existe; a opinião de J. Boléo é semelhante, mas sempre concede que 
existem algumas diferenças naturais cuja localização coincide com os limites da fronteira 
política: "A continuidade geológica entre o edifício espanhol e português é evidente, embora 
exista uma dobra hercínica junto à fronteira para a qual o Professor alemão Lautensach chama a 
atenção; os rios fronteiriços pouco, ou nada separam, talvez com exclusão do segmento médio 
duriense."521 Ao concluir este seu artigo, o único paralelismo que encontramos com Lautensach 
resulta no facto de concordar também que Portugal é uma entidade geográfica, devido à acção 
marítima determinante, isto é, dá uma relevância especial ás áreas do litoral na formação e 
individualidade de Portugal no conjunto da Península Ibérica. 

Tendo uma opinião algo semelhante, o jurista Armindo G. Pereira, considera que 
Portugal tem uma autonomia geográfica que o individualiza da Espanha, mas aponta para isso 
critérios não só de ordem fitoclimática que nos diferenciam do país vizinho, mas também 
referentes à Geografia Política, ao referir que a Espanha está perfeitamente dividida em regiões 
políticas distintas entre si, enquanto no nosso país isso não acontece. Mas, o que realmente 
marca a individualização portuguesa na Península Ibérica e em simultâneo a sua originalidade 
como Nação independente é o facto de existir através da estrada de circulação que é o oceano, 
uma inegável interligação da Metrópole com as Colónias, dando origem a uma civilização de 
traços peculiares, onde as considerações de ordem Geopolítica mas também geoeconómica e 
geoestratégica- fortemente influenciadas pelas teorias de C. Vallaux, relacionadas 
respectivamente com a importância, os recursos e o posicionamento dessas possessões 
ultramarinas nos permite uma afirmação própria no contexto da Europa. 

"Eis a causa máxima da Geografia Física que justifica a autonomia geográfica de 
Portugal: o mar! a ela devemos associar as incontestáveis razões da geografia humana e política 
e a prova irrefutável da existência de uma unidade nacional que por só por si justificaria a 
formação do Estado português(...)0 predomínio marítimo e a expansão colonizadora fizeram de 
Portugal uma nação politicamente estável e de importância mundial (...) Os nossos territórios, 
todos situados em plena periferia, estão ligados e atraídos pelo mar (...) O mar completou, pois 
a unidade geográfica e nacional de Portugal; podemos afirmar que ainda hoje é êle que garante, 
como grande factor natural, a sua independência e autonomia política, o que também é 
frequente em Geografia Política (...) Temos incontestavelmente o domínio, através do mar de 
algumas das grandes posições estratégicas mundiais; é suficiente invocar o triângulo estratégico 
do Atlântico, a especialíssima posição do arquipélago açoreano, a presença de grandes portos 
escoantes do hinterland africano e a situação excepcional das três colónias do oriente."522 

Muito significativos são os considerandos que tece sobre a obra civilizacional dos 
portugueses nas Colónias, diferenciando-a daquela que é exercida por outros povos europeus 
também possuidores de possessões ultramarinas, porque os portugueses transpuseram para os 
territórios de além-mar o seu «género de vida», preocupando-se mais em fomentar certos 
padrões comuns de civilização, conceito Vidaliano que mais tarde Orlando Ribeiro, 
pormenorizará, do que propriamente em explorar os recursos económicos desses vastos 
territórios: "Se, porém, atentarmos na história dessa colonização, na maneira como se 

J. Boléo, 1939-B, pp. 442-443. 
A. Pereira, 1937, pp 16-18. 
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formaram os três Impérios: o asiático, o americano e o africano; se reconhecermos os esforços 
de sempre de se transplantar para os territórios colonizados não só as instituições políticas, 
administrativas e sociais da mãi-Pátria, mas ainda os usos, os costumes, a língua, os 
sentimentos, fazendo das províncias ultramarinas, dentro do quadro local, pequenas miniaturas 
da metrópole; se recordarmos que estas terras constituíram sempre as províncias de além-mar 
que se completavam com as terras de aquem-mar, podemos concluir que o esforço secular dos 
portugueses se orientou constantemente no sentido de se considerarem tais terras como regiões 
definitivamente ligadas à metrópole e não simples centros de exploração comercial ou 
transitório engrandecimento político."523 

Um dos factos com mais repercussões na Escola de Geografia Portuguesa nos meados 
do século XX, foi a influência de H. Lautensach junto da comunidade científica nacional. As 
suas teorias, demasiado avançadas para a época - década de 30 -,quando em Portugal se dava 
primazia à geografia descritiva da Escola Francesa, enquanto que a Escola Anglo-Saxónica era 
pouco conhecida.524 As teorias da Escola de Geografia Alemã poderiam ser lidas, mas nem por 
isso seriam totalmente aceites pela comunidade de geógrafos portugueses; muito menos uma 
inovadora teoria (H. Lautensach) sobre a influência zonal dos de factores naturais e humanos 
na especificidade das áreas peninsulares, por isso foram mais as críticas - por incompreensão-
do que os elogios ás suas obras sobre Portugal e a Península Ibérica. 

A influência de H. Lautensach haveria de se fazer sentir não tanto em termos da 
Geopolítica nem sequer da Geografia Política, mas sim no carácter inovador de uma 
metodologia que permitiu, já na década de quarenta, a geógrafos como Orlando Ribeiro e 
Fernandes Martins, conciliar com bases científicas a justaposição da Geografia Humana à 
Geografia Física; ou seja enquadrar os estudos geográficos numa corrente epistemológica mais 
elaborada desenvolvendo a investigação geográfica., 

. Como o próprio Orlando Ribeiro refere, a influência de Hermann Lautensach foi 
bastante acentuada no aprofundar das concepções metodológicas do jovem geógrafo português: 
o rigor da sistematização germânica, baseadas essencialmente na observação crítica da 
paisagem bem como no espírito de síntese dos fenómenos estudados, foram fundamentais para 
que o geógrafo lisboeta elaborasse a suas obras posteriores. É aliás o próprio que confessa: 
"Sem este ponto de partida não me seria possível o tratamento sintético que, desde Portugal, o 
Mediterrâneo e o Atlântico (1945), procurei dar a certos temas da Geografia portuguesa"525. 
Orlando Ribeiro afirma que sem os ensinamentos do colega alemão, com quem trabalhou em 
conjunto em 1943, seria impossível dar à estampa um livro como Portugal, o Mediterrâneo e o 
Atlântico, pois foi precisamente o geógrafo de Glesen quem chamou a atenção do geógrafo 
português para os aspectos peculiares da influência de certos factores naturais e humanos 
resultantes da acção conjunta do Mediterrâneo e do Atlântico de molde a imprimirem um cunho 
característico à paisagem portuguesa.. 

ia Ibidem, p. 17 
Ao contrário do que se afirma, Amorim Girão apesar de receber numerosa bibliografia de proveniência 

inglesa e americana, estava em nos meados da década de cinquenta, muito mais próximo em termos 
metodológicos da Escola de Geografia Francesa do que da Escola Anglo-Saxónica e ainda menos da Escola 
Alemã. 
525 O. Ribeiro, H. Lautensach e S. Daveau, 1987, p. XVIII. 
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Um dos aspectos onde está bem patente a influência de H. Lautensach em Orlando 
Ribeiro, embora seja de somenos importância, achou-se por bem referenciá-lo, porque ainda 
hoje é muito raro escutar considerandos sobre o assunto por parte de historiadores e muito 
menos por geógrafos, referimo-nos ao que Orlando Ribeiro considera a influência atlântica da 
cultura dolménica na Península Ibérica em idades anteriores à do Bronze. Englobaria uma vasta 
área desde as Ilhas Britânicas, passando pelo noroeste da França, por Espanha e Portugal, que 
estariam assim interligadas desde os tempos pré-Celtas por um intercâmbio que mais do que 
comercial visava objectivos culturais, como a troca de experiências no domínio da tecnologia, 
dos hábitos, usos e costumes. Numa palavra, enquadrar todo este vasto espaço, apesar das 
inevitáveis diferenças regionais, numa mesma Civilização de raízes antiquíssimas para utilizar 
uma expressão do agrado de Orlando Ribeiro. 

Em termos espaciais, os estudos de Lautensach abrangeram a Península Ibérica inteira 
(para além da Coreia) pois não concebia o estudo de Portugal, sobretudo na sua componente 
natural, sem ser enquadrado no conjunto Peninsular. Em parte o mesmo sucederá com Orlando 
Ribeiro, que a partir dos meados da década de quarenta, passa a dar mais atenção aos trabalhos 
elaborados por colegas espanhóis. Não será por isso de admirar que Orlando Ribeiro se tenha 
referido a Hermann Lautensach e J. Leite de Vasconcelos como os grandes Mestres que 
nortearam as suas investigações e até uma certa maneira de estar e ver a vida, como se denota 
das seguintes palavras proferidas na altura do II Colóquio Ibérico de Geografia em 1980: "(...) 
vale a pena recordar que a única grande Geografia desenvolvida da Península Ibérica deve-se a 
um geógrafo que ilustrou, talvez como ninguém, esta configuração intelectual: Hermann 
Lautensach, que publicou Die Iberische Halbinsel há quase vinte anos, de que dois geógrafos 
catalães promoveram a tradução em 1967, ainda o melhor livro de conjunto."526 

A obra de Orlando Ribeiro, original não só por ser «Ibérica», mas por ter subjacente 
uma filosofia muito própria, baseada na estrita cooperação entre os Homens, cuja resultante 
estaria na originalidade de cada Civilização. Nota-se a predilecção com que escrevia sobre a 
Terra e do Homem, quando tratava das paisagens do mundo rural; sempre baseado no espírito 
crítico de observação que "«consiste em ver o que o homem traz de novo, de original, de 
diferente, modificando a fisionomia dos lugares e marcando o espaço com toda a força da sua 
presença»."527 

O. Ribeiro,1983, p. 252. 
A. Cabo Alonso, 1998, p. 104. 
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III - PERSPECTIVAS RECENTES DA GEOGRAFIA 
POLÍTICA 

A partir da década de setenta, o contexto Geopolítico mundial opta por uma 
geoestratégia de distensão que se traduz numa progressiva autonomia de certos países face às 
potências centralizadoras dos dois blocos político-ideológicos. Não obstante os primeiros 
acordos de desarmamento nuclear (SALT), os EUA e a URSS de um modo directo ou por 
interpostos países continuavam a disputar áreas de influência cada vez mais afastadas dos 
centros de decisão, Washington e Moscovo, distendendo a sua influência pela Africa Centro-
Oriental e, Ásia do Sudoeste e América Latina. Por conseguinte não será de admirar que nos 
surja uma renovada revisão da Geografia Política e da Geopolítica das obras elaboradas a partir 
desta década. No nosso país, a Revolução do 25 de Abril permitiu o acesso a publicações 
estrangeiras sobre o assunto (ex: Revista Hérodote) e mesmo a tradução para português de 
algumas obras estrangeiras. Nesta última que se inscreve a obra de divulgação O que é a 
Geopolítica? de Alain Benoit que surge vertida para português no mesmo ano da sua 
publicação em França. O seu conteúdo perfeitamente clássico refere-se mais à História da 
Geopolítica do que propriamente à teorização desta Ciência, mas apresenta numa linha político-
ideológica de esquerda, perspectiva inovadora no nosso país. 

Desde logo nas primeiras páginas começa por definir Geopolítica: "É o ramo da ciência 
política que estuda a parte activa exercida pelo meio geográfico na determinação dos eventos 
políticos e históricos que afectam a população de um dado território.(...) Distingue-se ainda da 
geografia política, uma vez que não trata somente da situação natural dos Estados e dos povos, 
mas também (e sobretudo) da maneira como essa situação natural influencia a sua formação e o 
seu destino." 528 Apesar de ser uma obra geral, temos de concordar que a descrição da história 
da Geopolítica em geral, a análise crítica da Geopolitik alemã e especialmente a aplicação das 
teorias geopolíticas da IIa Guerra Mundial (neo-Mackinderianas) ao contexto da Guerra Fria são 
bastante bem elaboradas. 

Naturalmente que versando um assunto deste teor era mais do que natural que incluísse 
uma história das ideias e dos autores desta ciência, em que reconhece como pioneiros F. Ratzel 
e R. Kjéllen, como principal teorizador K. Haushofer e um numeroso grupo de professores da 
Universidade de Munique e do Instituto de Altos Estudos Políticos de Berlim, bem como outro 
grupo da Universidade de Heidelberg bem conhecida pelo conservadorismo dos seus membros 
durante e após o período nazi, destacando-se Otto Mull, Albrecht Haushofer (Secretário da 
Sociedade de Geografia de Berlim), H. Lautensach e Erich Obst, entre muitos outros que 
publicaram numerosos artigos sobre Geopolítica e Geografia Política na Ia Série Zeitschrift fur 
Geopolitik, (1922-1944) enquanto que a 2a Série foi editada entre 1956 e 1962, naturalmente 
expurgada da Geopolitik hitleriana, por Kurt Vowinckel do Institut fur Soziologie und Politik 
de Bellhausen-uber-Gladenbach-Hensen. 

Para Karl Haushofer, a Geopolítica é constituía por uma série de teorias sobre o 
conceito de espaço vital, uma arma ideológica destinada a consciencializar a Nação para a 
necessidade do expansionismo alemão. Para dar consistência à Geopolitik foi necessário criar 
todo um vocabulário técnico em que o Estado é comparado a um organismo vivo que nasce 

A. Benoit, 1978, p. 11 
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cresce, morre, enquanto que a População é constituída pela mesma comunidade de língua e 
cultura independentemente das fronteiras ocasionais. A Nação é formada pela comunidade de 
povos que estão inseridos num Estado e têm um destino comum. 

A Geografia Geral "é a ciência específica do espaço terrestre e marítimo"529, enquanto 
que a Geopolitik tem por objecto de estudo a evolução dos Estados, nas suas inter-relações 
espaciais, determinados por uma série de condicionantes que são os factores naturais e 
humanos530. 

A filiação partidária dos teóricos da Geopolitik destinada a servir uma ideologia, não 
impede que alguns conceitos não possam hoje ser alvo de análises Geopolíticas do contexto 
internacional. Repare-se nas seguintes palavras de Haushofer, quase premonitórias, se 
atendermos a que foram escritas no início da década de trinta: "Ou a democracia e o pacifismo 
criarão uma espécie de Estados Unidos da Europa, o mais tardar em 1950, ou a catástrofe do 
espaço euro-asiático será inevitável sem dúvida pela forma de um desmembramento regressivo 
das potências coloniais. Actualmente, não é o domínio dos mares, mas a posse de grandes 
superfícies de terra que constitui o objectivo da alta política. "53'Também não impede que 
apesar das tendências político-ideológicas da Geopolitik, se tenham elaborado alguma 
cartografia temática, considerada de grande qualidade. 

O geógrafo Haushofer tinha uma noção dinâmica da Mitteleuropa em vez do sentido 
mais estático que os políticos e o exército atribuem ao III Reich. Para o geógrafo alemão, a 
Europa continental sob a égide da Alemanha, tem um papel importante a desempenhar no 
relacionamento(e domínio...) do mundo. Na realidade é uma interpretação da teoria de 
Mackinder feita pela Geopolitik: o Hearthland passa ser representado pela Alemanha e restante 
países da Europa Continental, com vantagens inerentes à sua extensa superfície, mas 
apresentando o inconveniente da sua enorme extensão dificultar a concentração de meios 
estratégicos e económicos e que em conjunto deverão dominar o World Island, composto pelas 
potências marítimas que apresentam como vantagens, o facto de terem colónias de potencial 
importância geoestratégica e geoeconómica e de controlarem as rotas marítimas. O 
expansionismo do Hearthland, ou seja da Europa Continental, será feito à custa da alteração 
das fronteiras na Europa no seu conjunto, porque para os teóricos da Geopolitik, os Estados de 
fronteiras artificiais destinam-se a perecer, e só existem na medida em que as principais 
potências assim o determinarem. 

Por sua vez, o expansionismo deverá abranger áreas periféricas (possivelmente a Europa 
Mediterrânica juntamente com o Norte de África e a Europa Setentrional, destinadas a 
assegurar apoios para o endkampf (combate final) com o World Island. Para assegurar áreas de 

529 Ibidem, p. 24 
530 As numerosas obras de K. Haushofer tratam preferencialmente a temática do expansionismo alemão, japonês, 
árabe e eslavo-soviético, destacando-se os títulos: Geopolitik der Selbstbestinnung, (Geopolítica da 
Autodeterminação) 1923; Geopolitik der Pazifischen Ozeans, (Geopolítica do Oceano Pacífico) 1924; Grenzen in 
ihrer geograftiischen und politischen Bedeutung, (O sentido Político-Geográfico das Fronteiras) 1927; 
Wespolitik, (Política Ocidental ) 1932; Weltpolitik von heute, (Política Mundial dos dias de hoje) 1934-1936 ; 
Weltmeere und Weltmachte, (O Mar Mundial e o Poder Mundial) 1937; Deutsche Kulturpolitik in Indo-
Pzifischen Raoum (Política da Cultura Alemã no Espaço vital Indo-Pacífico ) , 1939; Der Kontinentalblock, (O 
Bloco Continental) 1941. 
531 A. Benoit, 1978, p. 18 
532 &c\amàt-Haack Geopolitischer Typen Atlas, 1929 ou Geopolitischen Geschichfsatlas, de Franz Braun e A. 
Hillen Ziegfield, Ed., L. Ehslemann, Dresden, 1930. 
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colonização e de abastecimento de matérias-primas, Haushofer sustenta que o Hearthland 
deverá assegurar a colonização de vastos territórios noutros continentes que não a Europa, 
segundo processos diferentes dos utilizados pelas potências marítimas: a colonização em vez de 
se limitar a áreas estratégicas do litoral deverá abranger a maior extensão possível de áreas 
situadas entre o interior e o litoral. 

Podemos fazer uma transposição da teoria geopolítica mundial de Mackinder e 
modificada por Haushofer para os dias de hoje no contexto da Política de Blocos: continua 
válida a teoria de oposição entre duas grandes potências: uma marítima (EUA em vez da 
Inglaterra) e outra continental ( a URSS em vez da Alemanha), a Mitteleuropa corresponde 
agora não à Alemanha e à Europa Central, mas abrange a totalidade do continente situado entre 
os EUA e a URSS. Os nacionalismos emergentes no denominado Terceiro Mundo, que seriam 
países periféricos do World Island, saídos da descolonização, mas são independentes mais na 
teoria do que na prática, as antigas potências coloniais como a Inglaterra não perderam o seu 
poderio, constituíram federações políticas com os antigas colónias e territórios dependentes 
(ex. : Commonwealth), enquanto que os países que tentam manter uma política de neutralidade 
face às superpotências estão sempre num equilíbrio político instável. 

O norte-americano Spykman, alterou posteriormente a teoria de Mackinder (1943), 
adaptando-a ao novo contexto da Guerra Fria, introduzindo o conceito de Rimland (Mundo 
Costeiro ou Periférico), constituído pela Europa Peninsular, Europa Ocidental e Ásia das 
Monções, enquanto que o Hearthland se deslocava da Europa Central para a Rússia e China. O 
World Island passou a ser não a Inglaterra mas sim os EUA e a área restante do continente 
americano, incluindo as ilhas do Pacífico. 

