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A GEOPOLÍTICA DA SUSTENTABILIDADE [1]
Irene Maria Nunes[2]
« L’avenir, il ne suffit pas de le prévoir, mais de le rendre
possible. » Antoine de Saint-Exupéry
Há mais de uma década, o conceito de Desenvolvimento
Sustentável (DS) tornou-se uma verdadeira corrente de
pensamento (politico, filosófico…). Muitas são as
instituições e actores sociais e económicos que usam este
conceito. A definição clássica de DS, a do relatório
Brundtland da Comissão Mundial sobre o Ambiente e o
Desenvolvimento[3], diz que este é um desenvolvimento que
“assegura a satisfação das necessidades presentes sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras
poderem satisfazer as suas”. O DS assenta na conciliação
de três aspectos das actividades humanas: económico,
social e ambiental. [4]
Uma constatação urge fazer. Estes três pilares do DS
correspondem às temáticas desenvolvidas nas três
principais dimensões da Nova Geopolítica: a Demopolítica, a Geoeconomia, a Ecopolítica.[5] A
primeira dimensão corresponde à análise da gestão do poder ao serviço da geografia humana e
tem como missão a garantia da equidade. A segunda equivale à análise do poder em benefício da
geografia económica e tem como fim a promoção do desenvolvimento económico, devendo ser
orientada para a resolução de problemas espaciais. A terceira é a análise do poder ao serviço da
geografia predominantemente física e tem como preocupação a preservação do ambiente.
O conceito DS ficou consagrado na Cimeira da Terra no Rio de Janeiro em 1992. Tomando o caso
do país onde ocorreu a cimeira, com o espaço amazónico, caracterizado por problemas e conflitos
dado os interesses contraditórios existentes nesse espaço, alguns actores intervenientes nessa
zona questionam a aplicação e a vantagem deste conceito, que está intimamente ligada às
temáticas abordadas pela Nova Geopolítica. Cada uma das áreas de estudo em questão (DS,
Geopolítica e Amazónia) possui uma vasta bibliografia. Relativamente ao Brasil e à Amazónia, dois
autores franceses são especialistas: Hervé Théry et Stéphane Guéneau. Quanto à geopolítica da
Amazónia, as referências são Terezinha de Castro e Berta Becker. A bibliografia, com ideias mais
aceites na Comunidade científica, é a dos relatórios internacionais produzidos na Cimeiras e
conferências internacionais, geralmente ligadas às temáticas ambientais.
Afinal qual é o interesse nacional, neste caso o brasileiro, de associar as teorias da Nova
Geopolítica ao DS e de as aplicar conjuntamente? A «utilização» conjunta das teorias da Nova
Geopolítica, leva a um Desenvolvimento Sustentável e à paz (quarta dimensão da Nova Geopolítica),
que permitem manter e aumentar o poder nacional (objectivo da Geopolítica Clássica). Esta temática
é importante no sentido em que se houver realmente algum benefício para o Estado em seguir
políticas de DS associadas à Nova Geopolítica, cada país deverá analisar seriamente esta hipótese.
Para defender o argumento pretendido, veremos numa primeira parte que o objectivo da Nova
Geopolítica é o mesmo do objectivo do DS; numa segunda parte argumentamos que, para atingir
esse objectivo, é necessário trabalhar ao mesmo tempo nos três pilares da Nova Geopolítica; numa
última parte concluímos que atingir o objectivo da Nova Geopolítica contribui para manter e aumentar
o poder nacional, alcançando também o objectivo da Geopolítica Clássica, mas também alcançar a
paz (a quarta dimensão da Nova Geopolítica).
I. A Nova Geopolítica e o Desenvolvimento Sustentável, duas abordagens para o mesmo objectivo
A. A geopolítica
A disciplina de Geopolítica divide-se em duas tendências: a Geopolítica Clássica e a Nova
Geopolítica. Na Geopolítica Clássica, o espaço é visto como um instrumento de hegemonia e de
poder. Na Geopolítica Clássica, o poder torna-se instrumento para a gestão a preservação do
espaço. A diferença reside no facto do poder ser instrumento ou objectivo.[6]
Ilustrando, do ponto de vista da Geopolítica Clássica, a Amazónia e os seus recursos pertencem ao

território nacional brasileiro. O Brasil tem procurado integrar a Amazónia aproveitando ao mesmo
tempo os recursos e o território, para aumentar o seu poder. Do ponto de vista da Nova Geopolítica,
para o desenvolvimento do Brasil interessa aplicar o seu poder político para solucionar os
problemas ligados à Amazónia. Uma utilização pacífica e sustentável dessa área e dos seus
recursos, por parte do Brasil, poderão ser fundamentais para o seu desenvolvimento. No entanto,
nem todas as decisões políticas vão nesse sentido.
