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APRESENTAÇÃO

A geopolítica consolida-se enquanto tema de discussão que está em am-

plo destaque, na medida em que busca refletir e analisar a relação entre poder e 

território, não é, todavia, uma nova área de estudos no âmbito das ciências so-

ciais. Há uma abertura dialética ao pensamento geopolítico, de modo a propor 

um olhar que considere as contradições existentes entre as dimensões sociais, 

políticas, econômicas e históricas entre os países e a forma como a atuação 

política de seus governantes atuam interna e externamente em seus territórios.

A obra em questão é um convite à leitura crítica acerca da Geopolítica 

contemporânea e seus conflitos atuais. A obra divide-se em 07 capítulos, onde 

autoras e autores debruçaram-se sobre o tema de forma a apresentar grandes 

reflexões, contribuindo para novas leituras e análises sobre o tema. 

No Capítulo 1, intitulado GEOPOLÍTICA E GEOGRAFIA POLÍTICA: 

CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS Caio Cursini nos apresenta uma refle-

xão conceitual, epistemológica e metodológica envolvendo as relações de po-

der no território e espaço geográfico, ideias que fazem parte do desenvolvimen-

to das ideias fundamentais tanto da Geopolítica como da Geografia Política, 

tão caros quanto necessários para os debates e aprofundamentos envolvendo a 

ciência geográfica e a Geopolítica.

 Em GEOPOLÍTICA AFRICANA: FIM DOS CONFLITOS ENTRE ETIÓ-

PIA E ERITREIA, segundo capítulo do livro, Dante Severo Giudice Mariana de 

Oliveira Santana, Michele Paiva Pereira Cintia Silva de Jesus e André Lucas 

Palma Barbosa apresentam uma reflexão sobre os conflitos territoriais do ex-

tremo leste da África, na região conhecida como cifre africano, em importante 

resgate e engendramento de questões históricas e conceituais sobre a Geopolí-

tica deste território



 No Capítulo 3, intitulado GEOPOLÍTICA DO CONTINENTE AFRI-

CANO NO SÉCULO XX de Sidelmar Alves da Silva Kunz, Gilvan Charles 

Cerqueira de Araújo Edinara Kunz e Silva e Josiene Camelo Ferreira Antunes 

há a convergência de questões territoriais, políticas e territoriais da África no 

âmbito da Geopolítica. Considerando o histórico dos processos de coloniza-

ção e neocolonização, vulnerabilidade socioeconômicas e interesses globais os 

autores propõe caminhos para reflexões geopolíticas contemporâneas sobre o 

continente africano.

 Adilar Antonio Cigolini e Roberta de Souza Mansani são os autores do 

Capítulo 4 PENSANDO A GEOPOLÍTICA, SEGURANÇA E DEFESA NA 

AMÉRICA DO SUL, EM ESCALA REGIONAL. Neste texto há o resgate de 

elementos geopolíticos e geoestratégicos que fazem parte do ínterim do desen-

volvimento da Geopolítica como ciência e ação do Estado no continente ame-

ricano e, mais particularmente, nos países do recorte austral de seu território.

 No Capítulo 5 MINORIAS ÉTNICAS: DEBATE SOBRE DEFINIÇÕES, 

AVANÇOS E IMPASSES NA GARANTIA DE DIREITOS E SEUS CONFLITOS 

Cesar De David Guilherme, Hatwig Piper  e Lucian Armindo da Silva Brinco 

apresentam aberturas para o imbricamento entre Geopolítica e escalas menores 

de estudos, foco e análise desta área da ciência geográfica, fazendo-se uso de 

elementos étnicos e legais na composição das diferenciações e fundamentos 

das relações de poder no território.

O Capítulo 6 é intitulado A INFLUÊNCIA DO RECURSO HÍDRICO E 

DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA SEGURANÇA NACIONAL E DISPUTAS 

GEOPOLÍTICAS NA ÁSIA CENTRAL de autoria de Jonathan Christian Dias 

dos Santos. Em seu texto o autor propõe uma retomada do papel central do 

Estado na proposição, implementação e gerenciamento das ações voltadas às 

relações de poder em seu território, no recorte da Ásia Central como exempli-

ficação do estudo apresentado.



No Capítulo 7 A INFLUÊNCIA DE NICHOLAS SPYKMAN NAS RELA-

ÇÕES CONTEMPORÂNEAS ENTRE EUA E RÚSSIA: UMA ANÁLISE SOBRE 

A IMPORTÂNCIA GEOPOLÍTICA DA UCRÂNIA, Higor Ferreira Brigola e Vi-

nicius Modolo Teixeira adicionam ao debate apresentado nesta obra a comple-

xidade das teorias de Spykman no contexto do leste europeu, considerando-se 

desde o seu histórico de dissolução da URSS até elementos contemporâneos 

fundamentais para a compreensão da relação entre as duas maiores potencias 

da região: Rússia e Ucrânia.

A partir destes capítulos, convidamos a todos e todas a realizarem a leitu-

ra dos capítulos que compõem a obra que apresentamos.

Ivanio Folmer

Gilvan C. C. de Araújo.

(Organizadores)
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CAPÍTULO 1 

GEOPOLÍTICA E GEOGRAFIA 
POLÍTICA: CONVERGÊNCIAS 

E DIVERGÊNCIAS

Caio Cursini

Doi: 10.48209/978-65-5417-041-1 

Introdução

A discussão que propusemos ao longo desse capítulo versa sobre a geo-

grafia política e a geopolítica buscando debater os meandros teóricos entre dois 

campos corriqueiramente citados no nosso cotidiano. De fundamental impor-

tância, esses dois campos de estudos figuram frequentemente no cenário polí-

tico, midiático e acadêmico, no entanto, permanecem enredados numa noção 

pouco clara.

Embora a pretensão de dar termo às definições dessas duas áreas seja de 

fato descabida, é necessário observar que a discussão e aproximação da for-

mação e origem do termo “geografia política” não deixa de dar em bons frutos 

quando dela nos aproximamos. Ainda que Costa (1992) tenha aclarado a persis-

tente dúvida acerca dos caminhos e descaminhos desses dois termos, não deixa 

de ser relevante a atualização e o contínuo acercamento de um debate que se 

encontra na ordem do dia. 
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Contrapondo a falsa dicotomia principiamos por um ponto em comum. 

Analisando a fundamentação da geografia política em Ratzel (1897) e Kjéllen 

(1917) procuramos suprir o leitor das primeiras raízes desse campo de estudo. 

Há um caminho em comum situado na história do pensamento geográfico e 

recorrendo a este podemos encontrar subsídio para avançarmos na nossa argui-

ção. 

Avançando na discussão também notaremos que o desdobramento da 

geographie politische de Ratzel na geopolítica também consolidará nuances 

importantes. Aproximando-nos da geopolítica de Mackinder (1904), Spykman 

(1938) e Haushofer (1986) observaremos que esta agora ganha novos contor-

nos, consolidando divergências com a então obra ratzeliana.

Este capítulo, portanto, foi elaborado a partir da análise de obras clássicas 

da geografia e da geopolítica, que resultaram de uma busca histórica no âmbito 

da geografia política. O capítulo foi dividido em dois momentos. No primeiro 

tópico analisamos algumas passagens das obras de alguns dos teóricos mais in-

fluentes da geografia política. Num segundo momento conduzimos a discussão 

entre autores também clássicos, mas que derivaram suas teorias geopolíticas 

das obras fundadoras da geografia política.

O objetivo da presente discussão foi de reanimar o debate e o resgate da 

história da geografia política e geopolítica, na tentativa de aventar a reflexão 

sobre as divergências e convergências sobre dois termos constantemente utili-

zados.

A geografia política, suas origens e seus clássicos

 A importância da obra de Friedrich Ratzel é recorrentemente ressaltada 

ao longo dos principais geopolíticos no Brasil e no mundo. Costa (1992, p.29) 

destaca que no estudo da geografia política “é inegável a importância do alemão 
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Friedrich Ratzel e o conjunto da sua obra”, uma vez que este autor consolidou 

o debate sobre o Estado e suas relações com o território, o povo e o poder, algo 

bastante relevante considerando-se a formação dos estados nacionais modernos 

na segunda metade do século XIX.

 Na relação entre povo e território em Ratzel, como observa Costa (1992, 

p.35) 

o autor reconhece a importância da vontade política dos povos para or-
ganizar-se sob a forma estatal, mas lembra que não bastam laços comuns 
(culturais, lingüísticos, etc.), se esses povos não incorporarem à sua luta a 
dimensão territorial, ou seja, a busca também de um território comum.

 Considerando-se o contexto histórico de disputa entre os imperialismos 

francês e alemão sob o qual surge a obra ratzeliana é fundamental destacar que 

a geografia e a própria conceituação sobre o território surgem em um período 

crucial para a consolidação dos estados nacionais na Europa. Ainda que essa 

observação não seja nova, não deixa de ser relevante que a geografia política 

se consolida como tal a partir da demarcação dos Estados como entidades de 

controle do território e da relação denotada como orgânica por Ratzel (1897) 

entre o povo, o território e o Estado (Moraes, 1990).

 Também Castro (2021) destaca as problemáticas sobre o uso indiscrimi-

nado dos termos geopolítica e geografia política. Enfatiza a autora haver nessa 

abordagem uma justificativa conectada a fundamentação da geografia política, 

mas um grave problema de escala. Observa ainda, que a confusão semântica 

entre esses dois termos se estabelece em Lacoste (2014), autor que busca re-

estabelecer a geopolítica como campo indispensável para a compreensão das 

disputas pelo controle do território.

 É importante destacarmos que é justamente em Lacoste (2014) que Cas-

tro (2021) observa o início do câmbio semântico entre geografia política e geo-
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política. Concordando com a autora sobre este fato, é possível afirmar também 

que o autor francês tenha adicionado ou reacendido à geopolítico certo caráter 

enigmático, na medida em que esta estava versada sobre a relação de domínio 

e poder ao nível de Estado. Na obra de Lacoste (2014) o seu próprio título re-

mete o leitor a uma revelação. A geografia que serve antes de tudo para fazer a 

guerra dialoga diretamente com a geopolítica ou a geopolitik, uma vez que para 

o autor intrínseco ao espaço estava o poder e na geografia e na sua capacidade 

de compreensão da realidade em escalas que as relações de poder se revelavam.

 Enfatizando o termo geopolitik, é necessário observar que este ainda 

que não tenha sido cunhado por Karl Haushofer ganhou novos contornos com 

o percurso teórico do geopolítico alemão. Ainda que a construção teórica de 

Haushofer esteja situado ao centro da sua polêmica e nebulosa participação dos 

direcionamentos políticos do III Reich1 ao longo das décadas de 1930 e 1940, 

a sua derivação das teorias ratzelianas não deixaram de consolidar diferenças 

entre a geografia política e a geopolítica.

 Para Haushofer (1986) a geopolítica versa sobre a política e seus pro-

cessos, considerando indispensavelmente o espaço (lebensraum), enquanto a 

geografia política se importava sobre as formas políticas e suas distribuições 

pelo espaço. Consolida-se, portanto, em Haushofer uma dimensão importante 

da geopolítica, isto é, na medida em que se aproximava a geopolítica dos pro-

cessos políticos, compreendendo-os conjugados ao espaço do Estado, então 

passava-se igualmente a denotar movimento à geopolítica, isto é, a geopolítica 

estaria alinhada à compreensão das dinâmicas do poder entre o Estado e o ter-

ritório.

1  Nomeação do período que vai de 1933 a 1945 em que a Alemanha estava sob o regime nazista.
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 Deriva desse aspecto que as teorias geopolíticas das primeiras décadas 

do século XX concentravam-se numa percepção estratégica dos Estados e suas 

possibilidades de controle do espaço mundial. A geopolítica, portanto, ascende-

ria em Haushofer como uma doutrina política do Estado, isto é, o conjunto de 

princípios sob os quais um Estado deveria versar suas estratégias políticas.

 É importante lembrarmo-nos, que essa definição a abordagem da geo-

política não se findou com o suicídio de Haushofer em 1946, pelo contrário, a 

geopolítica e seu caráter dinâmico adentrou o próprio pensamento geopolítico 

brasileiro e, nesse sentido, aponta Silva (1981, p.29) “a geopolítica é sempre 

caracterizada como ‘base da ação política’ e o próprio Haushofer buscou res-

saltar o seu caráter dinâmico.”.

 Se como destaca Miyamoto (1981, p.42), para Haushofer “o espaço rege 

a história da humanidade”, então a compreensão da política, passa antes de 

tudo pelo entendimento dos elementos do espaço. A geopolítica, portanto, assu-

me o caráter dinâmico na medida em que percebe que o espaço enquanto uma 

categoria de análise em constante movimento.

 Para além disso, é atribuído à geopolítica uma concepção ideológica, na 

medida em que lhe é investido o papel de planejar e construir estratégias para 

a imposição de políticas do Estado sobre o espaço. Isto é, a geopolítica se co-

loca à serviço do Estado moderno com este preconizando os seus pressupostos 

básicos, isto é a centralidade do poder, a garantia da soberania e, em última 

instância a expansão do poder do Estado.

 É justo também dizer que a geografia política se distancia em termos 

dessas definições da geopolítica. Como veremos no caso brasileiro, o distan-

ciamento da geografia política em relação aos assuntos de Estado a preservou, 
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ainda que em partes dada a sua gênese, da atribuição direta como uma discipli-

na ou doutrina de Estado. Vejamos como se deu esse caminho.

A geopolítica brasileira e suas divergências com a 
geografia política

 No Brasil a geopolítica não se desconectou das raízes ratzelianas e da 

própria teoria de Haushofer. Como destaca Miyamoto (1988), para a geopo-

lítica brasileira o início do século XX é marcado pela produção das primeiras 

obras que versavam sobre o Estado brasileiro e apresentavam propostas para a 

organização do espaço nacional.

 Entre os autores desse período Miyamoto (1981) destaca Alberto Tor-

res, Elysio de Carvalho e Everardo Backheuser, este último marcando-se pela 

construção de uma obra geopolítica mais extensa. Backheuser (1926) de fato 

versava sobre a geopolítica, aplicando-a à leitura das questões nacionais, como 

a fragmentação do território e o desenvolvimento nacional. 

 Derivando das correntes de pensamento de Ratzel e Kjellén, Backheuser, 

não deixou de cunhar suas próprias concepções aplicadas ao seu entendimen-

to dos “problemas nacionais”, expressão esta bastante recorrente quando se 

buscava falar sobre a geopolítica brasileira. Na obra de Backheuser (1926) é 

explicito o determinismo geográfico derivado de uma leitura própria do autor 

em relação à obra principalmente de Kjellén2.

 Outro autor de expressão fundamental e que marca a geopolítica brasi-

leira é Mario Travasso. Escrevendo sobre uma proposta de projetar o poder 

2  Como nos explica Costa (2008), a origem do termo geopolítica deriva do autor sueco Rudolph 
Kjellén, o qual partia de uma interpretação da obra de Ratzel para a consolidação da sua ideia de 
geopolítica. 
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brasileiro no cenário sulamericano, Travassos (1947)3 esclarece no teor de sua 

obra a noção de geopolítica. A obra Projeção continental do Brasil é didática 

no sentido de inaugurar uma corrente de pensamento sobre o papel da geopolí-

tica nos assuntos do Estado.

 Para além disso, a obra de Travassos (1947) é explícita na tentativa de 

esquadrinhar uma estratégia tendo o Estado e o território como protagonistas, 

observando que “o que se faz necessário é ver até onde o território em questão 

permite à geografia política enfeixa-lo numa verdadeira nação” (TRAVASSOS, 

1947, p.123).

  O uso do termo “geografia política” em Travassos também é relevante. 

O autor utiliza o termo após apontar que a geografia de um Estado não pode 

ser analisada tão somente pelos seus aspectos fisiográficos, mas deve ser com-

preendida fundamentalmente pelo uso desse território pelo Estado. Ainda que 

em certa medida a noção possa parecer simplista, Travassos (1947) prima pela 

compreensão do poder de um país a partir do uso estratégico do território, como 

é destacado no mapa (Figura 1), no caso da relação brasileira com os países da 

Bacia do Rio da Prata e a busca pelo controle da área central da América do Sul.

3  A primeira edição do livro Projeção Continental data do ano de 1935.
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Figura 1- Esquema de ações sobre a Bacia do Prata

Fonte: Travassos, 1947, p.137.

 Para nós também é importante destacar que o ano de publicação da obra 

de Mário Travassos, 1935, também convergia com a centralização do poder 

durante o governo Getúlio Vargas no Brasil e com o aumento das tensões na 

Europa. Junto a esse horizonte histórico, somavam-se a repercussão das teorias 

de Mackinder (1904), assim como a própria teoria de Haushofer e toda a sua 

fundamentação geopolítica. A perspectiva de Travassos (1947) estava, portan-

to, amparada primeiramente no debate nacional, que não deixava de refletir as 

tensões mundiais.

 A geopolítica que se consolida em Travassos, portanto, fundamenta o 

que seria denominado geopolítica clássica. Se com o final da segunda guerra 
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mundial a geopolítica ganha o estigma “ideológico”, atrelando-se a esta o ex-

pansionismo nazista, no Brasil ela ganha os corredores da Escola Superior de 

Guerra, instituição fundada em 19484.

 Já a geografia política associada à geopolítica não possuía nem o prestí-

gio militar desta e, ao menos no pós-guerra, padecia de um suposto movimento 

atribuído à geopolítica. Não seria a geografia política, por exemplo teorizada 

por Golbery do Couto e Silva, Meira Mattos, Lysias Rodrigues, Therezinha de 

Castro, entre outros escritores militares, mas sim a geopolítica. Esta, ainda que 

apartada das discussões acadêmicas continuava a fazer parte das discussões das 

academias militares, assim como incorporadas ao discurso dos governos mili-

tares no Brasil, com a participação de Golbery do Couto e Silva dos governos 

de Castello Branco e Ernesto Geisel5.

 A geografia política ganharia alguma projeção com a decadência do re-

gime militar no Brasil e com a incorporação do tema ao debate acadêmico. 

Concorre também para a revitalização da geografia política à própria reativação 

do debate geográfico que observa na geografia política uma disciplina funda-

mental para a compreensão dos direcionamentos das políticas do Estado.

 Em artigo indispensável para esse debate Becker (2012)6 aponta para a 

necessidade de resgatar a geopolítica, adicionando à discussão, agora, elemen-

tos para a discussão do espaço do Estado e as lógicas de produção capitalista. 

Observando-se a lógica de incorporação do espaço do Estado às lógicas de pro-

dução presentes principalmente na região amazônica, Becker (2012), destaca 

que por detrás do ordenamento territorial, a geopolítica cumpre um papel de 

análise escalar das relações de poder entre o território e as ações do Estado.

4  A ESG tinha o intuito de formação do pensamento político do país, a instituição seria elaborada 
fundamentando-se na National War College dos Estados Unidos.
5  Golbery do Couto e Silva chegou ao cargo de Ministro da Casa Civil durante os anos de 1974 a 
1981.
6  O artigo de Bertha Becker foi originalmente publicado em 1988 e republicado em 2012.
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 A obra de Costa (2008) também é fundamental no sentido de deslindar os 

meandros da geografia política e da geopolítica. Realizando um levantamento 

importante sobre as raízes do pensamento geográfico e a construção dos dis-

cursos geopolíticos, Costa (2008) destaca, por exemplo, à má interpretação de 

Haushofer e a demonização da geopolítica ao final do III Reich. Também enfa-

tiza a necessidade de se retornar ao pensamento de Ratzel, Vallaux, Mackinder, 

entre outros autores para se compreender a confusão criada entre os termos.

 Assim, é justamente com a sistematização da geografia política pelo pen-

samento acadêmico que se inicia o debate sobre as convergências e divergên-

cias entre esta e a geopolítica. Percebe-se também em Miyamoto (1981), por 

exemplo, a construção da geopolítica no âmbito militar, assim como se reali-

zam levantamentos sobre produção da geopolítica no Brasil, como é destacado 

em Vlach (2003).

 A exemplo destes levantamentos, a geografia política ganha um novo 

impulso acadêmico ao final da década de 1970, este, inclusive, alinhado aos 

novos horizontes do pensamento geográfico. O surgimento de debates sobre as 

lógicas do Estado e o próprio questionamento deste levaria os pesquisadores da 

geografia política a compreender a relação entre os espaços de poder e sua re-

presentação pelo Estado, assim como colocaria em foco a construção do espaço 

e as estratégias estatais para o controle de seus habitantes. 

 Nesse sentido, o surgimento da geopolítica crítica não deixa de ser um 

marco para esse debate. Derivando das análises da crítica do discurso e das 

estruturas de poder, a geopolítica crítica coloca como meta a redefinição da ge-

opolítica, confrontando o seu uso passado, mas acrescentando a possibilidade 

de se compreender o espaço através das relações entre o povo e sua cultura. É 

colocado em xeque por Tuathail e Dalby(1998), por exemplo, o poder hegemô-

nico do Estado, enfatizando-se a necessidade de se analisar as estruturas sob as 

quais este poder está assentado.
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Considerações finais

De modo geral, as convergências e divergências entre a geopolítica e a 

geografia política se iniciam logo na gênese desses temas. Para além da dico-

tomia dinâmico/estática, geografia política e geopolítica foram frequentemente 

utilizadas para explicar as relações entre povo, território, Estado e poder, preva-

lecendo esta última como uma doutrina ligada aos assuntos do Estado.

A dificuldade em se compreender as diferenciações entre as duas áreas se 

justificam na medida em que o ir e vir das teorias geopolíticas e do próprio de-

bate acadêmico muitas vezes confundiu seus termos, ainda que com a intenção 

de refundar ou resgatar o debate geopolítico. Recorrer ao exame das origens da 

geografia política em Ratzel, por exemplo, ajuda-nos a compreender as bifur-

cações do referido tema, assim como a aproximação em relação a Haushofer, 

Mackinder e ao brasileiro Mário Travassos permite-nos avivar o debate que, 

sejamos claros, não chega a um termo em que é possível definir a geografia 

política e a geopolítica, mas auxilia-nos a compreender a complexidade e a 

construção do debate.

Considerando que a geopolítica tem sido cada vez mais bradada e anun-

ciada como campo do conhecimento para a compreensão dos eventos inter-

nacionais, torna-se cada vez mais necessário aprofundarmo-nos a discussão, 

assim como deitarmos esforços para a busca e pesquisa dos corretos termos. O 

uso da “geopolítica” e “geografia política”, portanto, não está somente concen-

trado numa discussão terminológica, mas rigorosamente relacionada a nossa 

percepção do Estado, suas estratégias e políticas. 
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CAPÍTULO 2 

GEOPOLÍTICA AFRICANA: 
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Resumo: A Geopolítica Africana se caracteriza por muitos conflitos, entre os países, 
decorrentes de problemas étnico-econômicos, na sua quase totalidade, criados duran-
te o período colonial, quando a Europa explorou amplamente o continente, impondo 
seus valores, e subjugando as culturas dos países nativos. O presente estudo analisa 
os conflitos entre a Etiópia e a Eritréia, a partir das determinações impostas pela 
ONU. O caminho metodológico adotado foi revisão bibliográfica, pesquisa docu-
mental, reportagens e notícias sobre a temática. Verificou-se que a Etiópia e a Eritreia 
foram reunidas numa federação única, por imposição da ONU, sempre dominada 
pelos países europeus.

Palavras-Chave: Geopolítica Africana. Conflitos. Etiópia. Eritreia.
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Resumen: La Geopolítica Africana se caracteriza por muchos conflictos, entre los 
países, derivados de problemas étnicos y económicos, em su casi totalidad, creados 
durante el período colonial, cuando Europa explotó ampliamente el continente, im-
poniendo sus valores, y subyugandolas culturas de los países nativos. El presente 
estudio analiza los conflictos entre Etiopía y Eritrea, a partir de las determinaciones 
impuestas por la ONU. El camino metodológico adoptado fue revisión bibliográfica, 
investigación documental reportajes y noticias sobre la temática. Se constató que 
Etiopía y Eritrea se reunieron en una federación única, por imposición de la ONU, 
siempre dominada por los países europeos.

Palabras-Clave: Geopolítica Africana. Conflictos. Etiopía. Eritrea.

Abstract: African geopolitics is characterized by many conflicts between countries 
stemming from almost all ethnic-economic problems created during the colonial pe-
riod, when Europe explored the continent extensively, imposed its values, and sub-
jugated the cultures of the native countries. The present study analyzes the conflicts 
between Ethiopia and Eritrea, based on determinations imposed by the ONU. The 
methodological approach adopted was bibliographic review, documentary research 
and news, reports on the theme. It was found that Ethiopia and Eritrea were brought 
together in a single federation, imposed by the UN, always dominated by European 
countries.

Keywords: African Geopolitics. Conflicts. Ethiopia. Eritrea.

Introdução

Os conflitos entre a Etiópia e a Eritreia, países do Chifre da África, acon-

tecem desde a década de 1960, quando se consolidou a luta pela independên-

cia da Eritreia, até então uma região da Etiópia. Esta separação implicava a 

perda da parte costeira da Etiópia, e em consequência, esta teria de utilizar os 

portos da nova nação para alcançar o Mar Vermelho e assim poder viabilizar 
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seu comércio exterior, o que significava custos. As negociações avançaram 

e culminaram com um referendo em 1991, que conduziu a uma separação 

pacífica, em 1993. 

No entanto, não estava bem definida a demarcação das fronteiras comuns. 

Este fato levou a sérias divergências que culminaram com a invasão do territó-

rio da Etiópia e anexação da região de Badme, em 1998, pela Eritreia, levando 

a Etiópia a declarar guerra ao invasor. Este conflito se prolongou até 2002, 

quando o Acordo de Argel, selou uma paz cartaginesa, estabelecendo uma zona 

de segurança de vinte e cinco quilômetros ao longo da fronteira, no território da 

Eritreia, que foi ocupada por forças de paz da Organização das Nações Unidas 

– ONU. 

Tais acontecimentos levaram à suspensão das relações diplomáticas entre 

os dois países. O presente estudo analisa os conflitos entre a Etiópia e a Eri-

treia, a partir das determinações impostas pela ONU. O caminho metodológico 

adotado foi revisão bibliográfica, pesquisa documental, reportagens e noticias 

sobre a temática. 

Atualmente, com a chegada ao poder, na Etiópia, do Primeiro Ministro 

Abiy Ahmed, que defende a promoção da paz no continente, foi proposto um 

acordo de paz, e estabelecidas conversações com o presidente Isaias Afewerki, 

da Eritreia, com a intermediação da Organização da Unidade Africana – OUA. 

Este acordo foi fechado, e assinado em Adis Abeba, no dia 14/07/2018, com 

muitas comemorações em ambos os países. Ficou acordado a reabertura das 

respectivas embaixadas nas capitais dos dois países, e o estabelecimento da 

ligação aérea entre elas, cujo vôo inaugural contou com a presença dos dois 

dirigentes. 
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O acordo colocou fim a 20 anos de rompimento de relações diplomáticas, 

demonstrando que os conflitos africanos têm de ser resolvidos pelos próprios 

países do continente, e não esperar que as soluções venham de fora, sobretudo 

da Europa.

Considerações sobre a história da Etiópia e da                
Eritreia

o território ocupado hoje pelas atuais Etiópia e Eritreia fizeram parte do 

reino de Axum que por sua vez tem raízes no reino de Sabá, citado na bíblia e 

que existiu por volta de 1000 a.C.