Segundo este ponto de vista, a análise Geopolítica do contexto internacional é 
perspectivada de um modo diferente daquela apresentada por Haushofer anteriormente: a 
potência continental que é a URSS tenta tornar-se uma potência marítima através do controle 
de áreas litorais dos países satélites e de uma poderosa esquadra, ao mesmo tempo que detém a 
supremacia continental, mas só se em caso de conflito conseguir assegurar a neutralidade da 
China, que ameaça pela retaguarda a Sibéria Oriental. Noutro cenário possível, que envolve um 
conflito com esta última potência, a URSS deverá conseguir a neutralidade da Europa Ocidental 
e a colaboração dos seus aliados da Europa Centro-Oriental. Por outro lado, os EUA, como 
potência marítima, tentam adquirir preponderância em áreas litorais estratégicas, como sejam 
estreitos Bósforo e Gibraltar e penínsulas, Balcânica e Ibérica e sobretudo, na área mais 
importante do Rimland, a Europa Ocidental, para que em caso de conflito com a URSS terem 
uma área continental e marítima de apoio às suas forças de invasão da Eurásia. 

Opondo-se à teoria de Mackinder, um político e geógrafo quase esquecido, o norte-
americano Alfred Mahan (1840-1914) que no seu livro «The influence of Sea power » escrito 
em 1890, defendeu que a supremacia mundial estaria nas potências que dominassem não as 
áreas continentais mas as áreas marítimas, advogando por isso a união política entre os EUA e a 
Inglaterra. 

Num contexto diferente o título Le Renouveau de la Géographie Politique, Paris 1983, 
refere-se ás alterações da Geografia Política nas últimas décadas derivado das alterações 
políticas no âmbito da política de blocos. 

As décadas de 40 e 50 foram de relativa estagnação porque o contexto internacional não 
proporcionava investigações no domínio da Geografia Política e muito menos de Geopolítica. 
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Para além do mais à primitiva Geografia do Ordenamento do Território, faltavam-lhe 
instrumentos de análise para se debruçar sobre a influência dos factores políticos e de poder 
sobre a organização espacial, enquanto que a Geografia Económica quantitativa baseada em 
modelos, em vigor nas décadas de 60 e parte da década de 70, pouco se interessou sobre o 
assunto, embora se tenham iniciado os primeiros estudos sobre a intervenção das políticas 
económicas nacionais no desenvolvimento regional e, a nível global, a aplicação de políticas 
económicas que passavam necessariamente pelo estudo das relações de poder nos países do 
Terceiro Mundo, conduzindo ao estudo do relacionamento a nível político, social e económico 
das inter-relações entre o Centro e a Periferia. 

Na década de 70, as profundas alterações económicas e sociais, derivadas do 
abrandamento do desenvolvimento, relacionadas com as crises petrolíferas, pondo em causa o 
liberalismo clássico de inspiração norte-americana e as contestações ao poder político 
centralizado, atribuindo-se cada vez mais relevância à participação dos cidadãos ás escalas 
regional e local, o que passa necessariamente pela elaboração de estratégias que permitam a 
intervenção das comunidades nas políticas de ordenamento do espaço. 

No que respeita à Geopolítica mundial, as tensões existentes entre os dois Blocos 
liderados pelas superpotências e a escalada da corrida armamentista leva os investigadores a 
interessarem-se pela apbcação da estratégia no contexto global do relacionamento entre países, 
surgindo alguns estudos de Geopolítica, muitas vezes referenciados com outras designações. No 
entanto, os estudos de Geografia Política e de Geopolítica não abrangiam os aspectos 
relacionados com o poder político nas áreas metropolitanas, a exclusão das minorias ou as 
autonomias regionais problematizadas em diversos países do mundo. 

Na década de 80, a Geografia Política preocupa-se com as dificuldades decorrentes da 
crescente globalização da economia pelas ETN que retira parte da soberania dos Estados e 
explora até à exaustão os recursos do planeta. A par da investigação sobre as decisões que 
marcam a sociedade enquanto colectividade urbana, ou seja as formas directas e legais que o 
poder sob a forma da autoridade municipal e de uma forma mais subtil e indirecta através das 
forças de pressão utiliza para dominar e manipular os cidadãos.533 

Em termos Geopolíticos, é sabido que o poder governamental através do domínio do 
Estado, só se sente em segurança quando controla uma determina área (pelo menos no aspecto 
económico e demográfico) através de meios legais (quando toda a população aceita ou se 
submete à ideologia dominante muitas vezes através da acção de um líder) expressos por 
eleições livres ou pela força através de golpes de estado. Em ambos os casos, o poder político 
só se sente seguro quando dirige um mecanismo de repressão baseado directamente nas forças 
armadas e na polícia que necessitam de instalações e infraestruturas militares sofisticadas 
originando modificações na paisagem, particularmente nas áreas de tensão como são as 
fronteiras ou os arredores das grandes cidades. 

O poder também pode ser exercido de um modo indirecto através do controle dos meios 
de informação pelo Estado, tornando-se tanto mais eficiente quanto mais completa for a 
manipulação dos meios informativos. Outra forma que o Estado tem para assegurar o poder é 
através do controle económico dos recursos em matérias-primas e sobretudo dos bens de 

Consultar sobre este assunto a temática do artigo intitulado Le Renoveau De la Géographie Politique, «Bulletin de la 
Association des Géographes Français», Publié avec le C,N.R.S., Paris, Féverier - Mars 1983, N° 492-493, 60° Anée, Paris, 
109 p. 



255 

consumo e dos serviços, facilitando ou não à população particularmente desfavorecida como 
são as minorias étnicas ou religiosas, o acesso a esses bens e serviços, sobretudo se forem do 
sector público. 

São estas as estratégias que o poder utiliza para manter o controle do Estado durante o 
maior período de tempo possível em sociedades divididas e pouco estruturadas, onde não 
existem tradições democráticas por situações de tensão que em casos de ruptura conduzem ao 
terror através de mecanismos fortemente repressivos. Pelo contrário, em sociedades mais 
estruturadas em diversas classes sociais o poder utiliza outra estratégia que consiste na 
descentralização de competências, responsabilizando as regiões ou os órgãos de poder local 
pelo desgaste do poder, pelos erros e incompetências, sobretudo aqueles que resultam das 
desigualdades espaciais da distribuição de bens e dos serviços públicos. Em áreas de grande 
densidade populacional como são as metrópoles, o Estado recorre não só à delegação de 
(algumas) competências no poder local, mas também à prática do zonning e da segregação 
urbanas, muitas vezes com a conivência da classe ou grupo social que controla o poder nessa 
área. Para Paul Claval a Geografia Política centra-se na resolução de " Le problème central de 
la réflexion contemporaine, c'est de trouver des principes Qui permettent d'ordonner les 
résultats jusqu'ici obtenus, de lesramener à un petit nombre de principes et de se doter ainsi 
dóutils d'analyse plus performants."534 

A Geografia Política tem então por objectivo estudar a dimensão social do poder, isto é 
as relações que se estabelecem entre o poder do Estado e as diversas classes sociais numa 
competição pelo usufruto de bens que se encontram repartidos de modo desigual em termos 
espaciais 

Uma renovada visão da Geografia política observa-se na obra de Paul Claval intitulada 
Géopolitique et Géostratégie {La Penseé Politique, Vespace et le Territoire au XX siècle), 
Paris 1994. Nas duas últimas décadas analisou vários conceitos Geopolíticos no contexto 
internacional do mundo multipolar. 

Por conseguinte, para este autor, assume particular importância a análise que a 
Geografia Política efectua do contexto da Guerra Fria. 

As alterações Geopolíticas após a IIa Guerra Mundial foram radicais porque as armas 
atómicas põem não só em causa todas as inter-relações entre as grandes potências como a 
própria concepção de espaço que passa a ser isotrópico, em que apenas tem importância o local 
de onde partem os mísseis e o sítio do impacto, o que é mensurável em breves unidades de 
distância-tempo entre as bases militares que se devem situar o mais próximo possível dos alvos 
inimigos. Tornou-se obsoleta a geoestratégia clássica que fundamentava o poderio de um 
Estado numa série de variáveis militares (armamento, potencial de mobilização, transportes e 
recursos naturais), que estavam preparadas para enfrentar um conflito cujo objectivo era ocupar 
o máximo espaço do terreno do adversário, em que o espaço era uma entidade física 
perfeitamente assinalável, com a sua morfologia, cursos de água, cidades, vias de circulação, 
entre outros elementos que podiam ser ou não potenciais alvos a ocupar o mais rapidamente 
possível, o que mesmo assim se poderia contabilizar em dias, semanas ou até meses. 

Em termos Geopolíticos, os primeiros anos da Guerra Fria foram caracterizados por um 
certo equilíbrio entre a superioridade do armamento terrestre clássico da URSS e as novas 

P. Claval, 1983, p. 92. 
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armas atómicas dos EUA. A partir de meados da década de cinquenta, o aparecimento dos 
mísseis balísticos intercontinentais (ICM), cuja igualdade numérica era idêntica entre as 
superpotências, modificava a Geopolítica mundial ao permitir à URSS atingir num breve espaço 
de tempo alvos na Europa Ocidental e de um modo mais limitado os EUA enquanto estes 
podiam com facilidade atingir toda a URSS a partir da rota do Árctico: se existisse conflito 
entre países, este teria de ser breve e o primeiro impacto deveria de atingir o maior número 
possível de alvos estratégicos militares e civis do adversário. Sintomática da Geopolítica desta 
época é a teoria da «resposta graduab exposta por MacNamara, Crise de Cuba (1962), 
preconizando que dentro da sua esfera de influência geopolítica os EUA seriam os primeiros (e 
únicos?) a empregar armas atómicas. Porém, só o fariam em caso de conflito ou ameaça muito 
grave. 

A Geopolítica mundial para os estrategos do Pentágono e possivelmente para os 
militares do Kremlin assentava nos finais da década de 50 nas concepções geoestratégicas dos 
pressupostos enunciados por Mackinder, em que o Hearthland constituído pela URSS e pela 
China deveria ficar rodeado de um «cordão sanitário» de potências hostis, situadas 
preferencialmente no Rimland (Europa Ocidental e EUA) e se possível coligadas entre si. 
Surgiram assim as coligações militares da NATO, no sector económico a OECE . 

Ao mesmo tempo, outra teoria complementar à primeira sugere a implementação de 
bases militares dos EUA em locais nevrálgicos do Globo, sobretudo no Médio e Próximo 
Oriente, originando a organização militar da ASEAN, que em conjunto permitiam controlar 
todo o Rimland e as áreas periféricas de importância geoestratégica. A geopolítica seguida pela 
URSS resulta da actuação em conformidade com a hipótese de cerco imposto pelas potências 
ocidentais, pondo em prática uma estratégia de ajuda militar e económica a países do Terceiro 
Mundo (em especial na Ásia e na África Oriental), que permitia aos Soviéticos a instalação de 
bases em locais geoestrategicamente importantes e apoiar os movimentos de guerrilha (em 
especial na África e na América Latina).Noutra vertente apetrecharam os escassos portos 
litorais praticáveis do seu território (Báltico, Carélia, Kamtchatka e Mar Negro), com uma 
poderosa frota de guerra, na tentativa de tornar a URSS uma potência hegemónica não só no 
domínio continental como marítimo. A estratégia nos países do Rimland fundamentou-se na 
ajuda aos movimentos pacifistas da Europa Ocidental. 

A partir da década de 60, o aperfeiçoamento de submarinos atómicos e a crescente 
mobilidade dos equipamentos terrestres com a instalação dos mísseis em rampas de lançamento 
e mais tarde em camiões móveis, torna difícil a sua detecção e a impossibilidade de desencadear 
hostilidades sem a certeza de uma resposta do adversário, o que se traduz na nova concepção 
geoestratégica da coexistência pacífica. Enquanto em termos geopolíticos o espaço passa a ser 
percepcionado segundo uma concepção de difusão e não de concentração, porque os alvos do 
adversário particularmente as armas nucleares, passam agora a estar repartidos por muitos 
locais diferentes que torna quase impossível a sua localização. 

Para além da bipolarização entre as superpotências, era necessário contar, a partir dos 
anos 60 com três fenómenos de importância mundial que se poderiam considerar relativamente 
independentes da geoestratégia das superpotências, porque escapavam ao seu controle. O 
primeiro refere-se ao surgimento da China como uma grande potência, senão capaz de rivalizar 
de imediato com os EUA e a URSS, quando dotada de um arsenal atómico poderá seguir uma 
política independente das superpotências e mesmo em termos geopolíticos estende a sua 
influência a outras nações do Sul da Ásia e da Africa Oriental. O segundo fenómeno liga-se à 
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crescente importância do Movimento dos Países Não Alinhados onde avultam a índia e a 
Indonésia que faz crer na possibilidade de uma verdadeira política alternativa face aos dois 
Blocos. Na realidade o MNA se não foi um fracasso em termos políticos, apesar de muitos dos 
seus países estabelecerem alianças com alguma das superpotências, caso de Cuba e da índia em 
relação à URSS e da Indonésia, Tailândia e Birmânia em relação aos EUA, foi-o em termos 
económicos com o progressivo endividamento e consequente dependência face às antigas 
potências colonizadoras. O terceiro aspecto a considerar diz respeito à descolonização africana, 
que ao contrário do que previa Mackinder e outros geopolíticos, não mergulhou a Europa na 
ruína, talvez porque em parte esta continuou a exercer uma tutela económica e mesmo política 
sobre os novos países, na prática gerando situações de neocolonialismo. 

No início da década seguinte, a crise petrolífera desencadeada pelos países da OPEP 
vem por a descoberto a vulnerabilidade das economias Ocidentais face à dependência energética 
do petróleo e do gás exportado pelos países do Golfo Pérsico, a geopolítica das matérias-
primas, ou seja sensu-lato a Geoeconomia, passa a ter uma importância crescente à escala 
mundial, passando a ser utilizada com intuitos Geopolíticos pelos países produtores de petróleo 
face à arrogância do Ocidente. 

Terá também interesse conhecer o contexto Geopolítico do ponto de vista de outros 
continentes, particularmente dos países do Terceiro Mundo, face à Política de Blocos dos 
meados da década de 70. Reportamo-nos, por exemplo, às concepções Geopolíticas dos 
geógrafos e militares sul-americanos, que aplicaram as teorias alemãs da Geopoliíik anteriores à 
II Guerra Mundial conhecidas através das traduções para castelhano feitas por J. Vicens-Vives e 
provavelmente também por M. Echeverria, não se destacando nenhum nome em particular, 
excepto o do General Pinochet, autor da obra Geopolítica de Chile, ou mais tarde a adaptação 
das inevitáveis concepções Geopolíticas norte-americanas, devido à proximidade geográfica. 

Todas as concepções formuladas têm em linha de conta as particularidades do espaço 
geopolítico a que se destinam que podemos subdividir em três áreas distintas: O Caribe e a 
restante área continental da América Central (onde se destacam os estudos sobre Cuba, e a 
influência yankee nas «repúblicas das bananas») a América do Sul (em especial a bacia do 
Amazonas, e a importância de uma delimitação fronteiriça mais exacta no extremo sul do Brasil 
onde existe um contencioso com a Argentina)535 e a área sul do Continente, englobando a 
Argentina, o Chile e possivelmente o Paraguai, conhecida esta extensa área em termos 
Geopolíticos por cone sul (destacando-se no que se refere à Argentina, os estudos sobre o valor 
geoestratégico da passagem do Cabo Horn, da importância das ilhas do Atlântico Sul e em 
relação ao Chile, o valor geoestratégico da Terra do Fogo. 

Sobre o Médio Oriente, é preciso destacar a Geopolítica Árabe, assente na diversidade 
étnica e cultural, apontando essencialmente para a aplicação das teorias expansionistas neo
nazis. Simultaneamente preconiza o controle da produção petrolífera, tornando o Ocidente 
dependente e aliado fornecedor de armas e bens de consumo e apoiando o terrorismo como 
forma de luta contra o Estado de Israel. Este país, por sua vez, vai paradoxalmente por em 
prática as teorias alemãs de «limpeza étnica», ao explorar as distensões religiosas para dividir e 
controlar a população árabe, concentrando-a em áreas bem delimitadas. Ao mesmo tempo os 

Merece especial destaque a bacia do Amazonas, onde as fronteiras entre países são quase uma ficção de tão 
vagas e imprecisas, o que originou inúmeros contenciosos, entre o Equador e o Peru, no planalto Andino e na 
região semi-deséttica do Chaco entre o Chile e a Bolívia. 
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soldados e as milícias judaicas ocupavam territórios na margem esquerda do rio Jordão, nos 
montes Golan e no sul do Líbano, criando colonatos organizados em sistema de auto-defesa, 
que servem como «zonas-tampão» de segurança do país, permitindo em simultâneo o controle 
das estratégicas e preciosas, fontes de abastecimento de água doce da região, o que significa 
uma clara separação entre a fronteira política e militar. 

A África do Sul pôs em prática uma Geopolítica de segregação racial, ao mesmo tempo 
que criava áreas de autonomia fictícia dentro do seu próprio território, os Bantustões, onde 
concentrava a população negra praticamente privada de direitos, enquanto que a nível regional 
se tornava na única potência com capacidade militar da África Austral, ajudando governos 
colonialistas como o de Portugal ou de minorias brancas, como a Rodésia. A nível internacional 
nota-se a uma revalorização da rota marítima pelo Cabo da Boa Esperança devido aos 
sucessivos problemas no Suez. 

Devido às crises petrolíferas e ao início da globalização da economia, assiste-se ao 
aparecimento de associações geoeconómicas de âmbito regional (NAFTA) ou ao reforço de 
outras (CEE, COMECON), ao mesmo tempo que no âmbito dos primeiros acordos do GATT 
se intensificam os acordos multilaterais e da actuação das ONGS no âmbito da cooperação 
económica entre o Norte e o Sul (Acordos de Lomé).Finalmente, efectuam-se as primeiras 
conversações de desarmamento (acordos SALT ) e de cooperação política entre o Leste e o 
Ocidente, em que o chanceler Adenauer foi o paradigma, ao iniciar um inteligente sistema de 
cooperação entre as duas Alemanhas divididas. 

Para além das diferenças ideológicas entre os sistemas capitalista e socialista, ambos 
apresentam como contradição o facto de prometerem através da aplicação do respectivo 
modelo económico-político um futuro melhor, baseado na prosperidade geral, que na realidade 
apenas se veio a verificar em relação a um reduzido número de países do Norte e a alguns casos 
pontuais do Sul. Esta desigualdade cada vez mais acentuada entre o Norte e o Sul e em que o 
sistema económico-político, especialmente dos países em vias de desenvolvimento que 
aparecem cada vez mais controlados pelas ETN, o que significa uma perda de entidade do 
conceito Nação-Estado e, por conseguinte, a desvalorização do estatuto de soberania nacional e 
de Estados de Direito em detrimento das leis económicas destinadas a salvaguardar os 
interesses pouco confessáveis das ETN. Estas, na sua sede de lucro põem em prática as mais 
diversas estratégias de utilização da mão de obra, dos recursos naturais e dos potenciais 
mercados que constituem os países do Sul e do Norte em favor de uma minoria. 

