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GEOPOLÍTICA PÓS -M ODERNA: REPENSAR A GEOPOLÍTICA NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO
Eduardo Silvestre dos Santos
A aproximação geopolítica tradicional, baseada nas teorias realista e neo-realista das Relações
Internacionais, defende que o Estado-Nação é o paradigma e que as relações internacionais dizem
respeito a um equilíbrio de poder, no qual os Estados lutam pelo domínio na política global. O fim da
“guerra fria”, o processo de globalização e a internacionalização das actividades do Estado como
consequência daquela, alteraram o modo como olhamos o mundo e levaram a repensar o conceito
de Geopolítica.
Na geopolítica pós-guerra fria, existem diferentes tipos de actores, que se podem agrupar em
estatais e não-estatais. Alguns destes últimos, como certas empresas multinacionais, são mais
poderosos que muitos estados, mesmo ao nível global. As origens da evolução desta nova
aproximação à Geopolítica remontam à implosão da ex-URSS, ao processo de globalização e às
consequências desterritorializantes das novas tecnologias de informação e comunicação. A nova
aproximação, denominada “neo-geopolítica” ou “geopolítica pós-moderna”, parte da premissa que a
geopolítica é, em si própria, uma forma de geografia e de política.
Uma das principais consequências da globalização é a internacionalização das actividades do
Estado. O poder e a eficácia dos governos dos Estados foram reduzidos pela cada vez maior
interdependência económica e cultural. A globalização económica reduziu gradualmente a
autonomia relativa do Estado-Nação em termos económicos e políticos. O sistema global tornou-se
mais complexo e interdependente devido à compressão do espaço-tempo, que faz com que
alterações numa parte do mundo possam afectar profundamente outras regiões. Os progressos nas
tecnologias de informação, comunicação e difusão, desterritorializaram os assuntos e facilitaram o
desenvolvimento de uma consciencialização global, possibilitando à população mundial participar
na discussão de problemas como a paz no mundo, direitos humanos, questões ambientais, etc.
Durante a maior parte do século XX, a tarefa do Estado foi actuar como um “tampão” de protecção
das influências externas na economia nacional e limitar a saída dos excedentes. Contudo, estas
políticas tornaram-se obsoletas à medida que os fluxos transfronteiriços (migrações, comunicações,
conhecimentos, tecnologia, capitais, etc.) tornaram o Estado permeável. Este tornou-se apenas um
intermediário entre as economias global e nacional. É a economia global que exige aos Estados que
ajustem as suas actividades económicas nacionais às novas necessidades. Por outras palavras, a
estabilidade económica, o desenvolvimento e o progresso social não são já possíveis dentro de
fronteiras nacionais, sem serem afectados pelas forças da globalização.
No domínio sócio-económico, é inegável que a globalização contemporânea, com os processos
económico-financeiros das nações industrializadas como motores, levou a um desenvolvimento
social e económico muito desigual, beneficiando principalmente o núcleo do capitalismo global.
No âmbito cultural, a globalização tem também um potencial bastante destrutivo: pode reduzir as
várias culturas a um denominador comum e padronizar identidades. Por outro lado, oferece
oportunidades para promover comunicação e compreensão entre pessoas de culturas
diferenciadas. A globalização estimulou a atenção das pessoas para a sua própria identidade.
Mas o essencial do debate incide sobre os seus efeitos. A globalização continua através do
desenvolvimento tecnológico e da expansão nas comunicações e nos transportes, que têm alterado
de modo profundo as noções tradicionais de espaço e de tempo, hoje substancialmente mais
reduzidos. A globalização não é só económica: as interdependências em questões ambientais, de
defesa, sociais e políticas também aumentaram. Nenhum destes fenómenos se retém nas
fronteiras tradicionais dos Estados e as respostas ou soluções para os problemas deixaram de
poder ser meramente nacionais.
Ninguém pode permanecer indiferente a ocorrências e desenvolvimentos noutras partes do globo, e
nem as diversas áreas da globalização podem ser desligadas umas das outras. A globalização, a
quem os jornalistas alemães Hans-Peter Martin e Harald Schumann apelidam de “a nova
Internacional” e de “turbocapitalismo”, desestabiliza Estados inteiros e a ordem social que até então
os regia. Por um lado, ameaça aqui e ali com a fuga de capitais. Quando tal não é suficiente, apela
ao planeamento fiscal em grande escala: os benefícios são transferidos para países onde a carga
fiscal é menor. No mundo inteiro, a parte concedida pelos detentores de capitais e de fortunas ao
financiamento de missões a cargo do Estado não tem cessado de diminuir. Ora, este processo

destrói as próprias bases da sua existência: o Estado viável e a estabilidade democrática.