Segundo Pitta (2009),

Os gregos usavam a palavra “Etiópia” para se referir a todos os países de 
raça negra e destacavam que, por volta do século I, o reino de Axum que se 
situava nas proximidades da atual fronteira com a Eritréia, era muito rico, 
tinha o direito de receber tributos de estados da Península Arábica, a cidade 
de Aksum era sua capital, e utilizava o porto de Adulis, hoje Eritreia, como 
contato com os países vizinhos.

A Etiópia e a Eritreia (Figura 1), que durante duas décadas mantiveram 

um conflito de fronteiras, já foram um único país entre 1952 e 1993, quando os 

eritreus conquistaram a independência.
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Figura 1 – Localização dos Países Africanos, Etiópia e Eritréia

Fonte: Elaborado pelos autores (2020)

A Etiópia é o segundo país mais populoso, e também é o segundo mais 

extenso do Continente Africano. Juntamente com a Libéria e contrariamente 

a totalidade dos países do continente, nunca foi colonizada. Entretanto foi in-

vadido e ocupado pelo fascismo italiano entre 1936 e 1941, quando as forças 

aliadas venceram as tropas de Mussolini. Durante a ocupação italiana, formou 

com a Eritreia e a Somália italiana, a África Oriental Latina.

Após a saída dos italianos, o antigo imperador etíope, Hailé Selassié, foi 

reconduzido ao poder no país. Ao fim da Segunda Guerra, em 1952, a Assem-

bléia Geral da ONU decidiu fazer da Etiópia e da Eritreia uma federação única, 

o que não foi prontamente aceito pelos eritreus, que se organizaram em grupos 
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pró-independência. Em 1962, Selassié dissolveu a federação unilateralmente e 

anexou à força a Eritreia, que se tornou uma província etíope.

Segundo o jornal O Globo (2018),

“Desde a anexação da Eritreia em 1962, uma guerra de independência pro-
movida principalmente pela Frente pela Libertação da Eritreia (FLE) e a 
Frente pela Libertação do Povo Eritreu (FLPE) começou a se desenrolar 
— e levaria 30 anos até a independência definitiva, em 1993, com um re-
ferendo”.

Diferentemente da Etiópia, a Eritreia foi colonizada pela Itália por cerca 

de 50 anos, entre os anos de 1890 e o fim da África Oriental Latina, e o italiano 

ainda é um dos idiomas falados no país.

Apesar da independência em 1993, o governo eritreu ainda questionava 

os limites fronteiriços da Etiópia, principalmente em relação à área em torno 

da cidade de Badme, que apesar de situada em área sem nenhum recurso eco-

nômico, e com população escassa, tornou-se o símbolo da acirrada disputa de 

fronteira entre Asmara e Adis Abeba. Assim, entre 1998 e 2000, um conflito 

fronteiriço agudo provocou cerca de 80 mil mortes — número que pode variar 

de acordo com as fontes consultadas.

Para por fim ao conflito e consequentemente às hostilidades, foi criada 

uma comissão internacional bilateral, com representantes dos dois países que 

estabeleceu ser Badme, a cidade em disputa, parte da Eritreia, mas a Etiópia 

nunca acatou essa decisão, e mesmo com o fim dos embates no ano de 2000, 

as nações se mantiveram oficialmente em guerra, com combates esporádicos.

Após 20 anos, com a chegada ao poder do Primeiro Ministro Abiy Ah-

med, na Etiópia, foram retomadas as conversações para encerrar o estado de 

guerra e retomar as relações diplomáticas. Assim, em 09/07/2018, o primeiro-

-ministro acima citado, e o presidente da Eritreia Isaías Afewerki, assinaram, 
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na capital etíope a “Declaração de Paz e de Amizade”, com promessa de inicia-

rem uma era de paz e amizade, se comprometendo a promover uma cooperação 

próxima nas áreas política, econômica, social, cultural e de segurança. Espe-

ra-se que agora ambos os países consigam se integrar e superar os desafios do 

subdesenvolvimento.

Geopolítica africana

A geopolítica africana, por muito tempo esteve ligada aos golpes de esta-

do apoiados pelas matrizes coloniais, e sujeitos aos interesses econômicos das 

mesmas, pois ainda que independentes, os países africanos são comandados 

por uma elite formada/criada pelas matrizes coloniais. A impressão de caos é 

fruto de simplificação midiática e preconceitos depreciativos, o que gera a ideia 

de “complexidade sem solução” do continente.

O fim da Guerra Fria promoveu mudanças importantes como o fim dos 

confrontos nas duas principais ex-colônias portuguesas (Moçambique e Ango-

la). Os regimes comunistas, a exemplo do leste europeu, se transformaram em 

economias de mercado, o desmoronamento do regime de apartheid na África 

do Sul, e muitos países passaram a experimentar o pluripartidarismo, contra-

pondo o regime de partido único das ditaduras.

Apesar das transformações ocorridas, o que se pode observar é que existe 

uma regressão social e uma democracia limitada. Como afirma Robert (2008), 

“A África subsaariana é a única parte do mundo em desenvolvimento em que a 

expectativa de vida recuou para o nível registrado no início da década de 1970, 

e continua abaixo dos 50 anos.” (ROBERT, 2008, p.)

Por outro lado ainda segundo Robert (op. Cit)
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a democratização ampliou o espaço político, mas de modo incompleto. A 
tutela das instituições financeiras internacionais põe um manto de dúvi-
da sobre a legitimidade das autoridades públicas. O surgimento de novas 
potências africanas ou estrangeiras redesenha a geopolítica do continente, 
deixando a esperança de uma possível redistribuição das cartas do jogo.
(ROBERT, 2008, p.)

É muito provável que o emergir de novas potências no continente, e a nova 

ordem mundial, venham modificar a composição geopolítica no continente, o 

que pode levar ao aumento de taxas de crescimento, como já ocorre em algumas 

nações, mas dificilmente conseguirão uma redução significativa nos índices de 

pobreza. Apesar dos inúmeros acordos de parceria econômica, com redução ou 

perdão das dívidas públicas, geram impasses, pois, os “remédios” podem levar 

a “morte dos pacientes”.

Aliado a esses fatos existe a atitude preconceituosa de como se trata as 

questões africanas, afirmando que os problemas são fruto das “mentalidades”, 

sem procurar enxergar que as mazelas são fruto de anos de colonização.

Para Ninsin (2001),

Durante a atual fase de expansão do capital, com suas novas formas de acu-
mulação, muita gente, inclusive a classe média, foi privada de seus meios 
de produção, empobrecida, maltratada e quebrada pelas forças do mercado.
(NINSIN, 2001, p.)

Na verdade a ideologia neoliberal enfraqueceu os estados, o poder públi-

co, e contribuiu para o desmonte das cidades, através da ausência da proteção 

social e degradação do ensino. No Continente Africano, esse contexto reverbe-

ra ao etnicismo, graças à incapacidade do poder público que perdeu a autorida-

de legítima para firmar metas para a sociedade.

A problemática tem levado a uma série de conflitos em praticamente to-

dos os países, gerando grande tensão, sobretudo urbana, e a emigração prin-

cipalmente de jovens que terminam sendo uma grande fonte de divisas para o 
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continente. O cenário geopolítico na África é de corrupção e elitismo, sendo que 

a legitimidade e a representatividade das elites são garantidas muito mais pelas 

instituições financeiras internacionais que pela população (CASTRO, 2012).

Enfim, a geopolítica africana vem se transformando e as dependências 

ligadas ao colonialismo têm uma tendência a se enfraquecer, como as novas 

relações sul-sul e os pesados investimentos da China no continente.

A questão geopolítica Etiópia - Eritreia

Os problemas geopolíticos entre a Etiópia e a Eritreia surgiram quando 

em 1952, a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU deci-

diu unir os dois países numa federação única. Mesmo sendo a Eritreia econo-

micamente mais pobre e vulnerável. Isso não foi prontamente aceito pelo povo 

eritreu que já havia sido dominada pela Itália entre o fim do século XIX e início 

do século XX.

Essa insatisfação se traduziu em organização de grupos pró-separação e 

independência. Para complicar mais o problema, em 1962, o imperador etío-

pe Selassié, dissolveu a federação unilateralmente e anexou à força a Eritreia, 

transformando-a numa província etíope.

Esta anexação veio consolidar grupos de luta pela independência, desta-

cando-se a Frente de Libertação da Eritreia (FLE) e a Frente Popular de Liber-

tação da Eritreia (EPLF). Essa pressão interna foi o estopim responsável pelo 

desmonte do regime militar etiópe, em maio de 1991. Independente do tipo de 

regime, as negociações com a província “rebelde” avançaram e um referendo 

neste mesmo ano, resultou em uma separação pacífica, em 1993, mas sem de-

marcação de fronteiras bem definidas. 
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Conforme Cardoso (2016),

Nos primeiros anos após a independência da Eritreia as relações entre os 
dois países foram positivas e cooperativas. Reflexo disso pode ser encon-
trado nos vários acordos assinados ao longo da primeira metade dos anos 
1990 entre Asmara e Adis Abeba, visando alcançar integração econômica e 
cooperação política. Pode-se citar o Acordo de livre comércio e de coope-
ração econômica27, o acordo que facilita o uso dos portos eritreus de Assab 
e Massawa pela Etiópia, o uso do birr etíope como a moeda comum e o 
acordo de defesa mútua. Além disso, acertou-se a colaboração para recons-
trução das infraestruturas dos países, destruída durante a guerra. (CARDO-
SO, 2016, p.158)

Entretanto, por questões de ajustes econômicos, a Etiópia foi forçada, 

pressionada pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional – FMI, a 

adotar uma política econômica ortodoxa, o que refletiu na redução do fluxo de 

capital da Etiópia para a Eritreia, levando a um processo de desgaste e atrito nas 

relações entre os dois países. Como as economias estavam muito interligadas, 

as relações comerciais estreitas, os problemas econômicos etíopes atingiam, 

em cheio, a Eritreia. Em represália, o governo eritreu criou uma moeda própria, 

o nakfa, abolindo o uso do birr, aumentou as taxas para utilização dos portos 

(Assab e Massawa) pela Etiópia, e acirrou as disputas de fronteiras que não 

haviam ficado bem demarcadas quando da independência.

A Guerra explodiu em maio de 1998, muito se questionou quanto às cau-

sas, e muitas foram as tentativas de resolução do conflito, com vários mediado-

res, sem sucesso. A Eritreia foi derrotada “tecnicamente” e a ONU criou uma 

missão para a região, para vigiar e garantir os acordos. 

Segundo Cardoso (op. Cit.),

(...) em dezembro, sob auspícios da OUA, ONU, UE, e EUA, foi assinado 
o Acorde de Paz de Argel,que determinava, entre outros termos, que a dis-
puta de fronteiras fosse submetida a dois órgãos independentes e imparciais 
a serem indicados pelos Secretários Gerais da OUA e da ONU, bem como 
pelos dois países. (CARDOSO, 2016, p.161)
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As discussões entre os dois países se estenderam pelas duas décadas des-

te século, sem acordo e com muitos vetos de ambas as partes de todas as pro-

postas apresentadas. A tendência ao totalitarismo é outro problema geopolítico 

na região, pois os dois países quase sempre estiveram sob o domínio de dita-

duras, o que dificultava acordos e negociações, e tinham como projeto único 

a derrubada do outro, preservando seu poder interno, desviando a atenção das 

repetidas acusações, locais e internacionais, de violações e abusos dos direitos 

humanos e políticos.

Ainda segundo Cardoso (2016),

No âmbito sistêmico, a posição geopolítica do Chifre da África (estratégica 
para os interesses soviéticos e estadunidenses, pelo fato de estar próximo 
dos países produtores de petróleo do Oriente Médio, bem como das im-
portantes rotas navais internacionais), transformou a região num palco de 
disputa sistêmica.(CARDOSO, 2016,p.163)

Para Panozzo (2008),

A permanência no confronto fronteiriço entre a Etiópia e a Eritreia provo-
cou, nos últimos anos, uma expansão das divergências entre os dois go-
vernos acerca das políticas regionais, levando àquilo que alguns analistas 
políticos chamaram «o grande jogo» no Corno de África. Não podendo 
confrontar-se diretamente na fronteira partilhada, Adis-Abeba e Asmara 
tomaram posições radicalmente divergentes relativamente às escolhas de 
estabilidade regional. Além de dar pulso forte às respectivas oposições, 
os dois países chegaram a guerrear-se por procuração sobre um terreno de 
conflito muito próximo e cruento: a Somália. A Eritreia defendeu política 
e militarmente a subida ao poder da União das Cortes Islâmicas (UCI) pri-
meiro na capital somali Mogadíscio (Junho de 2006) e depois em grande 
parte do país, enquanto o governo de Zenawi deu apoio ao governo federal 
de transição somali (TFG), até à invasão da Somália por parte do exército 
etíope, ocorrida em final de Dezembro de 2006.(PANOZZO, 2008)

Após anos de regime totalitário/ditatorial, em abril de 2018, chegou ao 

poder na Etiópia Abiy Ahmed, lançando reformas sem precedentes, e com a 

proposta de resgatar as relações entre os países africanos, promovendo a união 

deles, através do fortalecimento da Organização da Unidade Africana – OUA. 

Desta forma, abriu caminho para normalização das relações com a Eritreia.
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Segundo o site Brasil de Fato (2018),

Entre as mudanças estava o anúncio, no início de junho (2019), de sua 
intenção de aplicar o Acordo de Argel assinado com a Eritreia em 2000 e 
as conclusões da comissão internacional sobre os limites fronteiriços. A 
iniciativa foi bem recebida pelo presidente eritreu, Isaias Afewerki, que 
enviou uma delegação a Adis Abeba para negociação.

A Declaração Conjunta de Paz e de Amizade foi assinada em Adis Abeba, 

em 14/07/2018, entre os governantes dos dois países, ficando acertada a reto-

mada do tráfego aéreo, marítimo e ferroviário, e de ligações telefônicas; a livre 

circulação de pessoas entre os dois países, com a permissão aos cidadãos dos 

dois países se mudarem e trabalharem nos territórios de ambos; a reabertura 

de embaixadas; implementação das decisões fronteiriças, justamente o ponto 

crucial que acabou com as relações diplomáticas assinadas no ano de 2000, 

no Acordo de Argel. Também ficou acertado o desenvolvimento conjunto dos 

portos eritreus, uma das prioridades do Primeiro-Ministro etíope, o que irá não 

só facilitar a exportação dos produtos da Etiópia, uma das economias que mais 

crescem na África, mas também contribuir para o projeto de reativar a marinha.

Enfim, este acordo histórico resgata a paz entre dois países que compar-

tilham uma memória e uma herança complexa.

Considerações finais

Apesar das diferenças étnicas e religiosas, as populações da Etiópia e 

da Eritreia guardam muitas semelhanças, sobretudo culturalmente. Geografi-

camente os países estiveram unidos por cerca de um século durante o período 

colonial, e durante metade deste período integravam uma mesma nação e seus 

povos se relacionavam pacificamente.

Os conflitos que neste caso fogem à regra dentro do continente africano 

se deram muito mais por questões políticas, com o componente econômico, 
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no nosso ponto de vista, mais secundário. Ainda assim, não podemos deixar 

de imaginar que a existência de petróleo no litoral da Eritreia (Mar Vermelho), 

contribuiu para o conflito, uma vez que após a revolução etíope de 1974, a rela-

ção bilateral Etiópia x EUA começou a se deteriorar, devido à ligação da Etió-

pia com o comunismo internacional e os abusos dos Direitos Humanos, o que 

levou os EUA a negar o pedido da Etiópia de aumentar a ajuda militar para in-

tensificar sua luta contra o movimento separatista eritreu. Esta relação se man-

teve tensa até a separação da Eritreia. Coincidentemente em 2001, a companhia 

estadunidense CMS Energy assinou um acordo de exploração de petróleo com 

a Eritréia, para a exploração do Bloco Dismin, na parte nordeste do país.

Outra questão de fundamental importância é o acesso marítimo, e razão 

importante para a Etiópia apoiar a resolução da ONU de 1952, e a posterior 

anexação da Eritreia como província, em 1962. Numa região conflituosa como 

o Chifre da África, depender de portos de outros países configura-se um entrave 

as exportações.

Enfim, espera-se que o fim dos conflitos acabe com as hostilidades entre 

as duas nações, e promova o desenvolvimento conjunto, visando tirá-las da 

eterna situação africana de periferia do mundo, situação criada pelo coloniza-

dor e fomentada ainda hoje pelas matrizes coloniais.
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Resumo: As relações de poder no espaço geográfico é fundamento teórico, meto-
dológico e empírico dos estudos geopolíticos. Ao se considerar a importância e ne-
cessidade de atualização e acompanhamento de tais relações de poder e conflitos, 
encontra-se diferentes cenários contemporâneos de permanência ou surgimento de 
novas complexidades, interesses e dimensões atinentes à questões geopolíticas re-
gionais e globais. Neste artigo tem-se o objetivo de tratar de um destes recortes, 
especificamente o continente africano e seus diferentes países e povos, nos quais há 
desde situações de continuidade de conflitos pretéritos, como a Guerra Fria, como 
situações culturais e sociopolíticas contemporâneas que contribuem para sua confi-
guração geopolítica atual.

Palavras–chave: Geopolítica, África, Atualidade.

Abstract: Power relations in geographic space are the theoretical, methodological 
and empirical foundation of geopolitical studies. When considering the importance 
and need to update and monitor such power relations and conflicts, one finds different 
contemporary scenarios of permanence or emergence of new complexities, interests 
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and dimensions related to regional and global geopolitical issues. This article aims to 
deal with one of these cuts, specifically the African continent and its different coun-
tries and peoples, in which there are situations of continuity of past conflicts, such as 
the Cold War, as contemporary cultural and sociopolitical situations that contribute 
to its current geopolitical configuration.

Keywords: Geopolitics, Africa, Contemporaneity.

Introdução

Neste artigo, abordaremos conflitos de ordem étnico-nacionalistas, bem 

como os separatistas, sob um prisma da leitura do espaço geográfico e das dis-

putas envolvidas, considerando as relações de poder e o uso do território em 

continuidade a debates geopolíticos e geoestratégicos contemporâneos e estu-

dos anteriores (ARAÚJO, 2019; FOLMER, 2022; HUGON, 2010; PENHA, 

2011). 

Nesse tocante, dentre a plêiade de conflitos, priorizaremos na nossa ex-

posição os conflitos africanos em razão à primazia de sua relevância no cenário 

atual. No entanto, trataremos, também, dos conflitos no Cáucaso, da questão 

curda, dos conflitos árabe-israelenses, da questão basca, da questão da palestina 

e do fundamentalismo islâmico. 

Essa nossa leitura geopolítica dos conflitos pretende explicitar os confli-

tos no espaço mundial, demonstrando como são desenhadas as estratégias no 

tabuleiro das relações de força no espaço mundial. Todavia, buscamos eviden-

ciar como os processos históricos atribuem um contorno específico para cada 

cenário observado. Para tanto, identificamos e tornamos notórias as influências 

e interesses dos Estados nacionais na edificação de geopolíticas para os dife-

rentes territórios no globo. 
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Assim, os atores e os fatores foram pensados em uma visão holística em 

que a expressão espacial assume a centralidade das discussões e decisões que 

envolvem as relações entre poder e espaço, iluminando os conflitos de modo a 

pensar as suas consequências para as realidades local, regional e mundial. Es-

tes são os fundamentos e diretrizes temáticas que serão tratados neste trabalho, 

com vistas ao tratamento reflexivo, analítico e teórico da Geopolítica do conti-

nente africano no século XXI.

Conflitos geopolíticos na África

A África é um continente que ocupa cerca de 25% das terras emersas 

do planeta. Esse dado sinaliza que se trata de um continente estratégico para 

pensar a geopolítica mundial e discutir os conflitos africanos implica lançar luz 

em temas como a Primavera Árabe, que não se tratou de um ponto de tensão 

exclusivo do território africano, mas que o principal eixo de transformações 

(ou a maior área envolvida) se deu nesse continente na sua região setentrional, 

também conhecida pela denominação “África Branca”, a qual é imprecisa e 

carregada de preconceitos, conforme nos esclarece Wedderburn (2005, p. 11):

No entanto, no caso da África, chegou-se a afirmar que a civilização do 
Egito faraônico tivesse sido “trazida de fora” por misteriosos povos “de 
pele branca”, supostamente vindos do Oriente Médio. Ou que as outras an-
tiquíssimas civilizações do continente (Kerma, Kush-Meroé, Axum, Mwe-
nemotapa) tinham sido, presumivelmente, a obra de uma “raça camita” que 
até hoje a ciência não consegue localizar em região alguma do planeta. O 
Egito faraônico foi sumariamente “amputado” da África e colocado ora 
na esfera histórica do Mediterrâneo Europeu, ora na esfera histórica do 
Oriente Médio ou da África do norte, até que um intrépido historiador con-
testasse virulentamente tamanha impostura de caráter racista. Numídia e 
Cartago sofreram desde então a mesma sorte, e a África foi ideologicamen-
te dividida entre uma “África negra” e uma “África branca”, para marcar a 
coincidência entre o conceito de raça e o conceito de civilização.

A Primavera Árabe consistiu em sucessivos protestos e revoltas resul-

tantes do inconformismo da população com os governos do mundo árabe da 
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região. Marques (2018, p. 13) leciona que:

Em dezembro de 2010, Mohamed Bouazizi, um vendedor de rua na Tuní-
sia, ateou fogo a si próprio depois de sua mercadoria ter sido confiscada por 
policiais. A ação unificou diversos movimentos sociais no país e, alguns 
dias depois, uma série de atos antigoverno se sucedeu, levando ao fim do 
regime de mais de 23 anos do presidente Zine El Abidine Ali, o qual teve 
que fugir da Tunísia. O ímpeto e eficácia inicial das ações se espalharam 
pela região e incentivaram movimentos de protesto por parte da sociedade 
civil em diversos países, o que ficou conhecido como Primavera Árabe.

Esses conflitos aconteceram em 2011 e o que sobrelevou a essa situa-

ção foram as intermináveis crises socioeconômicas e as posições ditatoriais 

dos governos instituídos. Ressalta-se que as redes sociais exerceram um papel 

muito importantes para a organização desses protestos. Foram expressivas as 

ditaduras desfeitas na Tunísia e Egito com a deposição de seus ditadores (Zine 

El Abidine Bem Ali – 23 anos no poder – e Hosni Mubarak – 30 anos no poder 

–, respectivamente) e na Líbia, onde Muammar Kadafi – 42 anos no poder – foi 

assassinado em uma rebelião.

Uma das faces desse processo é a relação geopolítica entre os Estados 

Unidos e as ditaduras árabes para assegurar suas relações de acesso às maiores 

reservas de petróleo do planeta, as quais se encontram nessa região da África 

e do Oriente Médio. Esse processo da Primavera Árabe teve impacto e jogo de 

forças políticas e econômicas em escala planetária porque a política externa dos 

EUA está intimamente relacionada a essa região e assim teve que consolidar 

mediações da crise com a Liga Árabe liderada pela Arábia Saudita e Catar. Isso 

demonstrou mais uma vez a importância e os interesses das grandes potências 

na exploração do território africano e assim tem, sistematicamente, interferido 

na condução de suas vidas por meio de modulações no campo econômico, po-

lítico, social e cultural. Na África, à medida que os conflitos se intensificam é 

uma constante desembocar para a luta armada.
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Assinalamos que o divisor natural dessas duas áfricas é o deserto do Sa-

ara. O maior deserto quente do mundo, com aproximadamente oito milhões 

de quilômetros quadrados (BRAGA, 2006). Recorremos ao esclarecimento a 

seguir.

Ao contrário da imagem que muitas vezes temos do deserto, e neste caso 
do Saara, a maior parte da sua superfície não é ocupada por imensas se-
quências de dunas, os chamados Ergs. Pelo contrário, as cadeias dunares 
representam apenas uma quarta parte de toda a sua extensão. A fisionomia 
do deserto compõe-se de uma variedade assombrosa de geografias e paisa-
gens que quebram a suposta monotonia do terreno: vastas planícies pedre-
gosas conhecidas como Hamadas ou Regs, que ocupam a maior parte do 
território; os Tassili ou Djebel, cadeias montanhosas que salpicam o mapa 
do Saara e onde se concentra a maior parte da arte rupestre da região; os 
Oued ou rios secos, onde de forma temporal pode surgir água que permite 
a aparição de vegetação e fauna; as Sebkhas, fundos salgados de antigos 
lagos; os Oásis que marcam não só a fisionomia mas também a história 
da ocupação humana da região, uma vez que foram, e continuam a ser, os 
únicos refúgios onde a vida humana foi sempre possível (BRAGA, 2006, 
p. 361-362).

É preciso se considerar os diferentes conflitos no continente africano, os 

quais envolvem fatores (que têm ampliado a tensão nesse continente) como 

guerras civis, intensificação de índices de violência interna, movimentos se-

paratistas, aumento do fundamentalismo islâmico, conflitos de fronteira, ane-

xação de território, fome crônica e fluxos de refugiados. Na atualidade, a vio-

lência política com o propósito de obter o poder do Estado tem se apresentado 

como um dos principais pontos que agravam os conflitos em diferentes partes 

do mundo.

São abundantes esses embates e se complexificam à proporção das ocor-

rências de eleições fraudulentas, do uso da força para obter o poder e a coerção 

para manutenção ou o impedimento da alternância de poder. Esses desajustes 

sociais resultam em marginalizações de etnias e isso, também, contribui para a 

promoção de mais conflitos.
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Essa realidade se contextualiza em uma dinâmica de intervenções das 

potências colonialistas que assolaram o continente e os designaram para uma 

precariedade socioeconômica sustentada na desigualdade em meio a tantas ri-

quezas. Esse processo teve início ainda no século XV com a ocupação europeia 

durante o mercantilismo com forte expressão no litoral africano. Para iluminar 

essa herança condenável do século XV, recorremos a Charles e De Sá (2011, p. 

5), os quais pontuam que:

A obtenção de pedras, metais preciosos e especiarias era feita pelos siste-
mas de captura, de pilhagem e de escambo. O método predador provoca o 
abandono da agricultura e o atraso no desenvolvimento manufatureiro dos 
países africanos. A captura e o tráfico de escravos dividem tribos e etnias e 
causam desorganização na vida econômica e social dos africanos. Milhões 
de pessoas são mandadas à força para as Américas, e grande parte morre 
durante as viagens.

A expressão espacial repercute o processo de ocupação iniciado no sécu-

lo XV, em que nações, como a portuguesa e a espanhola, se sentiam donas da 

África e dos seus povos ao ponto de lançar seus investimentos com o intuito 

de garantir suas vantagens econômicas por meio da exploração humana dessas 

sociedades. Desde o século XV, os europeus estabeleceram feitorias, portos e 

enclaves no litoral africano em intenso processo de consolidação de atividades 

(como as de traficantes de escravos, madeira, marfim, peles, ouro etc.). 

Essa conexão da África com a história europeia não se estabeleceu com 

níveis de civilidade e respeito e sim em processos vorazes de exploração de 

riquezas e de relações que devoraram a condição humana em nome do poder e 

do domínio econômico a qualquer custo no contexto do capitalismo mercanti-

lista dos séculos XVI a XIX. E o tráfico de escravos movimentou inicialmente 

Portugal e Espanha fornecendo mão de obra escrava para as plantações de ca-

na-de-açúcar das Antilhas e do Brasil. No século XVII, os holandeses também 

ingressaram nesse comércio sombrio e, a partir do século XVIII, os ingleses se 
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fizeram presentes de modo contundente. 