A diferenciação espacial em termos económicos e políticos já vem sendo objecto de 
análise desde a década de 50-60 por parte de alguns Geopolíticos, entre os quais Wallenstein 
que estrutura o espaço em termos das relações existentes entre o centro, a semi-peiferia e a 
periferia, teoria aperfeiçoada por Peter Taylor que teoriza sobre as consequências sociais e 
políticas que daí advém.536 

Na década de 80, os EUA no âmbito do programa «guerra das estrelas» propagandeado 
pelo "reaganismo" desenvolvem toda uma panóplia de novas tecnologias que permitem que a 
guerra possa ser dirigida a partir de satélites colocados no espaço, a par do aperfeiçoamento dos 

"Les idées de Braudel et de Wallenstein trouvent rapidement un écho chez les géographes.Leur suces est vif 
dans le monde anglo-saxon.Peter J. Taylor les mets par exemple en oeuvre dans l'ouvrage qu'il consacre à la 
géographie politique (Taylor 1985).Le travail ne part pas de l'analyse de l'État, de ses attributs et de son rôle.Il 
s'oeuvre par une présentation globale de l'économie-monde actuelle." (P. Claval, 1994, p. 162). 
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sistemas defensivos como os mísseis antimíssil e a bomba de neutrões, consideradas armas 
nucleares tácticas. Mais uma vez se alteram as concepções geoestratégicas e sobretudo 
Geopolíticas, a favor dos EUA que deixaram sem capacidade de resposta equivalente a URSS 
no aspecto estratégico-militar. 

O colapso do sistema político soviético não advém apenas da incapacidade de no plano 
tecnológico-científico acompanhar a escalada armamentista dos EUA mas também pelo facto de 
em termos económicos a URSS não dispor de meios financeiros suficientes para desenvolver 
um programa tão ambicioso, o que provocou modificações políticas do mais amplo significado a 
nível mundial. Estas alterações criaram momentaneamente (?) na Geopolítica uma crise de 
identidade, porque depois de décadas habituada a tecer considerandos sobre uma visão do 
mundo bipolar, surgem repentinamente alterações profundas resultantes do colapso da URSS53 

como sejam a crise de identidade dos países do Leste europeu, originando o despertar dos 
nacionalismos, particularmente vivos na ex. URSS e na Europa dos Balcãs, fundamentando-se 
em raízes xenófobas ou religiosas, muitas vezes associados à expansão do fundamentalismo 
islâmico que se opõe mais aos valores do Ocidente do que propriamente à modernização.. 

A actual Geopolítica, entendendo-se como tal aquela que se evidencia desde a «queda» 
do muro de Berlim, é plena de incertezas. Paradoxalmente, voltamo-nos a interrogar sobre 
questões em muitos aspectos idênticas às do período entre as duas guerras mundiais, se bem 
que num contexto diferente: perda de importância senão mesmo esvaziamento teórico das 
ideologias em favor da relevância dos aspectos económicos; multiplicidade do relacionamento 
entre países, diversidade de intervenientes em assuntos religiosos, étnicos e sociais que se 
sobrepõem aos aspectos políticos; tensões nacionalistas com o eclodir de conflitos e 
consequente alteração de fronteiras, inoperância da diplomacia internacional. Verdadeiramente 
diferentes das décadas anteriores, são as geoestratégias resultantes da utilização de armamento 
sofisticado por parte de qualquer país do mundo que entre em conflito, bem como a difusão 
generalizada dos novos meios de informação e comunicação à escala global. 

Também se registam importantes alterações na concepção Geopolítica do espaço, no 
contexto da Política de Blocos em que haveria uma remota hipótese de um confronto nuclear 
entre as duas superpotências por intermédio de mísseis balísticos intercontinentais que 
permitiam reduzir o espaço a um conceito geométrico e vazio em que apenas tinha significado 
as características naturais e humanas do local de onde partiriam os mísseis e do seu possível 
impacto. Actualmente com o agravar de questões que se pensava estarem definitivamente 
enterradas, heranças de valores históricos que se transformam em nacionalismos exacerbados, 
questões fundamentalistas religiosas, expansionismo territorial com base em pretextos étnicos 
ou religiosos, diferendos económicos relativamente ao acesso a recursos e disputas fronteiriças 
que originam um aumento de conflitos regionais utilizando armamento clássico. Voltam a 
ressurgir questões relativas à importância geoestratégica da heterogeneidade da paisagem, 
tanto nos aspectos naturais como humanos, a que não é estranho o conceito de independência e 
autonomia de diversas nacionalidades sem terem resolvido ainda o seu problema de identidade 

Já em 1947 o político Georges Kenan tinha previsto a implosão do sistema soviético; o regime estaria condenado ao 
desaparecimento pelo facto do povo russo ser incapaz de suportar uma ditadura impopular e um nível de vida muito baixo 
resultante da penúria de bens de consumo, logo não seria necessário optar por uma solução militar mas antes por uma mais 
eficaz sistema de propaganda e contra-informação, de a Rádio Europa-Livre instalada em Portugal desde 1951 e a emitir 
propaganda política ocidental para o Bloco de Leste, até aos inícios da década de 90, constitui um dos exemplos mais 
emblemáticos. 
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nacional em termos de afirmação de Nação e de Estado. Voltam então a surgir como objectos 
de estudo preferenciais da Geopolítica e da Geografia Política as mesmas temáticas de há mais 
de cinquenta anos. 

Nesta última década do século, os receios da generalização de conflitos localizados a 
nível regional, parecem vir a verificar-se, pois muitos dos Países em Vias de Desenvolvimento 
adquirem com facilidade armamento sofisticado a Estados dotados de tecnologia avançada 
(muitas das antigas repúblicas da URSS na insolvência económica dedicam-se a vender parte do 
arsenal de armas convencionais e provavelmente atómicas que herdaram da antiga estrutura 
político-militar), ou então utilizam a sua tecnologia que mesmo pouco aperfeiçoada permite 
fabricar armas químicas e biológicas com facilidade. 

Os EUA, que se tornaram a única superpotência com capacidade militar e tecnológica 
para intervir a nível mundial, só o fazem na medida dos seus interesses, a maior parte das vezes 
com notável falta de tacto, o que origina vagas de anti-americanismo e actos de guerrilha contra 
os interesses norte-americanos espalhados pelo mundo, enquanto que a própria ONU se mostra 
inoperante sem o beneplácito dos EUA, muito embora estejam a surgir novas potências militares 
capazes de disputar a liderança mundial, caso da China, de uma força militar integrando os 
países da Europa Comunitária e possivelmente o próprio Japão, que apesar de todos os 
condicionalismos históricos poderá emergir como grande potência militar a par do poder 
económico que já possui. 

Idealizando um previsível cenário futuro, surge-nos em termos prospectivos o 
Atlantismo que passa pelo agrupamento sob a égide da NATO dos países da Europa Ocidental-
Mediterrânica juntamente com os países da Europa Centro-Oriental, segundo uma «leitura 
Mackinderiana». A mesma organização militar passaria a englobar o Hearthland, o Rimland e 
parte do World Island, numa Europa unida em termos geoestratégicos quando não geopolíticos 
do Atlântico aos Urais. 

Os novos fenómenos da globalização cultural fazem-se segundo padrões ocidentais, ou 
melhor norte-americanos que têm como contraposição culturas de civilizações milenares como é 
o caso do Islamismo, do Hinduísmo ou do Budismo Chinês, que apresentam valores 
diferenciados mas igualmente válidos. Outro dos aspectos de que se reveste este final de século 
é o da importância dada à preservação e gestão dos recursos ambientais, originando um novo 
ramo da Geografia que se denomina da Geoecologia, isto é o estudo Geopolítico da gestão dos 
recursos naturais estratégicos, com o exemplo clássico da partilha versus controle das águas da 
bacia do rio Jordão por parte de Israel, Síria e Jordânia, ou a opção que o Brasil terá de tomar 
definitivamente entre a preservação da Amazónia ou a utilização das suas enormes 
potencialidades em recursos naturais, nomeadamente os bioenergéticos. 

Actualmente, a Nova Ordem Internacional constroi-se mais através dos acordos e 
pressões económicas, como o provam as sucessivas conversações no âmbito do General 
Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio) 
cooperação com o Banco Mundial ou o Fundo Europeu de Investimentos. A Geopolítica para 
uma Nova Ordem Económica Internacional sem a subordinação dos indivíduos, da Nação e dos 
Estados aos apetites das Empresas Transnacionais só será possível através da 
consciencialização da sociedade mundial na prioridade de introdução de novos valores, para o 
conjunto das Nações, baseados numa repartição mais justa e equitativa da riqueza em 
simultâneo com a preservação dos recursos. Como preconiza Wallestein, só possível através 
de" (,..)un nouveau consensus idéologique, une nouvelle épistémologie scientifique et une 
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nouvelle historiographie qui incorporeront des valeurs et aperçus fondamentaux de Marx et qui, 
de manière marxiste, conduiront au-delà vers une nouvelle Aufhrebung qui permettra la 
construction d'un monde plus démocratique, plus égualitaire".53S 

Esta exposição permite interrogarmo-nos se a Geopolítica e a Geografia Política não 
correm o risco de terem um papel cada vez mais subalterno em relação à Geoeconomia e 
possivelmente também em relação à Geoecologia. 

Enquadrado numa corrente mais radical da Escola Geográfica Francesa, Michel Foucher 
apresenta-nos na sua obra Fronts et Frontières, Paris, 1991, uma visão Geopolítica do traçado 
das fronteiras nas diversas áreas do Globo ainda dentro do contexto da Guerra Fria, porém 
numa perspectiva essencialmente teórica. A Geopolítica é entendida segundo um ponto de vista 
diferente de todos os outros autores até agora analisados, sendo considerada como o estudo dos 
factos e acontecimentos históricos dentro de uma perspectiva espacial, ou seja, a história 
recente aplicada aos fenómenos geográficos que têm como base um contexto espacial: "Dans 
cette perspective, je sens enclin à estimer que la géopolitique du temps présent, c'est 
simplesment l'Histoire en train de se faire, dans des lieux concrets, sans qu'elle se sache 
telle." Para M. Foucher a definição de Geopolítica difere das concepções clássicas na medida 
em que considera o suporte espacial como um factor passivo, direi mesmo secundário, onde 
acontecem os fenómenos históricos e sociais: " La géopolitique n'est pas l'étude de l'influence 
du «milieu» sur la politique. L'espace est un support, un théâtre, parfois aussi (mais moins 
souvent qu'on ne le dit), un enjeu s'il recelé des ressources utiles à plusieurs, jamais un 
«acteur»."540 

A Geopolítica, como ciência relacionada com os fenómenos sociais, políticos e 
históricos num contexto espacial, faz uso de uma cartografia temática para representar os 
diversos fenómenos em análise; tendo uma metodologia específica que assenta 
fundamentalmente na análise de variáveis sócio-políticas e na formulação de teorias que têm um 
cariz essencialmente prático. No seu campo de análise englobam-se fenómenos como a 
delimitação fronteiriça, a formação e estrutura interna do Estado e da Nação, através das suas 
componentes ideológicas, políticas, étnicas, religiosas e culturais. 

Num contexto actual, o seu objecto de estudo dirige-se preferencialmente para a 
importância da sociedade civil nas suas diversas componentes e da estrutura do Estado na 
alteração do espaço territorial, bem como para as características da representação imagética, 
real ou simbólica que os diversos povos, Nações e Estados têm uns dos outros, o que nos leva a 
reflectir que este terá sido um dos primeiros investigadores a dar importância Geopolítica à 
representação do espaço através dos mapas mentais. 

A prática conceptual da Geopolítica faz-se através da observação do fenómeno que se 
pretende estudar, por um processo de diatropia, ou seja, uma análise em escalas diferentes, ou 
por sintropia, em que todos os fenómenos são estudados à mesma escala. Os diversos factos 
que são objecto de análise por parte da Geopolítica, devem ser estudados sincronicamente nas 
suas componente internas e externas: a perspectiva do indivíduo que está integrado na estrutura 
da Nação e o alóctone, o«outro», que tem uma perspectiva diferente dos problemas. A prática 

P. Claval,1994,p. 163 
M.Foucher,1991,p. 17 
Ibidem, p. 33 
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da Geopolítica no próprio terreno, aquilo que certos autores designam por geoestratégia, 
engloba no seu conjunto as operações militares mas também as acções diplomáticas referentes 
aos tratados e alianças e internacionais são da competência governamental, mais da esfera 
político-militar do que académica. 

As considerações sobre a história da Geopolítica que ocupam uma parte importante da 
obra, não serão analisadas porque repetitivas, do que já foi anterior por nós explanado, apenas 
se assinala que as diversas teorias académicas sobre a Geopolítica mundial estão relacionadas 
com a visão do mundo que os seus autores idealizavam e queriam ver aplicadas na prática, 
quase sempre correspondendo à ideologia oficial em termos geoestratégicos e políticos. 

A Geopolítica assume especial relevância com o início da Guerra Fria como instrumento 
privilegiado para explicar os conflitos Leste-Oeste na exacta medida em que pudesse servir os 
interesses dos EUA. Para o Pentágono, a Geopolítica é a interpretação espacial do conflito 
Este-Oeste, através da aplicação das teorias de Mackinder, no sentido de um expansionismo 
económico dos EUA, a par do reforço militar nas áreas do Rimland, no caso de um eventual 
conflito com a URSS e seus aliados. A geoestratégia dos militares do Pentágono advém 
precisamente de uma concepção mackinderiana da Geopolítica, em que a defesa das diversas 
«frentes» onde o Ocidente se defronta com os países do Leste são todas igualmente 
importantes. A queda de um «bastião» demo-liberal (seja por intermédio de eleições ou de um 
golpe de Estado) em que se implante um regime pró-comunista quer se trate de algum país da 
Europa, Ásia ou África, tem as mesmas implicações porque acarreta consigo outros fenómenos 
semelhantes em locais diferentes, o que os militares e geoestrategos norte-americanos 
denominam de «teoria do dominó». 

O Secretário de Estado Henry Kissinger e Conselheiro do Presidente Nixon, define 
Geopolítica (National Press Club, 1977) como a utilização de uma estratégia de correlação e 
mesmo de "linkagem" em termos espaciais, de fenómenos político-económicos à escala global, 
segundo a interpretação do confronto entre as duas superpotências. Não sabemos até que ponto 
as concepções Geopolíticas de Kissinger estariam correctas, mas é um facto que a sua aplicação 
prática denominada de geoestratégia no campo militar é feita através de intermédias potências 
em diversos conflitos regionais saldando-se por uma série de derrotas para os EUA em diversos 
países do Terceiro Mundo (Angola, Afeganistão, Vietname, Etiópia e Irão ). 

Entre os finais dos anos setenta e o início da década seguinte, a geoestratégia dos EUA 
sofreu diversas alterações, em parte devido a Zbigniew Brzezinski, Conselheiro para a 
segurança mundial do Presidente Jimmy Carter, que sem abandonar as concepções de 
Mackinder preconiza uma Geopolítica mais activa. A actuação passa por um controle da 
Eurásia a partir de uma cooperação militar no Extremo-Oriente com o Japão e uma 
reaproximação com a China, a par de alianças militares com os governos dos países Árabes e o 
reforço militar dos países da Ásia do Sudeste, vizinhos meridionais da URSS. 

Ao mesmo tempo que a redução dos efectivos militares norte-americanos na Europa 
Ocidental-Mediterrânea seriam colmatados por uma força multinacional europeia mais 
autónoma, que fosse capaz de organizar a sua força militar independente, o que passaria por 
uma unificação geográfica dos diversos países europeus. No caso particular das relações com a 
URSS é sustentada a tese da impossibilidade de um confronto militar e por conseguinte a forma 
de vencer o adversário terá de ser de uma forma pacífica através da propaganda interna e da 
destabilização ideológica nos países do CAEM, convencendo-os da superioridade dos regimes 
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demo-liberais. Em simultâneo, os EUA e seus aliados ocidentais deveriam liderar o controle 
mundial das novas tecnologias, particularmente no campo das comunicações e da informática. 

Sobre a URSS, aquilo que sabemos acerca da Geopolítica no sentido clássico é talvez 
pouco clarificador, porque se apresentam sempre as teorias enunciadas segundo os pontos de 
vista ocidentais. Nesse início da década de 80, tudo nos leva a crer que a Geopolítica servia 
como um meio de propaganda e de denúncia do expansionismo e imperialismo norte-americano 
para dominar o Mundo. No entanto consideram de bom grado a existência de uma Geografia 
Política que resulta da aplicação das Ciências Políticas à Geografia, tendo por objectivo explicar 
as diferenças regionais internas deste imenso país no que respeita à composição da estrutura 
social e às diferenças entre etnias. A nível internacional reporta-se ao estudo da estrutura 
governativa dos países capitalistas e dos do Terceiro Mundo, bem como às formas de 
delimitação de fronteiras e aos aspectos de que se reveste a cooperação internacional. 

Mas, M. Foucher, dedica grande parte da sua obra a analisar questões relativas à 
definição, demarcação e classificação das fronteiras. Sobre o primeiro aspecto, podemos definir 
fronteira como sendo uma estrutura espacial elementar, que toma um aspecto linear muitas 
vezes de forma descontínua devido a acontecimentos históricos, políticos e sociais. A sua 
representação pode ser através do real (ex. : barreiras materiais), do imaginário (características 
diferenciadoras que se atribuem à população só porque vive do outro lado da fronteira) ou do 
simbólico (a comunidade reflecte-se em aspectos de identidade iconográfica do Estado como 
seja a bandeira). As fronteiras são estruturas Geopolíticas datadas, em que o tempo se inscreve 
no espaço, isto é, a delimitação de uma fronteira é o resultado de certos condicionalismos 
político-ideológicos, mas também espaço-temporais. A fronteira é por conseguinte um limite 
que rodeia um Estado, e para que isso seja possível é necessária uma certa coesão politico-
social entre a Nação, que resulta do sentir da colectividade e o território que ocupa, designado 
por Pátria. Em consonância com F. Ratzel, considera M. Foucher que a delimitação do 
território se faz as mais das vezes por meios violentos do que por formas pacíficas. 

Sobre a classificação das fronteiras, podemos considerar que estas são sempre artificiais, 
mesmo quando têm como limite acidentes naturais, porque a demarcação da fronteira mesmo 
segundo rios, montanhas ou outros é sempre produto da acção humana. Mais frequentemente 
estas resultam de considerações políticas, estratégicas, económicas ou diplomáticas que podem 
ou não ser reconhecidas por todos os Estados que têm fronteiras comuns, uma vez que a sua 
demarcação geralmente favorece uns em detrimento de outros, sendo por conseguinte 
geradoras de tensões que se tornam mais acentuadas quando a sua delimitação é arbitrária ou 
artificial. Exemplificando, é o que acontece nas fronteiras coloniais que a maioria dos países do 
Terceiro Mundo herdou, tendo de gerir no seu interior uma série de conflitos étnicos, sociais e 
económicos, resultantes da heterogeneidade do espaço inter-regional. Em áreas de tensão, a 
estrutura do Estado pode não conseguir assegurar a manutenção dos limites fronteiriços porque 
só controla um núcleo central levando a que a população das regiões periféricas se organize 
originando a secessão do Estado e consequente modificação das fronteiras. 