B. O desenvolvimento sustentável
Associada à Nova Geopolítica, aparece a ideia de desenvolvimento, que, por ter como objectivo a
gestão e preservação do território e dos seus recursos, aproxima-se da noção de desenvolvimento
sustentável apenas com a diferença de este último conceito se preocupar mais explicitamente com o
longo prazo, tendo como princípio a solidariedade inter-geracional. Actualmente considera-se que o
desenvolvimento, para ser sustentável tem de assentar em três pilares: o económico, o social e o
ambiental. Como dito previamente, as três temáticas abordadas pelo Desenvolvimento Sustentável e
a Nova Geopolítica são similares.
Para além disso, os objectivos da Nova Geopolítica e do DS podem-se relacionar. Primeiro, cada
uma das dimensões da Nova Geopolítica ambiciona a gestão e preservação do espaço, para a
segurança (associada à qualidade de vida), o que se aproxima muito da ideia de gestão sustentável
dos recursos do território, do meio onde nos inserimos, que também é o fim do DS.
Portanto, as três principais dimensões da Nova Geopolítica correspondem aos três pilares do DS e
essas duas áreas têm o mesmo objectivo.
II. Uma Actuação simultânea fundamental nas três vertentes da Nova Geopolítica
Analisando o caso amazónico, vemos a existência de conflitos nos três domínios considerados
(social, económico e ambiental). Para cada um desses domínios, uma dimensão da Nova
Geopolítica terá como objectivo resolver esses problemas, mas na prática ocorre com uma certa
dificuldade.
A. Os problemas/conflitos na Amazónia
Convém referir que na Amazónia existe uma situação de não guerra. Esta caracteriza-se por uma
crise e utilização de meios de coacção não violentos, por exemplo a cobrança de multa por parte do
IBAMA ou a apreensão de madeira ilegal.[7] Também existe uma violência sem guerra (recursos a
meios violentos mas sem ser uma acção de guerra). Num cemitério do Estado do Pará, as
setecentas e setenta e duas cruzes brancas são reveladoras desta situação: representam as vítimas
das guerras pela terra no Estado do Parà; as quarenta e oito cruzes vermelhas simbolizam os
autóctones agora ameaçados de morte. O caso da Dorothy Stang, freira de nacionalidade norteamericana serviu, para criar mais impacto no palco internacional sobre a situação na Amazónia.[8]
1. As ameaças no domínio social
Primeiro, uma série de problemas sociais existem na Amazónia brasileira. A ocupação física da
Amazónia leva a divergências. Por um lado, os ecologistas defendem que a Amazónia deve ser
exclusivamente ocupada pelos grupos nativos da região (os Indígenas). Por outro lado, os
geopolíticos geralmente defendem uma ocupação física do território amazónico pelo homem, que
não apenas o indígena.[9] Interessa repertoriar os diferentes problemas demográficos relativos à
ocupação do território amazónico.
As minorias, como é o caso dos Indígenas, são as vítimas da desflorestação e da exploração
económica da Amazónia.[10] Foram repertoriadas cento e setenta culturas indígenas no Brasil
obrigadas a deslocar-se.[11] O desmatamento provoca uma modificação do espaço onde essas
comunidades vivem (mudança do ecossistema) e estas não têm os conhecimentos necessários
para reagir a este tipo de situação.