As civilizações milenares africanas foram desconsideradas, mesmo com 

toda a riqueza de organização política, econômica e social. A visão eurocêntrica 

maculou o olhar acerca da África que já era presente em textos antigos tanto da 

Europa quanto da Ásia Menor.

Inspirados em Masongele (2016), afirmamos que com a intensificação da 

colonização europeia do século XIX se intensificou a exploração das matérias-

-primas na África. Na Conferência de Berlim, 1984 a 1985, em que se instituiu 

a partilha do continente África entre as potências europeias, se verifica uma 

divisão arbitrária em desconsideração das etnias e culturas existentes no conti-

nente europeu. Um verdadeiro desrespeito à diversidade étnica dos povos, até 

mesmo porque se estima que a Europa só conhecia de 8 a 9% do território da 

África, no entanto fez a divisão de todo ele.

As regras da divisão africana entre as potências foram questionadas pos-

teriormente pelas potências dominantes que reivindicavam direitos no conti-

nente e isso colaborou para o desembocamento na Primeira Guerra Mundial, 

em 1914, como expressão de revanchismos que envolviam o controle de ri-

quezas como ouro e diamante por parte das potências no século XIX. Como 

exemplo de investimentos que envolviam essa natureza de interesse podemos 

citar a construção estratégica do Canal de Suez, com a finalidade de fazer a li-

gação do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo para ampliar o comércio e a 

dominação de territórios africanos.  

Esse canal é uma das vias marítimas mais estratégicas do planeta porque 

se trata do eixo de relações entre o Oriente e o Ocidente. São 163 quilômetros 

de extensão em um istmo que faz a conexão da África com a Ásia. Um canal 
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interoceânico dessa natureza que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo 

em um cenário de geopolíticas que envolvem a Península do Sinai e os Golfos 

de Suez e de Akaba. É um encurtamento de distâncias entre Europa, Oriente 

Médio e Índia, com destaque para a ampliação da exploração do petróleo. Co-

meçou a funcionar em 27 de novembro de 1869, época em que Ismail Pacha 

era governador do Egito. Foi um esforço conjunto de construção: mão-de-obra 

egípcia, capital inglês e tecnologia francesa. 

Pontuamos que a discussão acerca da África nos impõe refletir que o 

processo de exploração da África sucumbiu uma realidade em que esse conti-

nente tinha cerca de 1.300 organizações sociais tribais, que foram desprezadas 

ao ponto de culminarmos na divisão africana utilizando conhecimentos geodé-

sicos que consolidou um conjunto de limites geométricos artificiais como se 

estivessem partindo um bolo entre as potências, com destaque para Inglaterra e 

França. Potências que passaram uma visão dos africanos como animais e fontes 

de exploração escrava. E a dominação ideológica condenou o continente para 

uma leitura dos europeus como se a África não tivesse história. Enfim, uma 

realidade africana massacrada pelo capitalismo mundial historicamente cons-

tituído.

O processo de descolonização da África após a Segunda Guerra Mundial 

foi consequência da existência nesse período de uma Europa fragilizada em 

razão da guerra sob o ponto de vista militar e econômico, bem como em razão 

da opinião pública que reprovava a existência dessas colônias sob o jugo da Eu-

ropa e as tensões resultantes do processo da Guerra Fria marcada pelas disputas 

entre o capitalismo e o socialismo (FERNANDES, 2015).

A independência dos países ficou manchada com a dependência econô-

mica e tecnológica em meio aos graves problemas sociais e instabilidades po-
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líticas edificadas em sua maioria por decisões arbitrárias, como a partilha da 

África durante a Conferência de Berlim. Na prática, podemos dizer que os paí-

ses europeus abandonaram suas ex-colônias com suas crises e dificuldades após 

anos de exploração e enriquecimento das potências europeias. Como exemplo 

de modelos equivocados implantados podemos citar o modelo das plantations 

que condenaram os países a uma profunda dependência do restante do mundo. 

Complementarmente a essa discussão, podemos pontuar os descaminhos e as 

subordinações africanas apresentados por Fernandes (2015, p. 135):

Descaminhos por conta do atraso que se seguiu logo após a conquista, e 
subordinação como divididos ao sabor das vontades políticas, econômicas, 
psicológicas e diplomáticas dos países europeus, à revelia dos cidadãos 
africanos. Em alguns casos, a independência política e/ou econômica não 
foi forte o suficiente, e sob mesma nação foram postas etnias, religiões e 
grupos que não poderiam viver sob mesma política nacional, fazendo com 
que, quando da independência de alguns países, logo fossem encontrados 
pretextos para mais problemas políticos e sociais, desta vez endógenos e 
dependentes da própria África. 

Em razão dos Estados africanos não terem avançado do ponto de vista 

econômico em função da extrema dependência, a sua participação na econo-

mia mundial é pífia. Assinalamos os aspectos seguintes para contextualizar os 

insumos que intensificam os conflitos no território e nos dão a noção do atual 

cenário e dos desafios que precisam ser superados para se constituir uma nova 

África melhor articulada do ponto de vista geopolítico e capaz de, de fato, in-

gressar no século XXI:

• A AIDS ainda é uma preocupação. Estima-se que são 20 milhões de 

pessoas com essa doença, sobretudo na África do Sul, que figura com elevados 

índices de ocorrência.

• Na Nigéria, os conflitos religiosos são significativos e precisam de uma 

atenção especial.
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• A extração de minérios no continente demanda uma política continen-

tal para evitar a repetição dos erros históricos que repercutiram na opressão e 

na exploração das riquezas sem um retorno efetivo para suas populações. E, 

assim, saber promover uma boa gestão dos recursos resultantes de seu relevo 

marcadamente de planaltos com formação antiga, em sua maioria. 

• A Angola nos últimos anos deu sinais que há um esforço local no senti-

do de promover melhoras nas condições sociais.

• A geopolítica do continente precisa considerar as potencialidades de 

seus rios como são os casos do Nilo, Níger e Congo.

• A África do Sul como uma locomotiva econômica no continente precisa 

olhar com seriedade para a segregação racial que tem suas raízes na desigual-

dade social.

• O controle da desertificação (criação de desertos) deve ser priorizado 

para evitar a ampliação da fome em muitas regiões, como é o caso da área ao 

sul do Saara que tem passado por intensos desmatamentos de árvores e, por 

conseguinte, impacta a ampliação de áreas desérticas. 

• A preocupação com a educação deve considerar o contingente expressi-

vo de órfãos com maior incidência na África Subsaariana.

• É relevante trazer para o debate internacional fóruns de discussão acer-

ca das dívidas externas elevadas que foram adquiridas, em muitos casos, como 

meios para o enriquecimento imoral de muitas famílias, bem como com sedes 

em contratos duvidosos do ponto de vista dos benefícios que poderiam acarre-

tar para suas nações.

Ao pensarmos a África no século XXI e depois de, no conjunto, há mais 

de 50 anos da independência da colonização. Nos posicionamos no sentido de 
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que as reflexões acerca desse continente precisam considerar a divisão do con-

tinente entre as potências coloniais que desconstruíram inclusive reinos pela 

força do colonialismo. O Reino do Congo foi um exemplo trágico de divisão 

com consequências dramáticas em todos os sentidos e chamamos a atenção 

para a dimensão humanitária.

Os problemas da intervenção errônea europeia com ascensão de lideran-

ças despreparadas, sem qualquer experiência de gestão, complexificaram as 

questões religiosas e subjugação de grupos em relação a outros. Um dos fato-

res, como a ingerência externa (que ainda é atual) e a ineficácia das políticas 

econômica e sociais, são pontos relevantes para compreender as dinâmicas do 

continente. 

A responsabilidade dos africanos e de suas elites repousa no fato de que 

é necessário rotineiramente contextualizar esse continente no tempo e no espa-

ço. A África atual foi inventada pelos povos extracontinentais para atender aos 

seus interesses. Essa é uma das causas. A outra é a colonização que estrangulou 

as elites locais e inviabilizou as competências e as iniciativas africanas. A elite 

que dirige os países africanos são construções laboratoriais dos países europeus 

que constituíram visões para conduzir a África como se fosse uma cópia do que 

se espera das potências privilegiadas no cenário econômico mundial. 

O desafio é sobretudo no âmbito político, porque as forças externas têm 

contribuído ainda hoje para frear o quadro de uma nova construção do futuro 

para esse enorme continente. É possível descolar do passado para poder dar 

o destino dos africanos para os próprios africanos. Entretanto, para isso é ne-

cessário que os próprios africanos consigam construir seus próprios caminhos 

e vejam que o mundo mudou e a inovação pode ser a grande alternativa para 

os modelos encaixotados que chegam à região. Faz todo sentido perceber que 

novas organizações com valorização da geopolítica e capacidade de entender 
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as distintas histórias e distintos contextos econômicos e políticos que impulsio-

nam pluralidades que propiciam novas contradições e oportunidades de eman-

cipação. 

A falta de visão geopolítica é o que tem imposto o fatalismo que paira no 

horizonte do pensamento africano e daqueles que leem suas realidades. Preci-

samos de organizações regionais que projetem o futuro com valorização das 

potencialidades como ouro, diamante, biológica, petróleo etc. Questões como 

a fome e a subnutrição são um problema que existe em toda a África, a educa-

ção desajustada e elitista e a cidadania acovardada e medrosa são pontos em 

comum no continente e que a academia, bem como as suas instituições, possam 

olhar para a África e para os embates dos últimos anos no planeta para que pos-

sa obter lições interessantes para refletir e construir novos horizontes em face 

de velhos problemas.

Hoje, a África deve ser partícipe de suas próprias transformações. Acre-

ditamos na reinvenção com base na tradição para chegar à modernidade, mas 

não se fechar na modernidade para poder alcançar os problemas da contempo-

raneidade, sobretudo diante da pobreza acentuada que assola. O povo africano 

pode pensar na questão agrícola, na preservação. No mercado global, o desem-

penho exige estratégias com o olhar genuíno para as realidades concretas e ob-

jetivas dessas populações com o propósito de realizar, de fato, independências 

com autonomia e soberania. 

Os vícios do passado têm sido questionados e os países sinalizam alter-

nativas para dirimir os conflitos e novos processos que constroem uma nova 

postura política de gestão que viabilizam a criação de novas condições de vida. 

É inegável que a África de hoje é muito melhor do que a de ontem e os conflitos 

estão cada vez menos amplos se concentrando em locais mais específicos. Um 

caminho deve ser criar as condições para que não haja mais tensões e sedimen-
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tar o diálogo e a busca de soluções consensuais. 

O futuro exige inovação. A inovação demanda talento natural e a forma-

ção que colabore para a constituição de um pensamento que rompa com a estru-

tura colonial, o domínio da exploração, o peso da herança, a lógica de direção 

majoritária entre as elites, entre outros. A composição de uma visão africana 

é uma ousadia que a África precisa se lançar. Um esforço para ultrapassar os 

problemas que estão na pauta resultante de uma história complexa. Sobretu-

do é entender o desafio de identificar os problemas e desenhar programas que 

respondam de forma efetiva aos diagnósticos feitos. Cada país precisa assumir 

suas responsabilidades parciais com o destino de sua nação e se unir para traçar 

estratégias para ir a novos patamares sem se prender na ideia de que a culpa é 

exclusivamente do outro. 

 União Africana tem como base o debate entre governos, estados e países, 

entretanto, olhar para o futuro pode ser dar atenção para novos atores, como é o 

caso da união das sociedades políticas da África, movimentos sociopopulacio-

nais, Organizações não-governamentais, associações e grupos culturais afim de 

se efetivar a união de povos de várias latitudes. Essas viradas da mesa podem 

ser alternativas para uma melhor interação no continente que seja capaz de 

colaborar para se romper com a centralização histórica e para dirimir conflitos 

futuros. A sociedade em geral tem tido sua inovação suprimida em função das 

dificuldades de inovar em seus governos que mantêm uma escola arcaica ainda 

nos marcos tradicionais da Revolução Industrial. Alterar o modelo de educação 

para viabilizar a tradução em novas competências que nos permita olhar para o 

futuro e para as possibilidades em aberto em vez de se concentrar numa postura 

de vitimização dos cidadãos e de fatalismo que engessa novas perspectivas. 
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Abordando outros conflitos e questões geopolíticas 
no mundo

Tendo em vista os ensinamentos de Sequeira (2014), assinalamos que a 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) não se consolidou como 

uma nação. Todavia, o nacionalismo foi utilizado para sustentar a emancipação 

nacional dos povos colonizados no contexto das lutas contra o imperialismo 

capitalista. Essa visão retrata que a ideia de nação constituída no pensamento 

ocidental com maior ênfase após a Revolução Francesa é o que garante a le-

gitimidade e a validade das ações em nome da constituição de um Estado. No 

entanto, sob a égide da URSS, os distintos nacionalismos tiveram os seus direi-

tos políticos reprimidos em nome da união das repúblicas: um processo forçado 

que, com o fim da URSS, explicitou ainda mais as suas contradições. 

A URSS foi instalada sob a inspiração da proximidade geográfica, em 

um regime socialista que tinha como propósito resolver problemas seculares 

de ordem socioeconômica em um modelo geopolítico ideológico. A URSS era 

composta por 15 repúblicas sob a direção do partido comunista centralizado em 

Moscou, o que totalizava 22 milhões de quilômetros quadrados de área. Com 

os movimentos separatistas iniciados nas repúblicas bálticas Lituânia, Estônia 

e Letônia se instaurou a desintegração em série das repúblicas soviéticas. E o 

cimento para essa desintegração foram as questões étnicas. As buscas por inde-

pendência resultaram em conflitos que resultaram na morte de muitas pessoas 

até que todas as repúblicas conquistaram suas independências do poder central 

que era a Rússia (SANTOS, 2011; NOBRE, 2015).

Com base em Santos (2011), ressalta-se que antes da Revolução Russa, 

no início do século passado, a Rússia era composta por um Estado Imperial e 

não uma nação, então, essa marca histórica repercutiu no imaginário e no lega-
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do político da URSS. E os movimentos nacionalistas, ao longo da existência da 

URSS, fomentaram cisões ao nível interno do bloco socialista, ao ponto de ser 

possível agregar aos fatores que culminaram no colapso soviético o fato de que 

houve um crescimento do descontentamento da população e as suas manifesta-

ções se pautavam em um discurso nacionalista. 

Os soviéticos eram centralizadores e cometiam ingerências nos assuntos 

internos das suas repúblicas, com destaque para as orientações e escolhas das 

lideranças políticas locais. Além disso, o uso da força por parte de Moscou já 

no final da URSS demonstrou o seu crescente enfraquecimento político em 

termos de influência do Partido Comunista. Agravou-se esse processo com o 

nacionalismo, as crises crescentes e a resistência popular. Pontua-se que com a 

dissolução do império soviético, em 1991, ampliou-se as tensões e se acirraram 

os conflitos no Cáucaso em função da posição estratégica dessa região para a 

URSS. 

De toda forma, os movimentos nacionalistas e os conflitos étnicos busca-

ram demarcar e fazer valer suas posições e reivindicações diante de um celeiro 

cultural soviético que advogava pela noção de um povo soviético sustentado 

em raízes históricas edificadas no elo articulador do comunismo. Acrescenta-

mos que contribuíram para os embates a percepção que os russos passaram a 

construir no sentido de que muitas repúblicas gozavam de melhores condições 

de vida do que os russos e, por conseguinte, se alargou o descontentamento e 

isso comprometeu os ânimos e as relações no ambiente geopolítico e as rela-

ções econômicas com as regiões sobre o domínio russo. Assim, no Cáucaso, as 

posturas ficaram cada vez mais rígidas e intensas em um cenário de defesa de 

interesses econômicos em detrimento de eclosões com conotações étnicas. 

No Cáucaso, em 1988, na Armênia e Azerbaijão foram realizadas as pri-

meiras manifestações nacionalistas e antissoviéticas. O conflito do Alto Cara-
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baque, entre armênios e o Exército Vermelho, persistiu de 1989 a 1991, essa 

disputa se originou pela busca do domínio de fronteiras que foram concedidas 

ao Azerbaijão durante o poderio soviético. A Armênia encampou essa luta em 

nome do seu interesse em consolidar uma unidade cultural com o Alto Caraba-

que. Ressalta-se que a Armênia é de maioria cristã e no Azerbaijão predomina 

uma nação muçulmana. 

Tendo Silva (2012) como referência, é relevante assinalar que o Cáucaso 

é, do ponto de vista da geopolítica, uma importante região para o cenário eco-

nômico e político da Europa e da Ásia, dado que se localiza na divisão entre 

a Europa Oriental e a Ásia Ocidental e entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. As 

cordilheiras do Cáucaso ao longo da história foram significativas para as estra-

tégias de dominação e proteção dos impérios. 

Trata-se de uma área caracterizada por dobramentos modernos que envol-

vem as realidades de importantes países como a Rússia, Georgia, Azerbaijão e 

Armênia. É uma área marcada por choques culturais, resultantes de aproxima-

damente 100 etnias, e religiosos, em função da presença de cristãos, islâmicos 

e budistas (minoria). A Armênia é uma área montanhosa em que a população é 

mais homogênea que a Georgia e o Azerbaijão. 

Acentuamos que o Partido Comunista Armênio teve uma atuação trucu-

lenta na Armênia como forma de combater qualquer manifestação nacionalista 

durante o comunismo soviético. A Armênia, durante o período soviético, de-

senvolveu um setor industrial moderno e importante que atendia aos interesses 

da economia planificada soviética, no entanto, o descontentamento ampliou 

porque os armênios solicitaram o Alto Carabaque para a Rússia e o pedido foi 

negado, permanecendo sob o domínio do Azerbaijão. Salienta-se que se trata 

da maior diversidade linguística do mundo e isso amplia a sua importância es-

tratégica para os distintos povos envolvidos nos conflitos.
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E o fim da URSS estimulou a ocorrência de movimentos nacionalistas 

internos. A esse respeito, salienta-se os conflitos na Chechênia (área corres-

pondente a aproximadamente metade do estado brasileiro de Sergipe) que se 

localiza no território russo e é de maioria islâmica com forte incidência de re-

beldes que enfrentam, em alguma medida, os interesses da Rússia em assegurar 

os dutos de petróleo e gás natural que passam pela Chechênia, bem como em 

função da relevância do solo Tchernozion (solo mineral de cor escura com argi-

la de alta atividade e alta saturação de bases) dessa região que é extremamente 

fértil em função de sua origem vulcânica com grande potencial para a produção 

agrícola. 

Historicamente, o conflito com os russos rendeu conflitos étnicos e mui-

tas mortes na região, sobretudo na década de 1990. A Rússia não aceitou essa 

perda territorial, pois se isso ocorresse, os chechenos poderiam retirar valores 

de pedágio para passagem de dutos de gás e petróleo que fazem conexão com a 

Europa ocidental, além disso essa posição da Chechênia é estratégica em fun-

ção da rede de ferrovias da região (SANTOS, 2011). Outra vertente de conflitos 

com conotações geopolíticas que merece nossa atenção é os embates ocorridos 

nos Bálcãs. Guimarães (2007, p. 38) leciona que:

Os conflitos ocorrem na região dos Bálcãs, uma área extensa situada na 
fronteira entre o Ocidente e o Oriente, cuja localização geográfica repre-
senta, ao longo da história, um lócus onde se estabeleceu e manteve intrans-
poníveis as diferenças culturais entre povos e etnias da Europa: povos de 
origem sérvia, macedônica, croata, eslava e albanesa coabitaram a região 
do antigo Estado Iugoslavo. Entretanto, os Bálcãs podem ser estendidos 
para mais adiante, compreendendo também outros países do Leste Europeu 
e, por conseguinte, outras etnias. Estes conflitos vão sendo desencadeados 
sem o menor controle político sobre eles e vão configurando uma realidade 
muito ampla, digo até mesmo uma realidade de outra natureza, porque é 
imaginal. Uma realidade imaginal deve ser conceptualizada de modo oblí-
quo e transversal, e por metáforas e metonímias, o que me permite supor 
que essa realidade formou uma espécie de bacia semântica se comparada a 
outras realidades engendradas em todo o continente europeu.



56

Geopolítica e os conflitos atuais

Como se percebe, pela lição de Guimarães (2007), trata-se de campos de 

forças distintas que estão em disputas na constituição da geopolítica da região, 

que envolve os fenômenos sociais, a formação histórica e política demarcada 

por atuações de antigos impérios e repúblicas e as manifestações de identidades 

relacionadas às distintas etnias, línguas e religiões. 

É uma disputa por espaço e emancipação e os conflitos nessa área do globo 

se intensificaram em função dos seguintes aspectos: falência de projetos como 

o comunista, ausência de apoio das potências ocidentais que veem vantagens 

nos processos de desmoronamento que ocorreram na ex-Iugoslávia, atuação 

precária e sem efetividade da ONU e da OTAN nesses territórios na década de 

1990, dentre outros pontos relevantes para a compreensão da geopolítica desses 

conflitos. 

Nessa nossa incursão nos conflitos com tensões geopolíticas, destacamos 

o conflito árabe-israelense, cuja análise de Mendonça (2014, p. 95) afirma que 

“Israel ocupou o território de outra sociedade, expulsando a população nativa, 

fundando sobre suas terras um Estado. Para isso, contou preliminarmente com 

suporte britânico e, a partir de 1967, com o apoio americano”.

Os eventos relacionados ao conflito árabe-israelense possuem grande 

responsabilidade nas alterações geopolíticas do século XX no Oriente Médio, 

dado que a presença de um Estado soberano (Israel) com grande capacidade de 

uso da força para ocupar o território se constituiu como fundamental elemento 

para a discussão da geopolítica dessa porção territorial. Acerca do significado 

histórico e geográfico desse processo, Mendonça (2014, p. 95) assinala que: 

[...] a criação do Estado de Israel num território esparsamente ocupado até 
então por judeus foi um acontecimento de magnitude única na época trans-
corrida ao longo do século XX, embora encontre paralelo com fatos ocor-
ridos no período colonial – porquanto, no século XX, fato marcante foi a 
transferência de grande contingente de população para terras alheias com o 
propósito de fundar um Estado sobre áreas pertencentes a outra sociedade.
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Israel conduziu um projeto territorial na Palestina como forma de con-

solidação da política imperialista europeia na região do Oriente Médio. Dado 

que, no início do século XX, a Palestina foi alvo de ações europeias em busca 

de suas matérias-primas, zonas de mercado e de influência. Isso é evidenciado 

pelo fato de que o Oriente Médio estava na rota do imperialismo europeu que 

após a Primeira Guerra Mundial distribuiu o controle dos antigos territórios 

árabes na seguinte configuração: “A França ficou com o controle do que hoje 

corresponde aos territórios da Síria e do Líbano, enquanto a Grã-Bretanha ficou 

com o controle da Palestina, ampliando sua influência à Transjordânia, ao Ira-

que e ao Irã” (MENDONÇA, 2014, p. 96). 

As consequências das ingerências internacionais no Oriente Médio re-

sultaram em um processo avassalador de expatriação de palestinos, que retrata 

a diáspora Palestina no mundo utilizando esferas proporcionais ao número de 

palestinos expatriados. Na Palestina, o domínio se deu pelo Mandato Britâni-

co que se arrastou até a criação do Estado de Israel, em 1948. Esse processo 

demonstrou nitidamente que o sionismo e suas ações no território palestino se 

estabeleceu como uma nova face do colonialismo europeu, tanto é que o prin-

cipal contingente de judeus que se instalou na Palestina foram os provindos da 

Europa, assim como a política adotada, nas últimas décadas, foi de expropria-

ção moderna com negativa dos direitos e tratamento dos palestinos como se 

fossem um grupo de seres humanos inferiores.

Outra questão que desafia a geopolítica global é a dos curdos que na luta 

pela efetivação do Curdistão, propõem a mudança de limites territoriais de no 

mínimo quatro Estados-nação (Turquia, Iraque, Irã e Síria) e talvez de outros 

dois, da Armênia e do Azerbaijão. Atualmente, os curdos vivem uma diáspora 

porque estão em países como Alemanha (cerca de 1 milhão de pessoas), Israel 

(mais de 100 mil), França (mais de 100 mil), Suécia (mais de 100 mil), dentre 

outras localidades pelo mundo. 
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A questão curda tem sua localização na Península Anatólia e tem ganha-

do destaque no século XXI com eventos como a Primavera Árabe, no Oriente 

Médio, que estimularam o impulso de revolta contra os governos autoritários. 

Pontuamos que os curdos, sobretudo a partir dos anos 1920, vêm sofrendo su-

pressão cultural por intermédio de mecanismos autoritários, dentre os quais 

podemos citar como um dos mais expressivos a proibição da língua curda em 

espaços públicos e na mídia (FARIAS, 2017). Um flagrante desrespeito às es-

pecificidades linguísticas e socioculturais.

Essa questão curda está inserida no Oriente Médio, o qual possui uma 

rede de relações que posicionam a região como de influência internacional ao 

ponto que merece importância em nossa análise geopolítica de conflitos. A au-

sência de diretivas dos povos nas decisões são pontos cruciais para a ampliação 

das tensões, pois os sistemas internacionais não permitem a criação de novas 

formas de vida com autonomia de verdade em razão da defesa de interesses 

políticos e econômicos que ultrapassam as realidades das etnias. 

Destacamos na atualidade as ofensivas cometidas pelo Estado Islâmico 

(EI) do Iraque e do Levante que buscam avançar sobre o território do Curdistão 

em espaços da Síria, Iraque, Irã e Turquia, e que esses grupos radicais islâmicos 

foram duramente combatidos pelas forças armadas curdas. O EI realizou suas 

ações de ataque direto em busca de implementar a Sharia (jurisprudência islâ-

mica) no povo curdo e para dominar os seus territórios. 

QUADRO 1 – GRUPOS ORGANIZADOS CURDOS

KDP 
(PDK em curdo)

Partido Democrático do Curdistão no Iraque -
 movimento nacionalista.

PUK União Patriótica do Curdistão - ex-integrante do KDP objetiva 
criar um Estado independente no Iraque. 
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YPG Unidades de Proteção Popular - Oposição a Assad - Na Síria.

PYD Partido de União Democrática - grupo curdo organizado na Sí-
ria.

PDKI Partido Democrático do Curdistão Iraniano.

PJAK Partido da Vida Livre do Curdistão no Irã.

PKK Partido dos Trabalhadores do Curdistão (na Turquia).

Fonte: Rosas (2018, p. 68)

 Nos ancorando em Rosas (2018), manifestamos o nosso entendimento de 

que a atuação desses grupos e o apoio internacional na ofensiva contra o Estado 

Islâmico foram fundamentais para as derrotas que o Estado Islâmico tem so-

frido na região. A luta principal dos curdos é em prol do reconhecimento desse 

povo como grupo étnico, com influência caucasiana. 

A origem linguística dos curdos é indo-iraniana, com identidade que pre-

serva um legado persa que impacta em determinados grupos religiosos que 

preservam rituais aos sete anjos, com ênfase no Anjo Pavão (Melek Tawwus), 

como é o caso da religião Yazidi, que possui elementos do islamismo, judaísmo 

e zoroastrismo: um deus único, adotando o batismo e a circuncisão. No entan-

to, ressaltamos que a maioria dos curdos é sunitas (islâmicos), por mais que se 

tenham também xiitas (islâmicos), judeus e cristãos. Ressalta-se o fato de que 

cerca da metade dos curdos estão em território da Turquia.