O fenómeno inverso é o da fronteira idealizada em que existe coincidência entre a 
delimitação do território e a influência do sistema político, originando um Estado-Nação, 
situação que quase só se encontra em países da Europa Ocidental-Mediterrânica de limites 
antigos e consolidados, em que a unidade da soberania do Estado se enquadra dentro dos 
limites fronteiriços estabelecidos no mapa que também são aqueles com os quais se identifica a 
colectividade, a Nação em si. Pode dar-se o caso de um sistema político, apoiado numa 
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determinada ideologia Estatal, geralmente partilhado por toda a Nação e apoiado num 
contigente militar numeroso, projecte a sua ideologia com ideais expansionistas a nível 
transfronteiriço (China e índia) ou mesmo a nível continental e mundial (EUA e URSS), sendo 
denominados respectivamente sistemas subimperialistas e imperialistas. 

A concepção soviética de fronteira é ideologicamente diferente de todas as outras: a par 
de um Estado teoricamente fluído, a fronteira como entidade é desvalorizada em detrimento 
do direito das nacionalidades a disporem de si próprias, o que torna as fronteiras arbitrárias, 
enquanto que o apregoado internacionalismo proletário as toma inúteis. Os Estados demo-
liberais consideram que o limite de fronteira implica deveres e direitos iguais para os Estados 
envolvidos, mas essa linha ou área de separação é também onde termina a sua influência 
político-administrativa. Contudo, é muito difícil senão impossível estabelecer práticas 
conceptuais e ideológicas sobre a delimitação fronteiriça, isto porque a sua delimitação é muito 
complexa devido à heterogeneidade paisagística. A geografia geral e a geografia regional 
enfrentam aqui um dos maiores desafios. A Geopolítica não se interessa tanto pela delimitação 
do traçado das fronteiras em si, mas antes pelas interacções que se estabelecem entre as 
populações (individualmente ou como Nação) e os governantes dos Estados vizinhos. 

Existe uma estreita relação entre o traçado das fronteiras e a interacção regional: pode 
dar-se o caso que as fronteiras entre países se atenuem chegando ao ponto de desaparecer, o 
que tem implicações nos movimentos migratórios, nos fluxos de bens e serviços e no aumento 
da área de influência dos centros urbanos. Este fenómeno conduz a uma progressiva 
homogeneidade do espaço, porque as regiões homogéneas estendem-se para além dos antigos 
limites fronteiriços do país. Em termos Geopolíticos podemos considerar que toda uma extensa 
área como seja a Europa Comunitária pode vir a ser formada por grupos de grandes regiões que 
aglutinem no seu interior antigos limites administrativos de regiões de um Estado ou anteriores 
divisões fronteiriças entre países. Podemos interrogarmo-nos se não continuaremos a ter 
demarcações fronteiriças «invisíveis», que em vez de corresponderem aos limites políticos dos 
Estados demarquem as divisões entre grandes regiões ou sirvam de diferenciação ideológica, 
religiosa ou étnica, dividindo a Europa em áreas de desenvolvimento diferentes. Talvez por isso, 
a unificação da Europa seja algo tão complexo de difícil realização, porque tem de atender à 
heterogeneidade regional e mais do que isso à enorme diversidade de costumes, línguas, 
religiões, etnias; numa palavra tudo o que contribui para a diferenciação de civilizações no 
Velho Continente. 

Para Joan Nogué y Font, a teorização Ratzeliana da Geografia Política e de Geopolítica 
tem o inconveniente de centralizar demasiadamente a sua atenção no objecto de estudo 
constituído pela Nação e pelo Estado, em detrimento da identidade territorial e da ideologia 
dominante dessa Nação, designados por nacionalismo. O conceito de nacionalismo em 
Geografia Política é a expressão da vontade e unidade da sociedade em si, sendo entendido 
como um binómio coerente entre a população e a Nação. Pressupõe uma unidade versus 
uniformidade político-ideológica dentro de cada Estado, só possível se existir uma coerência de 
ideias entre governantes e governados, muito embora esta situação raramente se verifique. O 
modelo de nacionalismo não é uniforme em todos os Estados, está dependente do regime 
político adoptado: fascismo, comunismo ou demo-liberalismo. A adopção de uma ideologia 
única implica uma coesão interna bastante acentuada da Nação e geralmente uma estrutura 
rígida do Estado, características particularmente acentuadas nos regimes ditatoriais, que se 



265 

apresentam mais fortalecidos e dinâmicos podendo surgir tendências expansionistas ou 
imperialistas, cujo estudo pertencerá mais ao domínio da Geopolítica. 

No âmbito desta disciplina o nacionalismo pode ser considerado como uma ideologia 
territorial visto que um dos seus corolários fundamentais é precisamente o de reclamar 
territórios que não estão abrangidos pela actual delimitação das fronteiras do Estado, mas que 
no seu entender pertencerá por razões políticas, sociais, étnicas ou religiosas ao conjunto da 
Nação. A premente actualidade do nacionalismo, especialmente vigoroso nos países do Leste 
Europeu, na América Latina e em certos países asiáticos como a China, explica-se pelo facto de 
congregar em torno de si a componente étnica, cultural e territorial que forma a Nação, com 
uma conotação simbólica mais forte do que a identificação com um grupo ou classe social. 
Permite a certos povos terem a (falsa) ideia de afinidades entre si quando na realidade estão 
integrados em Estados distintos, o que pode originar conflitos no sentido da unificação através 
da alteração das fronteiras, geralmente através de conflitos regionais de natureza xenófoba e 
nacionalista muitas vezes mais acentuados do que aqueles que ocorreram na Europa nas 
primeiras décadas do século vinte. 

Na obra Political Geography-World Economy, Nation-State and Locality, o geógrafo 
inglês Peter Taylor, expõe-se uma teoria original das relações de Poder à escala global baseada 
num modelo de diferenciação entre diversas áreas, fundamentadas em considerandos do foro 
político-económico de dominância e de subalternização entre países.. 

Parte do pressuposto que a competição pelo domínio mundial não se faz tanto em 
relação aos Estados como entidades políticas entre si, mas antes entre uma estrutura mais forte 
e coesa que se denomina de Estado-Nação, geralmente correspondendo aos países de 
economias dinâmicas baseadas no sector terciário especializado. Apesar das crises que afectam 
estes países, o potencial económico, tecnológico, científico, político e militar (ainda) lhes 
permitem hoje como ontem exercer uma relação de dominância, relativamente às áreas 
semiperiféricas e periféricas do Globo. 

As áreas centrais ou núcleos correspondem aos países desenvolvidos da Europa, a que 
se associam a América Anglo-Saxónica, o Japão (a influência política advém-lhe apenas do 
poderio económico) e, possivelmente, a Austrália e a Nova Zelândia (sem grande protagonismo 
a nível internacional), a par da Rússia (em que a influência política 1 é desproporcionada face à 
actual debilidade económica e institucional).Os países da semi-periferia formam um grupo 
heterogéneo, difícil de caracterizar mas que engloba os países que por razões político-militares 
(China), geoeconómicas (África do Sul, Arábia Saudita, Brunei, Kuwait) ou por constituírem 
pela sua dimensão territorial e população absoluta mercados apetecíveis (índia, Brasil, Nigéria) 
a par da posição geográfica estratégica (: países da Europa Mediterrânica) têm protagonismo e 
prestígio a nível mundial. Contudo, estes factores raramente aparecem isolados, sendo mais 
correcto encontrar reunidas algumas destas características nos diversos Países em Vias de 
Desenvolvimento do globo. O certo é serem estes os países emergentes no contexto 
internacional, podendo em certos casos exercer uma relação de domínio à escala regional e 
mesmo concorrer com os países economicamente mais desenvolvidos a nível económico, se bem 
que o mesmo já não seja tão aceitável a nível político. 

A periferia será constituída por aqueles países que a nível Geopolítico se encontram 
confrontados com uma subalternização por parte dos Países em Vias de Desenvolvimento e dos 
países mais desenvolvidos que exploram os seus recursos naturais, a mão-de-obra muito barata 
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ou pura e simplesmente instalam aí bases militares ou «paraísos fiscais» de funções pouco 
claras. Estes Países Menos Desenvolvidos encontram-se à margem da globalização económico-
política, as mais das vezes sobrevivem da ajuda internacional prestada pelas Organizações Não 
Governamentais e por parte de Estados pertencentes ao núcleo decisório, desde que nos 
acordos bilaterais estejam implícitos interesses geoeconómicos e geoestratégicos. 

Todas as organizações privadas ou oficiais contribuem para que nestes países do Quarto 
Mundo sobrevivam regimes políticos anacrónicos, em que o Estado parasitário é uma criação 
artificial destinada a manter uma pequena élite no poder, enquanto a maioria da população não 
participa de quaisquer decisões a nível local ou nacional. A própria centralização político-
administrativa da estrutura do Estado, adoptada do modelo colonial, não funciona, devido à 
falta de infraestruturas e à corrupção generalizada (como acontece praticamente em todos os 
países da Africa Negra, alguns da América Central e a maior parte das ex. repúblicas da URSS 
situadas na Ásia). Nestes países o conceito de Nação raramente existe, visto esta estar repartida 
por diversas tribos ou etnias muitas vezes irreconciliáveis entre si e espalhadas pelos Estados 
vizinhos, uma vez que as fronteiras lineares que delimitam os países são absolutamente 
artificiais, sem respeitar os movimentos das populações nómadas ou os direitos das 
comunidades, quantas vezes separadas arbitrariamente por fronteiras políticas que são herança 
do colonialismo. 

Refira-se que para Peter Taylor, esta concepção da Geopolítica baseada em aspectos 
político-económicos não é de modo algum estática, pelo contrário, reconhece que a importância 
político-económica dos países, depende da conjuntura internacional, podendo ascender de uma 
relação de dependência a uma de dominação ou vice-versa. .Significa que países hoje em dia de 
primeiro plano no contexto mundial, poderão ter tido outrora um papel apagado há dezenas ou 
centenas de anos atrás, como aconteceu com os EUA ou o Japão, que por motivos diversos 
iniciaram uma ascensão rápida. A situação inversa ocorreu em países como Portugal, a Coreia, 
o Camboja ou a Áustria que de uma situação de domínio entraram num declínio que pode ser 
reversível. 

Ao contrário da Geopolítica clássica em que as relações entre Estados são estabelecidas 
a nível internacional sem considerar outras características que não os factores políticos, os 
geógrafos Peter Taylor (1980) e H. Short (1982) preconizam que a análise política das relações 
centro-periferia devem ser estabelecidas a nível (intra)nacional. Significa que, por inicialmente 
se privilegiar a relação ideológico-política entre o Estado e a Nação, esta constitui o núcleo de 
decisão e ao mesmo tempo é mediadora de conflitos entre os órgãos de Poder locais e 
internacionais. O nível de análise local baseia-se essencialmente no factor da experiência dos 
órgãos municipais e autárquicos, enquanto que os fenómenos a nível internacional só podem ser 
apreendidos e analisados através da realidade concreta, sem conceder muito crédito aos 
modelos teóricos que a Geopolítica até agora produziu, de que os autores se mostram aliás 
muito críticos. 

A aplicação deste esquema conceptual elaborado por Peter Taylor aplicado numa 
perspectiva da história da Geopolítica, permite uma releitura que o tempo possibilita mais 
criteriosa e científica, das teorias da Geopolitik alemã, fundamentada nas características inatas 
da raça superior em dominar um determinado espaço vital o que conduziria a uma divisão do 
globo feita segundo as áreas de influência de cada uma das principais potências, a saber a 
Alemanha, os EUA e o Japão, tendo cada uma delas uma superestrutura que lhes permitiria 
viver em quase sistema autárcico. A análise que Peter Taylor faz da Geopolítica mundial na 
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década de 30 e 40, leva-o a concluir que se este projecto viesse a concretizar-se, cada uma das 
aludidas potências seria o núcleo de domínio de uma extensa área periférica destinada a fornecer 
matérias-primas e mão-de-obra: a África e a índia seriam os principais fornecedores da Europa; 
a América Latina seria dominada pelos EUA e a Ásia pelo Japão. 

A aplicação dos mesmos pressupostos no contexto Geopolítico da «Guerra Fria», 
permite uma análise crítica da validade da aplicação das teorias de Mackinder, levando Peter 
Taylor a concluir que a URSS (Hearthland) raramente se imiscuiu de um modo frontal na 
política da Europa Ocidental (Rimland) que em troca teria sofrido uma espécie de 
«finlandização», isto é uma relativa estabilidade e neutralidade. Os conflitos regionais que 
ocorreram um pouco por todo o World Island e parte do Rimland durante quase meio século, 
explicam-se pela geoestratégia mundial dos EUA de não permitir que a URSS se apoderasse do 
World Island. Considera ainda P. Taylor que a teoria de Mackinder, apesar das sucessivas 
alterações que foi sofrendo desde a sua primitiva concepção nas primeiras décadas do século, se 
encontra desactualizada sem aplicação prática no actual contexto Geopolítico. 

Apesar disso, uma tentativa de modernização da teoria de H. Mackinder feita por Cohen 
(1974), sustenta que o Globo se encontra divido em duas grandes zonas, a Eurásia Continental 
e as Potências Marítimas. A par destas áreas há países que pela sua dimensão ou interesse 
geoestratégico e geoeconómico se destacaram das restantes áreas periféricas (Brasil, Japão, 
índia, Nigéria entre outros), que em conjunto com os países decisores em termos Geopolíticos 
(Hearthland), formam uma «rede» mundial entre si, em que os «nós» se estendem também aos 
locais de maior importância geoestratégica, vitais para o Ocidente, que são geralmente as áreas 
de maior instabilidade, como é o caso dos países do Golfo Pérsico, fornecedores de petróleo. 

Para Walter Lipmann apesar da Guerra Fria ter resultado num impasse entre as 
superpotências, o seu desenrolar não obedeceu sempre às mesmas estratégias, podendo 
considerar-se, segundo uma aproximação à teoria de Mackinder, diversas fases caracterizadas 
por conflitos e tensões em áreas diversas do sistema mundo: 
1. a-(l947-1953) - Caracterizada pela existência de conflitos reais no Rimland (guerras civis na 

Grécia e na Coreia, conflitos na Turquia, bloqueio de Berlim ) 
2. a-(1953-1969) - Crises políticas alternam com períodos de distensão, embora existam 

diversos conflitos no World Island, como sejam no Vietname no Chile em Cuba entre 
outros países. 

3. a-( 1969-1979 ) - A doutrina de distensão e de aceitação das diferenças políticas e 
económicas entre os dois Blocos, não limita a ocorrência de conflitos no Rimland ( países da 
América Central como El Salvador e México) e no World Island, sobretudo no continente 
africano, em particular na África Austral. 

4a-( 1979-1985) - A característica principal é a eclosão de diversos conflitos regionais, no 
World Island, desde o Magreb, à América Central. 

Para Kondratieff, o modelo de relacionamento entre o centro e os países periféricos 
passa por um lento ciclo de evolução em que o poder político domina a economia (empresas 
públicas e privadas) isto é, o mercado livre é controlado pelas principais potências políticas, 
muito embora os outros países possam erguer barreiras proteccionistas da economia nacional. 
Para R. Cox (1981), as relações de domínio versus subalternização dos diversos Estados do 
mundo, devem-se à combinação de um conjunto de factores de ordem ideológica, juntamente 
com o apoio de instituições internacionais de teor político (ONU) e militar (NATO), 
conjuntamente com a capacidade financeira e o potencial militar que cada país detêm. 
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Uma outra teoria, apresentada por Modelski, considera que as potência têm ciclos de 
domínio político-económico de um determinado espaço geográfico, durante aproximadamente 
cem anos, após o que entram em decadência. A prová-lo enuncia os países dominantes nas 
últimas centúrias: Portugal no século XVI, Holanda no século XVII, Inglaterra no século 
XVIII-XIX, EUA no século XX .Aperfeiçoando esta concepção, Wallenstein refere que os 
ciclos de dominação são em termos cronológicos mais curtos, aproximadamente de trinta anos, 
após o que eclodiria um conflito e o domínio político-económico passaria para outra potência, 
muito embora os ciclos de dominação se pudessem repetir. No entanto, existiriam uma série de 
pré-requisitos necessários ao domínio do poder, que podemos considerar como 
condicionalismos para a hegemonia: domínio da tecnologia mais avançada para a época, em que 
o país era detentor dos meios de produção correspondentes que lhe permitiram uma actividade 
comercial intensa cuja solidez assentava no domínio do sistema bancário mundial. Essa 
actividade mercantil só é possível se o país dominar as rotas marítimas o que implica um 
poderio militar sem rival e uma actividade diplomática intensa que permita a subordinação dos 
outros países. 

Para o domínio do mercado mundial seria necessário possuir um domínio político-
económico sobre os outros Estados que advém não só da posição geográfica mas 
essencialmente da capacidade de competitividade a nível internacional. Esses requisitos não se 
obtinham facilmente, é um processo lento, em que os diversos países passam por estádios de 
evolução que se iniciam com a ascensão, seguindo-se a hegemonia vitoriosa, e a sua maturidade 
e, por fim, um declínio a favor de outros países. Evidentemente que quando um país detêm a 
hegemonia passa a ser o núcleo do poder político-económico, este no entanto não dura 
indefinidamente e pode por condicionalismos diversos passar a ser exercido por outros países 
mais periféricos. 

A aplicação da teoria de Kondratieff num cenário prospectivo leva-nos a deduzir que as 
rivalidades entre as principais potências, neste caso a Europa Ocidental, Japão, URSS, EUA e 
Canadá, conduzirá a um sistema-mundo em que o económico se irá sobrepor progressivamente 
ao político, a hegemonia deverá pertencer ao Japão, desde que além do poderio financeiro 
adquira também capacidade militar, em detrimento dos EUA. .Outras áreas importantes serão as 
do Mercosul, da índia, da China e do Sudeste Asiático. Tecendo considerandos que já 
ultrapassam a primitiva concepção de Kondratieff, foi possível ao autor desta Dissertação 
estabelecer diversos cenários relativos à Geopolítica das alianças mundiais: 
1-0 Terceiro Mundo, ou como se denominam actualmente os Países Menos Desenvolvidos 
considerados periféricos, liderados pela China adquirem uma parcela significativa do poder 
político-económico mundial em detrimento da hegemonia dos EUA e seus Aliados. Estes, por 
sua vez podem reagir contra a China tendo um poderoso aliado no Japão fortalecido 
militarmente 
2-A supremacia mundial pertencerá à Europa Unida (excluindo o Leste europeu), aliada aos 
países do Pacífico, a par dos EUA economicamente debilitados. 
3-A Europa Unida, do «Atlântico aos Urais», juntamente com a aliança constituída pela índia, 
países do Médio Oriente e continente Africano dominam o sistema Geopolítico mundial. 