As grandes linhas da Geopolítica tradicional estão relacionadas com a escola realista da Relações
Internacionais. De acordo com as teorias tradicionais, o Estado-Nação é o paradigma e as relações
internacionais uma questão de equilíbrio de poder, no qual os Estados lutam pelo domínio na
política mundial. As origens desta aproximação à Geopolítica remontam ao fim do século XIX, com
os trabalhos do alemão Friedrich Ratzel e do sueco Rudolph Kjellen. No início do século XX, o mais
importante pensador geopolítico foi o inglês Halford MacKinder, seguidor do Almirante americano
Alfred Mahan. MacKinder, juntamente com Ratzel e Kjellen, influenciou o alemão Karl Haushofer e a
chamada “escola de Munique”, na qual a ideologia nazi se apoiou. No final da 2ª Guerra Mundial, o
americano Nicholas Spykman utilizou a teoria de MacKinder para salientar a importância da
competição entre potências marítimas e terrestres nas penínsulas da orla dos continentes europeu
e asiático. Na segunda metade do século XX, a Geopolítica foi dominada pelas políticas de
segurança, contenção e dissuasão da “guerra fria”.
Durante os anos 70’s, Henry Kissinger reintroduziu o vocábulo no contexto do envolvimento da exURSS nas crises no Médio Oriente e, mais tarde, da estratégia nuclear americana da era Reagan.
Nesta época, a crescente influência da OPEP, o apelo para uma “nova ordem económica
internacional” e a crise financeira internacional, levaram a reconsiderar a utilização do termo
“Geopolítica”, aplicando-o como um meio de analisar criticamente a acção global do poder político
em locais concretos. Desde essa década, as teorias económicas neo-marxistas, nomeadamente a
teoria do “sistema-mundo” de Immanuel Wallerstein, têm influenciado os académicos a considerar
não só as dimensões geográficas da política global, mas também as suas dimensões económicas
e sociais. Para além destas críticas às aproximações à geopolítica centradas no Estado,
desenvolveu-se nas últimas décadas uma aproximação alternativa aos problemas mundiais,
denominada neo-geopolítica, também chamada Geopolítica pós-moderna, para a análise geral da
geopolítica posterior à guerra fria.
Os seguidores desta teoria, como Gearóid O’Tuathail, John Agnew e Simon Dalby, rejeitam o
raciocínio centrado no Estado e questionam o seu monopólio na definição da segurança nacional.
Sintetizam a geopolítica tradicional com a geo-economia, para desenvolver uma nova compreensão
dos arranjos geográficos que se podem alterar com o tempo, dependendo de alterações políticas,
económicas e tecnológicas. Argumentam que o espaço global é não só dividido em estados
individuais, mas também em empresas, grupos terroristas, movimentos pacifistas, activistas de
direitos humanos e organizações ambientais. Os teóricos da geopolítica pós-moderna estão
conscientes que as aproximações geopolíticas à política mundial fazem parte de um conjunto mais
vasto de pressupostos conceptuais e metodológicos sobre o mundo. A geopolítica pós-moderna
tem a ver não só com as “práticas espaciais reais”, através das quais a economia política
internacional é constituída, mas também com os modos como são representadas e contestadas. Os
políticos e administradores estão envolvidos numa teia internacional de negociações e acordos
sobre todos os tipos de assuntos. Perto e longe já não são o que eram. Publicidade, negócios e
discursos políticos demonstram que se vive num mundo sem fronteiras.
De acordo com Gearóid O’Tuathail, a análise geopolítica pós-moderna da história da Geopolítica
baseia-se em quatro conceitos:
A ordem geopolítica mundial, que se preocupa com o modo como o poder está distribuído no
mundo e que alianças se formam com base nesta distribuição;
Modelos técnico-territoriais, que derivam dos factores combinados das tecnologias das
comunicações, do transporte e da guerra, que condicionam práticas e modelam o espaço
estratégico mundial;
A economia geopolítica, que se debruça com o controlo da produção económica, com o comércio
e com o consumo de bens no mundo, assim como as suas consequências geo-ecológicas;
O discurso geopolítico, forma de expressão e de justificação de alianças de estados poderosos,
meio para os líderes políticos legitimarem as suas acções.
O colapso da “ordem geopolítica da guerra fria” foi, para esta escola, o resultado da criação de uma
ordem neoliberal transnacional, derivada da hegemonia dos EUA, e à desintegração da URSS e da
sua esfera de influência. Está ainda a emergir uma nova ordem, mas parece claro que uma nova
forma de liberalismo transnacional e globalizante está no seu centro. Cada fase de uma ordem
geopolítica caracteriza-se por um período de desordem doentia, como aconteceu após a 2.ª Guerra
Mundial e na década de 90’s. Uma nova ordem surge gradualmente da confusão criada pelo
desaparecimento da anterior, e não por uma transição súbita.
As ameaças à segurança nacional já não são definidas apenas em termos de ameaças militares de
outros Estados. A geopolítica pós-moderna apresenta uma visão mais complexa da actual política

mundial, em que os Estados estão enredados em estruturas de poder tecno-económicas
transnacionais e sistemas tecnológicos que ameaçam as condições de habitabilidade e
sobrevivência em todo o planeta.
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