 São cerca de 38 milhões de curdos que travam uma história contemporâ-

nea de resistência em busca da criação de um Estado nacional (para um povo 
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sem país), que foi dissipado no Tratado de Lausanne (1923) para atender aos 

interesses dos britânicos em detrimento de uma realidade de uma sociedade 

que tem suas raízes nas primeiras civilizações do mundo – a mesopotâmia. Re-

gistramos que as mulheres exercem um papel nevrálgico na resistência curda 

que alcança o combate à face nefasta do patriarcalismo. Em síntese, os embates 

geopolíticos para inviabilizar a existência do Curdistão se dão pelo fato de que 

os países não querem perder áreas que compreendem pontos estratégicos do 

ponto de vista do comércio, do minério de ferro, do petróleo, do gás natural e 

sobretudo em função das reservas de água da região.

 Em última análise neste subtópico, embora se tenha muitos outros confli-

tos geopolíticos na nova ordem mundial, após termos consultado Albuquerque 

(2011), lançamos luz à questão basca que diz respeito à luta separatista pela 

constituição do país Basco na Europa, que teve seu início no final do século XV 

e início do século XVI, durante o processo de unificação da Espanha e consoli-

dação de um só reino, momento em que se separou a região em uma porção ao 

sul para a Espanha e outra ao norte para a França. 

Esses enfrentamentos se dão no contexto da tentativa do reconhecimento 

de um território próprio para o povo basco, que são considerados uma nação 

com língua própria (a língua mais antiga falada na atualidade europeia), o bas-

co, e cultura específica. As maiores tensões ocorrem na parte espanhola em 

razão da história recente, de 1939 a 1975, marcada pelo governo do ditador 

Francisco Franco que reprimiu duramente esse grupo. Na atualidade, os bascos 

conseguiram a instituição da Região Autônoma do País Basco no território es-

panhol com sistema legislativo próprio. 

 Assinalamos a criação em 1959 (durante a ditadura de Franco) do gru-

po terrorista cujo nome é ETA – Euskadi Ta Azkatasuna – cujo significado na 
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língua basca é Pátria Basca e Liberdade. Lembramos que esse grupo, ao longo 

de sua história, se apresenta grifado por contradições, dado que em muitos mo-

mentos o povo basco se manifestou publicamente condenando os seus atenta-

dos violentos como forma de pressionar o governo espanhol. Desde 2010, esse 

grupo não tem se expressado com intensidade e, aparentemente, não se consti-

tui mais como uma ameaça com violência ao andamento das relações políticas 

na Espanha. 

Entendemos ser pertinente destacarmos, ainda, nesse plano dos conflitos, 

um aspecto geopolítico muito relevante, na hodiernidade, que é o Fundamen-

talismo Islâmico. Iniciamos essa reflexão situando o sentido do termo funda-

mentalismo. Ao observarmos a palavra, entendemos que possui em seu âmago 

a ideia de fundamento, que para Cuvillier (1961) pode ser entendido como o 

princípio em que se estabelece uma ordem de fenômenos ou a base em que 

se ergue um edifício. Ao fazermos um aprofundamento por meio da busca da 

concepção epistemológica da palavra fundamentalismo, nos deparamos com o 

entendimento de Bunge (2002), que nos esclarece que, conceitualmente, funda-

mentalismo tem o sentido de que todo conhecimento de ordem fatual encontra-

-se sustentado em uma base que se constitui como algo firme e bem estruturado 

denominado fundamento.

Destacamos que o termo fundamentalismo se caracterizou como uma au-

todenominação dos protestantes americanos, no início do século XX, como 

meio de se distinguir dos protestantes liberais que, nas suas visões, se distan-

ciavam da fé cristã (LIMA, 2012). Então, nessa perspectiva teológica, o funda-

mentalismo seria uma marca daqueles que buscam dar conta de seguir o sentido 

o mais literal possível das escrituras sagradas. Com o tempo, o uso do termo 

fundamentalismo recebeu muitas contribuições e usos em diversos campos do 

conhecimento e até mesmo no cotidiano, passando a receber um uso secular. 
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Com base em Armstrong (2001), afirmamos que o fundamentalismo ju-

daico é baseado no Antigo Testamento e no Talmude como forma de garantir o 

cumprimento das leis reveladas em face da tentativa de muitos tentarem rom-

per com os postulados da tradição. Já o fundamentalismo cristão se sustenta na 

Bíblia como sustentação para a compreensão da ciência e da sociedade numa 

busca por postulados exatos e definidores da realidade. E o fundamentalismo 

islâmico (FI) é um movimento religioso muçulmano, do século XX, com defe-

sa extremada da obediência às leis do Corão, o qual é entendido como sendo a 

escritura sagrada do profeta Maomé. Embora não vamos abordar, mas assinala-

mos a existência de outros fundamentalismos, como são os casos dos budistas, 

hinduístas e confucionistas, os quais promovem uma rejeição sistemática de 

muitas conquistas da cultura liberal.

Ressaltamos que o FI se diferencia do que está presente nas demais re-

ligiões porque ganhou notoriedade como movimento político e ideológico de 

alcance internacional com distintas marcas dos sunitas e dos xiitas. É uma luta 

em prol de transformar a religião islâmica em ideologia política (LIMA, 2012). 

É esclarecedor o quadro comparativo entre o Islã Tradicional e o Islã Funda-

mentalista (Quadro 2) presente na tese de doutorado de Asnis (2007, p. 88), a 

qual nos brinca com a revelação de que da “[...] existência de uma intrigante 

forma de funcionamento psíquico da mente fundamentalista, de difícil compre-

ensão, na qual se busca a morte para que a vida faça sentido”.

QUADRO 2 – ENTENDIMENTO DAS DUAS VERTENTES DO ISLÃ 
ACERCA DO SUICÍDIO FUNDAMENTALISTA

Conceitos Islã Tradicional Islã Fundamentalista 

Suicídio Severa condenação Estimulado através do 
homembomba 
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Pulsões de morte Coerção Livre expressão 

Entendimento do 
ato suicida 

Crime pior que um 
assassinato

Ato heróico, sagrado 
digno de recompensas 

terrenas e celestiais 

Homem-bomba Traidor do Islă Mártir 

Destino Inferno Paraíso 

Familiares Penalizados e 
marginalizados

Homenageados e 
auxiliados 

financeiramente 

Interpretação do Corão Só Deus pode tirar a vida 
que a ele pertence 

Deus condena o suicídio, 
mas premia o martírio 

Ato altruísta? Não, pois morrem civis 
e também muçulmanos 

Sim, é considerado um 
ato de amor 

Leitura política Terrorismo Patriotismo 

Leitura psicológica Doença mental Gesto altruísta

Fonte: Asnis (2007, p. 87)

O fundamentalismo islâmico representa um cenário de instabilidade em 

que os limites internacionais são colocados em xeque e as potências ocidentais 

têm investido esforços para combatê-lo, com destaque para os Estados Unidos, 

Japão, França, Inglaterra, entre outras. O Ocidente não tem conseguido avançar 

nessa direção porque tem tratado a situação como uma questão bélica, no en-

tanto, a ausência de investimentos em educação e informação, bem como com 

respeito à religião islâmica, é para que se consiga constituir novos arranjos e 

socializações necessárias para a boa relação política, sem a necessidade de uma 

disputa pelo poder através das armas. 
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A religião é vista como um pano de fundo utilizado pelos distintos grupos 

fundamentalistas para convencer e alcançar seus objetivos, como são os casos 

históricos ocorridos no Irã (Regime dos Aiatolás), Paquistão/Afeganistão (Al 

Qaeda), Egito (Irmandade Muçulmana), Líbano (Hezbollah), Faixa de Gaza 

(Hamás), dentre outros.

Em março de 1928, com a criação da Irmandade Muçulmana, no Egi-

to, os fundamentalistas puderam perceber as suas marcas e possibilidades de 

atuação. Na nossa perspectiva, se constitui como um marco importante para o 

fundamentalismo islâmico (FI), na contemporaneidade, os acontecimentos da 

década de 1970, no Irã, que se militarizou e se modernizou com o apoio dos 

Estados Unidos no período da Guerra Fria. O país era comandado pelo Xá Reza 

Pahlevi. E, em 1979, houve a deposição desse comandante realizada por um 

grupo de extrema direita com sustentação religiosa cuja liderança era o Aiatolá 

Khomeini. Alegando estar em plena sintonia com os postulados e fundamentos 

do Corão, foi implantado um regime austero do ponto de vista político e social.

Então, nesse novo cenário, os Estados Unidos em vez de apoiadores pas-

saram a ser vistos como inimigos da nação iraniana. Na nova configuração 

fundamentalista, a autoridade religiosa figura como detentora do Estado e res-

ponsável por assegurar o cumprimento dos preceitos islâmicos xiita em toda a 

sociedade. Essa fusão entre Estado e religião costuma ser vista com bastante 

resistência entre os principais líderes mundiais, pois costuma dar margem para 

a efetivação de ações que atentam contra os direitos humanos, a justiça social 

e a democracia.

Além disso, o enfrentamento por parte das grandes potências aos países 

fundamentalistas também se dá em função do receio de se conseguir apresentar 

a via fundamentalista como uma alternativa para outras nações de orientação 
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islâmica. O crescimento do FI representa um perigo para os países que ocupam 

posição privilegiada no contexto da economia mundial, dado que os FIs ex-

põem uma oposição radical aos valores e a influência econômica e cultural dos 

países ocidentais.

Mesmo com todos os esforços que têm sido feitos em escala mundial, a 

realidade demonstra que o FI conseguiu crescer em todo o mundo em que pre-

domina a religião islâmica. A título de exemplo desses países com fortes mar-

cas desse modo particular de ver o mundo, podemos citar a Argélia e a Líbia, 

na África, e o Afeganistão e o Paquistão, na Ásia. 

O processo de desenvolvimento do fundamentalismo islâmico se inten-

sificou com a derrocada do nacionalismo pan-arábico, ou seja, a constituição 

de novos Estados-nação no molde nacionalista que se basearam em modelos 

próximos à lógica dos Estados ocidentais com marcas da orientação com base 

na perspectiva da democracia que dá margem para a rejeição da perspectiva 

ocidental de modo rígido com caráter antiocidental, e retomada da forma reli-

giosa de conduzir a política.

Os grupos de fundamentalistas têm atuado em rede em uma tentativa de 

combate à influência da cultura judaico-cristã, sobretudo com forte manifesta-

ções de antiamericanismo. Além disso, é notória a expressão do FI como um 

importante polo geopolítico com reflexos globais, como foram os casos dos 

ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, a guerra 

EUA-Iraque, a Primavera Árabe etc. Esses eventos, dentre outros, elevaram as 

discussões sobre a crise dos Estados muçulmanos e os fundamentalismos para 

uma pauta global, a qual ultrapassou os “limites do oeste asiático e o norte afri-

cano, conforme elucida Lima (2012):” 

Os discursos e práticas políticas desses movimentos vêm tendo papel cen-
tral na atualidade do mundo muçulmano, seja em sua versão mais extremis-
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ta (por exemplo, a al-Qaeda, o Hamas e o Hizbollah), seja nas versões mais 
modernas, inseridas em estruturas governamentais (como a atual Irmanda-
de Muçulmana egípcia e o AKP turco) (LIMA, 2012, p. 13). 

Na visão de Prado (2009), a defesa da democracia e a sua relação como 

o capitalismo são marcas que expressam um cenário em que se divide as opi-

niões entre aqueles que se posicionam contente com as benesses lucrativas e 

a acumulação do capitalismo democrático e os que estão insatisfeitos com a 

exploração e a opressão resultante do uso da força por parte do governo em 

defesa de seus interesses nada democráticos. Em síntese, as leis islâmicas não 

comportam plenamente a democracia, embora se possa fazer ajustes para uma 

condução pacífica com a jurisprudência islâmica que se posiciona acima de 

qualquer determinação democrática.

O capitalismo, e tudo que ele representa, pressiona a ética muçulmana e a 
faz adaptar à nova realidade, às novas propostas vindas do ocidente. A rea-
ção a esta pressão pode vir sob forma de empreendedorismo, crescimento 
comercial internacional e nacional, acréscimos culturais ao cotidiano do 
povo a partir das novas relações estabelecidas, de novos elementos incluí-
dos no cotidiano da população. Mas também pode gerar reações agressivas 
e radicais por parte daqueles que não aceitam este imbricamento capitalista 
e ocidental e as deturpações das palavras do Profeta (PRADO, 2009, p. 
235).

Com base em Wagner (2010), percebemos que a ideia de cultura assume 

papel crucial nos problemas geopolíticos, com atenção especial aos modos pe-

culiares de vida das distintas culturas. Portanto, é preciso considerar as origens 

de determinados comportamentos culturais e, assim, ser capaz de construir ex-

plicações sobre as realidades com base nos elementos culturais constituintes. 

Por conseguinte, olhar para o fundamentalismo islâmico e suas repercussões 

culturais nos permite entender que isso agrega para a análise geopolítica con-

clusões mais gerais e abrangentes. É uma forma que a geografia pode se valer 



66 67

Geopolítica e os conflitos atuais

para compreender os conflitos por meio de um exame acurado de certas expe-

riências, sem desconsiderar suas influências. 

Ao consultarmos o pensamento de Duncan (2010), deduzimos que o FI 

é algo que não pode existir sem os corpos e a geografia que lhe dá vida. Ao 

mesmo tempo é algo que ultrapassa essas pessoas e que constrói sentido para 

suas vidas. Assim, mesmo dependendo de eventos históricos e das condições 

socioeconômicas se estabelece como uma entidade estruturada em processos 

e desejos próprios que impulsionam as pessoas, mesmo que isso não esteja 

muito claro ou evidenciado. Nesse tom, o FI é em si uma força cultural com 

capacidade de ação que consegue alcançar pessoas em distintas comunidades, 

com recortes, conforme seu interesse, no nível socioeconômico e relações com 

regiões específicas que apontam em direção a um conjunto de valores, funda-

mentos e princípios. 

Destarte, é uma força controladora que pesa nas percepções dos sujeitos 

e função da internalização dos postulados do FI de modo a revelar os mecanis-

mos que uma determinada configuração cultural consegue definir o comporta-

mento. Assim, faz com que a cultura seja capaz de produzir o comportamento. 

Na prática, isso ocorre por meio da mudança de personalidade construída a 

partir de um determinado caráter cultural que pode ser um nacionalismo ou até 

mesmo uma religião. 

No nosso entendimento, filiados com a compreensão de Duncan (2010), 

precisamos nos atentar ao fato de que uma abordagem geográfica do FI pode 

repercutir no desvio da atenção do ponto geral para aspectos secundários que 

podem se configurar em estereótipos, os quais não colaboram para a construção 

de explicações sobre a realidade concreta.   
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Considerações finais

Notamos, a partir da exposição deste artigo, que a geopolítica utilizada 

para pensar os conflitos no mundo se estabelece como um conhecimento práti-

co que suscita interpretações interescalares que viabilizam pensar a unidade do 

fenômeno sob o ponto de vista espacial no contexto da pluralidade de interesses 

e compreensões que envolvem fatores históricos, sociais, culturais, políticos 

e econômicos. As disputas espaciais estão no cerne ou nos traços principais 

dos conflitos e as suas consequências não se restringem ao plano local ou ao 

regional. Na nova ordem mundial, os territórios estão cada vez mais integrados 

e inter-relacionados. Então, não há mais que se falar em conflitos locais e sim 

embates locais com efeitos globais. 

Percebemos nas nossas análises que a geopolítica é, a rigor, também, um 

campo de choques de recepções de discursos, em que o imperialismo, o con-

servadorismo e o autoritarismo têm prevalecido em detrimento da democracia, 

do pensamento progressista e da perspectiva pacifista. E o seu entendimento 

evidencia as formas de condução de efetivações territoriais em distintos pontos 

do globo; elucidando as estratégias de atuação e as divergências de concepções 

com ressonância nas consolidações de fronteiras atreladas aos modos de expan-

sionismos e aos equilíbrios dinâmicos das fronteiras atuais. 

A compreensão da geopolítica dos conflitos deve contribuir para a cons-

trução de uma geografia que consiga colaborar para a efetivação de outros pa-

drões de relacionamento e de interpretação das realidades, de maneira a fo-

mentar a constituição de instrumentos capazes de beneficiar a política a serviço 

das geografias dos povos. Trata-se de potencializar os usos das informações e 

reflexões para a promoção de qualidade de vida para as populações e subsidiar 
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a resolução de seus conflitos, posicionando questões teóricas que possam dar 

sustentação à abertura de horizontes ao ponto de edificar novos parâmetros para 

as relações internacionais em nome da paz e do bem-estar. 

Assim, entendemos que a relação entre geografia e política é crucial para 

oferecer esse substrato com ênfase na dimensão espacial das relações entre os 

povos, fato que possibilita assinalar referenciais para a valorização das espe-

cificidades e peculiaridades socioculturais. O diálogo entre os diferentes deve 

ser uma máxima na construção de relações mais saudáveis e humanamente viá-

veis. Isso porque, no limite, estamos tratando de direitos humanos que são dis-

torcidos e desrespeitados em nome de interesses de determinados grupos que 

querem impor suas óticas a qualquer custo como forma de ampliar seus lucros 

e assegurar seus benefícios, mesmo que para isso se sacrifique contingentes 

enormes de pessoas. 
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CAPÍTULO 4

PENSANDO A GEOPOLÍTICA, 
SEGURANÇA E DEFESA NA 

AMÉRICA DO SUL, EM 
ESCALA REGIONAL
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Introdução 

Os discursos geopolíticos no período da Guerra Fria tinham como grande 

marca a preocupação com a segurança. Nas Relações Internacionais, a segu-

rança foi pensada nos termos de um paradigma que se aplicava, sobremaneira, 

a esse período: o Realismo, que se apresenta ramificado em Realismo Clássico 

e Neorrealismo. O primeiro é constituído por autores que escreveram antes da 

consolidação do campo de estudos das Relações Internacionais, que oficial-

mente é reconhecido em 1919 (SARFATI, 2005, p.63), e pelos autores que os 

retomam e, de fato, desenvolvem o pensamento Realista das Relações Interna-

cionais. 
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Com relação à aplicabilidade da teoria realista à segurança, a vertente 

tradicional de segurança se baseia, de modo geral, na perspectiva Realista. Essa 

vertente compreende que a segurança é estritamente Estatal (sendo este o único 

ator que ameaça e que é ameaçado) e que as ameaças e meios para combatê-las 

são militarizadas. A segurança seria, dessa forma, “a motivação primária dos 

Estados” (MONTEIRO, 2014b, p.65). Essa vertente foi largamente desenvol-

vida durante o período da Guerra Fria. Nas palavras de Villa (1999a, p.85) “[...] 

é provavelmente, a teoria que melhor conseguiu estabelecer um contato entre 

fórmulas teóricas e realidade factual nos anos da Guerra Fria.”. 

Com o fim da Guerra Fria e da lógica exposta anteriormente, alguns te-

mas e atores que antes ficaram encobertos pelas questões de segurança e dis-

puta, voltaram a ser enfocados. Na década de 70 e 80, questões ambientais, por 

exemplo, começaram a ser problematizadas com maior protagonismo. Pode-se 

citar, como outros exemplos de temas, o desemprego, crime organizado, tráfico 

de armas e drogas (VILLA, 1999a; SAINT-PIERRE, 2011); e de atores, como 

as ONG’s, a sociedade civil organizada e as empresas. Hobsbawn (1995, p.251-

252), constata que o fim do conflito da Guerra Fria, na verdade, foi o final de 

uma Era. Neste contexto é que surge o presente trabalho, cujo objetivo é de 

caracterizar a Segurança e a Defesa na América do Sul, sobretudo no Século 

XXI. Para isso, traçou-se um panorama conjuntural da segurança na América 

do Sul, sempre retomando os fatos históricos relevantes, com a finalidade de 

demonstrar as peculiaridades do fenômeno da segurança e defesa. Alguns au-

tores destacados nesse texto são Pagliari (2005; 2006), Ayerbe (2006), Villa 

(2009), Pieri (2011), Costa (2009).

Algumas interações de conflito e cooperação entre os países da região, 

sobretudo são ressaltadas a fim de conceber as principais dinâmicas de seguran-

ça e defesa da mesma. O que também permite pensar, além do presente traba-
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lho, em um marco para a construção de uma possível reflexão sobre as FFAA: 

o período das ditaduras militares no século XX, cuja doutrina de segurança 

nacional imperou, fazendo com que as FFAA fossem utilizadas dentro de seus 

territórios contra sua própria população, e também refletir sobre a atuação das 

FFAA no contexto da redemocratização dos países da região. Essa atuação pode 

ser estritamente militar no sentido tradicional (hipótese de guerras, atuações em 

missões de paz), ou se deve haver a policização (envolvimento com assuntos 

de ordem interna, no âmbito da segurança pública), ou ainda um terceiro caso, 

onde as funções militares são determinadas, mas abre-se a possibilidade de uti-

lização na segurança pública em casos específicos.

Uma articulação global-regional da segurança e 
defesa na américa do sul

Buzan e Hansen (2012, p.117) descrevem que entre 1945 e 1965, as dis-

cussões conceituais sobre segurança diminuíram e assuntos mais empíricos 

como “armamentos nucleares e a disputa bipolar” protagonizaram os estudos 

no período. De tal modo, os estudos de segurança, ressaltavam as questões do 

aspecto militar e estratégico. (TANNO, 2003). Os estudos eram também in-

centivados por meio de financiamentos, uma vez que, ao se voltarem para essa 

discussão com aplicabilidade prática, eram úteis às políticas estatais. (BUZAN, 

HANSEN, 2012, p.118). Nesse mesmo sentido Tanno (2003, p.49) afirma: “Os 

estudos de segurança acabavam por legitimar políticas que reproduziam a mes-

ma lógica responsável pela manutenção da ordem da Guerra Fria”. 

Na América Latina tanto a Doutrina Truman, como outras estratégias ela-

boradas pelos demais presidentes posteriores a ele - alguns com maior enfoque 

e outros menos -, se resumiam basicamente ao controle do avanço comunista 
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na região.  De modo geral, portanto, é comumente identificada pela literatura 

(AYERBE, 2002; PAGLIARI, 2004, 2006; CERVO, 2008; SANTOS, 2010; 

AGUILAR, 2010) o Sistema Interamericano de Segurança e os mecanismos 

que o integram – o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) e 

a Organização dos Estados Americanos (OEA) – como arranjos institucionais 

que, na prática, serviam para atingir esse objetivo. Por fim, em 1947, juntamen-

te com o lançamento da Doutrina Truman (anteriormente explicitada), todos 

esses precedentes, culminaram no Tratado Interamericano de Assistência Recí-

proca (TIAR) e, em 1948, com a Organização dos Estados Americanos (OEA). 

(VICUÑA, 1977, p.111)

Os autores convergem em identificá-los como meios de bloquear o avan-

ço da ideologia comunista na região, e, assim se mostraram no decorrer dos 

anos. Contudo, Lourenço Neto (2015) faz uma ressalva: não é possível afirmar 

que o TIAR, da maneira que surgiu em 1947, estava plenamente de acordo com 

os interesses norte-americanos, embora no ano seguinte, na criação da OEA, os 

EUA tenham feito concessões menores.

Para corroborar essa afirmação, o autor confronta as propostas que foram 

apresentadas e o texto final aprovado do Tratado. Basicamente foram três as 

propostas, apresentadas pelo Brasil, Estados Unidos e México, sendo que ne-

nhuma delas foi integralmente aceita, passando por diversas negociações, não 

sendo aprovado integralmente nenhum dos projetos originais. (LOURENÇO 

NETO, 2015). Apesar disso, admite que o TIAR foi aprimorado e utilizado 

para servir aos interesses de combate ao comunismo. Vicuña (1977), também 

assinala que o Tratado passou por alterações. 
 
Sobre a base antecedente do controle de subversão de origem nazi-fascista, 
que o sistema havia aplicado durante a guerra, iniciou sua adaptação para 
assegurar o controle da subversão de origem comunista, que era o pro-
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blema predominante no período da guerra fria. (VICUÑA, 1977, p.117), 
(tradução nossa).

No contexto da Guerra Fria havia a dicotomia entre as denominadas high 

politics e as low politics. A primeira se refere aos temas considerados alta prio-

ridade na agenda internacional: segurança e assuntos estratégicos. (ÁVILA, 

2010). Enquanto que temas como meio ambiente, direitos humanos são con-

siderados low politics, ou de menor importância e urgência dentro da agenda 

internacional. (ÁVILA, 2010). Essa distinção, muito utilizada pelos Realistas, 

passa por críticas em se tratando do pós-Guerra Fria. Cabe ressaltar que não 

houve inversão dessa lógica, mas sim que as duas categorias “[...] passaram a 

ser vistas de modo cada vez mais integrado”. (SATO, 2000, p.139).

Essa alteração permitiu que o conceito de segurança pudesse ser amplia-

do. Nesse sentido a contribuição de Saint-Pierre (2004), auxilia ao elaborar 

uma aproximação sobre elementos que constituem uma ameaça: o ameaçador 

(quem ameaça, ou fonte de ameaça), o sinal (a ameaça propriamente dita, o 

ato); o assinalado (o que a ameaça representa); o receptor (quem percebe e 

interpreta o sinal); o ameaçado (sobre quem recai a ameaça). O alargamento 

do conceito de ameaças - representado pelo termo “novas ameaças” - se dá em 

todos esses elementos.

Costa (2013, p.319) avalia que as relações entre espaço e poder, passam 

a ser vistos do ponto de vista de e sobre outros atores, que podem ser desde 

indivíduos até organizações, corroborando, com o cenário que propiciou que a 

segurança abranja mais temas e sob outras perspectivas. Raffestin (1980) cri-

tica que a geografia política e a geopolítica, centraram-se nas abordagens Es-

tatais, “[...] resumindo a este todos os fatos relativos ao poder [...]” (COSTA, 

2013, p.318), numa perspectiva semelhante ao Realismo. Porém, o que ocorre 
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no período pós Guerra-Fria é justamente a ampliação da gama de atores consi-

derados, não desconsiderando o Estado como um importante ator. 

Vigevani, Correa e Cintra (1998) assinalam que essa agenda “[...] conti-

nua a ser moldada por valores hegemônicos, ainda que modificados ao longo 

da história”. Segundo eles, os debates sobre a agenda internacional, como um 

todo, são marcadamente condicionados pelos Estados Unidos. Tendo em vista 

essas características, a agenda de segurança, no pós Guerra Fria, se caracteriza, 

portanto, pela variedade de temas associados à segurança, que antes não eram 

identificados dessa maneira. Cabe esclarecer que a mudança não ocorreu na 

composição da agenda, os temas já existiam, mas sim “[...] no grau de impor-

tância que passou a ser atribuída às diversas questões [...] o que sofreu alteração 

foi o modo de percebê-las”. (PAGLIARI, 2006, p. 34). 