Sobre o imperialismo, que é uma relação de domínio de um núcleo forte sobre uma 
semi-periferia e periferia particularmente extensas, há que destacar as diversas teorias sobre a 
existência desta relação de dominância-dependência estabelecida entre países, já demonstrada 
por Vladimir Ilich Ulianov (Lénine) que considerava o imperialismo um estádio superior do 
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capitalismo. Para atingir esta fase evolutiva eram necessários uma série de condicionalismos 
como sejam a acumulação e concentração do capital bancário e a existência de uma indústria a 
mais das vezes em sistema de monopólio integrada num regime capitalista cujos lucros 
financeiros permitiam a existência de uma oligarquia detentora dos meios de produção e que 
controla um Estado forte e coeso que se lança no expansionismo territorial. Este caracterizava-
se por abranger países do mesmo continente ou ocupar territórios mais periféricos cujas 
culturas teriam uma organização política e tecnológica considerada inferior, que passavam a ter 
o estatuto de colónias e protectorados. 

As relações de dependência entre o centro e a periferia tornam-se hoje em dia 
bionívocas. Por ironia, a dependência é maior por parte da dita civilização ocidental (núcleo 
central) que necessita das áreas periféricas ( territórios coloniais ou outros) para lhes 
fornecerem matérias-primas, mão-de-obra e mercados para colocação de produtos industriais; 
enquanto que os países ou colónias só muito limitadamente dependem dos artigos industriais 
porque na generalidade vivem num sistema semi-autárcico e apenas uma pequena élite é que 
tem poder de compra para adquirir os artigos ocidentais. 

No início do século XX, as rivalidades imperialistas entre as potências europeias, 
principalmente entre a Inglaterra e a Alemanha, mais não eram segundo Lénine do que a 
competição por novos mercados, que o capitalismo necessitaria na ânsia de obter lucros 
financeiros cada vez mais elevados, a par de ser um elemento dissuasor das tensões internas, 
empurrando as populações para a aventura da colonização e instigando o nacionalismo e o 
chauvinismo. 

Para Wallenstein, o imperialismo apresenta em si mesmo numerosas contradições, como 
sejam o facto de em cada Estado existirem sectores industriais e financeiros com interesses 
antagónicos na acumulação de capital e por conseguinte, políticas divergentes em relação às 
estratégias a adoptar em termos do expansionismo-colonialismo da periferia. Muitas vezes são 
os diversos interesses económico - financeiros que se sobrepõem aos considerandos políticos e 
obrigam os Estados a adoptarem uma política imperialista de domínio das periferias, situação 
que frequentemente é apoiada não só pelos detentores dos meios de produção mas também pelo 
próprio proletariado. 

Essa relação entre o centro e a periferia pode apresentar uma certa diversidade, desde o 
colaboracionismo em que o país do centro e o país periférico têm as respectivas áreas de 
domínio, portanto a haver dependência esta é mais atenuada e apenas em termos políticos. 
Numa situação de social-imperialismo, as classes dominantes do núcleo controlam aquelas aí 
existentes que lhes estão subordinadas e todas as outras do país periférico. Em caso da 
instauração de um sistema repressivo, são as próprias elites da periferia, que receosas de perder 
o resto do poder que ainda detêm, exercem um domínio acentuado sobre os estratos sociais do 
próprio país. Em casos extremos, em que o controle político-económico é exercido 
directamente pelo país imperialista-colonialista, são os próprios migrantes, geralmente 
provenientes de classes dominadas que exercem uma acção repressiva e de domínio sobre as 
elites de poder e todas as outras classes sociais do país periférico. 

Entre as críticas que se podem apontar a esta teoria, ressalta para P. Taylor o facto de 
não podermos determinar cronologicamente o início e o fim dos ciclos imperiais, por outro 
lado, a relação de domínio-sujeição também se deu entre países colonialistas e mais raramente 
entre países imperialistas da Europa e da América do Norte e Extremo-Oriente. Geralmente o 
expansionismo contou com a colaboração das elites locais dos países subjugados. 
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O colonialismo, como parte integrante do imperialismo, foi seguido de uma fase de 
crise, que podemos situar cronologicamente no período entre as duas Guerras Mundiais e a 
década de cinquenta, caracterizado a nível Geopolítico pela transferência de soberania das 
colónias alemãs da Africa Ocidental e Austral e do Extremo-Oriente passaram para a posse dos 
Aliados. A nível da Geografia Política realçamos o estabelecimento de laços mais estreitos das 
metrópoles com as colónias o que se traduz por uma reorganização da estrutura administrativa 
no sentido de uma certa autonomia destas últimas a par de uma maior eficiência no 
aproveitamento dos recursos naturais e da implementação de infraestruturas com o objectivo de 
obter maior rentabilidade financeira da exploração colonial. No entanto, esta disposição está 
longe de ser uniforme, dependendo dos modelos políticos em vigor na metrópole e da estratégia 
adoptada para o domínio do Império colonial541 

Numa segunda fase, que os países europeus iniciam ainda na década de cinquenta e 
consoante os casos se prolonga até à década de setenta, dá-se a descolonização de África e da 
Ásia do Sudoeste, onde triunfam frequentemente após conflitos armados as ideologias 
socialistas neo-marxistas 

As relações entre o núcleo central e a periferia podem ser alteradas se o sistema político-
económico na área do centro sofrer mutações tão amplas que quebrem os laços de sujeição das 
áreas periféricas. Estas por sua vez podem retirar certas vantagens do relacionamento com a 
área central pelo facto da introdução de novas tecnologias e capitais contribuírem para 
alterações sociais, enquanto que a circulação de capitais origina a implementação de novas 
actividades produtivas, nomeadamente no sector industrial, cujos artigos podem começar a ser 
exportados para a área central devido às condições favoráveis de concorrência em termos de 
preço. Evidentemente que esta transformação das áreas periféricas e semi-perféricas, cujo 
exemplo mais paradigmático corresponde aos Novos Países Industrializados asiáticos, não se 
faz sem custos sociais e políticos internos, geradores de instabilidade. 

Outra teoria sobre as relações entre os Estados do núcleo e os países periféricos é 
apresentada por Pounds and Bui (1964), em que se refere, que num Estado de características 
orgânicas segundo a concepção de Ratzel, o expansionismo faz-se gradualmente a partir de um 
núcleo central, de modo semelhante ao enunciado por outros geopolíticos dos séculos XIX e 
XX. Os Estados pertencentes ao núcleo dominante, são evidentemente mais dinâmicos do que 
as áreas periféricas, esse potencial que se afirma no sentido político-económico e militar conduz 
ao expansionismo, possivelmente absorvendo os Estados vizinhos. 

As críticas apontadas referem-se ao facto de os Estados pertencentes aos centros 
decisores nem sempre passarem ao longo da sua história por esta fase de expansionismo e além 
do mais existiram Estados periféricos que conseguiram libertar-se das influências políticas e 
económicas dos países do centro, através de um processo de descolonização. Um aspecto a 
considerar reside no facto de existirem aquilo que os autores consideram «Estados mistos», ou 
seja, aqueles que já exerceram uma relação de domínio, mas ao mesmo tempo são 
subalternizados como todos os Estados periféricos. Estão neste grupo Portugal e a Espanha, 

541 "The formal political control of parts of the periphery has been a feature of the world-economy since its 
incepcion.From the early Spanish and Portuguese Empires through to the attempt by Italy in the 1930s to forge 
an African empire, formal imperialism has been a common strategy of core domination over the periphery. Of 
course, this process must not be confused with concept of the world-empire as an entity with its own division of 
labour.Even the British Empire, on which the sun really did not set for over a century, was not a world-empire in 
our terms but rather a successul core state with a large colonial appendage "(P. Taylor, 1989), p. 100 



271 

onde os próprios conflitos internos entre as classes ou grupos sociais, resultantes da oposição 
das áreas rurais em relação às urbanas, pode conduzir a uma situação de expansionismo ou de 
retrocesso. Este conflito de interesses explica que nos países da Europa Ocidental onde 
predominaram desde cedo os interesses das classes urbanas tenham sofrido um processo de 
expansionismo, ao contrário da maioria dos países da Europa de Leste, onde o ascendente das 
classes rurais sobre as classes urbanas conduziu a uma subalternização relativamente à Europa 
Ocidental e à URSS. 

A teoria funcional de relacionamento entre o Centro e a Periferia, baseia-se nas ideias de 
Hartshorne sobre a existência dentro de um mesmo Estado de forças contrárias: as ideologias 
nacionalistas são forças centrípetas que levam à consolidação do Estado e à coesão da Nação, 
enquanto se exercem forças centrífugas que conduzem à diferenciação religiosa, cultural, étnica 
e social na área geográfica do Estado. Estas últimas podem conduzir a uma individualização 
acentuada de determinadas áreas dentro de um país que estas podem declarar a independência. 

Em termos Geopolíticos, podemos apontar como principal crítica a esta teoria o facto de 
considerar o Estado quase como um sistema isolado, sem prestar a devida atenção ao 
dinamismo dos movimentos sociais internos e às relações com os Estados vizinhos. Ambas as 
situações têm a ver com a relação de forças existente entre os Estados, particularmente nas 
disputadas áreas fronteiriças e na capacidade de afirmar a soberania capaz de legitimar de jure o 
poder e a autoridade do Estado no território nacional. Este é geralmente mais forte no seu 
núcleo original, derivado das características mais homogéneas e do passado histórico, como se 
depreende das seguintes palavras: "Effective control as a criterion for accepting a state's right 
to a territory is used to legitimate armed conquest. In the international sphere as in national 
courts, «possession is nine tenths of the law».For all the idealism of the United Nations and 
other world bodies, power politics still lies at the root of international relations. Hence nobody 
today disputes India's incorporation of Goa into its territory after the successful invasion of the 
Portuguese colony in 1962. Sovereignty is normally accepted once effective control of a 
territory is demonstrated." Serão quanto a nós estes os condicionantes que permitem ou não 
a um Estado no contexto das outras Nações ser classificado como «Estado ganhador» ou 
«Estado perdedoD). 

A organização interna do Estado pode ser unitária quando a soberania nacional é 
indivisível e concentra-se unicamente na entidade governativa central ou originar a formação de 
um Estado Federal, se os diversos estados ou províncias estiverem subordinados em certos 
aspectos como a defesa ou a planificação económica à autoridade governativa central, tendo no 
entanto grande autonomia em muitos outros sectores que são de competência regional. A 
Confederação de Estados caracteriza-se pelo facto destes serem governados quase 
autonomamente, mas em aspectos de maior importância, a sua autoridade está subordinada a 
um poder central. Em certos casos pode dar-se a secessão ou a divisão territorial do Estado que 
deixa de exercer a sua soberania sobre uma determinada área, dando origem a um novo Estado 
independente. 

E o conceito de Nação, resultante da homogeneidade étnica, cultural e histórica de uma 
população existente num determinado território sobre o qual exerce a sua soberania que dá a 
identidade a um povo, que através de determinados valores o expressa sob uma forma político-
ideológica que se denomina de nacionalismo. As características dos nacionalismos dependem do 

Ibidem, p. 142 
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regime político em vigor e do contexto histórico-ideológico em que aparecem. O nacionalismo 
de raiz liberal esteve na origem da independência das Colónias Americanas e vigorou ao longo 
de todo o século XIX e primeiras décadas do século XX, sendo um dos factores de 
independência da índia e de formação da Commonwealth. O nacionalismo renovado surge 
essencialmente em países periféricos, onde o domínio Europeu ou Norte-Americano oprimiu 
durante longo tempo a população, em que às alterações político-sociais se junta o orgulho mal 
ferido de culturas ancestrais longamente reprimidas, como nos casos do nacionalismo chinês e 
japonês. O nacionalismo revolucionário pretende criar uma ordem nova, baseada em novas 
ideologias, identidades, culturas e hábitos sociais como sejam a instauração do bolchevismo na 
URSS e os nacionalismo de Nasser no Egipto e de Ataturk Kemal na Turquia. 

O nacionalismo na Europa teve dois momentos culminantes, a que corresponderam 
ideologias daquele teor mas diferenciadas entre si. Após a. Primeira Guerra Mundial as novas 
fronteiras foram delineadas (pelo menos em teoria), segundo o conceito das nacionalidades, 
caracterizada cada uma pela identidade linguística e cultural comum e do direito de poderem 
dispor de si próprias num sistema de autodeterminação ou, mais raramente, de plebiscito. Outra 
modalidade, resultante do surgimento de movimentos político-ideológicos fundamentados em 
ideais nacionalistas, que ao contrário do anterior de cariz essencialmente popular, surge agora 
como apanágio das elites e dos sectores urbanos da burguesia, voltados para o expansionismo 
da Nação, caso dos regimes nazi-fascistas que proliferaram na Europa na década de trinta e 
quarenta e com características mais populistas, perduraram na América Latina até pelo menos à 
década de setenta. 

Actualmente, o nacionalismo, bastante atenuado na Guerra Fria, volta a recrudescer 
porque de uma forma geral todos os Estados coincidem com a Nação, existindo apenas alguns 
casos na Europa em que isso não acontece como na Sérvia, a Irlanda, a Espanha e a Rússia, mas 
é um fenómeno relativamente frequente em países do Terceiro Mundo, em que a Nação pode 
estar repartida por vários Estados, caso dos Árabes que se encontram disseminados por vários 
países do Médio-Oriente e do Magreb, ou pelo contrário dividida em Estados diferentes como 
acontece na Coreia do Norte e do Sul, no Egipto e na Síria. 

Em relação aos grupos étnicos dominantes no Estado-Nação, podemos classificá-los em 
Nações-Estado Simples quando o domínio se exerce a partir de uma única etnia que constitui a 
totalidade ou a maioria esmagadora da população, enquanto que uma Nação-Estado Intermédia 
é aquela em que o grupo étnico dominante constituí pelo menos mais de metade da população. 
Podemos falar de Bi-Nações ou Estados quando coexistem dois grupos étnicos em igual 
percentagem, ou Estados multinacionais, quando entre a diversidade de etnias nenhuma é 
dominante. Estas duas últimas categorias são por razões facilmente deduzíeis mais comuns em 
países do Terceiro Mundo, principalmente em África, onde as fronteiras têm geralmente um 
valor mais simbólico do que político. 

Análises relativamente recentes em Geografia Política, relacionam a diferenciação 
sócio-económica das áreas urbanas com o acesso ao poder político, por parte das diversas 
classes sociais. Os estratos sócio-económicos mais favorecidos ocupam áreas diferenciadas 
próximas do centro, enquanto que as áreas intermédias são aquelas onde os movimentos sociais 
são mais intensos, resultantes da disputa do espaço entre a classe média e a classes de menores 
rendimentos. Estas últimas ocupam geralmente bairros sociais nas áreas suburbanas, visto os 

O que já tinha sido objecto de abordagem por J. Gottmann, (1966).. 



273 

seus habitantes não terem outra escolha preferencial. Caso o pudessem fazer, a cidade seria 
constituída por um espaço urbano mais uniforme e mais justo socialmente. Dentro do espaço 
urbano, as relações existentes, são por extrapolação, idênticas aquelas que existem entre países 
pertencentes ao núcleo central e os Países em Vias de Desenvolvimento semiperiféricos ou 
Países Menos Desenvolvidos periféricos. 

Peter Slowe, chama a atenção num pequeno artigo544sobre afirmações de Peter Taylor 
no seu livro Britam and Cold War, em que este assinala que a falta de projecção da Geografia 
Política se deve essencialmente ao reduzido interesse por parte da maioria dos geógrafos em 
abordar temáticas relacionadas com este assunto, de que resulta a falta de conceptualização 
teórica que a Geografia Política necessita para se projectar no contexto das outras Ciências 
Humanas e Sociais. Pelo contrário, insiste Peter Slowe, o que faltam são as teorias que se 
adequem à prática da Geografia Política no novo contexto mundial, um bom exemplo é dado 
pelo conceito desenvolvido por Peter Taylor sobre o neo-imperialismo resultante das relações 
entre os países do núcleo e da periferia que segundo o seu colega dificilmente se pode aplicar no 
contexto de um mundo Multipolar. A estratégia a seguir, passa por analisar os problemas da 
Geografia Política numa nova perspectiva em que a teoria se fundamente em hipóteses de 
trabalho realmente úteis: " My work, for exemple in «Geography and political power», is 
intended to locate geographical problems in a framework of political theory. The world is 
drastically reshaping itself and it is not going to wait for Peter Taylor's next book or the one 
after".545' 

Ainda segundo P. Slowe, existem numerosas temáticas que ganham cada vez mais 
actualidade dentro da Geografia Política, como sejam a delimitação das divisões fronteiriças, a 
relação entre o Estado e a Nação, as novas estratégias militares, transferência de competências e 
de poder do Estado para as Regiões, políticas de descolonização, integração e desadaptação 
territorial. O que interessa não é tanto delinear novas teorias em termos de Geografia Política, 
mas antes aplicar conscienciosamente aquelas que existem a novas metodologias de trabalho, se 
possível recorrendo ao auxílio de outras ciências Sociais e Humanas. A validade actual da 
Geografia Política é que esta é imprescindível para analisar as variáveis em jogo na 
confrontação político-ideológica e explicar os problemas mundiais no âmbito das relações de 
poder, sugerindo soluções que possam ajudar os povos oprimidos que sofrem e lutam pela 
liberdade. 

Em resposta ao artigo de Peter Slowe, Peter Taylor refere que realmente a Geografia 
Política não terá validade se os seus cultores continuarem a preocupar-se apenas com a 
elaboração de teorias que não podem ser aplicadas na prática, como é justamente o caso da obra 
Geography and Politicai Power. Onde apenas se elaboram teorias, por sinal extremamente 
conservadoras, para as quais P. Slowe propõe metodologias aplicadas a objectos de estudo já 
desajustados em termos espacio-temporais, sem responder à pergunta essencial que se resume 
na inquirição de quem controla realmente as decisões do Poder político a nível internacional, 
questão crucial a que a Geografia Política deve empenhar-se em responder. 

"Controversy in Political Geography" Area, London, 24, 3, 1992, pp. 321-322. 
P.Slowe,1992, p. 321 
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A Geografia na sua componente política, pertence mais aos geógrafos vinculados à 
Administração Pública (militar ou civil), que segundo Yves Lacoste estão ligados à investigação 
prática, do que aos geógrafos académicos, cujas pesquisas essencialmente teóricas se destinam 
a obter o Saber pelo Saber, encerrando-se numa torre de marfim irreal: "(...) esta afirmación 
cremos que, en cierta medida, es excessiva. No solo la Geografia «de los estados mayores», 
como el mismo Lacoste reconoce, «tanto hoy como antes, recuire a los resultados de las 
investigaciones científicas e empreendidas por los universitários (1976a, 1977, 19), sino que 
también las investigaciones de «los profesores» tienen, en mayor o menor medida, una intención 
de intervención política, sea inmediata o no. Adernas, no se puede olvidar que existe una 
mivilidad de geógrafos profesionales entre ambos âmbitos, cuando menos en determinadas 
circunstancias, como, por ejemplo, durante los conflictos bélicos. " 546 

Em termos epistemológicos, podemos falar numa ruptura da Geografia provocada pela 
Geografia Política, não porque esta deixe de se inserir nas correntes neopositivistas da época, 
mas mais pela novidade do objecto de estudo em si. O Estado que só pode ser analisado no 
âmbito de uma nova metodologia que se centra no intercâmbio entre a História e a Geografia. 

