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PARTE I –  do “grande jogo” até ao fim do 
Império russo / soviético na Ásia Central                                         



O “grande jogo” entre a Grã-Bretanha e a 
Rússia na Ásia Central (1)  [CARTOON: Revista “Punch” 1878. 

O Afeganistão entre os seus “amigos”:  o urso russo e o leão britânico] 



O “grande jogo” entre a Grã-Bretanha e a Rússia 
na Ásia Central (2)  [MAPA: A expansão do Império Russo (1796-1914). 

FONTE: Encyclopedia of the Age of Colonialism, vol. 2] 



O “grande jogo” entre a Grã-Bretanha 
e a Rússia na Ásia Central (3)

o O “grande jogo” foi a terminologia usada originalmente no 
século XIX para definir a rivalidade e o conflito entre o 
Império Britânico e o Império Russo pela supremacia na 
Ásia central.  

o A expressão “grande jogo” terá sido cunhada por Arthur 
Conolly, oficial britânico dos serviços de espionagem que 
participou em várias missões de reconhecimento nessa 
área. 

o Normalmente é definido tendo início em 1813, após o  
Tratado de Gulistan (que pôs fim à primeira guerra russo-
persa pelo domínio do Cáucaso), e durado até 1907, com o 
acordo anglo-russo que estabeleceu a aliança que viria a 
funcionar na I Guerra Mundial.



O “grande jogo” entre a Grã-Bretanha 
e a Rússia na Ásia Central (4)

o No início do século XIX, uma grande distância separava as 
fronteiras dos dois impérios (cerca de 2.500 km) em terras asiáticas, 
pelo que não existia uma rivalidade directa.  

o Todavia, os avanços britânicos para o norte da Índia os quais 
ocorreram em paralelo com os avanços russos para as regiões mais 
a sul – do mar Negro à Ásia central –, aproximaram, drasticamente, 
as fronteiras dos dois impérios, criando uma nova rivalidade.  

o Tal situação gerou um clima de tensão crescente, e de conflito 
latente, sobretudo na segunda metade do século XIX.  

o Nunca se chegou a verificar um confronto militar directo até porque  
foi criada uma espécie de “zona tampão” entre ambos – o 
Afeganistão.  

o No início do século XX a competição russo-britânica chegou às 
portas da China, atingindo a Mongólia e o Tibete.



O “grande jogo” entre a Grã-Bretanha 
e a Rússia na Ásia Central (5) [MAPA: a Ásia 

Central do Império Russo dos Czares, em 1906] 



Enver Pasha: a tentativa de um império turco 
na Ásia Central (1) [FONTE: Glenda Fraser, “Enver Pasha’s Bid for Turkestan 

1920-1922” in Canadian Journal of History, 1988]  



Enver Pasha: a tentativa de um império turco 
na Ásia Central (2) [FONTE: The Demise of Enver Pasha | Espionage History 

Archive]  



Enver Pasha: a tentativa de um império turco 
na Ásia Central (3) [FONTE: The Demise of Enver Pasha | Espionage History 

Archive]  



Enver Pasha: a tentativa de um império turco 
na Ásia Central (4) [FONTE: The Demise of Enver Pasha | Espionage History 

Archive]  



Enver Pasha: a tentativa de um império turco 
na Ásia Central (5) [FONTE: The Demise of Enver Pasha | Espionage History 

Archive]  



Enver Pasha: a tentativa de um império turco 
na Ásia Central (6) [IMAGEM: negociadores soviéticos com líderes muçulmanos   

(Basmachi) em Fergana, Uzbequistão, 1921. FONTE:  Wikipedia] 



Enver Pasha: a tentativa de um império turco 
na Ásia Central (7) [FONTE: Boris Kogan, “The Basmachi: Factors Behind the 

Rise and Fall of an Islamic Insurgency in Central Asia” in Small Wars Journal, 2011] 



O fim da era soviética: o novo mapa 
político da Ásia Central (1) [MAPA: A Ásia Central ex-Soviética] 



O fim da era soviética: o novo mapa político 
da Ásia Central (2) [FONTE: Graham E. Fuller, “Central Asia. The New 

Geopolitics” 1992] 



O fim da era soviética: o novo mapa político 
da Ásia Central (3) [IMAPA: os grupos étnicos na Ásia Central ex-soviética] 



O fim da era soviética: o novo mapa político 
da Ásia Central (4) [FONTE: Graham E. Fuller, “Central Asia. The New 

Geopolitics” 1992] 