Objetivando uma análise com um olhar para as conexões entre a escala 

global e a regional, o entendimento das principais temáticas da agenda de segu-

rança dos EUA para o mundo, que se convertem como pautas da agenda inter-

nacional como um todo, são relevantes, e trazem implicações para a América do 

Sul: “A superioridade norte-americana que se mostra no sistema internacional 

no pós Guerra Fria tem trazido inúmeras implicações para a agenda de segu-

rança do hemisfério [...]”. (PAGLIARI, 2005, p.3). Desse modo, destacam-se 

como os principais temas, o Terrorismo e o Narcotráfico. (PAGLIARI, 2005; 

PAGLIARI, 2006; AYERBE, 2006; MATHIAS, 2007; JORGE, 2009; COSTA, 

2009; SAINT-PIERRE, 2010)

Nesse ponto, o terrorismo é emblemático. Caracteriza-se, de maneira ge-

ral, pelas ações levadas a cabo com o intuito de gerar medo e temor. De acordo 

com Saint-Pirre (2010) e Moreira Jr (2011), o terrorismo não é um fenômeno 

novo, porém foi na contemporaneidade que se transnacionalizou. Admitem-se 
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algumas características do terrorismo contemporâneo, tais como: atuação des-

centralizada e o uso da informática, por meio de redes sociais, para divulgação 

de atentados, ameaças e outros, bem como forma de recrutamento de pessoas 

a longuíssimas distancias físicas; a sobrevivência financeira através da prática 

de outras atividades fora do controle estatal (como tráfico de drogas e armas, 

tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro; os alvos de ataques são diversos; não 

visam o combate à um poder central claramente identificado como um Estado 

específico; apresentam um desafio às fronteiras estatais e, portanto, às políticas 

estatais tradicionais.  (MOREIRA JR, 2011, P.83).

Entretanto, apesar dessas características Saint-Pierre (2010) e Moreira 

Jr (2011) destacam que a comunidade internacional não define - ou para Sain-

t-Pierre (2010), define mal - o terrorismo. Ambos os autores identificam que 

essa má definição, onde o termo “terrorismo” é empregado para diversas situ-

ações, sem distingui-las permite que padrões de “inimizade/amizade” se for-

mem. Retomando o conceito de Gottmann (1973), nos vemos frente ao “nós/

outros”, porém não de um Estado Nacional, e sim, em outra escala: a da ordem 

do sistema internacional.

Globalmente, portanto, o terrorismo, vai ocupando a agenda dos outros 

países também. Com relação à América Latina, a “guerra ao terror” irá se ligar 

à “guerra às drogas”. A “guerra as drogas”, era uma política já posta pelo gover-

no de Ronald Reagan, quando este definiu o narcotráfico como um “problema 

de segurança nacional”. Ao ser identificado como um problema de segurança 

nacional, por afetar a soberania de todos os países envolvidos (FARRET, 2014), 

o tema foi securitizado, certas medidas, de urgência, puderam ser tomadas e po-

líticas foram criadas. Foi o início do argumento de que, por ser um problema 

de segurança dos EUA, isso justificaria a intervenção diretamente na fonte da 
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ameaça. (VILLA; OSTOS, 2005). Essas fontes foram identificadas em grande 

parte na América Latina. 

Alguns desdobramentos relevantes ocorreram durante os governos norte-

-americanos seguintes: a invasão do Panamá, em 1989, para a captura de Ma-

nuel Noriega, por exemplo, deu início à “política de tolerância zero às drogas” 

do governo George W. Bush pai. Surge então a Estratégia Andina, pois é nessa 

região que a produção de coca ocorre largamente. Consolidando as políticas 

contra o narcotráfico, é aprovado em 1999, durante o governo Clinton, o Plano 

Colômbia, de iniciativa do presidente colombiano na época, Andrés Pastrana. 

O discurso de que as drogas eram uma ameaça à segurança do país se manteve 

e a securitização foi mantida. (VILLA, 2009).  Miyamoto (2009, p.188) propõe 

algumas perguntas, que não apresentam soluções ou consensos, mas que auxi-

liam a refletir sobre a questão.

O comércio de drogas é visto como o segundo negócio mais rentável do 
mundo, depois da indústria de armamentos. E quando as drogas passam a 
ser associadas a movimentos terroristas, como devem agir os Estados que 
se sentem atingidos? Existe maneira de resolver tal problema adequada-
mente? Que mecanismos devem ser utilizados? A força unilateral, pura e 
simplesmente? Por meio da cooperação internacional? Em que nível? Pro-
vavelmente demorará muitos anos até que se chegue a um consenso sobre 
as medidas a serem adotadas – regionalmente e globalmente. Enquanto isso 
cada país tem agido de acordo com suas próprias orientações, consideran-
do as drogas tema de segurança nacional, segurança pública ou problema 
social.

É possível entender, com todo o panorama global traçado e relacionado 

à América Latina, como alguns fenômenos, comumente e do ponto de vista 

do senso comum, interpretados como autóctones - tanto relacionados a alguns 

países quanto às regiões, como a América Latina, por exemplo -, na realidade 

não são autóctones. Muitos desses conflitos, definições de agendas, a forma 

como lidar com determinados temas e, mais amplamente, a própria história, 
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não podem ser entendidas de modo isolado, e necessitam de um olhar que possa 

abordar algumas das dinâmicas de segurança global, de suas características e 

dos seus principais atores.

América latina e américa do sul: um recorte do 
ponto de vista da segurança

Muitos elementos, do ponto de vista da segurança, são comuns aos países 

da América Latina. Nesse sentido, distingue-se o porquê de a América do Sul 

ser escolhida como recorte e não a América Latina. Para isso, destaca-se, assim, 

a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (FIGURA 01). 

Essa teoria foi desenvolvida por Buzan e Wæver (2003) e se destaca pelo 

nível de análise ser regional. A América do Sul é considerada por esses auto-

res como um desses Complexos. A estrutura de tais complexos é formada por 

alguns níveis: o nível doméstico dos Estados, cujas vulnerabilidades geradas 

dentro de cada um, pode fazer com que os demais, se sintam ameaçados; o 

nível regional, sendo relevante as relações entre os Estados que compõe o com-

plexo regional; o nível inter-regional, dizendo respeito às interações entre o 

complexo e os demais ao seu entrono; e finalmente, o aspecto da interferência 

que potências mundiais têm no complexo. (BUZAN; WÆVER, 2003, p.51; 

MANSANI, 2013). 
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Figura 01 - Complexos regionais de segurança no mundo pós-guerra fria,                      
segundo Buzan e Wæver (2003)

              
Fonte: Buzan e Wæver (2003)

Buzan e Wæver (2003) propõem a existência de um Complexo Regional 

de Segurança na América do Sul. Genericamente, ao aplicar os níveis estrutu-

rais dos Complexos Regionais ao recorte sul-americano, os autores defendem 

que, no nível doméstico dos países existem tensões internas marcadas por esca-

ladas de violência, uma vez que, ao longo da história, verifica-se que em perí-

odos relativamente curtos, os países oscilam entre sistemas políticos ditatoriais 

e democráticos. (BUZAN; WÆVER, 2003, p.311).

No nível regional, através de uma abordagem histórica, é possível reto-

mar a formação das fronteiras estatais, sendo este o grande marco para entender 

alguns dos conflitos dos séculos XIX e XX na região. Por sua vez, o nível in-
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ter-regional, não destacam nenhuma interação relevante, porém, com relação à 

atuação de potências mundiais, embora não esteja compreendida na região sul-

-americana, há a marcante interferência dos Estados Unidos. (BUZAN; WÆ-

VER, 2003, p.309-310).

Outro ponto que destacado na teoria dos autores é a existencia de dois 

subcomplexos regionais dentro do complexo sul-americano: o subcomplexo 

norte andino e o subcomplexo platino (delimitados em linhas tracejadas na 

Figura 1). A diferenciação seria pelo fato de a região norte do continente Sul-a-

mericano apresentar tendências maiores a desentendimentos oriundos de ques-

tões de fronteira; e o Cone Sul (sobretudo, Brasil, Argentina e Chile), por sua 

vez, não apresentarem a mesma tendência (MANSANI, 2013). Costa (2009), 

também reforça o recorte da América do Sul por suas interações geopolíticas.

O aspecto crucial [...] diz respeito ao processo em curso de constituição 
de novas entidades político-regionais - ou simplesmente geopolíticas - no 
Continente, esta sim, a força que tem impulsionado os estados e as socie-
dades nacionais na direção de arranjos políticos e econômicos – e sob certa 
medida, culturais – comuns [...]. Do ponto de vista político (ou geopo-
lítico), entretanto, o mais interessante desses processos que se desenvol-
vem no Continente na atualidade, é aquele representado pelo conjunto 
de iniciativas e articulações envolvendo a América do Sul e que estão 
promovendo-a rapidamente para a posição de uma região geopolítica, isto 
é, uma entidade política transnacional dotada de unidade mínima e arca-
bouço institucional baseados em princípios e macro-objetivos comuns nas 
relações internacionais. 

A noção de território como fixidez (segurança diante dos conflitos) e flui-

dez (segurança quanto oportunidade, por meio da cooperação) podem ser trazi-

das também para repensar as principais dinâmicas de segurança e defesa nesses 

termos.  No período da Guerra Fria, a cooperação multilateral de segurança na 

região foi marcada pelos mecanismos hemisféricos abordados no tópico an-

terior: os acordos e os mecanismos institucionais como a JID, TIAR e OEA. 

Porém, há ainda uma cooperação multilateral de outra natureza, que deve ser 
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considerada também: a Operação Condor. Ela ocorreu em um momento em que 

as ditaduras foram instauradas na região, país após país, iniciando na década de 

60. Abdul-Hak (2013) e Miyamoto (2010) deixam claro que a Operação Con-

dor, não pode ser considerada como Cooperação em termos de defesa (conceito 

de defesa), por se tratar de um modo de repressão política interna.

Houve grande destaque aos sucessivos acordos entre Brasil e Argentina. 

Em 1979, o Acordo Tripartite Itaipu-Corpus; em 1980 o Acordo de Cooperação 

para o Desenvolvimento e Aplicação dos Usos Pacíficos de Energia Nuclear, 

e em 1985, a Declaração conjunta sobre Política Nuclear. Sobre estes acordos, 

embora os processos de negociação não tenham sido simples, ao final, repre-

sentaram o grande marco para as relações entre Brasil e Argentina, pois, resul-

tou em maior transparência entre ambos, iniciando um maior entendimento e 

diminuição das principais desconfianças que havia entre ambos. 

Já em direção ao fim da Guerra Fria, em 1986, é constituída a Zona de 

Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) e em âmbito econômico o 

MERCOSUL (CERVO, 2008, p.139; OLIVEIRA; BECARD, 2010, p.13). 

Com relação a este último, Moniz Bandeira (2006) enfatiza que a decisão entre 

Sarney e Alfonsín (presidentes dos respectivos países no período), iniciadas já 

com os acordos nucleares anteriores, fez com que surgisse entre os dois países 

algo maior que uma integração econômica, mas também política e geopolítica. 

Com isso, “[...] verifica-se que começam a surgir ensaios de redireciona-

mento do recorte espacial que a região passou a se perceber. De hemisférico 

para regional. ” (MANSANI, 2013, p.62). É interessante destacar que a busca 

por espaços de diálogo são apontadas por Castro (2010) como uma agenda atual 

global. Esses espaços, regionalmente também são construídos. Nesse sentido, 

para a temática da segurança, existem ações para se fortalecer a segurança na 
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região, como a constituição da União das Nações Sul-americanas (UNASUL) 

e o Conselho de Defesa Sul-americano (CDS).

Nos anos 2000, sucessivas reuniões entre representantes dos países sul-

-americanos ocorreram, as denominadas Cúpulas de Presidentes Sul-america-

nos, culminando na Comunidade Sul-americana de Nações (CASA), criada em 

2004. Em 2007, os países interpretaram que poderiam transformar a CASA na 

União das Nações sul-americanas (UNASUL), e em 2008, o Tratado Constitu-

tivo foi assinado. 

Uma peculiaridade inovadora da UNASUL foi o seu cunho, pois ela não é, 

prioritariamente, econômica. É política e geopolítica (OLIVEIRA; BECARD, 

2010). Esse aspecto faz com que seu escopo seja diversificado. Em 2008, um 

dos Conselhos da UNASUL foi criado: o Conselho de Defesa Sulamericano 

(CDS):

[...] el objetivo de este organismo sería el ‘entendimiento con todos los 
países sudamericanos para que pudiesen tener una misma palabra sobre 
defensa en los organismos internacionales y resolver por medio de este 
Consejo las eventuales cuestiones sobre defensa que surjan. (MOREIRA, 
2008, p.7). 

Como a diferença entre a segurança vista sob uma ótica restrita e a abran-

gente, é possível verificar alguns conflitos que podem ser classificados como 

temas de segurança tradicional e outros como não tradicionais. Os conflitos tra-

dicionais se caracterizam por envolverem disputas fronteiriças dos territórios 

estatais (o território no sentido legal-institucional), normalmente envolvendo 

ou tendo a possibilidade de envolver as Forças Armadas.

Na Figura 02, procura-se mostrar algumas das tensões, espacialmente, 

utilizando-se como base a figura da América do Sul, com os pontos de tensão 

destacados. O critério utilizado no mapa, para selecionar os conflitos e tensões 
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a serem destacados, foi o de revisar a literatura e identificar quais os conflitos 

indicados mais recorrentes. Os conflitos tradicionais, na América do Sul, que 

se deram, em sua maioria, nos séculos XIX e XX, muito embora estejam fina-

lizados, apresentam permanências. Nesse sentido, esses conflitos podem ser 

considerados “latentes” (PIERI, 2011) ou “hipóteses de conflito”. (PAGLIARI, 

2009).

Figura 02: Panorama de segurança na América do Sul – conflitos e tensões. 

Fonte: Mansani, 2015. 
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Para o presente trabalho, apenas os considerados como latentes são trans-

critos na Tabela 01.

Tabela 01 - Conflitos interestatais na América do Sul, de disputas fronteiriças 
latentes.

CONFLITO INTERESTATAL ESTADOS ENVOLVIDOS ANO

Guerra do Pacífico Bolívia, Peru, Chile 1879-1884 

Guerra do chaco Paraguai, Bolívia 1932-1935

Crise Guiana Esequibo Guiana, Venezuela 1966 

Crise Chile Bolívia Chile, Bolívia 1978, 2006

Guerra da Malvinas Argentina e Grã-Bretanha 1982 

Crise Peru-Chile Peru, Chile 1987

Conflito de Cenepa Equador, Peru 1995

Crise Suriname-Guiana Suriname, Guiana  2000, 2007

Fonte: Adaptado de Pieri (2011).

Assim como Pagliari (2009) e Pieri (2011), Costa (2009) também ressalta 

as tensões entre Chile e Bolívia em decorrência da Guerra do Pacífico, e entre 

Venezuela e Guiana. As disputas entre Peru e Equador, Guiana e Suriname, por 

sua vez, são destacadas tanto por Pieri (2011), quanto por Costa (2009).

A Guerra do Pacífico se destaca pelas grandes tensões latentes, sendo 

considerada por Pieri (2011, p.34) como “[...] a guerra com maior repercussão 

na América do Sul”. Nesse sentido, o resultado mais emblemático dessa Guerra 

foi a perda da saída boliviana ao Oceano Pacífico. Costa (2009, p.13) verifica 

que.
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[...] até hoje ocupa o imaginário popular e as estratégias de estado desse 
país [Bolívia]. E é esse quadro que também tem justificado a natureza bási-
ca da estratégia adotada pela atual política de defesa do Chile, [...] mantém 
um aparato de contensão na sensível zona fronteiriça com a Bolívia. 

Entretanto, como apontam Costa (2009) e Pieri (2011) os analistas veri-

ficam que não há a prevalência das questões tradicionais nas tensões no século 

XXI, cabendo o conceito de Segurança em termos de novas ameaças. Dentre 

algumas tensões nesse sentido, pode-se citar a Crise de Albina, a Crise da Ode-

brecht, Crise indígena, (PIERI, 2011), os brasiguaios, a crise das papeleiras, a 

crise do Gás e a crise de Itaipú. (PIERI, 2011; COSTA, 2009).

Considerações finais

Em escala global no período da Guerra Fria, destacou-se a utilização do 

Realismo, quanto paradigma. Na prática as ações estadunidenses frente ao “ini-

migo comunista”, implicou em uma série de atuações desse país mundo a fora. 

Frente à América do Sul, destaca-se a construção da segurança hemisférica 

(entendida como para o continente americano como um todo), por meio de me-

canismos hemisféricos de segurança (JID, TIAR, OEA).

 Esses arranjos não retratavam a realidade da maioria dos países e foram 

largamente questionados. Com o fim da Guerra Fria, observa-se uma altera-

ção na agenda internacional, com a inserção de novos temas e atores. Para 

a segurança isso implicou na definição de uma agenda dos EUA que passa a 

compreender e empreender a guerra ao terror associada à guerra às drogas. 

Trazendo implicações para a América do Sul. Por sua vez, observando a escala 

regional, esse texto apresentou alguns pontos de conflitos que ainda se apre-

sentam latentes na região, e algumas iniciativas de cooperação em segurança 

e defesa, que auxiliam a conformar a noção não mais de região de segurança 

hemisférica, mas sim sul-americana. O papel das Forças Armadas se insere nes-
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se ponto, por ser necessário que seja pensado tendo como pano de fundo esses 

panoramas traçados.

Referências

ABDUL-HAK, A. P. N. T. O Conselho de Defesa Sul-americano (CDS): Ob-
jetivos e interesses do Brasil. Brasília: FUNAG, 2013.

AGUILAR, S.L.C. Segurança e defesa no cone Sul: da rivalidade da guerra 
Fria à cooperação atual. São Paulo: Porto de Ideias, 2010.

ÁVILA, R. Conceitos básicos em Relações Internacionais. Apresentação Power 
Point. 2010. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/rafaelavilabh/conceitos-
bsicos-em-relaes-internacionais>. Acesso em: 21 mar. 2017.

AYERBE, L. F. Estados Unidos e América Latina: a construção da hegemo-
nia. São Paulo: Editora UNESP, 2002.

______.  Ordem, poder e conflito no século XXI: esse mesmo mundo é pos-
sível. São Paulo: Editora UNESP, 2006.

BANDEIRA, L. A. M.. O Brasil e a América do Sul. In: OLIVEIRA, H. A.; 
LESSA, A. C. (orgs.). Relações internacionais do Brasil: temas e agendas (vols. 
1 e 2). São Paulo: Saraiva, 2006.

BUZAN, B.; WÆVER, O.; DE WILDE, J.. Security: a new framework for 
analysis. Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc, 1998.

______;______; Regions and Powers: The Structure of International Security. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

______; HANSEN, L. A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional. 
Tradução Flávio Lira. São Paulo: Ed.Unesp, 2012.

CASTRO, I. E. Geografia e Política - Território, Escalas de Ação e Instituições. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

CEPIK, M. Segurança na América do Sul: traços estruturais e dinâmica conjun-



90

Geopolítica e os conflitos atuais

tural. Análise de conjuntura OPSA, n.9, 2005.

CERVO, A. L. Inserção Internacional: formação dos conceitos brasileiros. 
São Paulo: Saraiva, 2008.

COSTA, W. M. O Brasil e a América do Sul: cenários geopolíticos e os desa-
fios da integração. Confins, n.7, 2009. Disponível em: <http://confins.revues.
org/6107>. Acesso em: 29 de abril de 2012.

______. Geografia Política e Geopolítica: discursos sobre o território e o po-
der. 2ªed. 2ª reimpr. São Paulo: Edusp, 2013. 

FARRET, N.K. A securitização do Narcotráfico nos Estados Unidos e a in-
fluência no Brasil. Conjuntura Global, Vol.3, n. 4, out./dez., 2014, p. 226-232.

GOTTMANN, J. The significance of territory. Virginia: University Press, 1973. 

HOBSBAWN, E. J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995.

LOURENÇO NETO, S. A conferencia do Rio de Janeiro e o Tratado In-
teramericano de Assistência Recírpoca: conflitos na construção do sistema 
interamericano. Passagens Revista Internacional de História Política e cultura 
Jurídica. Rio de Janeiro: vol. 7, n.3, set-dez, 2015.

MANSANI, R.S. Análise do complexo regional de segurança da América 
do Sul: A UNASUL e o Conselho de Defesa Sul-americano. 113f. Trabalho 
de Graduação (Bacharelado em Relações Internacionais) – Centro Universitá-
rio Curitiba (UNICURITIBA), Curitiba, 2013.

MATHIAS, S. K. El Brasil: Interés nacional y “nuevas amenazas”. In.: LÓPEZ 
E.; SAIN, M. F. (orgs.). “Nuevas Amenazas”: dimensiones y perspectivas, 
dilemas y desafios para la Argentina y El Brasil. Bernal: Universidad Nacional 
de Quilmes, 2004. 

MIYAMOTO, S. Apresentação. In.: NASSER, R.M. (org.). Os Conflitos In-
ternacionais em múltiplas dimensões. São Paulo: Editora UNESP: Programa 
San Tiago Dantas de Pós-Graduação, 2009.

______. O Brasil e a Fronteira Norte: política e estratégia. Revista Del Ins-



90 91

Geopolítica e os conflitos atuais

tituto de Estudios Avanzados IDEA, Universidade de Santiago do Chile, n.12, 
dez-jan, 2010.

MONTEIRO, L. C. R. Segurança na América do Sul: a construção regional 
e a experiência colombiana.  MACHADO, Lia Osório (orientadora). Tese de 
Doutorado Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFRJ, 2014b. 279p.

MOREIRA, Angela. Consejo Sudamericano de Defensa: hacia una integra-
ción regional en defensa. RESDAL, 2008. Disponível em: <http://www.resdal.
org/csd/documento-de-debate-angela-moreira.pdf>. Acesso em: 29 maio 2013.

Ó TUATHAIL, G. Cold War Geopolítics: Introduction. In.: Ó TUATHAIL, 
Gearóid; DALBY, Simon; ROUTLEDGE, Paul (edit.). The Geopolitics Rea-
der. London: Routledge, 2003.

OLIVEIRA, A.B.C.; BECARD, D.S.R. Comunidade de segurança na Ame-
rica do sul? A UNASUL. 2010. Disponível em: <http://ufpr.academia.edu/An-
dr%C3%A9aBenettiCarvalhodeOliveira/Papers/1385605/Comunidade_de_
Seguranca_na_America_do_Sul_A_UNASUL>. Acesso em: 25 março 2012.

PAGLIARI, G. C. Segurança hemisférica e política exter-
na brasileira: temas, prioridades e mecanismos institucionais. 141 
f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais), Universida-
de Federal do Rio Grande do sul (UFRGS), Porto Alegre, 2004. Dis-
ponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6123/ 
000437010.pdf?sequence=1>. Acesso em: 19 de abril de 2013.

_____. Temas da agenda de segurança hemisférica no pós-guerra fria: en-
tre a hegemonia e a multidimensionalidade. ANPUH – XXIII Simpósio Na-
cional de História, Londrina, 2005. Disponível em: <https://anais.anpuh.or-
g/?p=15355>.Acesso em: 25 abr.  2015.

______.Segurança hemisférica: uma discussão sobre a validade e atualida-
de de seus mecanismos institucionais. Revista Brasileira de Política Interna-
cional, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S0034-73292006000100002>. Acesso em: 10 de abril de 2013. 
______. O Brasil e a segurança na América do Sul. Curitiba: Juruá, 2009.



92

Geopolítica e os conflitos atuais

PIERI, V. S. G. Geopolítica de los conflictos Intermésticos en Sudamérica. 
Revista Geopolítica, v.2, n.2. Natal, jul-dez, 2011.

RAFFESTIN, C. Por uma Geografia do poder. Série Temas, vol. 29. São 
Paulo: Editora Ática, 1980.

SAINT-PIERRE, H. L. Una reconceptualización de las “Nuevas Amenazas”: 
de la subjetividad de la percepción a la seguridad cooperativa. In.: LÓPEZ, E.; 
SAIN, M. F. (orgs.). “Nuevas Amenazas”: dimensiones y perspectivas, dile-
mas y desafios para la Argentina y El Brasil. Bernal:Universidad Nacional de 
Quilmes, 2004. 

______. Aproximación a La política de defensa en el marco latinoamericano. 
In.: CAJINA, R.J; CASTRO, G.F; TIBILETTI, L. Control civil de las Fuer-
zas Armadas: fortaleciendo el papel de la Asesoría Parlamentaria. 1ª Ed. RES-
DAL, Buenos Aires, 2009.

______. Grandes tendências da segurança internacional contemporânea. In: 
JOBIM, N.; ETCHEGOYEN, S.; ALSINA, J. P. (Org.). Segurança Interna-
cional: perspectivas brasileiras. 1ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.

______. “Defesa” ou “segurança”?: reflexões em torno de conceitos e ideolo-
gias. Contexto internacional vol.33, n.2. 2011.

SANTOS, A. R. S. A situação militar do Brasil na América do Sul – conse-
lho de defesa Sul-americano e a necessidade de fortalecimento do poder mili-
tar. Univ. Rel. Int., Brasília, v.8, n.1, jan-jun. Brasília, 2010.

SARFATI, G. Teorias das relações internacionais. São Paulo: Saraiva, 2005.

SATO, E. A agenda internacional depois da Guerra Fria: novos temas e 
novas percepções. Ver. Bras. Polít. Int. n.43, v.1, 2000. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/rbpi/v43n1/v43n1a07.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2017.

TANNO, G. A Contribuição da Escola de Copenhague aos Estudos de Segu-
rança Internacional. Revista Contexto Internacional, Rio de Janeiro, vol.25, 
n° 01, jan/jun 2003, pp. 47 – 80. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
cint/v25n1/v25n1a02.pdf>.  Acesso em: 26 maio 2012.

UNASUL. Tratado constitutivo da Unasul. 2008. Disponível em: < http://



92 93

Geopolítica e os conflitos atuais

www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regional/unasul/tra-
tado-constitutivo-da-unasul>. Acesso em: 28 de maio de 2013.

VICUÑA, F. O. El sistema interamericano de Seguridad Colectiva. In.: AL-
BONICO, R. D. (Ed.). Antecedentes, balances y perspectivas Del sistema 
interamericano. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1977.

VIGEVANI, T.; CORREA, P.R.; CINTRA, R. Globalização e Segurança In-
ternacional: a posição do Brasil. Apresentado no evento “Brasil e as novas di-
mensões da Segurança Internacional”, Instituto de Estudos avançados da Uni-
versidade de São Paulo, no dia 11 de setembro de 1998.  

VILLA, R. A. D. Da crise do realismo à segurança global multidimensional. 
São Paulo: Annablume, 1999a. 

______.; OSTOS, M. D. P. As relações Colômbia, países vizinhos e Esta-
dos Unidos: visões em torno da agenda de segurança. Revista Brasileira de 
Política Internacional, 2005. Disponível em: < www.scielo.br/pdf/rbpi/v48n2/
a05v48n2.pdf >. Acesso em: 15 abr. 2013. 



94

Geopolítica e os conflitos atuais

CAPÍTULO 5 

MINORIAS ÉTNICAS: DEBATE 
SOBRE DEFINIÇÕES, AVANÇOS 
E IMPASSES NA GARANTIA DE 
DIREITOS E SEUS CONFLITOS

Cesar De David

Guilherme Hatwig Piper

Lucian Armindo da Silva Brinco

Doi: 10.48209/978-65-5417-041-5 

Introdução 

Em virtude da língua, da cultura, de suas nacionalidades e/ou religiões, as 

minorias étnicas formam grupos que se diferenciam dos padrões estabelecidos/

impostos pela população de um dado território. Devido as suas diferenças e não 

correspondência ao modelo/perfil de ser humano idealizado, determinado pela 

sociedade dominante sofrem com a discriminação, a intolerância, a rejeição e/

ou a exclusão social. 