São poucos os autores que como H. Cairo Carou consideram que a Geopolítica tenha 
surgido sensivelmente na mesma altura que a Geografia Política, não só a partir das próprias 
concepções Ratzelianas, mas mais ainda pelas teorias do Almirante Mahan que analisa as 
relações espaciais entre as potências dominantes no globo, estabelecendo os condicionalismos 
necessários para a dominância das potências marítimas, no caso específico a Inglaterra, sobre 
todas as outras nações, que advém da posição geográfica, do número de habitantes, da extensão 
e configuração do território, das características étnicas da população e do sistema governativo. 

. A crítica de H. Cairo Carou aos pressupostos da Geopolítica clássica centram-se no 
facto desta considerar como objecto de estudo exclusivamente o Estado e a Nação, elaborando 
teorias nem sempre bem fundamentadas que têm por objectivo não a investigação académica 
mas sim fornecer argumentos teóricos para o expansionismo territorial do Estado. 

Muitas vezes o contexto espacial em que é feita a análise Geopolítica contempla apenas 
um espaço restrito, da ordem do conjunto de países ou um continente, sem considerar uma 
inter-relação a nível mundial dos factos em estudo. 

Depois do quase hiato dos estudos sobre Geopolítica verificado nas décadas 
imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial, em que poucos se dedicaram a esta 
temática, com a excepção de um ou outro geógrafo ou político norte-americano, que com uma 
visão conservadora dos problemas internacionais, preconizam no âmbito da Política de Blocos 
uma posição de força ou pelo menos de tensão permanente face à URSS e seus Aliados, o que 
levou Peter Taylor a comentar que os autores que escrevem sobre Geopolítica o fazem dentro 
de um ponto de vista tendenciosamente nacional. 

Este autor, considera já na década de 80, que a Geopolítica estuda os conflitos 
predominantes no sistema mundo devido às rivalidades existentes entre os Estados centrais, de 
características nitidamente imperialistas, em relação aos países semi-perféricos emergentes. 
Ambos estabelecem uma relação de domínio sobre os países periféricos que são aqueles cujos 
Estados não têm potencial económico e político internacional, vivendo numa relação de 
dependência face a um mundo bipolarizado entre o Ocidente e o Leste. Numa concepção 
epistemológica da Geopolítica, Peter Taylor distingue a teoria da prática: a primeira é 

546H. Cairo Carou, 1993, p. 197 
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caracterizada pelo aparecimento de modelos políticos resultantes da investigação académica a 
partir de elementos reais da política internacional, enquanto que a segunda se caracteriza pela 
aplicação prática dos códigos geopolíticos por parte da elite que dirige o poder Estatal, a 
diferentes escalas. 

A partir da década de 70, surge no dizer de H. Cairo Carou, aquilo que podemos 
considerar como sendo uma nova Geopolítica porque ligada à aplicação de modelos e de 
conceitos da (geo) Economia Mundial, segundo uma perspectiva de análise neo-marxista, o 
objecto de estudo deixa de ser o Estado isolado ou na sua inter-relação à escala mundial, para 
passar a centrar-se na análise das trocas económicas a nível global, enquadradas no sistema de 
produção capitalista. Segundo esta concepção, a organização da sociedade deixa de ser feita em 
função do espaço-tempo mas sim em termos do sistema de trocas de bens e serviços válidos 
para os padrões dessa época. A teorização da Geopolítica é para Peter Taylor menos uma 
análise histórico-política das relações Este-Oeste segundo uma óptica mackinderiana, para 
passar a ser, acima de tudo, um estudo político-económico do dualismo entre os países do 
Norte e do Sul mas também de um relacionamento diferente entre o Ocidente e o Leste. Para P. 
Taylor, a Geografia Política, que considera mais importante que a anterior, é caracterizada por 
uma interligação que se estabelece entre os diversos núcleos centrais, periféricos e 
semiperiféricos dos diversos países em que está organizado e dividido o Globo. 

Neste esquema conceptual a escala de análise pode variar entre o sistema Economia-
Mundo, pertencente ao âmbito da realidade, passando pelo Estado-Nação, que pertence ao 
domínio ideológico, até à escala local onde se integram os factos resultantes da experiência. A 
maior inovação nesta análise sistémica concebida por Peter Taylor é que deixa de dar primazia 
ao objecto de estudo centrado no Estado-Nação como o consideram a Geopolítica e a 
Geografia Política clássica, para o passar a fazer em relação ao sistema económico mundial. A 
explicação reside no facto de que os Estados só se podem comparar entre si quando existe uma 
interligação entre eles à escala global, mas não se pode aceitar a supremacia do Estado, o que 
desvirtua a imparcialidade da análise porque o geógrafo acaba sempre por tomar partido por um 
grupo de países, geralmente aqueles que são dominantes. 

Segundo H. Cairo Carou, diversas críticas se podem apontar ao sistema de análise 
teórica concretizado por P. Taylor, desde o facto de não se poder considerar a economia como 
determinante na análise política do sistema mundial, a par de existirem muitos Estados que são 
suficientemente autónomos para que não seja necessário tomar partido por nenhum deles. Por 
outro lado, o desenvolvimento de uma economia capitalista (ou socialista...) a nível global, não 
implica que haja o desaparecimento completo da entidade Estado, pelo contrário pode até haver 
em alguns deles um reforço da ideologia nacionalista devido à adopção de um modelo de 
economia planificada e proteccionista. O próprio Estado tem em si outros mecanismos de 
defesa da sua entidade nacional como sejam os aspectos político-ideológicos e culturais que 
mantêm a identidade da Nação. 

A originalidade de Cairo Carou consiste em preconizar o surgimento de uma nova 
Geografia Política de cariz humanista, em que o objecto de estudo deixe de ser o Estado como 
produto da sociedade, mas ao invés seja o indivíduo isoladamente ou em grupos, que limitam o 
poder do Estado. Será então uma Geografia de características antropocêntricas onde se dá lugar 
primordial ao estudo do «lugar», do espaço perceptível pela pessoa humana permitindo 
combinar materialismo e idealismo, objectividade e subjectividade. A Geopolítica deixa de ter 
como objectivo o estudo das relações externas do Estado num sistema de inter-relações 
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espaciais de teor económico-político, para passar a ser vista como uma Ciência de prática 
eminentemente social em que o objecto de estudo deixa de estar tão correlacionado com o 
Estado que é uma entidade cada vez mais contingente, passando a basear-se nas interligações 
das sociedades à escala mundial. A estrutura de cada sociedade procede da divisão em classes, 
relações de trabalho e das práticas sociais, sendo todas diferentes entre si, mas também da 
heterogeneidade das características naturais e humanas do espaço em que se inserem 

Janet Kodras, num artigo publicado na revista Political Geography e intitulado 
"Geographies of power in Political Geography"547, reflecte as novas correntes da Geografia 
Política, onde enfatiza o significado social do (contra) poder em termos espaciais e temporais. 
Implica por conseguinte, uma análise da intervenção política dos grupos sociais «esquecidos» e 
«marginalizados» num contexto histórico e numa diversidade de lugares situados em áreas 
muito diferenciadas do núcleo ou da periferia, quer se trate de ambientes rurais ou urbanos. 
Neste contexto, privilegiam-se as temáticas da Geografia Política que reflectem a aplicação e 
condicionalismos do Marxismo post-moderno ou o dinamismo auto-regulador do sistema 
capitalista, bem como as suas crises e contradições internas em determinados períodos 
cronológicos e épocas bem marcadas. Desde a estrutura do Estado em que as relações 
económico-políticas se baseavam no Fordismo (início do século XX até à Segunda Guerra 
Mundial), no Keynesianismo (entre a IIa Guerra Mundial e as crises petrolíferas da década de 
70, com o apogeu no Welfare State da IIa Belle Époque), no pós-Fordismo (sistema gestor das 
crises económicas dos Estados ocidentais entre a década de 70 e 80) e o neo-liberalismo norte-
americano e europeu, desde a década de 80 em que são exemplos as teorias económicas de 
Friedmann e políticas do Reaganismo e de Bush nos EUA. 

Outras temáticas abordadas pela autora referem-se às implicações resultantes da 
globalização da economia e a militarização dos Estados pós-Kenynesianos, que coincide com a 
distensão entre as duas superpotências no final da Guerra Fria.. A Geografia Política reflecte 
precisamente os novos contextos (internacionais que se seguiram ao fim do sistema Bipolar e à 
passagem para um mundo Multipolar, onde às considerações de ordem política se sobrepõem 
os aspectos económicos, em que o individualismo se sobrepõe aos interesses da comunidade. 
Precisamente por isso, abre-se diante de nós um vasto campo de estudo das relações político-
económicas do Poder personificado no Estado, mas este tornou-se uma entidade muito 
complexa onde coexistem diversos de grupos de pressão e de sujeição. Particularmente 
sensíveis a estes último aspecto, não podemos deixar de concordar que as diversas 
nacionalidades, as minorias étnicas, as classes sociais desfavorecidas, mesmo se integradas em 
movimentos sociais são claramente marginalizadas e por conseguinte adeptas de um contra-
poder anti-Estatal. Este último tornou-se actualmente o «fetiche sagrado» para os actuais 
cultores da Geografia Política e da Geopolítica, sendo caracterizado como a prática de um 
discurso de domínio do Estado por intelectuais, que têm uma visão simplista e particularizada 
do problema, cujo único objectivo é fazer valer as suas teorias académicas e do Poder 
constituído 

Na obra colectiva intitulada Rethinking Geopolitics, (1998), coordenada por Gearóid Ó 
Tuathail, e Simon Dalby, expõe-se novas concepções de vários autores sobre aspectos post-

J. Kodras, 1999, pp 75 -79. 
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modernas da Geopolítica, derivados da alteração do sistema-mundo resultante do fim da Guerra 
Fria. Escolhemos aquelas que nos pareceram mais significativamente inovadoras e /ou 
adequadas ao actual contexto político internacional. 

Segundo afirmam Gearóid Ó Tuathail e Simon Dalby, no artigo intitulado "Towards a 
critical geopoplitics", as concepções clássicas da Geopolítica são demasiado simplistas ao 
considerarem como base teórica de análise uma concepção do Mundo Bipolar, onde 
erradamente apenas se validou uma das teorias pró- Ocidentais sobre o inter-relacionamento 
espacial entre os diversos países do Globo, ou seja, apenas existiu uma linha de acção político-
ideológica unívoca sem conceber que a URSS e demais países comunistas, também teriam o seu 
ponto de vista Geopolítico sobre o Ocidente, fundamentado noutras concepções político-
ideológicas e espaciais mas que nem por isso devem deixar de ser consideradas menos válidas. 
O silêncio foi tão eficaz, que durante muito tempo pouco ou nada se conheceu das obras sobre 
Geopolítica produzidas nos países do Leste da Europa, mesmo agora, derrubados que foram os 
muros ideológicos, o que não significa precisamente que não se ergam outros baseados em 
fundamentalismos religiosos e nacionalistas. As teorias e concepções da Geopolítica Soviética e 
do Bloco de Leste e, posteriormente, da Rússia e dos numerosos países da Europa Centro-
Oriental continuam a ser mal conhecidos no Ocidente, resultando daí a falta de compreensão ou, 
pelo menos, a estranheza por parte dos diplomatas dos países Ocidentais sobre a actuação 
(geo)política da actual Rússia e de alguns dos países do Leste Europeu. 

No actual contexto da (trans)globalização há por conseguinte que repensar a 
Geopolítica num sentido mais crítico que chame a atenção para a pluralidade e multiplicidade 
de possíveis construções espaciais que se centram em novos objectos de estudo que não são 
aqueles mais clássicos a que estamos habituados. Destacamos pessoalmente, entre todos as 
novas pedagogias da História que implicam novas noções de espaço e de tempo, a projecção 
do imaginário político-iconográfico das diferentes comunidades, as representações do espaço e 
do poder político segundo os cidadãos urbanos e rurais, a reorganização das fronteiras em 
novas modalidades, entendidas como espaços divisórios existentes tanto no interior como no 
exterior do Estado. 

Em termos epistemológicos, a nova Geopolítica crítica faz uma interpretação dos 
objectos de estudo e uma análise dos problemas daí decorrentes de uma forma inteiramente 
inovadora: em primeiro lugar começa por uma imbricação entre a teoria e a prática, em que se 
pretende a participação não só das elites académicas mas de toda a população, se possível os 
principais interessados e visados nessa problematização. Segue-se a análise em si mesma que é 
feita através da abordagem dos problemas que é feita à escala internacional, intranacional, 
regional ou local, conjugando (ou confrontando?) a teorização conceptual com a prática 
cartográfica, as representações imaginárias com o concreto real, a dualidade entre os espaço 
produto do indivíduo isolado e da sociedade em si mesma. 

O objectivo geral da nova Geopolítica será a de estabelecer uma conceptualização 
espacial de identidade entre os diversos Estados e Regiões e num âmbito mais lato entre as 
paisagens, produto da interacção política das diversas populações. Nesta mesma obra em 
análise, outro artigo de Gearóid Ó Tuathail intitulado "Post-Modern Geopolitcs? The modern 
geopolitical imagination and beyond" (pp 16-39) refere-se à hegemonia do Estado, na 
concepção Gramasciana em que o controle da sua estrutura pelas elites politico-culturais só é 
efectiva quando detêm os meios de produção, o que significa que a actividade jurídico 
legislativa e as próprias instituições se subordinam ao poder económico nacional e internacional 
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nesse determinado contexto histórico. Neste caso concreto Gramasci reporta-se à classe 
dominante em Itália, que através de um líder carismático consegue no contexto do período 
histórico entre as duas Guerras Mundiais, dominar com sucesso as estruturas de um Estado de 
ideologia neo-liberal e regime monárquico para subalternizar as outras classes sociais e 
controlar as indústrias, o sistema económico-financeiro e os grandes latifúndios, num processo 
ditatorial que permitiu uma certa estabilidade política e social durante certo período do 
fascismo. 

Em termos prospectivos, já em 1920 Gramasci escrevia que os EUA iriam abrir 
caminho a uma nova perspectiva histórico-cultural, devido ao advento de uma era de altos 
padrões de consumo que atrairia um número elevado de imigrantes cujo potencial iria fortalecer 
ainda mais a economia norte-americana e por conseguinte criar condições para uma situação de 
domínio político a nível mundial. Por conseguinte, identificava os interesses morais, intelectuais 
e político-económicos dos EUA com os da Humanidade em geral. Pessoalmente considero que 
este conceito foi sintetizado melhor do que ninguém por Peter Tylor numa frase lapidar: "moral 
and intellectual leadership".548 

Para G. O Tuthail, o conceito de Gramasci é impreciso porque este além de não 
explicitar convenientemente as condições necessárias para a hegemonia de determinada 
potência, não se deu conta de que a hegemonia em termos Geopolíticos só faz sentido se 
estiverem reunidas as condições necessárias para isso, que ao contrário da década de 30, 
deixaram de ser predominantemente político-ideológicas para passarem a ser do domínio 
económico: (...)" I have argued chewhere, of the imprecision of the Gramascian notion of 
hegemony, when a condition of hegemony does or does not exit. They note that's a geopolitical 
order is always partial and precarious but neverless specify their geopolitical orders as 
permanent discrete, identifiable periods of time (...) A non-hegemonic geopolitical order is not 
admitted as a possibility. The current post-Cold War epoch is described as a hegemony without 
a dominant state hegemon, a geopolitical order dominated by powerful countries like Germany, 
Japan and the United States, integrated by worldwide markets and regulated by transnational 
institutions and organizations like the European Union, the World Trade Organisation, the 
International Monetary Fund, and the World Bank (...) The hegemonic ideology of this epoch is 
transnational liberalism, the belief that universal progress lies in the expansion and extension of 
capitalism markets across the globe."549 

Segundo este ponto de vista, deveríamos falar não em termos de representação política 
no espaço mas sim de significado e preponderância da economia em termos espaciais, em vez 
do termo Geopolítica seria mais correcto falarmos em Geopolítica Económica. 

Numa perspectiva modernizante da Geopolítica, G. Ó Tuathail assinala a concepção da 
relatividade do espaço que se traduz na indefinição de limites de territórios (sejam eles Estados, 
regiões ou áreas urbanas) onde se interpenetram uma multiplicidade de significantes 
iconográficos produto da interpenetração de culturas. O espaço é entendido como algo onde o 
imaginário tem lugar, mas ao mesmo tempo onde interactuam fenómenos bem concretos: 
1-0 espaço, entidade perceptível tem determinados atributos que resultam da ocorrência 
temporal dos factos Geopolíticos. 

P. Taylor, 1999, p. 109 
G. Ó Tuathail, 1998, p. 19. 
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2-Em termos espaciais, a área do território está dependente da soberania do Estado, sendo por 
isso determinante para o poderio nacional e internacional deste último. A sua hegemonia faz-se 
de acordo com a capacidade de modernização em termos económicos, culturais e políticos, 
segundo uma perspectiva de domínio egocentrista do Ocidente no que se refere aos conceitos e 
modelos político-históricos. 
3-Segundo Agnew (1994) que quanto a nós se assume como neo-ratzeliano ao afirmar que a 
concepção de dominância e mesmo de expansionismo de um Estado é mais acentuada nos 
regimes totalitários, que a põem em prática através de políticas nacionalistas e imperialistas. 
Segundo uma perspectiva que podemos classificar como Darwinista, refere o supracitado autor 
que o domínio espacial do Estado se manifesta pelos quantitativos demográficos existentes, nos 
recursos económicos postos à disposição das actividades produtivas e na posição e localização 
do território face à contingência histórica do momento. 

Num modo pertinente, interroga-se o autor desta Dissertação se a globalização não 
conduzirá ao fim da Geopolítica, visto que tudo aquilo que constituía o seu objecto de estudo, 
como sejam as inter-relações entre Estados num contexto espacial diferenciado tendem a 
desaparecer com a uniformização dos modos de vida, dos padrões e estilos da sociedade 
consumista segundo o modelo norte-americano. Verifica-se o gradual desaparecimento político-
económico das fronteiras entre Estados, a par da diminuição do seu poder decisório em 
benefício dos organismos internacionais e regionais-locais, implicando que os aspectos políticos 
deixem de ter relevância em relação aos económicos, sendo que estes «desterritorializam o 
espaço», precisamente aquilo que a Geopolítica considerava a essência do seu objecto de 
estudo. 

A Geopolítica post-moderna terá então que se basear noutros pressupostos, em que a 
representação do espaço é muito mais uniforme e monótona (?) porque assente na 
transnacionalização que implicará não só uma globalização dos modos de vida, como também 
no domínio do poder político, uma sobreposição entre o global-naciomal-local. O Poder 
pertencerá a quem dominar as novas tecnologias e estiver situado em «nós» de centrais de 
comunicação, que permitem a difusão instantânea de informação no tempo-espaço, vitais para 
controlar as migrações internacionais, as operações financeiras, o movimento geral de pessoas e 
bens, os recursos naturais, o know-how necessário à especialização tecnológico-científíca no 
sentido de preservar a todo o custo a hegemonia mundial. 