O fim da era soviética: o novo mapa político 
da Ásia Central (5) [QUADRO: os Estados independentes que emergiram da ex-

União Soviética. FONTE: Wikipedia] 



O fim da era soviética: o novo mapa político 
da Ásia Central (6) [FONTE: Graham E. Fuller, “Central Asia. The New 

Geopolitics” 1992] 



O fim da era soviética: o novo mapa político 
da Ásia Central (7) [FONTE: Graham E. Fuller, “Central Asia. The New 

Geopolitics” 1992] 



O fim da era soviética: o novo mapa político 
da Ásia Central (8) [FONTE: Graham E. Fuller, “Central Asia. The New 

Geopolitics” 1992] 



 
 

PARTE II – O  novo “grande jogo”: antigos e 
novos actores na  Ásia Central                                    



O novo “grande jogo” na Ásia Central (1) 
[FONTE:  Alexander Cooley “The New Great Game in Central Asia” in Foreign Affairs, 2012] 



O novo “grande jogo” na Ásia Central (2) 
[FONTE:  Alexander Cooley “The New Great Game in Central Asia” in Foreign Affairs, 2012] 



O novo “grande jogo” na Ásia Central (3) 
[FONTE:  Alexander Cooley “The New Great Game in Central Asia” in Foreign Affairs, 2012] 



O novo “grande jogo” na Ásia Central (4) 
[FONTE: The National Interest, 1/10/2014] 



O novo “grande jogo” na Ásia Central (5) 
[FONTE: The National Interest, 1/10/2014] 



O novo “grande jogo” na Ásia Central (6) 
[MAPA: Gasodutos no Uzbequistão e Ásia Central] 



O novo “grande jogo” na Ásia Central (7) 
[MAPA: The National Interest, 1/10/2014] 



O novo “grande jogo” na Ásia Central (8) 
[MAPA: The National Interest, 1/10/2014] 



O novo “grande jogo” na Ásia Central (9) 
[MAPA: The National Interest, 1/10/2014] 



 
 

PARTE III – O Uzbequistão e a recomposição  
do espaço ex-soviético na Ásia Central                                   



Uzbequistão: alguns dados geopolíticos (1) 
[FONTE:  Encyclopædia Britannica] 



Uzbequistão: alguns dados geopolíticos (2) 
[IMAGEM: Samarcanda e a antiga rota da seda. FONTE:  National Geographic] 



Uzbequistão: alguns dados geopolíticos (3) 
[FONTE:  Encyclopædia Britannica] 



Uzbequistão: alguns dados geopolíticos (4) 
[FONTE:  CIA, World Fact Book] 



Uzbequistão: alguns dados geopolíticos (5) 
[FONTE:  CIA, World Fact Book] 



Uzbequistão: alguns dados geopolíticos (6) 
[FONTE:  US Energy Administration] 



Uzbequistão: alguns dados geopolíticos (7) 
[FONTE:  US Energy Administration] 



Uzbequistão: alguns dados geopolíticos (8) 
[FONTE:  Encyclopædia Britannica] 



Uzbequistão: alguns dados geopolíticos (9) 
[FONTE:  Wikipedia] 



Uzbequistão: o legado soviético na Ásia 
Central (1) [FONTE:  Wikipedia] 



Uzbequistão: o legado soviético na Ásia 
Central (2) [IMAGEM. Barcos da marinha russa no Mar de Aral em 1860. FONTE:  

Wikipedia] 



Uzbequistão: o legado soviético na Ásia 
Central (3) [IMAGEM. Mar de Aral seco. FONTE: BBC, 25/02/2016] 



Uzbequistão: o legado soviético na Ásia 
Central (4) [IMAGEM. Mar de Aral seco. FONTE: BBC, 25/02/2016] 



Uzbequistão: o legado soviético na Ásia 
Central (5) [IMAGEM. Mar de Aral seco. FONTE: Daily Mail, 5/04/2010] 



Uzbequistão: a “dinastia” Karimov (1) 
[FONTE: Encyclopædia Britannica] 



Uzbequistão: a “dinastia” Karimov (2) 
[FONTE: BBC, 31/03/2015] 



Uzbequistão: a “dinastia” Karimov (3) 
[FONTE: Guardian, 5/09/2015] 



Uzbequistão: a “dinastia” Karimov (4) 
[FONTE: Guardian, 24/05/2015] 



Uzbequistão: a “dinastia” Karimov (5) 
[IMAGEM: Estátua de Tamerlão (1336-1405) em Tashkent. FONTE: Wikipedia] 
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