Santilli (2008) lembra que as minorias étnicas sofrem com a injustiça social 

e, no processo, são impossibilitadas de participar plenamente da vida pública 

e política. Por isso, a presente pesquisa busca debater a respeito das minorias 
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étnicas, as principais meditas tomadas pelos múltiplos atores geopolíticos no 

mundo para conter a discriminação associada, bem como os conflitos que já 

atingiram e ainda atingem tais grupos.

Para embasar as discussões e atingir o objetivo desta pesquisa, fez-

se, primeiramente, as revisões bibliográficas acerca da temática abordada, 

buscando entender o conceito de minorias étnicas. Em uma segunda instância, 

foram buscadas as principais legislações internacionais elaboradas/criadas por 

associações entre territórios para proteção das minorias, ou seja, para conter a 

discriminação e supressão dos grupos étnicos minoritários existentes dentro de 

suas fronteiras. Em um terceiro momento, o trabalho expõe conflitos antigos e 

atuais envolvendo algumas minorias étnicas no mundo. Para finalizar, faz-se, 

através do pensamento crítico-reflexivo, algumas considerações em torno da 

problemática trabalhada.

Em que campo se inscrevem as minorias étnicas?

Minorias étnicas podem ser definidas de várias maneiras. Uma bastante 

comum é, simplesmente, povos que compõe um baixo número de indivíduos 

em relação à população total de um Estado. Uma definição mais adequada é a 

que considera os grupos populacionais que se encontram em uma desvantagem 

econômica, ou em um estado de supressão cultural, que pode levar a categoria de 

minoria, mesmo que se encontrem em números (quantidade de sujeitos) quase 

iguais (ou até maiores) que o povo socioeconomicamente dominante. Desse 

modo, Frizzo e Zeifert (2015) consideram que minorias étnicas são grupos de 

indivíduos que sofrem com a opressão daqueles que possuem o capital, estando 

em uma situação de vulnerabilidade social. 

Para evidenciar o fato que as minorias étnicas são definidas por outros 

critérios e não exclusivamente pelo tamanho do grupo de sujeitos, Porto (2008) 

comenta 
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Embora os termos maioria e minoria sejam habitualmente contra-postos, 
guardando o sentido matemático - que se refere unicamente à quantidade -, 
a idéia de “minoria” adquiriu conotação polissêmica, a partir da perspectiva 
sociológica, que agrega um valor à expressão dessa menor quantidade. 
Nesse caso, o termo minoria estaria referindo-se a indivíduos, grupos, 
segmentos ou populações que têm menor quantidade de poder, seja no 
âmbito de uma sociedade específica ou nas relações entre essas diferentes 
sociedades. (PORTO, 2008, p. 24-25).

Nesse contexto, talvez o exemplo mais claro de uma minoria étnica que 

se encontrava numa situação de opressão, sem que fossem uma minoria numé-

rica, é o dos povos africanos na África do Sul, no período que corresponde ao 

Apartheid (1948-1942). Os povos africanos que habitavam o país tinham uma 

maioria numérica esmagadora sobre os afrikaaners europeus. Embora estes su-

jeitos não estivessem em desvantagem em termos de contingente populacional, 

foram colocados em uma forma de regime de racismo legalizado, onde estavam 

em uma situação economica e social pior que os afrikaaners que haviam se ins-

talado na região durante o século XIX com a colonização holandesa e britânica.

Santilli (2008) lembra que muitos Estados espalhados pelos continentes 

possuem grupos minoritários dentro de suas fronteiras. Afirma que mesmo não 

existindo “[...] estatísticas seguras, há estimativas de que 10 a 20% da popu-

lação mundial pertença a minorias étnicas e nacionais.” (SANTILLI, 2008, p. 

138).

A autora também comenta que:  

Algumas minorias desenvolvem relações com territórios específicos, que 
são fundamentais para a construção de sua identidade cultural coletiva. 
Entretanto, defini-las a partir de uma territorialidade específica apenas é 
insuficiente, pois há minorias étnicas e nacionais (como o povo cigano 
e alguns povos indígenas nômades) que estão dispersas geograficamente 
(SANTILLI, 2008 p. 138).

Assim, compreende-se que minorias étnicas não são, necessariamente, 
definidas por características culturais ou territoriais, que embora significativas, 
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não são em si suficientes para atribuir a algum grupo a condição de minoria. Certos 
aspectos como religião ou língua podem ser adotados e mudados com o tempo. 
Considera-se que, embora sejam elementos importantes para identificação de 
minorias étnicas, é geralmente mais coerente afirmar que a condição nas quais 
se encontram as minorias são estabelecidas mais pela relação/realidade política 
compartilhada dentro do grupo.

Medidas de proteção de minorias étnicas 

Para a prevenção da supressão e destruição de minorias étnicas, foram 

criadas, durante o século XX, leis e tratados que visavam oferecer proteção a 

minorias e seus territórios. Em 1919, durante a conferência de Paris, por exem-

plo, foi proposto um sistema que garantiria a minorias, conforme exposto por 

Raffestin (1980, p. 137-138): (1) O direito à cidadania, (2) O direito à vida, à 

liberdade e à liberdade religiosa, (3) O direito à igualdade diante a lei, à igual-

dade em matéria de direitos civis e políticos e à igualdade de tratamento, de 

fato, (4) Direitos relativos ao uso da língua das minorias na vida privada, co-

mércio, religião, imprensa, em público, legalmente e no ensino, (5) O direito a 

uma repartição equitativa das somas procedentes de fundos públicos.

Essas medidas de proteção, porém, nunca alcançaram preponderância em 

âmbito mundial. Pode-se dizer que foram poucos os casos que obtiveram êxito; 

foram reduzidos os estados-nação que aceitaram as medidas propostas, o que 

pode ser notado durante os anos seguintes, no período entreguerras. Anos mais 

tarde, durante a segunda guerra mundial, minorias étnicas foram frequentemen-

te vitimadas por atrocidades, como foi o caso dos Judeus alemães, que passa-

ram por um período especialmente violento. 

Após a segunda guerra mundial, uma das medidas tomadas pela recém 

formada Organização das Nações Unidas foi a instituição da Declaração Uni-
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versal dos Direitos Humanos (1948) que, apesar de não destinada especifica-

mente para minorias, ainda lhes envolvia. Uma das consequências da declara-

ção, em tese, seria a gradual diminuição da discriminação e dos problemas com 

minorias étnicas. Raffestin (1980), porém, traz críticas à declaração, afirmando 

que foi excessivamente idealizada e que, efetivamente, foi bastante deturpada/

descaracterizada em muitos países. Portanto, é possível afirmar que minorias 

étnicas continuam sem uma proteção eficaz e, como resultado, muitas ainda 

sofrem com alienação social, política e econômica, assim como conflitos vio-

lentos com Estados-nação. 

Talvez a maior evidência que a Declaração dos Direitos Humanos foi 

insuficiente, é o fato de que, durante as décadas seguintes, numerosas medidas 

foram tomadas para assegurar os direitos de minorias étnicas. Essas medidas 

foram preparadas e apoiadas por alianças internacionais, como a Corte Euro-

peia de Direitos Humanos, formada em 1993. O objetivo da mesma foi deter-

minar se os Estados-nação cumpriram com as obrigações previstas na Conven-

ção Europeia Para a Proteção dos Direitos do Ser Humano e das Liberdades 

Fundamentais. Outra medida de proteção foi a adoção do Pacto de San José 

da Costa Rica e do Protocolo de San Salvador pela Organização dos Estados 

Americanos. Assim sendo, estipulou-se a criação da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, que tem por objetivo julgar casos entre Estados e minorias 

de uma maneira mais direta.

Pode-se dizer que o sistema utilizado nas Américas teve maior sucesso 

que o utilizado na Europa, pois o sistema europeu falhou em proteger minorias 

em ao menos dois casos: com o Povo Sami da Escandinávia, que teve parte de 

suas terras, utilizadas tradicionalmente para a criação de renas, alagadas; e no 

caso do povo cigano que segundo Santilli (2008, p. 144), “A Corte considerou 
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que não pode estabelecer parâmetros gerais de conduta para os Estados, pois 

estes deverão avaliar cada situação particular”. O autor destaca que os ciganos 

sofriam muito com vários “[...] maus tratos pela polícia, recusa das autorida-

des de fornecer documentos de identidade, de restaurantes e hotéis [...] (SAN-

TILLI, 2008, p. 143).

No caso das Américas, a corte teve um poder direto: a capacidade de 

intervir com maior efetividade sobre os assuntos envolvendo minorias étnicas. 

Um exemplo dessa autoridade foi o decreto da corte que ordenava que o Uru-

guai deveria devolver territórios tradicionais da nação Yakye.

Floriano Filho (2018) comenta, a respeito da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que ela foi o documento mais traduzido no mundo após a 

segunda Guerra mundial. Afirma que muitos sujeitos de vários países já recor-

reram à ela, exigindo os direitos que, de acordo com a Declaração, são conside-

rados básicos/indispensáveis para a construção de uma vida digna de qualquer 

ser humano

Assim sendo, pode-se dizer que, em diferentes cantos do mundo houve 

avanços sociais, que envolveram as mulheres, crianças e as minorias étnicas, 

principalmente através da intervenção da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. No entanto, Floriano Filho (2018) aponta para o fato que, mesmo 

diante de seus avanços, o cenário atual continua com várias formas de violência 

e tirania. Na sua visão, hoje pode-se falar até mesmo em retrocessos, como a 

crise sofrida pelos migrantes não-documentados, refugiados ou as novas restri-

ções à liberdade de expressão dos diferentes grupos étnicos que acabam ressur-

gindo, ou melhor, perdurando em pleno século XXI. 



100

Geopolítica e os conflitos atuais

Conflitos geopolíticos antigos e atuais envolvendo 
minorias étnicas

Durante o início da era das nações independentes, vem à tona vários ele-

mentos envolvendo tensões étnicas que anteriormente seriam suprimidas ou 

existiriam em menor escala. Os conflitos que impactaram na vida de muitas 

minorias étnicas tornam-se ainda muito mais comuns através dela.

Nesse sentido, enfatiza-se que os conflitos armados ou sociais envolvendo 

minorias étnicas vem ocorrendo a séculos. No entanto, eles ainda foram 

exacerbados com a chegada de uma nova era, que Hobsbawm (2007) diz ser um 

dos três elementos que caracterizam o período pós Segunda Guerra Mundial. 

Foi nesse período sobretudo que ocorreu o ressurgimento de uma xenofobia 

violenta em vários territórios. Além disso, destaca-se que

Um resultado perturbador desses desenvolvimentos foi uma recaída global 
em uma das maiores epidemias de massacres, genocídios e ‘limpeza étnica’ 
desde os anos que se seguiram imediatamente depois da segunda guerra 
mundial (HOBSBAWM, 2007, p. 88).

Nesse caso específico, Hobsbawm (2007) se refere a genocídios e guerras 

causadas por conflitos sociais com raízes em rivalidades étnicas ou religiosas 

que foram comumente vistas na África, Ásia e nos Balcãs durante a década 

de 1990. Porém, ainda se considera que nem todos os conflitos causados por 

discriminação étnica tem uma natureza bélica, em casos como o do já citado 

regime do Apartheid na África do Sul, pode-se perceber sérios conflitos sociais 

enraizados no racismo sistemático do estado na época. Talvez o melhor exem-

plo para esse segundo tipo de conflito seja o Levante de Soweto, que aconteceu 

na década de 1970, um dos mais representativos episódios sangrentos de rebe-

lião negra, gerados pela repressão policial à passeata de protesto de “escolas 

negras” na África do Sul (GALLAGHER, 2002). 
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O Levante em questão pode ser atribuído a insatisfação da minoria a ser 

tratada com uma forma de discriminação espacial, um tipo de discriminação 

que consiste na imposição de limites espaciais de uma etnia sobre outra, se-

guida geralmente de outras medidas como a de supressão cultural por meio de 

proibição do uso de sua língua nativa, como também foi o caso em Soweto, 

onde a revolta foi causada pela proibição do ensino de línguas nativas em esco-

las negras a favor do Afrikaaner europeu. 

Nessa perspectiva, observa-se que a discriminação espacial das mino-

rias étnicas pode ser encontrada, em muitos casos, na Europa e nas Américas, 

particularmente no que diz respeito aos povos autóctones. O campo da políti-

ca mantinha suas populações como alvos de controle, ao impedi-las de tomar 

ações para fortalecer-se, expandirem suas influências. Raffestin (1980, p. 133) 

esclarece que, no caso da América do Norte, “o velho sistema de reservas não 

passa de uma discriminação espacial, seja nos Estados Unidos ou no Canadá. 

Pode-se medir a não aceitação desse sistema pelos movimentos que surgiram 

entre os índios nos últimos 20 anos”.

Na atualidade, Rabóczkay (2022) comenta que, na Europa, poucos são 

os países que não possuem, dentro de suas respectivas fronteiras, a presença de 

minorias étnicas. Na maioria dos casos, tais sujeitos tem seus direitos coletivos 

negados ou são ignorados pela União Europeia, e com isso passam a ser focos 

de tensões. O pesquisador argumenta que essas minorias não são compostas 

por imigrantes de antigas colônias, mas sim de fragmentos de povos que, por 

causas das fronteiras móveis decorrentes das flutuações fronteiriças europeias, 

acabaram sendo excluídos de sua pátria original. Tudo isso também deu, em 

certos casos, origem a grupos étnicos relativamente pequenos, sem condições 

de constituírem suas próprias nações.
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Um dos países em que, segundo Rabóczkay (2022), mais ocorrem con-

flitos envolvendo as minorias étnicas na Europa é a Hungria. Os embates não 

ocorrem dentro de suas fronteiras, mas com os seus países vizinhos. O autor 

ressalta que, com os chamados diktat de “paz”, a Hungria “[...] viu a etnia 

magiar dividida entre sete outros países, além dela própria. Esses húngaros 

“externos” têm seus direitos coletivos violados ora por um, ora por outro país 

herdeiro de territórios historicamente magiares” (RABÓCZKAY, 2022, p. S/P). 

Na Europa, no entanto, também pode-se observar que outras minorias 

também são vítimas da intolerância. A Ucrânia tornou-se, nos últimos anos, 

local de conflito agudo no continente europeu. A atual situação da Ucrânia é 

preocupante, devido a atual guerra. Logo no começo dos conflitos, segundo 

dados apontados por Gallas (2022), já havia 2 (dois) milhões de pessoas que 

fugiram de seu território natal por sua causa. Rabóczkay (2022) coloca que o 

país em questão abrange certa de 77% de ucranianos, 17% de pessoas russas, 

0,6% de bielorrussos, 0,5% tártaros da Crimeia, 0,5% de moldavos, 0,4% de 

búlgaros, húngaros, poloneses e romenos, cada um com a estimativa de 0,3% 

de judeus. Tais grupos vivem em uma região que se comporta atualmente como 

um grande centro de conflitos geopolíticos. 

No que diz respeito aos conflitos que envolvem minorias étnicas atu-

almente, destaca-se que, conforme aponta Gallas (2022), quando a guerra na 

Ucrânia é comparada com os demais conflitos existentes nas diferentes partes 

do mundo, percebe-se que ela não é a única, apenas a mais notória. Existem 

outras fontes de sofrimento humano causadas por outros conflitos, que tem re-

cebido pouca atenção ou auxílio internacional. No Mianmar, por exemplo, há 

um corrente conflito entre forças governamentais e a minoria étno-religiosa do 

povo Rohyngia, que, desde a segunda metade da década de 2010, enfrenta, de 

acordo com Jones (2019) “massacres [que foram] acompanhados pela destrui-
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ção de centenas de vilarejos, ou aterrorização seguida de fuga de quase 700000 

rohingyas para o vizinho Bangladesh”1 (p. 292, tradução do autor).

Esse conflito foi agravado pelo golpe militar de Mianmar, em fevereiro 
de 2021 (Gallas, 2022). Ato que teve como resposta a formação de grupos de 
oposição e fomento à desobediência civil, através de greves e protestos com 
muitas pessoas contrárias ao golpe que se instaurou. O governo militar respon-
deu com violência, reprimindo e sufocando os movimentos. A desobediência 
civil aumentou a ponto de iniciar uma guerra civil, com cerca de 10 (dez) mil 
pessoas mortas em um ano, e mais de 14 (quatorze) milhões de indivíduos afe-

tados necessitando de ajuda humanitária.

Outro conflito catastrófico envolvendo minorias também foi vivenciado 

no Iêmen, país situado na extremidade sudoeste da Península Arábica. A Or-

ganização da Nações Unidas revelou que a guerra na região resultou em níveis 

enormes de sofrimento, causando um dos piores desastres humanitários já pre-

senciados no mundo. Estima-se que o conflito já tenha gerando 233 (duzentos e 

trinta e três) mil mortos, sendo que 131 (cento e trinta e um) mil são de causas 

indiretas, como falta de alimentos, medicação ou necessidades básicas. Cerca 

4 (quatro) milhões de habitantes foram obrigados a fugir da região, e mais de 

20 (vinte) milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária. Os dados da 

ONU também apontam que 50 (cinquenta) mil iemenitas estão em condições 

próximas à forme na região (GALLAS, 2022).

Para finalizar, a pesquisa expõem a respeito da realidade das minorias 
étnicas no Brasil atualmente. Assim, Queiroz (2022), baseado nas palavras da 
pesquisadora Nazaré Rebelo, doutora em Ciências Sociais, aponta que um dos 
problemas que surge no país é o chamado “Racismo Ambiental” e que atinge 

os povos da Amazônia. 

1  Frase original: “The massacres were accompanied by the destruction of hundreds of villages and 
the expulsion or terrorization into flight, of nearly 700000 Rohingya to the neighboring Bangla-
desh”
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Desse modo, ressalta-se que os grupos nativos da Amazônia denunciam 

a tempo a violação de seus direitos. No entanto, tais sujeitos atualmente sofrem 

com o processo de implementação de grandes empreendimentos nessa área, so-

bretudo da ação de madeireiras e garimpos ilegais, por ser mundialmente cobi-

çada pela tamanha riqueza que apresenta. As minorias étnicas acabam sofrendo 

com a injustiça ambiental em um contexto que acaba sendo racializado. As co-

munidades indígenas da região, por exemplo, são sistematicamente submetidas 

às situações de degradação ambiental (QUEIROZ, 2022). Essas populações 

acabam sendo atingidas pelos conflitos étnicos, pela discriminação/rejeição dos 

grupos dominantes e, sobretudo, acabam sofrendo com a destruição dos seus 

lares, a perda de seus territórios tradicionais e pela exploração dos recursos na-

turais, definindo o que vem a ser o Racismo Ambiental.

Considerações finais

As minorias étnicas mantem-se na modernidade como um dos atores geo-

políticos. No entanto, observa-se que, diante dos vários conflitos que já tiveram 

que enfrentar, e que muitos grupos continuam enfrentando, minorias étnicas 

têm sua existência sob constante ameaça. 

São necessárias políticas públicas que promovam e garantam de fato o 

direito desses grupos, seja na esfera social, política, econômica e humana. As 

medidas protetivas, como expostas e defendidas pelos tribunais de direitos hu-

manos estabelecidos na Europa e nas Américas, devem ser valorizadas e cum-

pridas mundialmente, para que seja preservada e valorizada a pluralidade étno-

-cultural mundial.

Por fim, lembra-se que são crianças, jovens e idosos pertencentes a mino-

rias étnicas que sofrem com atrocidades das sociedades dominantes. A presente 

pesquisa reivindica o direito desses sujeitos. Existe um mosaico multifacetado 
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de línguas, culturas, tradições, povos, religiões, que devem ser respeitadas e 

reconhecidas. Os problemas oriundos dos conflitos e confrontos entre as terri-

torialidades, que acabam resultando em diferentes atrocidades, massacres das 

minorias étnicas são inadmissíveis no mundo de agora.

Referências

FLORIANO FILHO, Geopolítica dos Direitos Humanos – entre conflitos e 
a esperança. Radio Senado, 2018. Disponível em: https://www12.senado.leg.
br/radio/1/series-especiais/2018/12/14/geopolitica-dos-direitos-humanos-en-
tre-conflitos-e-a-esperanca. Acesso em: 17 de ago. de 2022.

FRIZZO, D.; ZEIFERT, A. P. B. Políticas públicas para minorias étnicas e so-
ciais. Anais... XXI Seminário de Iniciação Científica, XX Jornada de Pesquisa, 
Salão do Conhecimento, Unijuí, 2015. 

GALLAS, D. Além da Guerra da Ucrânia: 7 conflitos sangrentos que ocorrem 
hoje no mundo. BBC NEWS Brasil, 2022. Disponível em: https://www.bbc.
com/portuguese/internacional-60690640. Acesso em: 19 de ago. de 2022.  

GALLAGHER, M. O nascimento e a morte do apartheid. BBC News, wor-
ld edition, 2002. Disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/575204.stm. 
Acesso em: 15 de fevereiro de 2022. 

HOBSBAWM, E. J. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo, 2007. 

JONES, A. The Rohyngia: Genocide in Myanmar. In: BARTROP, P.R. Mod-
ern Genocide: Analyzing the Controversies and Issues (pp. 292-294). ABC-
-CLIO. 2018.  

PORTO, D. O diálogo da bioética: minorias étnicas. Revista Brasileira de 
Bioética. n. 4, p. 24-34, 2008. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.
php/rbb/article/view/7870/6466. Acesso em: 18 de set. de 2020.

QUEIROZ, F. Grandes Projetos favorecem racismo ambiental na Amazô-
nia. 2022. Disponível em: https://www.oliberal.com/economia/grandes-pro-
jetos-favorecem-racismo-ambiental-na-amazonia-1.573960. Acesso em 22 de 
ago. de 2022.



106

Geopolítica e os conflitos atuais

RABÓCZKAY, T. A Ucrânia e as minorias étnicas na atual guerra. Jornal da 
USP, São Paulo, 2022. Disponível em: https://jornal.usp.br/artigos/a-ucrania-e-
-as-minorias-etnicas-na-atual-guerra/. Acesso em: 17 de ago. de 2022.

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo, 1980.

SANTILLI, J. As minorias étnicas e nacionais e os sistemas regionais (europeu 
e interamericano) de proteção dos direitos humanos. Revista internacional de 
Direito e Cidadania, n.1, p. 131-151, 2008. 



106 107

Geopolítica e os conflitos atuais

CAPÍTULO 6

A INFLUÊNCIA DO RECURSO 
HÍDRICO E DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS NA SEGURANÇA 

NACIONAL E DISPUTAS 
GEOPOLÍTICAS NA 

ÁSIA CENTRAL
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Introdução

Nas últimas décadas a humanidade presenciou uma série de desastres 

naturais e eventos climáticos que de alguma maneira alteraram o cotidiano da 

sociedade e dos indivíduos que habitam o espaço geográfico. O aumento da 

temperatura na atmosfera terrestre e nos oceanos, desde a primeira Revolução 

Industrial, no século XIX (ATTIÉ, 2022), tem contribuído para o registro de 

dados ambientais históricos e alarmantes.

Recentemente, a Agência Espacial Europeia registrou 60°C na superfície 

terrestre de diversas regiões da Índia. Nos últimos anos também foram regis-



108

Geopolítica e os conflitos atuais

trados o desprendimento de diversas calotas de gelo na Antártida. O último 

evento desta natureza, ocorrido no ano de 2022, nos mostrou o desprendimento 

de uma calota de gelo cujo tamanho é equivalente à cidade de Los Angeles que, 

segundo o United States Census Bureau, conta com pouco mais de 3 milhões de 

habitantes (O TEMPO, 2022; UNITED STATES CENSUS BUREAU, 2020).

Em escala nacional, observamos entre 2021 e 2022, duas grandes inun-

dações que deixaram desabrigados e mortos. A primeira ocorreu em dezembro 

de 2021 na cidade de Porto Seguro, no sul do estado da Bahia1. Segundo o 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em dezembro de 2021 a região 

registrou mais chuvas que os meses de agosto, setembro e outubro acumulados 

(POLCRI, 2021). A abundância de precipitação gerou o transbordamento dos 

rios da região, alagamento das cidades e dano às infraestruturas. 

Em visita à cidade, em janeiro de 2022, empiricamente observei algumas 

das consequências econômicas deste desastre. A cidade, que conta com uma 

precária infraestrutura de transporte, teve a sua principal fonte de renda, o turis-

mo, afetado com o fechamento ou destruição parcial das estradas (de terra) que 

levam aos distritos mais distantes (e mais procurados pelos turistas) de Caraíva 

e Trancoso. Além disso, os serviços de energia e água foram gravemente afe-

tados, deixando as populações e serviços das respectivas cidades sem acesso a 

estes recursos. 

Na prática, a queda no número de turistas, ainda que por um curto perío-

do, foi o suficiente para causar prejuízos aos artesãos, guias e empreendedores 

locais, que necessitam dos turistas para a manutenção da dinâmica de trabalho 

da cidade e dos seus distritos. Em fevereiro de 2022, registrou-se em Petrópo-

lis, no estado do Rio de Janeiro, mais um desastre natural. 

1  Os temporais começaram em dezembro de 2021, mas as suas consequências se estenderam até 
meados dos meses de janeiro e fevereiro de 2022. 
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A cidade foi atingida por intensas chuvas que causaram diversos desliza-

mentos e enchentes. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 

Naturais (CEMADEN) estima que apenas em algumas horas foram registrados 

250 milímetros de chuva, enquanto a média climatológica para a cidade, no 

mês de fevereiro, é de 185 milímetros (DUARTE, 2022).  Mais de 200 pessoas 

morreram neste evento. 

Na Ásia Central, o recorte espacial do nosso estudo, os problemas são 

semelhantes aos que registramos em nosso país.  Em abril de 2022, no Uzbe-

quistão, ocorreram inundações e deslizamentos de terras que se tornaram as 

mais graves do país nos últimos 80 anos (DAVIES, 2022). Outros desastres são 

consequências de falhas catastróficas em engenharias desenvolvidas pelo ho-

mem. Alguns exemplos recentes são os colapsos nas barragens de Kyzyl-Agash 

(Cazaquistão), Sardoba (Uzbequistão e Cazaquistão) e da barragem nº12 (Quir-

guistão). Mais adiante veremos que estes não são os únicos desafios ambientais 

e riscos de desastres naturais que a região sofre. 

A Organização Mundial de Meteorologia (OMM) divulgou, em 2021, o 

Atlas de Mortalidade e Perdas Econômicas de Eventos Extremos de Tempo, 

Clima e Água. O material auxilia na compreensão dos impactos de desastres 

naturais na esfera econômica, social e ambiental. Segundo os dados apresen-

tados no estudo da OMM, de 1970 a 2019, foram registrados 11.072 desastres 

naturais (diretamente atribuídos a riscos climáticos e hídricos) no Mundo. Estes 

mais de 11 mil desastres naturais, contabilizados até 2019, causaram cerca de 

2 milhões de mortes e um prejuízo econômico de US$ 3.64 trilhões (WORLD 

METEOROLOGICAL ORGANIZATION, 2021). 