A estrutura do espaço, segundo o post modernismo de Luke (1996), que o autor desta 
Dissertação denomina de «futuro-fantasismo» torna-se simultaneamente mais simples, pela sua 
uniformização, mas também mais complexo porque adquire uma dimensão social e vertical 
referente à utilização das novas tecnologias. A introdução desse know-now relativo à difusão da 
informação, influenciará uniformemente todas as sociedades e territórios numa escala global, 
conduzindo ao conceito de «ciber-esfera» em que o «ciber-espaço» em contraposição ao espaço 
real, se caracteriza pela «desterritorialização» que afecta as pessoas. Estas deixam de ser 
agentes de produção politicamente activos para serem substituídas por cyborgs. A paisagem, as 
heranças culturais e étnicas tendem no sentido do isomorfismo, onde já não há lugar para as 
ideologias conduzindo a num sistema de post capitalismo vazio, em que apenas imperam 
critérios de ordem economicista. A desterritorialização provocará uma perigosa instabilidade em 
diversas regiões do mundo, nomeadamente em África e na Europa, devido à perda de múltiplas 
identidades, a que a actual e futura(?) hegemonia norte-americana só porá cobro na medida em 
que afecte os seus interesses geoestratégicos e geoeconómicos. 
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No relacionamento internacional, segundo a teorização de Agnew e Corbridge (1995) e 
(1998) refere-se que a sociedade será caracterizada por uma uniformidade a nível político-
ideológico, mas também em termos académicos e sociais. A este propósito, Mann (1994) 
explica que as relações sociais e de trabalho serão cada vez mais importantes em detrimento 
daquelas que existem entre o Estado e a Nação. A própria transglobalização poderá muito bem 
traduzir-se naquilo que se designa por bi-globalização em que a disputa pelo poder político-
económico se dará essencialmente entre duas macro-regiões a nível global que julgamos nós, 
serem possivelmente os EUA e a Europa face à China e ao Japão associados a outros países 
pertencentes à «esfera de co-prosperidade asiática». 

Como nota de optimismo, também existem académicos que perspectivam uma evolução 
Geopolítica post modernista diferente, no sentido de uma consciencialização ecológica de 
preservação do meio ambiente à escala global, que passaria a centralizar as preocupações 
político-ideológicas a nível nacional e internacional. Poder-se-á mesmo falar na transformação 
da Geopolítica post-moderna numa Geoecologia radicalizante cujo objectivo seria aplicar 
medidas político-económicas à escala global para preservar o ecossistema terrestre. 

Num artigo de Cario Bonura, publicado na já referenciada obra colectiva de G Ó 
Tuathail sob o título "The Occulted Geopolitics of Nation and Culture-Situating political 
culture within the construction of geopolitical ontologies", explana-se uma perspectiva da 
Geopolítica bastante diferente das aludidas nos parágrafos anteriores, referindo-se como 
premissas essenciais que a percepção do espaço depende da nossa própria introspecção que, por 
sua vez, está dependente das nossas raízes socioculturais.550 Os próprios conceitos de território, 
Estado, soberania nacional, fronteira, não são uniformes, antes estão dependentes da 
subjectividade da representação que deles fazemos, consoante as nossas referências e 
identidades socioculturais. 

Poderemos então afirmar que a influência das concepções culturais é determinante no 
objecto de estudo da Geopolítica: o conceito de Estado-Nação, soberania e fronteira não estão 
dependentes apenas das concepções teóricas que fomos adquirindo mas da prática resultante da 
sua implementação. O exemplo mais evidente ressalta no traçado das fronteiras que não 
obedecem apenas às contingências histórico-geográficas ou às características naturais mas 
também à própria concepção político-ideológica e cultural que os governantes (o Estado) e a 
sociedade em geral (a Nação) têm das relações internacionais entre países vizinhos. Por 
conseguinte, será esta uma classificação normativa daqueles conceitos porque dependente da 
concepção teórica que a sociedade e os poderes político- administrativos dela fazem num 
determinado momento (contexto histórico) e lugar ( território onde o Estado exerce a sua 
soberania). 

A nova Geopolítica repensou os problemas de identidade cultural, até há pouco tempo 
referenciados apenas em termos colectivos de uma civilização, mas agora perspectivada em 
termos globais, o que se reflecte nas construções teóricas empíricas (?) que se tentam aplicar na 
prática à explicação e/ou resolução de um determinado problema político num dado momento e 
lugar. Esta cultura política tende para a homogeneização que conduz a uma identidade política 
que é comum a cada vez mais espaços geopolíticos. Porém essa homogeneização é muitas vezes 
apenas aparente porque (ainda) existem importantes diferenças a nível mundial nos regimes 

Poderemos estabelecer um certo paralelismo com a Gesthalt alemã. 
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políticos, na identidade das Nações, na organização da estrutura dos Estados, na condução da 
política externa, na delimitação de fronteiras e na importância da soberania nacional. 

A identidade politico-cultural de um Estado-Nação que depende em muito da coesão da 
sua soberania sobre um dado território, resultante da actuação de forças centrípetas, não é 
imutável, porque no decorrer de períodos histórico-geográficos, mensuráveis em termos de 
tempo-espaço, são diversas as transformações existentes, devido a progressos tecnológico-
científicos e a factos históricos importantes que fazem mudar os valores, atitudes de uma Nação 
e quantas vezes os regimes políticos do Estado. 

Actualmente torna-se difícil, senão mesmo impossível como pretendia Dalby, delimitar 
todo o Globo em áreas de influência político-culturais distintas devido à sobreposição das 
influências políticas e religiosas num contexto transfronteiriço. As transformações operadas no 
Bloco de Leste fizeram diminuir o interesse pelos conceitos político-ideológicos dos EUA ou 
melhor, da política externa do Pentágono, que diga-se de passagem vinha acusando importantes 
divergências em relação aos Aliados Europeus. Em contrapartida, houve um renovar de 
interesse pelos valores e pela cultura massificada dos EUA resultantes do facto de deterem a 
hegemonia na difusão informativa acrescida do estatuto de única potência político-militar com 
capacidade de intervir à escala Global, em que necessariamente as suas referências culturais 
mais facilmente transmissíveis, gozam de um estatuto privilegiado. 

0 geógrafo Simon Dalby assina na obra supracitada de G. Ó Tuathail, outro texto 
intitulado "Geopolitics and Global Security-Culture, identity, and the «pogo» syndrome", 
Londres, 1999,pp.295-309, onde começa por referir o que designa por «missão» da Geopolítica 
no contexto da Guerra Fria e que seria essencialmente a formulação das identidades e relações 
de Poder a nível internacional, apontando os locais de maior tensão político-militar e as 
resoluções para esses problemas, quer fossem por via pacífica ou militar. Por conseguinte seria 
uma Geopolítica essencialmente ideológica que se contrapõe à actual Geopolítica ecológica, 
destinada a alertar a população mundial para os problemas ambientais, que exigem soluções 
urgentes e enérgicas que só podem, por isso mesmo, ser tomadas por um amplo conjunto de 
países. 

A segurança global a nível político-ideológico passa por uma Geopolítica de culturas. 
Actualmente apesar da heterogeneidade cultural, há a tendência para um eurocentrismo 
resultante da dominação post colonial de vastos territórios onde os Europeus deixaram as 
marcas da sua civilização, quando não mesmo relações de dependência entre as antigas colónias 
(periferias) e as metrópoles (núcleos). Neste contexto, a diversidade cultural pode em parte ser 
explicada não só por razões étnicas mas por existirem estruturas sociais e económicas 
diferenciadas entre os diversos países do Globo, mas refere prudentemente: "These explorations 
have been facilitated by and inversion of the normal direction of application of the tools of 
academic anthropology. Instead of moving from the «in here» of the faculty club to examine 
«cultures» «out there», the new critical literature has reversed direction to examine the «in 
here» of expeert technical pratices of security analysis from «out there» in the new reflexive 
academic spaces of postmodern thinking (...)But careful reflection on these ways of thinking 
about contemporary political arguments suggests that the geopolitical framework in play here is 
misleading. Specifically, the premise of «one» or «many» is not very helpful in understanding the 
political opinions available, much less the process already in motion. It is probably much more 
helpful to argue that there is both one culture and many cultures simultaneously as globalization 
involves both the reinvention of identities and their appropriation. While global culture may be 
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resisted in many ways, the weapons of resistance are often the tools of the culture that is being 
resisted "551 

No que concerne à questão da segurança global, haverá todo o interesse não em 
uniformizar as culturas sob a liderança hegemónica de uma delas só, porque adquiriu maior 
importância a nível político e económico como é o caso dos EUA, mas antes em incentivar o 
surgimento de uma cultura que seja o somatório de identidades referentes a uma série de 
culturas diferenciadas, capazes de se integrarem no fenómeno da globalização e que por isso 
mesmo constituam uma alternativa eficaz e válida à cultura e valores norte-americanos. 

551 S. Dalby in G. Ó Tuathail, Rethinking Geopolitcs, "Geopolitcs and Global Security, Culture, identity, and the 
«pogo» syndrome", London, New York, 1998, pp 208-209. 
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CONCLUSÃO 

Sendo especializações ou ciências autónomas da Geografia, a Geografia Política, a 
Geopolítica e a Geohistória permitem-nos no âmbito desta Dissertação perspectivar ao mesmo 
tempo o seu lugar no contexto e utilidade no conjunto das Ciências Humanas e Sociais e 
equacionar a sua utilidade num mundo em plena mudança, desde logo propício ao corte 
epistemológico Althusseriano face ao conjunto de valores e atitudes da Ciência em Geral. 

As interrogações que se levantam à Geografia Política, Geopolítica ou Geohistória 
prendem-se com as questões relativamente à sociedade em geral: serão estas ciências actuantes 
num contexto espacial em rápida mutação?, mais ainda, serão elas úteis para explicar como há 
meio século atrás se processavam os fenómenos políticos resultantes da actuação da sociedade 
sobre o Globo?. Acerca da primeira questão, podemos afirmar sem sombra de dúvidas que o 
objecto de estudo, independentemente de lhe chamarmos Geografia Política, Geohistória ou 
Geopolítica, soube adaptar-se aos novos conceitos resultantes das profundas alterações 
científico-tecnológicas dos últimos anos; enquanto em relação ao segundo aspecto, as certezas 
do renovar da actividade da Geografia Política e ciências afins reside precisamente na suas 
capacidades de explicarem «conflitos velhos em espaços novos» e vice-versa, ou seja nas 
possibilidades analíticas de fenómenos sócio-políticos que se pensavam para sempre subterrados 
sobre os escombros das cinzas da Segunda Guerra Mundial, como sejam as questões dos 
nacionalismos, resultantes da afirmação de identidades culturais e religiosas dos povos, do 
direito à afirmação da diferença. No âmbito das minorias nacionais ou sociais, afinal o que fez a 
«coroa de glória» da Geografia Política e sobretudo da Geopolítica nos decénios de 30 e 40, 
todos estes fenómenos estão novamente a voltar à ribalta da Nova Ordem Internacional, sendo 
que agora são os próprios governantes que cinicamente, enquanto apregoam o pacifismo e 
fazem gala do pan-europeísmo e da transnacionalização, fomentam os nacionalismos e a 
xenofobia, que ao contrário de há meio século atrás encontram pronta difusão através dos meios 
de comunicação sofisticados que permitem informar quase instantaneamente à escala global 
sociedades cada vez mais cinzentas e ávidas de sensacionalismo. 

Actualmente, não interessará tanto o facto político de per si mas antes as suas 
repercussões económicas, o que significa que a Geografia Política e a Geopolítica mais 
clássicas, possam cair num excessivo domínio académico, sem encontrar eco junto do grande 
público, que hoje ao contrário de ontem, se interessa mais em saber em que medida é que os 
factos políticos (sejam eles a irrupção dos nacionalismos num país Árabe, o irredentismo 
expansionista numa república Euro-asiática ou o domínio económico-político dos norte-
americanos num país da América Central ) afectam as decisões e o volume de negócios das 
grandes empresas transnacionais e os mercados bolsistas financeiros mundiais de cujas decisões 
estamos todos interdependentes. 

Por conseguinte, embora se possa estabelecer um certo paralelismo entre os fenómenos 
políticos da década de trinta e quarenta e aqueles que acontecem no final do século, existem 
diferenças fundamentais que exigem uma nova capacidade de adaptação das Ciências Políticas 
em geral, trata-se da globalização da informação, dos hábitos usos e costumes, a par do 
predomínio cada vez mais acentuado da (trans)economia sobre a sociedade que tem por 
desumano o facto de alargar o fosso entre o sistema económico e o respeito pelo direito à 
diferença do indivíduo enquanto pessoa, dos grupos socialmente ou politicamente 
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marginalizados. A desumanização, produto da expansão tentacular da economia global, poderá 
amanhã provocar conflitos sócio-políticos de características imprevisíveis incapazes de conter a 
explosão social que se avizinha, derivado do número cada vez maior de indivíduos postos à 
margem da sociedade.. 

Dois caminhos podem seguir a Geografia Política e a Geopolítica: o primeiro consistirá 
em explicar os fenómenos político-sociais segundo uma nova leitura espacio-temporal 
(insistindo mias neste último ponto do que no primeiro) dando origem ao aparecimento de uma 
nova área temática que é a Geohistória como fazem os membros da Escola Inglesa de 
Longhborough e de Cambridge discípulos de Peter Taylor e que têm na publicação Politicai 
Review Quaterly o seu órgão informativo. A outra opção diz respeito à adopção de teorias 
mais futuristas (?) também da autoria de investigadores ingleses, sobretudo de O Thuathail que 
resulta da percepção dos fenómenos político-sociais segundo um ponto de vista post-
modernista em que o espaço é percepcionado numa relação técnico-cientifica mecanicista, onde 
a capacidade de informação e a robotizaçâo versus cibernética assumem papel crucial no 
ciberespaço Mas segundo o nosso parecer, numa perspectiva demasiadamente geoeconómica. 

Outra perspectiva mais conservadora, mas provavelmente mais realista, é preconizada 
por Peter Slowe que considera que a Geografia Política e a Geopolítica devem tradicionalmente 
continuar a investigar as mesmas temáticas de algumas décadas atrás, preferencialmente 
ocupando-se do mesmo objecto de estudo-o Estado e as suas inter-relações- sem modificar as 
áreas de intervenção dessas duas ciências. 

Posição diametralmente oposta, a de Janet Kodras que vislumbra na Geografia Política e 
na Geopolítica uma intervenção social activa, diríamos mesmo radicalizante, pois devem 
debruçar-se essencialmente sobre o papel das minorias, dos excluídos e marginais das 
sociedades urbanas, de todos os grupos minoritários com ideologia política activa, 
especialmente os grupos ecologistas. Ao colocar-se numa posição diferente dos anteriores, 
privilegiando a Geoecologia em detrimento da Geoeconomia. Poderemos interrogar-nos se 
Geografia Política e a Geopolítica darão lugar às duas ciências anteriormente mencionadas? A 
nossa posição não é tão rígida e assenta nos seguintes pressupostos: 

1-A Geopolítica no sentido clássico do termo, continuará a ser fundamental como um 
ramo da Geografia Humana, uma vez que o seu objecto de estudo essencial continua a ser o de 
localizar espacialmente e explicar os fenómenos políticos como sejam os conflitos fronteiriços, 
os nacionalismos e o expansionismo dos povos, que por serem fenómenos cada vez mais 
relevantes darão uma importância mais acentuada a este ramo da Geografia Humana, que se 
tornará progressivamente mais especializado à medida que aqueles fenómenos políticos ganhem 
uma importância inquestionável. Podemos até interrogar-nos se a especialização da Geopolítica 
através da análise sistémica , da (re)formulação de modelos e até porque não, no ressuscitar de 
velhas teorias não lhe dará veleidades de autonomia total em relação à Geografia Humana 

2 - A Geografia Política, menos autónoma porque mais relacionada com a Sociologia e 
também claro está com a Geografia Humana, pretende actualmente por confusão dos seus 
próprios cultores, abarcar num mesmo conjunto todas as temáticas que são também inerentes à 
Geopolítica e à Geohistória, isto porque da nossa observação pessoal cuidamos de observar que 
qualquer assunto da Geografia Humana onde entre a componente política é logo rotulado como 
pertencente à Geografia Política sem ao menos se investigar se não seria mais lógico incluir 
esse assunto na Geografia Económico-Social, na Geografia Regional ou na Geografia 
Administrativa. Verdade seja, que aquilo que se entende por Geografia Política, apresenta não 
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raro uma diversidade de assuntos que podem originar uma certa confusão quanto ao seu 
enquadramento, sendo necessário que antes de mais defina o seu objecto de estudo e o campo 
de acção em que pretende actuar que é fundamentalmente as relações de Poder dentro da 
organização do Estado até ao seu limite fronteiriço. 

3-0 termo Geohistória é utilizado mais das vezes para encobrir a Geopolítica, considerada 
ainda para muitos, palavra e significado tabu, na verdade trata-se de algo diferente, mais do que 
uma simples imbricação entre a Geografia e a História, dentro de uma perspectiva dinâmica com 
o objectivo de apreender os fenómenos políticos. A Geohistória é o e estudo dos factos 
políticos segundo um ponto de vista cronológico-temporal do passado mas aplicado à 
compreensão do presente, situando-os sempre em termos espaciais, quase que ousaríamos 
subscrever inteiramente a opinião de que a Geohistória é uma modernização da Geopolítica, 
mas dentro de uma análise e num contexto espacio-temporal diferente. 

Dentro dos cultores da Geopolítica com um sentido ainda de certo modo clássico, 
distingue-se a Escola de Geografia Francesa, Norte-Americana, Espanhola e Canadiana, sendo 
que sob uma perspectiva teórico-prática. A Geografia Política, com um significado mais lato e 
flexível em termos científicos, aparece-nos tratada em inúmeros Seminários, Congressos e 
Debates por parte de autores Brasileiros, Norte-Americanos, Indianos, Ingleses, Russos, 
Finlandeses, Espanhóis e de muitas outras nacionalidades...com excepção dos portugueses. A 
Geohistória, é neste momento quase um domínio exclusivo dos autores anglo-saxónicos que 
definem mais rigorosamente o seu corpo conceptual e objecto de estudo, mesmo até a sua 
componente epistemológica, é apresentada por autores Ingleses Qá mencionados os mais 
significativos) enquanto que os Norte-Americanos se mostram mais activos nos debates 
suscitados através da aplicação prática aos problemas políticos actuais, basta para isso consultar 
os diversos eventos (por exemplo através da Internet) em que participam numerosos 
investigadores destas nacionalidades. 