Estes desastres, independentemente da escala, são consequências diretas 

das ações na relação homem-natureza. A maneira como o homem explora a 

natureza, de forma utilitarista, ao longo dos séculos, é sem dúvidas uma das 
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principais consequências para a crise climática que o Mundo tem observado 

acentuar no último século. Suas consequências ultrapassam a esfera climato-

lógica e também estão presentes na camada social, com a marginalização de 

espaços e grupos sociais (CIDEIRA-NETO; RODRIGUES, 2017). 

Conforme a pólis se desenvolvia, os homens igualmente passaram a com-

preender a dimensão política e econômica da natureza e dos recursos que nela 

existem, para a manutenção de um Estado. Hoje, diante dos riscos e das con-

sequências dessa exploração, conforme abordamos parágrafos acima, muito se 

fala em um desenvolvimento sustentável, habitualmente apontado como um 

uso “consciente” dos recursos naturais. 

Diversas plataformas governamentais e acordos (ECO 92, COP 26, Acor-

do de Paris e outros) foram estabilizados, visando promover o debate deste mo-

delo de desenvolvimento. Este discurso, com sua gênese no século XX, é nada 

mais que “[...] um modelo pragmático baseado no contexto político-econômico 

vigente, que atende às demandas ambientais do mercado global, oferecendo um 

mecanismo de regulação para aproveitamento máximo dos recursos” (OLIVEI-

RA, 2012). 

Neste texto pretendemos discutir como tais consequências climáticas e 

o uso dos recursos naturais, em específico, o recurso hídrico, acirram disputas 

geopolíticas na Ásia Central.  Na primeira seção do texto iremos apontar o que 

se compreende por recursos naturais na ótica da ciência geográfica; e na se-

ção posterior iremos contextualizar e debater a importância do recurso hídrico 

para os centro-asiáticos; por fim, concluiremos este texto explicitando de que 

maneira os efeitos das mudanças climáticas podem estimular maiores embates 

pela água e amplificar as diferenças socioeconômicas entre os países da região. 
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Recursos naturais: o que são a partir da perspectiva 
geográfica?

Os recursos naturais, na ciência geográfica, sempre tiveram um papel 

importante para a compreensão da interação humana com a natureza e as 

modificações espaciais oriundas desta relação. A interatividade entre o homem 

e a natureza, e a consequente exploração dos recursos, pode ocorrer de maneira 

direta ou indireta através da paisagem, do território e das mais variadas categorias 

analíticas do campo geográfico. 

Nos primórdios da Geografia, Friedrich Ratzel e Vidal de la Blache, por 

exemplo, já tratavam sobre a necessidade dos recursos naturais para a vida 

humana, sua importância para o estabelecimento dos sujeitos nos territórios 

e as transformações espaciais provenientes destes assentamentos. As leituras 

propostas, de ambos os autores, partiram da perspectiva analítica da relação 

homem-natureza. O alemão Friedrich Ratzel, por exemplo, compreende que:

o Homem, pertencendo à Terra, não escapa de uma profunda dependência 
face à Natureza. Essa dependência explicaria que os seres humanos, para 
se manter e se desenvolver, devem extrair seus meios de existência dessa 
Natureza. Assim, ele defende que toda sociedade permanece sempre 
submetida à necessidade de habitação e, mais ainda, à de alimentação 
(Ratzel, 1900:3-4; 1898b:142). As necessidades de subsistência se impõem 
como forças ligando as sociedades humanas ao solo, que fornece sustento 
e abrigo. Tais forças não atuam de outro modo senão modelando o 
estabelecimento destas sociedades em função das condições naturais onde 
elas evoluem.  (MERCIER, 2011, p.12). 

Entretanto, Mercier (2011, p. 12) nos alerta que isso não significa 

necessariamente um pensamento determinista, visto que “[...] para Ratzel, 

esse princípio não significa que somente as condições naturais determinam os 

modos de vida e de estabelecimento das sociedades humanas”. O francês Vidal 

de la Blache, segundo Mercier (2011), dispõe de uma compreensão semelhante 

ao alemão quando diz que: 
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Velhos hábitos de linguagem nos fazem seguidamente considerar a 
natureza e o homem como dois termos opostos, dois adversários em duelo. 
Todavia, o homem não é ‘como um império num império’; ele faz parte da 
criação vivente, é seu colaborador mais ativo. Ele não age sobre a natureza 
senão nela e por ela. É por isso que, segundo Vidal, “é evidente que, por 
seus órgãos de respiração, nutrição e secreção, [o Homem] permanece, 
como os animais, impregnado das influências do meio ambiente”. Tal 
influência estabeleceria uma “ligação” entre as condições naturais e os 
fatos geográficos. Entretanto, prossegue ele, “essa ligação (...) não é uma 
necessidade absoluta na qual o tempo não saberia mudar coisa alguma”. 
(MERCIER, 2011, p.14-15).

Para Mercier (2011, p.15) Ratzel e la Blache interpretam que:

O poder de ação humana sobre a Natureza está ligado ao estágio de evolução 
das sociedades humanas, quer dizer, aos progressos que elas realizaram 
na aquisição de conhecimentos úteis à valorização das riquezas naturais. 
(MERCIER, 2011, p.15).

Desconsiderando o debate determinismo x possibilismo, Ratzel e 

La Blache entendiam que o avanço técnico-científico da humanidade seria 

fundamental para a sua sobrevivência, ou melhor dizendo, para a exploração 

dos recursos naturais, fornecidos pela natureza, que admitiria a sua manutenção 

e subsistência (e o mesmo se aplicaria para a existência e manutenção dos 

Estados modernos). 

Portanto, sendo elementos imprescindíveis para as condições mínimas de 

existência da vida humana, o que podemos considerar e entender como recursos 

naturais? O The Dictionary of Physical Geography define recursos naturais 

como “componentes do ambiente natural com utilidade para a humanidade” 

(THOMAS et al., 2016, p.361, tradução do autor). O The Dictionary of Physical 

Geography ainda nos diz que:

É claro, sob a perspectiva da geografia, que os recursos naturais podem ser 
considerados a partir de tanto suas dimensões físicas como humanas. Neste 
último, demanda, oferta, diferenças em percepções de recursos baseadas 
no desenvolvimento cultural, riqueza, etc., são todas questões relevantes 
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para se levar em consideração. De uma perspectiva física, a distribuição 
natural dos recursos na biosfera e litosfera, tipos de recursos, e os impactos 
do uso de recursos no ambiente em geral são temas de interesse atualmente 
(THOMAS et al., 2016, p.361, tradução do autor).

Se os recursos naturais são “componentes do ambiente natural”, quais se-

riam estes componentes? Segundo Guerra (1987, p.11) esses componentes (ou 

recursos naturais) “constituem todos os bens dadivosamente fornecidos pela 

natureza: o ar, a água, o alimento, o sol (como fonte de luz e calor), o solo, a 

vegetação, a fauna, os minerais, etc.”. 

Adicionando mais uma camada neste debate, contemplamos também a 

definição do Environment Glossary, da Divisão de Estatísticas da Organização 

das Nações Unidas, que classifica recursos naturais como “[...] bens naturais 

(matérias-primas) que ocorrem na natureza e podem ser utilizados para a pro-

dução ou consumo econômico” (UNITED NATIONS, 1997, p.51, tradução do 

autor).

Considerando todas as definições (e as problemáticas nelas existentes, a 

qual infelizmente não temos páginas suficientes para debater neste texto) que 

apresentamos acima, podemos entender que os recursos naturais são funda-

mentais para a existência humana e disso não temos dúvidas. O uso de tais 

recursos é aplicado, em qualquer tempo e espaço, nas diversas atividades do 

corpo social. Na agricultura, na produção de energia, uso como combustível, 

dentro inúmeras atividades, econômicas ou não, seja na antiguidade ou na mo-

dernidade. 

Todavia, a classificação de um componente do ambiente natural como 

recurso natural (e consequente valorização econômica que ele passa a ter) é 

variável e está inegavelmente associada a demanda que algum grupo, em de-

terminado espaço e tempo, tem por este elemento.  O petróleo, por exemplo, 
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passou a ser um recurso de alta demanda e valor agregado a partir do século 

XIX, com a criação do automóvel. O mesmo podemos pensar quando aborda-

mos o mercado imobiliário e os diversos empreendimentos realizados na costa 

brasileira, nos últimos anos, tratando a paisagem como um recurso natural para 

comercialização de apartamentos e coberturas avaliadas em milhões de reais. 

Já o recurso hídrico, central neste texto, historicamente dispõe de um alto 

valor para a condição da vida humana no espaço, pois é a partir dele que será 

possível satisfazer a alimentação, apontada por Ratzel, como uma das necessi-

dades básicas da existência humana.  No espaço centro-asiático a água, desde 

os tempos do Império Aquemênida, no século VI a.C., já era utilizada para fins 

econômicos por meio dos canais de irrigação para a atividade agrícola. Através 

do abastecimento hídrico, fornecido pelos canais, o Império exigia uma parce-

la monetária das vendas realizadas pelos agricultores (FRANKOPAN, 2019; 

HAMBLY et al., p.24-25, 1970).

Para os povos da Ásia Central a importância da água na produção agrí-

cola era tamanha, que ser agricultor significava uma das mais importantes ocu-

pações na estrutura social do antigo Turquestão, como eram conhecidos, no 

começo do século XX, os países centro-asiáticos. Os habitantes deste espaço 

souberam utilizar a água não apenas para a manutenção do seu meio de vida, 

mas também como uma forma de defesa e de mudança paisagística da região 

(DUKHOVNY, GALINA, 2011).

Na seção seguinte observaremos os motivos históricos pela qual a água 

tornou-se um dos principais elementos de instabilidade geopolítica na Ásia 

Central e as consequências que a péssima forma de manejo do recurso hídrico, 

por parte dos governantes, associada as mudanças climáticas na última déca-

da, têm agravado ou retardado resoluções que possibilitariam não apenas uma 

maior estabilidade na região, mas também o progresso social e econômico dos 

países centro-asiáticos. 
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A conjuntura e o papel do recurso hidírico nas 
disputas geopolíticas da ásia central e a influência 
da mudança climática

Os soviéticos quando conseguiram estabelecer o controle sobre a Ásia 

Central tinham dois grandes objetivos: [a] a industrialização em larga escala; e 

[b] promover uma reforma agrária. A industrialização era fundamental para o 

fornecimento de recursos (fertilizantes artificiais e maquinários) à agricultura. 

A agricultura por sua vez deveria sofrer, na lógica soviética, uma reconstrução 

radical dos métodos aplicados no campo e na criação de animais, pretendendo 

superar as técnicas tradicionais dos camponeses túrquicos e indo-iranianos que 

habitavam a região (ROSLYAKOV, TASHLIEV, 1965). 

Em ambas as metas o recurso hídrico era fundamental, pois a sua utili-

zação servia para o cultivo em larga escala e na geração de energia elétrica às 

fábricas e casas da região. Portanto, a partir deste período a água tornou-se o 

principal elemento da organização econômica centro-asiática planejadas pelos 

soviéticos, visto tratar-se um elemento indispensável para as atividades onde 

esta estrutura econômica estava pautada, sendo elas: a agricultura (irrigação) e 

engenharia hidroelétrica (PETROV, 2010). 

Moscou gastou milhares de rublos, durante o período soviético, expan-

dindo canais de irrigação e construindo barragens para intensificar o uso de 

recursos hídricos extraídos dos rios transfronteiriços existentes na Ásia Cen-

tral (ICS Asia Report nº34, 2002). Em termos quantitativos, a área irrigada na 

Ásia Central saiu de 4,510, em 1960, para 7,990 hectares, em 2000. O uso de 

recursos hídricos, no mesmo período, saltou de 105 para 120,7 metros cúbicos 

(PETROV, 2010).  
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O planejamento econômico-político soviético para o uso da água na Ásia 

Central era baseado em termos que não consideravam fatores ecológicos, so-

ciais e políticos. No aspecto ecológico, o legado mais emblemático deixado por 

este planejamento foi o desaparecimento do Mar Aral. Na perspectiva política 

e social as disputas pela posse de infraestruturas, associada ao ordenamento 

territorial centro-asiático feito pelos russos no século passado, foi a herança 

deixada por tal gerenciamento de recursos hídricos executado por Moscou.

O Partido Comunista da União Soviética (PCUS) com seus representan-

tes (Secretário-Geral) de cada República centro-asiática, concebeu complexos 

acordos que consistiam na troca de recurso naturais da seguinte maneira: du-

rante o outono e inverno, período de alta demanda por energia no Tadjiquis-

tão e Quirguistão, os reservatórios hídricos localizados nestes países deveriam 

estocar água o suficiente para que durante o período de plantio, na primavera 

e verão, os países a jusante dos rios Sir e Amu Dária pudessem utilizar esse 

estoque na produção de algodão. Em troca, Uzbequistão, Cazaquistão e o Tur-

comenistão deveriam fornecer cotas de gás, carvão e mazut para os países a 

montante dos referidos rios (Quirguistão e Tadjiquistão) (PETROV, 2010; ICS 

Asia Report nº34, 2002).

Em 1992, através do Acordo de Almaty, os centro-asiáticos até tentaram 

manter, após a dissolução da URSS em 1991, a política de cotas instaurada nos 

tempos soviéticos. Todavia, esses países foram forçados a construírem suas 

bases econômicas e sociais de forma abrupta, após anos de subsídios recebidos 

pelo poder central.  A necessidade em expandir suas potencialidades econômi-

cas e em preservarem seus interesses, fez com que fossem necessários revisar 

os pactos sobre uso e cooperação regional acerca dos recursos hídricos, sendo 

firmada, em 1995, a Declaração de Nukus.
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A lógica de exploração dos recursos naturais para fins econômicos na 

Ásia Central, praticada desde a antiguidade, tornou-se ainda mais intensa após 

o fim da Guerra Fria. Para se adequar ao sistema econômico e hegemônico ca-

pitalista, os governos centro-asiáticos, após 1991, introduziram os mecanismos 

de mercado no setor agrário, reestruturando as grandes fazendas estatais e cole-

tivas em fazendas privadas. Contudo, essa reestruturação não foi acompanhada 

de uma reorganização dos mecanismos (sistemas de irrigação) para produção 

eficiente das commodities (DUKHOVNY, GALINA, 2011).

A demanda por esta adequação, juntamente as implicações territoriais 

(fragmentação territorial, resíduos radioativos, desastres ecológicos, manejo 

impróprio de recursos naturais) deixadas pelos soviéticos, ao longo do século 

XX, foram o suficiente para que disputas geopolíticas regionais, aparentemen-

te atenuadas, fossem resgatadas. Esses conflitos geopolíticos se manifestaram 

por meio bélico e/ ou diplomáticos sendo verificados, por exemplo, no passado 

(embate econômico e diplomático entre o Quirguistão e Uzbequistão em 1997) 

e no presente (conflito armado entre o Quirguistão e Tadjiquistão em 2021).  

Pobres em reservas de hidrocarbonetos e com terrenos extremamente aci-

dentados para prática agrícola adequada2, o Quirguistão e Tadjiquistão compre-

endem o recurso hídrico como a única potencialidade que podem explorar para 

reduzir a dependência elétrica das estações geradoras localizadas no Uzbequis-

tão, Turcomenistão e Cazaquistão, e ainda exportar o excedente da produção 

elétrica nacional. 

2  Ainda que a geografia física do Quirguistão e Tadjiquistão não permita uma produção agrícola 
em larga escala, como nos territórios a jusante dos rios Sir e Amu Dária, a agricultura nesses países 
é praticada em parâmetros inferiores quando comparados aos seus vizinhos. O Cazaquistão, por 
exemplo, utiliza 80% do seu território para o cultivo agrícola, enquanto o Tadjiquistão emprega 
apenas 34% do seu território para a mesma atividade (WORLD BANK, 2018). 
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No Quirguistão e Tadjiquistão o recurso hídrico é a principal fonte para 

produção de energia elétrica. Aproximadamente 76% da água extraída é utili-

zada para esta atividade (DIDOVETS et al., 2021). O restante é aplicado na 

agricultura. Desta maneira, quirguizes e tadjiques começaram a reviver grandes 

projetos hidroelétricos (Rogun e Kambarata) planejados durante o período em 

que foram parte da URSS, mas que não chegaram a ser concluídos até 1991 

(IMOMOV, 2013). 

Já os países a jusante alegam que além destes projetos estarem em zonas 

vulneráveis a grandes tremores de terras, o que seria fatal para as estruturas 

dessas barragens, os impactos ambientais e econômicos dessas infraestruturas 

iriam refletir diretamente no fluxo e curso dos rios Sir e Amu Dária, fundamen-

tais para a irrigação e funcionamento de suas respectivas cadeias agrícolas. 

Pelo prisma da segurança nacional a produção agrícola é um tópico sen-

sível, pois está diretamente associado à segurança alimentar e econômica dos 

países centro-asiáticos (IMOMOV, 2013; ICS Report, 2002). Em 2021, por 

exemplo, 14% da população econômica ativa do Cazaquistão estava emprega-

da no setor agrícola (KAZINFORM, 2022).  No Uzbequistão e Quirguistão, em 

2020, esse número correspondia respectivamente a 26% e 25% da população, à 

medida que no Tadjiquistão, em 2018, representava 45% da população, segun-

do a Organização Internacional do Trabalho (ILOSTAT, 2020). 

O estresse hídrico centro-asiático além de ser estimulado por demandas 

geopolíticas que se prolongam, pelo menos, desde o século passado, tende a 

se tornar e estar cada vez mais no centro dos debates geopolíticos regionais 

contemporâneos em virtude dos efeitos ambientais, cada vez mais intensos, 

ocasionados pelas atividades humanas em escala global e local. 
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A desertificação, o desmatamento, a destruição do habitat e da biodi-

versidade, a exploração de energia, a poluição do ar e poluição por pesticidas 

são alguns dos desafios ambientais presentes na Ásia Central (FREEDMAN, 

NEUZIL, 2015). Além das problemáticas ambientais citadas, também é de 

extrema importância manifestarmos a relevância das mudanças climáticas na 

construção das relações regionais.

Segundo Didovets et al. (2021), nos últimos anos diversos estudos con-

firmam o aumento anual, especialmente a partir dos anos 1970, na temperatura 

média da região centro-asiática, de 0,18 a 0,42◦C. Essa tendência é particular-

mente preocupante no manejo de recursos hídricos por duas razões: [a] o calor 

gerado pelo acréscimo de temperatura inegavelmente irá conduzir ao aumento, 

em todos os sentidos, no consumo de água na região, podendo desencadear 

políticas regulatórias mais restritivas; e [b] o derretimento glacial e o acúmulo 

de neve nas montanhas do Quirguistão e Tadjiquistão, a longo prazo, diminuirá 

durante o inverno (POMFRET, DJANIBEKOV, 2022; DUKHOVNY, GALI-

NA, 2011). 

Considerando que boa parte dos territórios centro-asiáticos estão em zona 

árida (PETROV, 2010), a menor acumulação de neve nas cadeias montanhosas, 

localizadas no interior dos territórios tadjique e quirguiz, representam um risco, 

pois a maioria das bacias hidrográficas da região são impulsionadas pela neve 

e pelo derretimento das geleiras destes conjuntos geológicos (DIDOVETS et 

al., 2021). 

A elevação de massas de ar e precipitações forçadas por essas cadeias 

de montanhas, associadas às dinâmicas de suas respectivas criosferas, são es-

senciais para um balanceado derretimento e escoamento de gelo glacial e neve 

para os rios da região. Esse efeito compensatório é o que permite um constante 
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fluxo de águas nas bacias hidrográficas centro-asiática, notadamente importan-

te na época de plantio (HAGG, BOLCH, 2015). 

A redução no derretimento do gelo glacial e acúmulo de neve, ocasio-

nados pelo aumento de temperatura na região, futuramente também poderá 

ocasionar menor evapotranspiração nos países a jusante (Cazaquistão, Uzbe-

quistão e Turcomenistão) que dependem dos rios estimulados pela dinâmica 

geológica, citada no parágrafo anterior, para realizarem seus plantios (HAGG, 

BOLCH, 2015). Ou seja, além das consequências ecológicas, os impactos da 

crise climática, na Ásia Central, também seria o aprofundamento das disparida-

des socioeconômicas entre os países.

Conclusão: os impacos geopolíticos 

Os territórios da Ásia Central, desde os tempos soviéticos, nunca tive-

ram sua integridade ecológica garantida. O desaparecimento do Mar Aral, que 

citamos em determinado trecho deste texto, é apenas um dos mais variados 

exemplos que poderíamos citar. O Cazaquistão, por exemplo, não conhece até 

hoje todos os efeitos radioativos (na biodiversidade e na saúde humana) gera-

dos pelos testes nucleares realizados, de 1949 a 1963, em Semipalatinsk (YAN, 

2019). 

A política de distribuição hídrica esquematizada durante a URSS sempre 

fora cercada de denúncias de corrupção e problemática. Não era incomum que 

países falsificassem o número total da sua colheita anual para que no próximo 

ano tivesse acesso a uma cota de água maior (PETROV, 2010). Ao longo dos 

anos estes acordos, estipulados no contexto da URSS, tornaram-se cada vez 

mais difíceis de se manterem firmados devido à conjuntura política, econômica 

e social que se institui não apenas na Ásia Central, mas em todo o antigo espaço 

soviético após o fim da Guerra Fria.
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A política ambiental e de organização territorial soviética deixada para 

trás, serviu para agravar as questões geopolíticas da Ásia Central que iriam 

aflorar durante o século XXI. Demarcações fronteiriças, disputas por infraes-

truturas e recursos não tiveram resoluções devidamente adequadas durante a 

existência da URSS e foram inevitavelmente carregadas no contexto de cons-

trução dos Estados-Nação independentes centro-asiáticos. 

Associados a estes fatores altamente complexos, as próprias alterações 

climáticas e os debates ambientais que ocorreram durante todo o século XX, 

e reforçados no século XXI, converteram-se em elementos de discussão cada 

vez mais relevantes nos tópicos de diálogo entre os países da Ásia Central. Não 

podemos negar a existência dos esforços para estabelecer, ao menos no papel, 

grupos de trabalhos, nacionais e internacionais, dispostos a resolver a questão 

de distribuição hídrica na região. 

Concluímos este texto compreendendo que caso não sejam reforçadas as 

plataformas de cooperação inter-regional para diversas questões, especialmente 

para o debate acerca do manejo de recursos hídricos, as disputas geopolíticas na 

região se tornarão cada vez mais intensas. Chegamos nessa conclusão conside-

rando que: [a] os problemas ambientais de origem histórica (radioatividade, por 

exemplo) na região que nunca foram devidamente solucionados; [b] ausência 

de práticas ambientais efetivas que busquem impedir o deterioramento do meio 

ambiente e da qualidade de vida (a poluição e desertificação, por exemplo); [c] 

a região até os dias atuais têm embates territoriais herdados do século passado, 

que em sua maioria envolvem também disputas por infraestruturas estratégicas 

de energia ou fornecimento hídrico; [d]  as mudanças climáticas que afetam a 

região geram impactos direto em questões de segurança nacional (alimentação 

e fornecimento de energia) e podem estimular desequilíbrios socioeconômicos.
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Tais desequilíbrios socioeconômicos podem repercutir na região não 

apenas nas relações entre os governos, mas também no aumento da imigração 

dos cidadãos centro-asiáticos para países da Comunidade dos Estados Inde-

pendentes (CEI), a China, Turquia e o Afeganistão, por exemplo. Nos países 

da CEI, China e Turquia, os imigrantes centro-asiáticos quase sempre ocupam 

postos de trabalho subalternizados.  Outrossim, países pobres, como o Quir-

guistão e o Tadjiquistão, tornam-se cada vez mais dependentes das remessas 

enviadas por aqueles que imigram. 

No caso do Afeganistão, alguns imigrantes centro-asiáticos podem ser se-

duzidos pelas ofertas realizadas por grupos extremistas. Além da identificação 

que possam ter com estes grupos, o valor monetário é quase sempre um atrativo 

para aqueles que não possuem perspectivas de crescimento financeiro, ausência 

de emprego e problemas para ter acesso a serviços básicos em sua terra natal.  

Portanto, a questão ambiental e de melhor distribuição de recursos hídricos 

devem se tornar cada vez mais primordial nos debates geopolíticos entre os lí-

deres da Ásia Central, pois está indiscutivelmente ligado aos setores vitais para 

manutenção de suas fronteiras e independência.  
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CAPÍTULO 7

A INFLUÊNCIA DE NICHOLAS 
SPYKMAN NAS RELAÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS ENTRE 
EUA E RÚSSIA: UMA ANÁLISE 

SOBRE A IMPORTÂNCIA 
GEOPOLÍTICA DA UCRÂNIA1

Higor Ferreira Brigola

Vinicius Modolo Teixeira

Doi: 10.48209/978-65-5417-041-7 

Introdução

A geopolítica é um campo de estudo que visa analisar as relações do Es-

tado com o território, proporcionando para o primeiro, os meios para a sua ação 

política, e os princípios que o conduzam na vida política (WEIGERT, 1943). O 

estudo da geopolítica é dotado de uma natureza utilitarista, servindo como guia 

para a formulação de geoestratégias que envolvam as relações de poder entre 

os Estados-nacionais, tendo como base os aspectos geográficos de um determi-

1 Texto publicado originalmente na Revista de Geopolítica, v. 13, n. 3, p. 1-19, jul./set. 2022.
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nado Estado.

A chamada geopolítica clássica, período classificado por Gökmen (2010) 

como a “era de ouro” da geopolítica, correspondeu ao período do final do sé-

culo XIX até o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Neste cenário, a in-

tensa rivalidade entre as potências globais como Inglaterra, Alemanha, Rússia e 

EUA, criaram um ambiente propício para que os estudos de geopolíticos como 

Halford Mackinder, Nicholas Spykman e Karl Haushofer se transformassem 

em geoestratégias militares que, embasadas em uma visão de mundo nacional, 

objetivassem o desenvolvimento ou o acúmulo de poder de seus respectivos 

países no cenário internacional (BRIGOLA, 2020).

 Por mais que o período da geopolítica clássica tenha se encerrado com o 

fim da Segunda Guerra, isso não significou a obsolescência destas geoestraté-

gias, pois o mundo não se viu liberto das disputas de poder, perpetuando então 

as ideias de autores geopolíticos no período bipolar assim como na atualida-

de. A massa continental euroasiática continua a alimentar antigas rivalidades e 

confronto de interesses, seja em sua porção central, a qual Mackinder classi-

ficou como Heartland, ou em suas faixas costeiras, a qual Spykman classicou 

como Rimland.

No período pós-Guerra Fria, a dissolução da URSS e o enfraquecimen-

to econômico da Rússia abriu caminho para a estratégia estadunidense de au-

mentar sua influência militar no continente europeu por meio da expansão da 

OTAN, com a adesão de países que antes estavam hegemonizados pelo Estado 

soviético. Mesmo com o avanço da OTAN no leste europeu, a Rússia não se 

mostrou acuada em defender seus interesses em sua área de influência, fato que 

ficou evidente no ano de 2008 com a intervenção militar russa no Cáucaso, ale-

gando a defesa de dois enclaves separatistas pró-russos em território georgiano 
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(Ossétia do Sul e Abhkázia), e em 2014, com a ofensiva militar e anexação da 

península da Crimeia, antes pertencente à Ucrânia. 

O ano de 2022 ficou marcado pela invasão russa à Ucrânia, classificada pe-

los invasores como “Operação Militar Especial” e impulsionada pelo anseio de 

adesão do país europeu à aliança atlântica formalizada pela OTAN. A possível 

entrada da Ucrânia para a OTAN, significaria um grande impasse geopolítico 

para a Rússia, sendo que estes países possuem economias complementares, e 

que sem a Ucrânia, a Rússia praticamente perderia sua influência no continente 

europeu.

Tendo essa discussão como premissa inicial, o presente artigo tem como 

objetivo analisar a importância geopolítica da Ucrânia no jogo de poder entre 

EUA e Rússia, utilizando como base, as teorias da geopolítica clássica, em es-

pecial a de Nicholas Spykman. O artigo foi dividido em duas partes, sendo na 

primeira realizada uma discussão teórica por meio de revisões bibliográficas 

sobre a estratégia geopolítica de Nicholas Spykman, que serviu de base para 

as ações estadunidenses durante a Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. 

Elaborou-se também um contraponto entre a teoria de Spykman com a teoria 

de Mackinder, outro geopolítico de renome na geopolítica clássica. Na segunda 

parte foi então realizado por meio de pesquisas bibliográficas uma análise so-

bre tabuleiro geopolítico europeu no pós-Guerra Fria, com o enfraquecimento 

da Rússia e a expansão da OTAN para o leste do continente e a importância 

geopolítica da Ucrânia neste processo à luz da teoria de Spykman.

A hipótese defendida neste trabalho é de que mesmo tão distante do pe-

ríodo em que foram elaboradas, as teorias da geopolítica clássica ainda se apre-

sentam como uma relevante ferramenta de análise das relações internacionais 

contemporâneas, mantendo sua importância na atualidade.
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Spykman e a estratégia estadunidense na segunda 
guerra mundial: o rimland e o cerco do velho mundo 

Nicholas John Spykman nasceu na Holanda em 1893, mas foi nos EUA 

que, radicado, desenvolveu seu trabalho intelectual como geógrafo e cientista 

político na Universidade de Yale e diretor do Instituto de Estudos Internacio-

nais. A visão de mundo de Spykman estava embasada nos princípios da corren-

te realista das Relações Internacionais, na qual o sistema internacional é visto 

como anárquico devido à ausência de um poder dominante acima dos Estado 

nacionais, e por este motivo os Estados agem de modo competitivo, almejando 

o acúmulo de poder (MORGENTHAU, 2003). Neste campo das RI´s, a elabo-

ração de geoestratégicas por pensadores geopolíticos torna-se um imperativo, 

com o intuito da preservação dos interesses nacionais de seus respectivos paí-

ses, inseridos num cenário global marcado pela competição e potenciais confli-

tos militares.

Neste sentido, Spykman foi um importante formulador das estratégias 

geopolíticas dos EUA, feitas no contexto da Segunda Guerra Mundial e que 

perduram até os dias atuais. Ao desenvolver suas teorias geopolíticas, Spykman 

tinha em mente que diversos fatores deveriam ser levados em conta na condu-

ção da política externa de um país. Dentre eles, é possível citar: a densidade 

populacional, a estrutura econômica, a composição étnica do povo, a forma de 

governo e, também, a sua geografia. Em relação a geografia, seus escritos Geo-

graphy and foreign policy I e Geography and foreign policy II, ambos publica-

dos em 1938, apresentam a preocupação do autor com a relação dos aspectos 

geográficos de um Estado-nação em sua política externa, onde é destacável sua 

célebre frase: “ministros vêm e ministros vão, mesmo os ditadores morrem, 

mas as cordilheiras permanecem imperturbáveis” (SPYKMAN, 1938, p. 29, 

tradução nossa).
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Entre os elementos geográficos destacados por Spykman, aqueles que 

denotaram maior atenção foram a extensão territorial, a localização geográfica, 

as fronteiras, o clima e a topografia. Ao analisar a extensão territorial, Spykman 

fazia referência aos grandes impérios territorialmente extensos, como Egito, 

Babilônia, Assíria e Pérsia, ao alegar que a extensão territorial se apresenta 

como uma grande vantagem geopolítica, contudo, de acordo com o autor, um 

Estado dotado de grande território não significaria necessariamente um Estado 

poderoso, pois “tamanho não é força, mas força potencial” (SPYKMAN, 1938, 

p. 32, tradução nossa). 

A posição geográfica é frisada por Spykman como o principal elemento 

geográfico, pois de acordo com o autor, a posição geográfica pode alterar o 

valor do tamanho do território, e isto contribuiu na importância histórica de pe-

quenos Estados (SPYKMAN, 1938).  Complementando, a posição geográfica:

[...] condiciona e influencia todos os outros fatores pelo fato de que a lo-
calização mundial define as zonas climáticas e, portanto, a estrutura eco-
nômica, enquanto que a localização regional define inimigos potenciais e, 
portanto, o problema da segurança territorial e aliados potenciais e, talvez, 
até os limites do papel de um Estado como um participante de um sistema 
de segurança coletiva. (SPYKMAN, 1938, p. 40, tradução nossa)

Neste sentido, as zonas temperadas do planeta, revela o autor, seriam 

onde ocorreriam as principais disputas geopolíticas em escala global, sendo 

mais específico, nas grandes massas continentais situadas no hemisfério Norte. 

As relações entre a América do Norte e os dois lados do continente eurasiático 

seriam as linhas de base da política mundial, enquanto as relações entre a Amé-

rica do Sul, a Austrália e a África careciam de maior importância (SPYKMAN, 

2008).

Como lembra Mello (1999), Spykman afirmava que as linhas dominantes 

da política mundial ocorreriam em especial em duas frentes: a primeira delas, 
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se um poder único ou uma aliança de poderes viesse a ter o controle total da 

Eurásia e se projetasse nas duas costas do continente, chegando aos oceanos 

Atlântico e Pacífico e realizar um cerco ao hemisfério ocidental, chamado por 

ele de “Novo Mundo” (Figura 1). Enquanto que a segunda – que era a visão 

defendida pelo autor, estava centrada na manutenção de um equilíbrio de po-

der no continente eurasiático, favorecendo assim a projeção dos EUA nos dois 

oceanos, em razão de uma potencial estratégia de cerco à Eurásia. 

Figura 1: Cerco do Novo Mundo em Nicholas Spykman

Fonte: Spykman (2008)

Alfred T. Mahan, outro grande geopolítico estadunidense, conhecido 

como o evangelista do poder marítimo e antecessor a Spykman, em sua obra 

The influence of sea power upon History: 1660-1783, publicada em 1890, ao 

escrever sobre a posição geográfica de um país afirmou que os países “insulares 

teriam uma grande vantagem em relação aos países continentais, basicamente 

por não precisarem defender suas fronteiras por terra, podendo dedicar suas ati-

vidades de defesa exclusivamente pelo mar” (BRIGOLA, 2020, p.38).  Embora 
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os EUA não sejam um país insular, sua posição estratégica com ligação aos dois 

oceanos por meio do Canal do Panamá seria uma grande vantagem. Contudo, 

no período em que Spykman escreveu sua teoria, as circunstâncias geopolíticas 

haviam se alterado em relação ao período de seu conterrâneo Mahan, pois com 

a “ascensão de um poder aéreo com raio de ação intercontinental e transoceâni-

co tornava ineficaz a segurança de uma posição geopolítica insular” (MELLO, 

1999, p. 99). Assim, o poder aéreo fez cair por terra a crença de que a distância 

oceânica e uma marinha de guerra que atuasse nos oceanos Atlântico e Pacífi-

co, seriam suficientes para garantir a segurança do país (BRIGOLA, 2020).

Neste sentido, Spykman contrariava os pensamentos isolacionistas wil-

sonianos em detrimento de uma postura intervencionista. Para o autor, a linha 

de defesa dos EUA não estaria em território estadunidense, mas nas duas costas 

do continente eurasiático para realizar um cerco no Velho Mundo, como é pos-

sível observar na Figura 2. 

Figura 2: Cerco do Velho Mundo em Nicholas Spykman

Fonte: Spykman (2008)
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O equilíbrio de poder almejado pelos EUA deveria então acontecer por 

meio de uma intervenção estadunidense “para evitar que se estabeleça um 

centro de poder excessivamente influente na Europa e no Extremo Oriente” 

(TOSTA, 1984, p. 80).  Não era de interesse estadunidense “um Reich alemão 

estendendo-se do mar do Norte até a Sibéria e muito menos um império russo 

que abarcasse da Sibéria ao mar do Norte” (MELLO, 1999, p. 116). Uma inte-

gração de países europeus com a projeção de poder nas duas extremidades da 

Europa também não agradava aos EUA, pois, do mesmo modo, ameaçaria sua 

segurança e sua hegemonia no Atlântico e no continente americano (MELLO, 

1999). 

A geoestratégia de Spykman que vislumbrou o papel dos EUA na Segun-

da Guerra Mundial foi escrita no livro American’s strategy in world politics, 

publicado em 1942. Na obra, consta que o maior temor do geógrafo e geopo-

lítico estadunidense estava na possibilidade de que a aliança nipo-germânica 

viesse a conquistar a Eurásia e cercasse o hemisfério do Novo Mundo por meio 

de um movimento de pinça. Como lembra Costa (2008), a Alemanha avançava 

em direção ao Heartland mackinderiano, enquanto o Japão avançava em senti-

do ao ocidente, através de mares marginais, assim como pelas costas dos países 

mais próximos.

De acordo com Mello:

Se a constelação nipo-germânica de poder conseguisse conquistar a Rússia 
e a China, unificando as duas extremidades da Eurásia, poderia desenvol-
ver um poder anfíbio, neutralizar os Estados Unidos mediante um envol-
vimento estratégico e suplantar a influência norte-americana no hemisfério 
ocidental. (MELLO, 1999, p. 109)

A estratégia geopolítica de Spykman foi revisada e publicada no li-

vro “Geography of the Peace”, em 1944. Durante a produção deste material, 

Spykman veio a falecer, com a obra sendo compilada, editada e postumamente 
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publicada pela Universidade de Yale. Neste livro Spykman apresentou o con-

ceito de Rimland o qual praticamente rivalizou com o conceito de Heartland 

de Halford Mackinder. A influência do autor britânico para a construção de seu 

conceito chave é patente, tendo guiado sua visão de mundo a partir das dimen-

sões da Eurásia.  

 A teoria do poder terrestre de Mackinder, alicerçada no conceito de 

Heartland, surgida no início do século e revisado pelo autor outras duas vezes 

em 1919 e 1943, à luz de importantes eventos como o fim da Primeira Guerra, a 

Revolução Russa e a eclosão do segundo conflito mundial, transformou-se em 

uma das mais influentes teorias no meio geopolítico, influenciando na geoestra-

tégia mundial ao longo do século XX.

Para Mackinder, em termos geopolíticos “quem domina a Europa Orien-

tal controla o Heartland; quem domina o Heartland controla a World Island; 

quem domina a World Island controla o mundo” (apud MELLO, 1999, p. 56). 

Na perspectiva de Mackinder, o controle do centro da Eurásia garantiria ao seu 

controlador as chaves para o domínio mundial. No entanto, Spykman, por outro 

lado, advogava que restringindo o Estado dominante do Heartland ao interior 

da Eurásia, neutralizaria seu potencial, impossibilitando-o de exercer sua in-

fluência em outras áreas do globo. No que ficou conhecido como, Rimland por 

Spykman, seria a região onde estaria localizado o que Mackinder classificou 

como Inner Crescent (Crescente Interno), que seriam as regiões costeiras que 

circundam o continente euroasiático como é possível observar na Figura 3. 
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Figura 3 – A oposição Heartland e Rimland

Fonte: http://www.oldenburger.us

O Rimland era então visto como: 

[...] uma região intermediária situada entre o Heartland e os mares margi-
nais. Ele funciona como uma vasta zona amortizadora no conflito entre o 
poder marítimo e o poder terrestre. Com vistas para ambas as direções, ele 
tem uma função anfíbia e deve defender-se em terra e no mar. No passado, 
ele teve de lutar contra o poder terrestre do Heartland e contra o poder 
marítimo das ilhas costeiras da Grã-Bretanha e do Japão. É na sua nature-
za anfíbia que está a base de seus problemas de segurança. (SPYKMAN, 
1944, p. 41 apud MELLO, 1999, p. 122)

Spykman discordava de Mackinder ao alegar que os últimos conflitos de 

ordem global não seriam necessariamente entre uma potência terrestre contra 

uma potência marítima, mas entre potências – continentais e insulares – aliadas 

contra uma ameaça originária do Rimland, como a França Napoleônica ou a 

Alemanha Guilhermina (MELLO, 1999). A visão de Spykman se concretizou 

na Segunda Guerra, na qual uma aliança anglo-americana com o poder sovié-

http://www.oldenburger.us
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tico – poder marítimo e poder terrestre – foi formalizada contra a ascensão 

da Alemanha nazista, um poder dominante no Rimland. Ao mesmo tempo, na 

Eurásia, se desenvolveu uma aliança estadunidense com a China para conter 

outro país do Rimland que se projetava com grande poder, o império nipônico 

(BRIGOLA, 2020). Em outras palavras, a visão de mundo de Spykman alterou 

o famoso ditado elaborado por Mackinder sobre a relação do Heartland com o 

domínio global: “Quem controla o Rimland, governa a Eurásia, quem governa 

a Eurásia controla os destinos do mundo” (SPYKMAN, 2020, p. 132).

Enquanto Spykman desenvolvia sua teoria, ele também observava as mu-

danças significativas que ocorriam na área de contato entre o Heartland e a 

Rimland. Antes da Revolução Russa, a Europa era dividida claramente entre 

uma porção ocidental industrializada e urbanizada e uma porção oriental agrária 

e rural. Com o advento das diretrizes impostas sob o regime comunista, já nos 

anos 1940, era perceptível que na Ucrânia, então república soviética, surgia um 

dos grandes centros industriais da URSS ao mesmo tempo em que preservava a 

maior área de produção de grãos da Europa em suas terras (SPYKMAN, 2008). 

Tal posição ganharia destaque dentro da URSS, transformando a Ucrânia no 

território mais dinâmico economicamente e industrializado após a Rússia.

O precoce falecimento de Nicholas Spykman em 1943 impossibilitou 

que o estrategista vislumbrasse os momentos finais da Segunda Guerra, ainda 

em curso e indefinida. No entanto, a influência de seu pensamento transcende a 

década de 1940, tornando-se influente até os dias atuais nos escritos de outros 

pensadores da geopolítica estadunidense. 

Em um primeiro momento, embora os escritos de Spykman tivessem 

como foco o cenário da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram grande impor-

tância durante o período da Guerra Fria, sendo elementos que influenciaram 

George Frost Kennan, um diplomata estadunidense que teve um papel crucial 
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na criação da estratégia de contenção à URSS, que viria a se chamar Doutrina 

Truman2. De acordo com Mello “a estratégia de contenção tem uma compo-

nente especificamente militar, que é produto da complexa e sutil combinação 

– uma síntese por assim dizer – dos principais aspectos das teorias do Heartland 

e do Rimland” (MELLO, 1999, p. 128). 

A contenção à URSS no coração da Eurásia, impedindo que ela chegasse 

às áreas costeiras através do Rimland, se tornou uma das principais diretrizes da 

política externa estadunidense no mundo bipolar, com isso, foram formuladas 

iniciativas econômicas e militares para garantir a efetividade desta contenção, 

como a criação do Plano Marshall, e a criação de Organizações de Cooperação 

em Defesa, como a Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN), a Orga-

nização do Tratado do Sudeste Asiático  (SEATO),  Organização do Tratado do 

Centro, além de outras iniciativas (TEIXEIRA, 2020). 

A Ucrânia sob pressão: entre o Heartland e o 
Rimland

 Enquanto que na Guerra Fria a construção das Organizações de Coopera-

ção em Defesa fora suficiente para pressionar a URSS em seus contornos, o fim 

do período da bipolaridade trouxe novos desafios aos EUA e seus aliados que 

continuaram a perseguir o controle das “áreas fímbrias” da eurásia.  No Oriente 

Médio, apesar da descontinuidade da CENTO, os EUA lograram estabelecer 

relações próximas com países da Península Arábica e a impedir o surgimento 

de potências regionais questionadoras de sua posição de poder. Na Ásia, as re-

lações com Japão e Coréia do Sul se mantiveram como pilar da posição estadu-

nidense na região, ao passo que a crescente força chinesa se fez com a anuência 

2  O termo Doutrina Truman surgiu por conta do discurso proferido ao Congresso dos EUA por 
Harry Truman, no dia 12 de março de 1947, no qual, o então presidente dos EUA anunciou seu 
comprometimento e dever de conter o avanço da URSS.
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e relações comerciais com os EUA, que viram no distanciamento chinês da 

URSS um dos mais importantes movimentos da Guerra Fria.

 Já a Europa experimentou as mudanças mais significativas. O desmante-

lamento da URSS e dos países que a orbitavam na Europa, alinhados na estru-

tura do Pacto de Varsóvia fez com que a antiga Cortina de Ferro, que se esten-

dia do Báltico ao Adriático, representando a principal fronteira de confrontação 

do mundo durante a Guerra Fria, simplesmente desaparecesse.

 Em meio a uma crise econômica e impossibilitada de exercer sua influên-

cia nos antigos países da órbita soviética, a Rússia se viu envolvida em uma 

série de conflitos envolvendo cidadãos russos em territórios de antigas repúbli-

cas soviéticas e de separatistas em seu próprio território. Como avalia Moniz 

Bandeira, as fronteiras das repúblicas soviéticas, e em especial as do Cáucaso, 

foram demarcada arbitrariamente, tornando a região extremamente instável e 

suscetível a conflitos, como no Daguestão (1997-1999), no território de Na-

gorno-Karabakh, envolvendo a Armênia e Azerbaijão (1988-1994), da Rússia 

contra a Geórgia por causa dos enclaves da Abecásia (1992-1993) e da Ossé-

tia do Sul (2008), na Inguchétia (2007), e as sucessivas guerras da Chechênia 

(1994-1996, 1999 e 2009) (MONIZ BANDEIRA, 2013).

 A desintegração da esfera de influência soviética e a independência de 

suas ex-repúblicas lançou a Europa oriental em um vácuo de poder. Enquanto 

os soviéticos pleitearam que essa região permanecesse neutra, como é claro 

em um encontro reservado no ano de 1990 entre o secretário de Estado dos 

EUA, James Baker e o então secretário geral Mikhail Gorbachev, os países 

que ficaram nessa região entre a OTAN e a Rússia não almejavam tal posição, 

procurando ao máximo estabelecer relações econômicas com o mundo ociden-

tal. Aproveitando-se do ímpeto desses países, os EUA já no fim dos anos 1990 
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desrespeitaram as promessas não escritas com os russos e iniciaram a expansão 

da OTAN para o Leste europeu.

 A última década do século XX apresentou uma reconfiguração do siste-

ma mundial, com a liderança dos EUA se tornando inconteste e capaz de reor-

ganizar regiões do globo que eram do seu interesse. Como aponta Brzezinski, 

naquele momento, os EUA exerciam uma poderosa influência nas três perife-

rias da Eurásia:

A geopolítica passou da dimensão regional para a global, com preponde-
rância em todo o continente eurasiano servindo como base central para a 
primazia global. Os Estados Unidos, uma potência não eurasiana, agora 
gozam de primazia internacional, com seu poder diretamente implantado 
em três periferias do continente eurasiano, do qual exerce uma podero-
sa influência sobre os estados que ocupam o interior da Eurásia. (BRZE-
ZINSKI, 1997, p. 39, tradução nossa)

Com a crise econômica e política que a Rússia vivia, a virada do século 

XX para o XXI se inicia com o recuo do país para o interior da Eurásia e em 

meio a questões internas e externas envolvendo fronteiras, separatismo e de-

fesa de cidadãos em territórios vizinhos, ao mesmo tempo em que os EUA e a 

OTAN, ampliam sua área de atuação, promovendo o cerco ao velho mundo a 

partir de na sua área mais importante, a Europa. A Europa Central e países do 

Leste, que se pensavam permanecer neutros, foram todos incorporados à Orga-

nização do Tratado do Atlântico Norte, como pode ser observado no Mapa 1, 

abaixo
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Mapa 1: Expansão da OTAN no Pós-Guerra Fria

Fonte: TEIXEIRA; BLUM, 2022.

 Enquanto a maioria dos países que antes orbitavam a URSS ou dela fa-

ziam parte foram incorporados pela OTAN e pela União Europeia, a Ucrânia, 

maior país da Europa a estar unicamente no continente, permaneceu associado 

à Rússia até o início dos anos 2000. Contudo, o país não passou por esse perío-

do sem sofrer assédio do ocidente. Spykman, falando nos anos 1940, reconhe-

cia a importância da Ucrânia para a Europa, já que a “Ucrânia é a única grande 

área da Europa que produz um excedente exportável de grãos, e a tecnologia e a 

agricultura aprimoradas poderiam torná-la novamente o que era no século XIX, 

uma importante fonte de trigo para a Europa Ocidental” (SPYKMAN, 2008, p. 

120).

 A Ucrânia, após emergir independente nos anos 1990 conservava, além 

do seu potencial agrícola, parte importante do parque industrial que antes per-
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tencera à URSS. Outra questão bastante relevante para os anos 1990 era o 

arsenal deixado no país, sendo que um terço das ogivas nucleares que antes 

haviam pertencido aos soviéticos permanecia no país (MONIZ BANDEIRA, 

2016). Do ponto de vista estratégico, a desnuclearização da Ucrânia foi uma 

das pautas da primeira metade dos anos 1990, a qual envolvia, de um lado, os 

EUA, interessados em suprimir a existência de mais um país de posse de armas 

atômicas e, de outro, a Rússia, interessada em reaver esse arsenal e não dividir 

essas capacidades na região.

 Os EUA e seus aliados europeus, reconhecendo a importância da Ucrânia 

para o contexto continental, iniciaram o assédio ao país ainda nos anos 1990, 

quando estava profundamente ligada à economia russa. O primeiro movimento 

foi incluir o país na lista de Parceria para a Paz (Partnership for Peace), progra-

ma que incluiu praticamente todos os antigos membros do Pacto de Varsóvia, 

incluindo a Rússia, visando estabelecer parcerias bilaterais entre esses países e 

a OTAN. Enquanto para outros países o PfP representou a antessala para entra-

da na organização, para a Ucrânia, a proximidade com a Rússia representava 

um impeditivo.

 Os estrategistas estadunidenses tinham ciência da importância da Ucrânia 

para a Rússia. Os dois países eram economias complementares, onde a Rússia 

adquiria material industrializado necessário para seu próprio parque industrial, 

processo derivado dos tempos soviéticos, a Ucrânia importava do mercado rus-

so equipamentos e alimentos mais baratos do que nos países ocidentais. Além 

da complementariedade econômica, a Rússia dependia do território ucraniano 

como ponto de passagem para grande parte de seus dutos de gás e óleo com 

destino a Europa ocidental. Como afirma Brzezinski:
 
A Ucrânia, um novo e importante espaço no tabuleiro de xadrez euro-asiá-
tico, é um pivô geopolítico porque sua própria existência como um país in-
dependente ajuda a transformar a Rússia. Sem a Ucrânia, a Rússia deixa de 
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ser  um império eurasiano. A Rússia sem a Ucrânia ainda poderia lutar pelo 
status imperial, mas então se tornaria predominantemente um Estado impe-
rial asiático, mais propenso a ser arrastado para conflitos debilitantes com 
países da ásia central [...] (BRZEZINSKI, 1997, p. 46-47, tradução nossa)

 Com a crescente expansão da OTAN rumo às fronteiras russas, asso-

ciadas a criação de outras Organizações de Cooperação em Defesa como rea-

ção às ações ocidentais, a saber a Organização de Cooperação de Xangai e 

a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a Ucrânia passou a uma 

situação de isolamento entre essas grandes alianças, sobrando como importante 

ativo em meio ao jogo de grandes potências. Nesse sentido, como comenta 

Spykman:

É evidente que a política do equilíbrio de poder é, em primeiro lugar, uma 
política para uso de grandes potências. Os pequenos estados, a menos que 
se unam entre si, não podem ser mais que pesos da balança usada pelos 
outros [...] O pequeno Estado é um vazio na área de alta pressão política. 
(SPYKMAN, 2008, p. 27, tradução nossa)

 Estando em uma área de alta pressão política, a Ucrânia sofreu com as 

chamadas Revoluções Coloridas (KORYBKO, 2018) por pelo menos duas 

vezes nos últimos vinte anos. Frente a uma polarização política fruto de sua 

divisão populacional e territorial, a Ucrânia foi exposta a crises políticas pa-

trocinadas por interesses externos, visando ou o domínio de seu território, ou 

sua divisão. Essas polaridades se materializaram sobre as governanças do país, 

expondo a Ucrânia a eleições questionadas, disputadas entre políticos pró-oci-

dente versus candidatos pró-Rússia. 

A expressão dessas crises se deu pelas crises que foram batizadas de 

“Revolução Laranja”, entre 2004 e 2005, que levou à eleição de Viktor Yush-

chenko, levando a Ucrânia a uma aproximação com a Europa e o distanciamen-

to da Rússia. No entanto, a próxima eleição, em 2010, levou ao poder Viktor 

Yanukovych, candidato que havia concorrido com Yushchenko anteriormente e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych


142 143

Geopolítica e os conflitos atuais

era ligado a setores pró-Rússia. Sua legislação foi interrompida em 2014, após 

uma série de protestos que ficaram conhecidos como “EuroMaidan”, motiva-

dos por manifestantes que queriam a assinatura de acordos com a União Euro-

peia. Ambos os processos podem ser associados às chamadas Guerras Híbridas, 

da forma que aponta Korybko (2018).

As crises subsequentes e influência externa de grupos divergentes que 

nutriam interesse sobre a Ucrânia, tiveram seu último episódio em fevereiro de 

2022, quando a Rússia invadiu o país, no que ela auto intitulou de “operação 

militar especial”, levando a uma disputa ainda em curso e sem desfecho apa-

rente. O futuro do território da Ucrânia, ainda incerto, dependerá mais do que 

nunca da força de interesses externos, impulsionados por teorias clássicas da 

geopolítica e novas formas de sua aplicação.

Considerações finais

O estudo da geopolítica se valida a cada dia, dada a necessidade de com-

preender as ações e interesses das grandes potências no atual contexto de dis-

putas a nível mundial. Para tanto, recorrer aos clássicos produzidos durante o 

século XX é um trabalho necessário e elucidante, que apontam para a impor-

tância de determinados territórios para as estratégias de dominação das grandes 

potências mundiais. Nesse sentido, a Ucrânia revela-se valiosa tanto para os 

países ocidentais, interessados em aprofundar sua influência no interior da Eu-

rásia, como para a Rússia, impedindo que o ocidente avance para suas áreas de 

interesse imediato.  

O presente conflito, apesar de expressar condicionantes do momento 

atual, tem seus fundamentos ancorados na geopolítica clássica. Tal como apon-

tamos ao longo do texto, a disputa entre os territórios do Heartland e o Rimland, 

conceitos derivados respectivamente do pensamento de Halford Mackinder e 
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Nicholas Spykman, estiveram presentes nos principais conflitos do século XX, 

e agora, no século XXI, continua a se mostrar influente, demonstrando o vigor 

desse debate para a geopolítica hodierna. 
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