Uma provada vitalidade destas Ciências autónomas(?), é a presença no 29° Congresso 
Internacional de Geografia a realizar este ano em Seul: "the cooperation of IGU with Korea and 
the United Nations University in regard to the support of young geographers from all over the 
world to participate in the Seoul congress: all these facts off official and private endeavours to 
promote scientific and organizational cooperation among geographers and geographies all over 
our planet are promising and encouraging signs for IGU's future"552 entre os numerosos 
participantes, cerca de meio milhar proveniente de mais de 80 países dos quais cerca de 60 irão 
apresentar comunicações subordinadas à Geopolítica / Geografia Política, o que demonstra 
bem a importância que lhes é concedida, quer na sua vertente teórica através de comunicações 
e debates, como na componente prática pelas diversas análises referentes ao projecto da Carta 
Política do Mundo:The objective of the Commission has remained unchanged during the whole 
period 1996-2000.It was to study fundamental politico-geographical and geopolitical processes 
issues of political geography"553 especialmente no que concerne às seguintes áreas temáticas: 

1 - As dificuldades da implementação do sistema demo-liberal ocidental nos países do 
Leste Eurasiático e nos países do Hemisfério Sul: a geografia eleitoral nesses países atendendo 
às especificidades culturais, políticas, religiosas e económicas das populações aí existentes. 

E. Ehlers, U. Dõrken,, Bona, 2000-A, p. 3 
Idem, Bona, 2000-B, p. 164 
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2 - A nova ordem Geopolítica mundial, atendendo particularmente à progressiva 
destabilização provocada pelas áreas politicamente mais instáveis como os Balcãs, o continente 
Africano e os novos países provenientes da desagregação da U.R.S.S. 

3 - Os impactos resultantes da globalização e da (trans)internacionalização mundial: 
reflexos na sociedade, na política e no meio envolvente. A reacção à globalização que se traduz 
no (re)surgir do regionalismo no início do século XXI. 

4 - Problemas e desafios resultantes da nova organização politico-territorial em função da 
integração espacial a nível supranacional e a fragmentação à escala subnacionai. 

Dentro das comunicações a apresentar, foram realizados trabalhos prepasratórios nos 
últimos anos, que foram objecto de comunicações noutros eventos ou por correio electrónico, 
mas cujas temáticas servirão como ponto de partida para debates mais pormenorizados a 
apresentar no Congresso da U.G.I., sendo de destacar pelo seu título aquelas que pela 
pertinência dos assuntos e pela reputação dos seus autores nos parecem particularmente 
importantes no domínio da Geografia Política e da Geopolítica, tendo segundo um critério 
meramente pessoal destacado as seguintes: 

a) Dentro da história da Geopolítica, temática que nos atrai particularmente, "European 
between Political Geography and Geopolitics: the Centenary of Ratzel's «Politische 
Géographie», Trieste, Itália, Dezembro de 1997. Como assunto principal, a influência de Ratzel 
nos geógrafos das primeiras décadas do século XX e a validade actual dos conceitos 
apresentados sobre a divisão de algumas áreas do globo, sobretudo da Europa em áreas 
geopoliticamente distintas. O ressurgimento da identificação da estrutura do Estado com os 
anseios nacionalistas. 

b) A conferência intitulada "Mare Nostrum ,Geopoíitcs of the Mediterranean and its 
Margins (Adriatic, Aegean and Black Sea)", Menton, Monaco, Setembro de 1997, abrangeu os 
problemas específicos dos países que bordejam a bacia do Mediterrâneo ou de mares interiores 
(França, Itália, Grécia, Espanha, Israel, Rússia, Egipto, Eslovénia e Croácia, mas também o 
Reino Unido, os EUA e a Suíça; com muitos mais justificativos se impunha a presença de 
Portugal que não teve delegados nesta conferência) no contexto Geopolítico regional, inter
regional (Europa) e mundial. 

c) Outra conferência intitulada "Globalization and Geopolitics in Post-Modem World'"', na 
Universidade de Haifa e Universidade Bem Gurion do Negev, Israel, Janeiro de 1999 Tratou-se 
essencialmente dos efeitos da globalização na redefinição do papel das fronteiras, do conceito 
de nacionalismo e Estado na actualidade; temáticas que talvez se enquadrem mais nas novas 
correntes da denominada Geohistória. De assinalar a presença de participantes portugueses. 

d) Na sequência da anterior, a conferência intitulada "Boundaries under 
Stress",Universidade de Durham, Reino Unido,Julho de 1998, tratou-se não só dos problemas 
Geopolíticos de disputa de territórios fronteiriços, da noção versus identificação entre soberania 
e nacionalidade, a delimitação das águas territoriais mas também dos problemas socio
económicos que daí advém, como os refugiados, o direito penal internacional, os emigrantes 
clandestinos. 

e) "Nationalisms and Identities in a Global World", Maynooth, Republic of Ireland, 
Belfast, Irlanda do Norte, Agosto de 1999. Tratou-se essencialmente da iconografia do 
nacionalismo através da representação cartográfica e de diversa simbologia, mas também da 
existência paradoxal de diversos nacionalismos a escalas diferentes num mundo que tende a 
caminhar para a globalização versus uniformização transfronteiriça. De salientar que um dos 
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organizadores foi o Prof. Gearoid O'Tuathail, um dos mentores da necessidade de se proceder à 
reformulação da Geopolítica. 

f) "The joint session of the Comissions on Public Administration and on the World 
Political Map «Ethnicity and Territorial Self-Government: Atlantic and Eurasian Experiences», 
Lisboa, Setembro de 1998. Tratou-se de uma conferência sobre administração regional num 
sentido modernizante e mais lato, particularmente no que respeita às autonomias regionais, à 
regionalização e federação inter-estados. O relacionamento político-económico e cultural entre 
os países do Centro e os da Periferia. 

g) "The End of the High Sea, a Geopolitics of the Atlantic (Maritime Boundaries, Conflicts 
and Cooperations). Trata-se essencialmente de repensar a importância geopolítica, 
geoestratégica(?) e geoeconómica(?) do Oceano Atlântico no contexto mundial. 

h) "Challenging the American Century",Loughborough, Reino Unido, Julho de 1999.A 
conferência, da autoria do Prof. Peter Taylor, reporta-se essencialmente a aspectos da «nova 
geopolítica», enquadrada por conseguinte na Geohistória, em que se debate a resistência de 
diferentes culturas e sociedades com graus de desenvolvimento diversos à globalização do(s) 
valor(es) sócio-económicos e políticos norte-americanos. 

i) "Political Landscapes: On the Threshold of 21 st.Century and Emerging Patterns", 
Chandigarth, índia, Dezembro de 1999. Debateu-se essencialmente as estratégias de 
sobrevivência nos meios rurais dos países em vias de desenvolvimento, bem como as relações 
sócio-políticas existentes na generalidade das áreas rurais. 

j) A conferência "Centrality and the World-System", Bordéus, França, Abril de 2000, em 
que se tratou especialmente do relacionamento entre os países do Centro, das Semi-Periferias e 
Periferias. A globalização e a integração nos blocos político-económicos supra-regionais 
tenderá a esbater a marginalizarão dos países periféricos; ou pelo contrário dentro de outra 
perspectiva geopolítica conduzirá à concentração de poderes político-económicos num número 
cada vez mais reduzido de países. 

k) "Political Geography in the 21th. Century. Understanding the Place-Looking Ahead", 
Portorose, Eslovénia e Gorízia, Itália, Maio de 2000.Este evento consistiu numa série de 
debates sobre as estratégias futuras de integração na Europa: o relacionamento com a NATO, a 
integração dos países do Leste Europeu e dos Balcãs, a implementação de regimes demo-
liberais nos países ex-comunistas e as tendências políticas dos eleitores, a questão das políticas 
ambientais a diferentes escalas de análise. Realizou-se uma work-shop sobre a cooperação e a 
integração europeias, particularmente no que se refere à região Balcânica, definindo as 
estratégias a adoptar. 

No que respeita ao Congresso da U.G.I. de Agosto do presente ano na cidade de Seul, 
talvez não escolhida fortuitamente devido ás características geopolíticas peculiares de toda a 
região envolvente: "For Koreans, Seoul is representative of Korea, the heart of the Korean 
Peninsula, and a symbol of their being(...)Seoul is the center of Korean culture and its 
destiny(...)Such political and cultural changes in history are clearly written on the face of Seoul, 
the political and cultural center of Korea " 554 a temática principal da secção de Geografia 
Política reporta-se às alterações (geo)políticas resultantes da integração versus 
desconcentração de diversas áreas do globo - particularmente da Ásia do Sudeste - em face da 
globalização mundial; o tema-base para debate é sugestivo: "Changing Political Mosaics of the 

Y. Woo- Bona, 2000 pp 5-7 
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World: Processes of Integration and Disintegration, com o subtítulo "States and Territories: 
Processes of Integration and Disintegration, sendo abordados os temas específicos da 
Integração como sejam a cooperação entre os países do Centro e da Periferia, a segurança 
internacional dos pequenos países, entre outros. Sobre o processo de Desintegração saliente-se 
o desmoronamento dos Impérios no mundo pós-moderno, a autodeterminação de Estados e a 
marginalização internacional de alguns deles no contexto da NOEI, a dependência internacional 
do Terceiro Mundo. 

A nível regional, o tema de debate "Asia-Pacific Rim in the Postmodern World Conflict" 
que trará para debate assuntos tão cruciais como o fim da hegemonia Ásia-Pacífico em termos 
económicos, a Geopolítica do poder na Ásia do Sudeste: conflitos de poder e segurança 
particularmente na Península Coreana; o que nos faz reflectir sobre se no contexto Geopolítico 
pós-moderno as premissas definidas primeiramente por Mackinder se encontrarão tão 
desactualizadas como pretendem os seus detractores. 

A mensagem de esperança deixada para este Congresso da U.G.I. pela Geopolítica talvez 
resida nos assuntos debatidos dentro do âmbito da Cooperação como sejam "Transformation of 
political and economic system", "Transnational economic cooperation" e "Living with Diversity 
in the Asia-Pacific Rim" que subentende um novo papel para a Geopolítica como ciência 
preferencial para o estabelecimento da fraternidade e da compreensão universais. 

No final da Dissertação duas palavras se impõem sobre o equacionar de novos 
problemas por nós investigados e fundamentados: 

Sobre a geografia Ratzeliana consideramos que esta enquanto se ocupa apenas das 
formas do Poder que são representadas pela estrutura do Estado, se insere apenas e só na 
Geografia Política. Mesmo os ideais expansionistas dos nacionalismos e do Estado que se 
atribuem à concepção de F. Ratzel não nos permitem em definitivo considerar como 
pertencendo ao domínio da Geopolítica, porque o geógrafo alemão apenas especulou sobre 
postulados teóricos nos quis não se traduziriam na aplicação prática que os teóricos do 
militarismo do IIo Reich lhe quiseram dar. Muito menos o podemos incluir num dos pioneiros da 
«Geopolitik» alemã porque esta é por definição a própria aplicação prática das teorias 
expressamente designadas como expansionistas das fronteiras de um Estado. 

Interrogamo-nos se os geógrafos K. Haushofer e H. Lautensach, especialmente este 
último, se podem incluir na Geopolitik alemã tal como os ideólogos do nazismo a conceberam, 
parece-nos antes que por razões circunstanciais todos os geógrafos alemães que propuseram 
teorias novas no domínio da Geopolítica entre os anos trinta e quarenta na Alemanha e mais 
ainda publicaram artigos na Zeitschrift fur geopolitik eram apodados de nazis , sem 
possivelmente o serem. As teorias de Haushofer parecem-nos mais conducentes a uma 
interpretação positivista e à concepção teórica de modelos de domínios teóricos de explicação 
das variáveis em jogo pela disputa partilhada do domínio mundial; acusar Haushofer de nazi 
talvez seja tão sem fundamento como apodar Mackinder de reaccionário e conservador, ambos 
se limitaram a elaborar modelos teóricos que enriqueceram a epistemologia da Geopolítica. 
Ainda com menos propriedade podemos afirmar que Lautensach tinha uma concepção teórica 
da Geopolítica idêntica aos geógrafos afirmativamente nazis - como Passarge - a sua teoria de 
zonamento das forças centrípetas de cariz natural e humano na diferenciação e formação das 
fronteiras e da estrutura interna dos Estados - que influenciará profundamente orlando Ribeiro-
nada têm em comum com a Geopolitik, trata-se a nosso ver de uma teoria naturalista (cujas 
concepções iniciais terão sido elaboradas por D. Cereceda) e historicista-humanista (cujo 
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pioneirismo se pode atribuir a C. Vallux), por conseguinte muito longe das teorias de aplicação 
prática do expansionismo segundo as necessidades do espaço vital. 

Consideramos que os geógrafos alemães, com a excepção de Ratzel e de Lautensach 
pouca audiência tiveram em Portugal, nada que se compare com a influência exercida por 
Vallaux sobre geógrafos e historiadores de diversos matizes políticos: a actuação de forças 
centrífugas (expansionismo marítimo) e da heterogeneidade regional como condicionalismos 
favoráveis à eclosão do Estado e à coesão da Nação, teorias adaptadas ao exemplo português 
por Amorim Girão e Jaime Cortesão, a importância das trocas económicas específicas devido à 
especialização em produtos como o sal, que é particularmente defendida por António Sérgio. 

Também não podemos concordar quando se afirma que as Escolas de Geografia Política 
Francesa e Alemã são antagónicas entre si, pelo contrário, julgamos existirem muitos pontos de 
contacto, quando não mesmo de complementarida entre ambas, que apenas nos surgem 
dessemelhantes por razões subjacentes a ideologias nacionalistas. O exemplo mais flagrante é 
para nós a concepção da formação do Estado que se para Ratzel resulta da necessidade de 
organização da sociedade com o objectivo de protecção e defesa, para Vallaux a formação do 
estado não depende apenas dos pressupostos anteriores mas complementa-se com outras 
necessidades como o usufruto de bens adquiridos. Afirma-se que Ratzel representa o paradigma 
do determinismo ao condicionar as sociedades e o próprio Estado- onde adquirem importância 
as fronteiras naturais - às características do Meio; mas perguntamos se Vallux não estará a ser 
ainda mais determinista ao condicionar o estádio civilizacional e por conseguinte a própria 
organização das estruturas do Estado às características climáticas existentes em áreas pre
determinadas, o que influenciou Mendes Corrêa na concepção da sua teoria sobre a formação 
precoce de uma civilização Ibérica e da existência de requisitos para a afirmação de uma pré-
nacionalidade. Não admira que a quase totalidade dos geógrafos portugueses que investigavam 
assuntos relacionados com a Geografia Política e a Geopolítica nas primeiras décadas do século 
tenham uma posição epistemológica resolutamente determinista ou neo-determinista, como 
acontece com Luís Schwalbach, supomos, embora este não o afirme expressamente que é 
influenciado pela concepção Ratzeliana da importância dos factores naturais e do 
megalostatismo respectivamente como factores condicionantes da formação e evolução do 
Estado e por Vallaux sobre a importância do mar ( na Expansão marítima e no contexto 
internacional contemporâneo) e até por Vidal de La Blache no que concerne «aos distintos 
géneros de vida» observáveis nas diferentes regiões de Portugal, por J. Brunhes no interesse 
(mais tardio) que coloca no estudo da estrutura urbana e suas implicações sócio-económica e 
políticas. 

Apesar do determinismo de Vallaux, este discorda da importância que Ratzel dá à 
importância do meio natural na formação das fronteiras, afirmando que estas resultam muito 
mais da actividade humana que lhes imprime um cunho característico ao transformar a 
paisagem. Enquanto que a supressão das fronteiras é consensual entre ambos, o processo para 
o concretizar é que é radicalmente diferente: Ratzel admite o megalostatismo afirmado através 
de um modo pacífico, enquanto Vallaux refere que as trocas económicas e culturais é que 
conduzirão à supressão das barreiras entre Estados. 
Aspecto que nunca nos apareceu referenciado foi as diferenças epistemológicas entre Vallaux e 
Brunhes - talvez por terem publicado em comum duas obras-mas é um facto que ambos têm 
concepções diferentes em relação a determinadas variáveis da Geopolítica e da Geografia 
Política: J. Brunhes rejeita o determinismo de Ratzel e o neo-determinismo de Vallaux dando 
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uma ênfase muito maior à actuação humana (densidade da população, cooperação da sociedade, 
coesão política e projecção internacional) no que respeita à formação do Estado, devido à sua 
concepção epistemológica possibilista da Geografia. 

Certas concepções que nos surgem ou aparecem agora como inovadoras e 
sensacionalistas em Geopolítica e embora com menor realce em Geografia Política, já tinham 
afinal sido enunciadas por outros geógrafos, é verdade que mais das vezes sem uma concepção 
teórico-epistemológica tão fundamentada e pormenorizada, vejamos o que nas nossas 
investigações nos pareceu mais relevante sobre este assunto: 

O conceito de Geohistória considera-se como sendo relativamente recente e uno, no 
entanto descobrimos que existem três definições diferentes correspondentes cada uma delas a 
contexto sócio-políticos diversos: a primeira referência que data dos primeiros anos do século 
XX é apresentada por L. Febvre e C. Vallaux, preconizando que a Geohistória seria a 
designação adequada para a Geografia como ciência subalternizada em relação à História, tendo 
apenas utilidade como localização espacial dos fenómenos cronológicos. A outra definição é 
apresentada na década de quarenta por J. Vicens - Vives, que possivelmente devido à influência 
italiana (em que este termo era empregue para designar a Geopolítica respeitante ao estudo 
político-militar dos Estados desde o passado até ao presente) define-a como uma ciência 
complexa, de fundamento e imbricação entre a História e a Geografia, sendo pela sua própria 
estrutura conceptual e epistemológica aquela que estaria mais habilitada a estudar a formação e 
expansão do Estado e destes entre si, devendo mesmo substituir a Geopolítica. A definição mais 
recente é da autoria de Peter Taylor que em finais da década de noventa nos define Geohistória 
como uma Ciência que por definição explica a existência das inter-relações entre a sociedade e o 
Estado segundo equacionando as variáveis espacio-temporais para cada época em análise, desde 
o passado até ao presente. Também a Geohistória pelas suas características específicas, de 
âmbito espacio-temporal e com capacidade para correlacionar diversas variáveis, substituirá a 
Geopolítica e mesmo a própria Geografia Política. 

Considera-se como recente, datando das últimas décadas da «Guerra Fria» o estudo 
Geopolítico do relacionamento entre o Centro e os países periféricos (Peter Taylor, 1985, 1991) 
mas algumas décadas antes (Moodie, 1948) já tinha chamado a atenção para o problema no 
contexto da então designada por Geografia Política (início do confronto entre as 
superpotências) e da Sociologia, mas onde não forma esquecidas as relações económicas e 
sociais entre os diversos Estados do Globo no Mundo no início da Guerra Fria. 

Os estudos no âmbito da Geografia Política sobre o relacionamento dos vários estratos 
da sociedade com as relações de Poder (personificado nas autarquias urbanas) em que as 
grandes áreas metropolitanas adquirem um poder sobre os cidadãos em geral e no controle 
progressivo do Estado, onde as minorias esquecidas se agitam originando um contra-poder que 
contesta a desumanização do estilo de vida nos subúrbios urbanos, já foi equacionado por J. 
Gottmann (1966) no entanto volta a ser apresentado mais de vinte anos depois por Janet Kodras 
como constituindo o problema do momento a investigar pela Geografia Política. 
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CNRS - Centre National des Recherches Scientifiques 
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