Segundo, a divergência entre ecologistas e geopolíticos levou a uma ocupação irracional do
território, com a criação artificial de zonas povoadas. Manaus foi uma cidade criada no meio da
Amazónia, não tendo inicialmente grandes ligações com o resto do país, o que a isolou.[12]
Existem conflitos territoriais ligados aos conflitos agrários entre os sectores protegidos, terras de
indígenas, sectores de produção agrícola, sectores de exploração de recursos naturais renováveis e
os que reclamam terra (Movimento dos Sem Terra[13]). Estes conflitos e o descontentamento dos
vários agentes levam a migrações nacionais, em direcção das terras amazónicas que não têm
legalmente proprietário ou onde os governantes nacionais lhes prometeram terras.[14]

As questões demográficas têm um destaque a nível internacional através da pressão de vários
actores: media, comunidade científica internacional, organizações não governamentais ou
organizações religiosas. A pressão é tão grande que até surgiu a proposta de uma Convenção
(Internacional) sobre Comunidades Indígenas, [15] para tentar defender esses grupos.[16]
Os problemas demográficos, da região amazónica, têm várias consequências: restrições do uso do
território; organização da sociedade civil e de procuras sociais; fortalecimento dos grupos indígenas;
tensão nas fronteiras.[17] A demopolítica demonstra que as questões demográficas têm de ser
resolvidas para não levar a conflitos, assegurando uma gestão e uma ocupação racional do
território. Como defende Gilberto Freyre, não se deve fomentar uma política de crescimento
populacional descontrolada na região para ocupar novas áreas.[18]
2. As ameaças no domínio económico
A Amazónia sofre ameaças devido a factores económicos. Como é o caso da desflorestação[19],
feita através de queimadas para a criação de gado e a cultura da soja[20] (para biocombustível e
para alimentar o gado).[21]
Porém os custos da desflorestação através de queimadas sendo mínimo e o lucro das produções
sendo superior, cada produtor prefere continuar a desflorestar porque não sofre directamente as
externalidades negativas dos seus actos. Efectivamente, a procura internacional (exportações) dos
produtos oriundos da região amazónica é importante, como se pode ver nestes três mapas. Isso
leva a uma forte produção (ou extracção no caso da madeira). O Brasil é o segundo maior exportador
de soja a nível mundial. E as exportações de carne de vaca rendem-lhe 2300 milhões de euros
anuais.[22]
A natureza é alvo de mercantilização, efectivamente os recursos da floresta amazónica não tendo
legalmente dono e pela dificuldade de controlo e fiscalização, estão sujeitos a exploração económica
desregrada e biopirataria (exemplos da madeira e da biodiversidade).[23]
A desflorestação é feita sem controlo devido a duas ideias erradas e a um problema estrutural.
Primeiro, existe a ideia de que a fronteira da área inexplorada pode ser forçada a recuar
ilimitadamente. A frente pioneira segue a lógica de rentabilidade económica: o custo fundiário
determina o modelo de ocupação caracterizado pela sucessão de usos da terra.[24]
Existe outro problema económico: a existência de um mercado negro ligado ao Trafico ilegal de
droga cujos maiores produtores são os países vizinhos Perú, Bolívia e Colômbia[25], para consumo
nos países industrializados. Vales na fronteira com o Brasil têm aproximadamente 360.000 hectares
de cultivo da planta da coca. Outro elemento visível no narcotráfico é a construção de pistas de
descolagem clandestinas (desmatando), “que são construídas com a mesma rapidez de que são
capazes de as destruir as forças operativas de combate ao tráfico”.[26] A Amazónia serve de meio de
comunicação para o transporte da droga, sendo uma zona de difícil controlo, para depois se dirigir
para a Europa e os Estados Unidos. Por exemplo, Manaus, sendo uma zona franca, fornece infraestrutura física, humana e bancária extremamente favorável ao contrabando e ao narcotráfico.[27]
As pressões regionais[28] e internacionais são muitas para ter em atenção os problemas
económicos existentes na zona da Amazónia, mas por outro lado actores importantes (económicos)
pressionam para a exploração máxima da Amazónia.[29] Como é defendido por algumas
organizações e pela Geoeconomia, há que procurar um uso sustentável dos recursos, tendo em
conta os diferentes actores e posições. A dificuldade reside em encontrar um consenso entre eles.
Fazer pagar as externalidades negativas da exploração de recursos pode levar a um uso mais
sustentável destes.
3. As ameaças ambientais
Terceiro, a Amazónia encontra-se com problemas ambientais. A destruição da floresta, cada vez
maior produz a degradação dos ecosistemas. Essa destruição é feita através de dois métodos para
fins diferentes. Primeiro, a extracção florestal (no Brasil utiliza-se mais o termo extractivismo) tem
como fim a comercialização de madeira. Segundo, a desflorestação (desmatamento) através de
queimadas tem como fim o uso do terreno para criar gado ou produzir soja, arroz. Relativamente a
esta problemática, o Governo brasileiro tem estabelecido procedimentos de controlo, como reservas
florestais ou licenças de extracção.[30]
Mas para uma real protecção ambiental, as medidas tomadas são insuficientes. Existem realmente
áreas protegidas mas, mas a percentagem de área sob protecção é baixa e a sua distribuição é
muito esparsa e irregular.

Existem actores que trabalham realmente para proteger a floresta da destruição, como o IBAMA, que
é uma organização de protecção ambiental. As constantes ameaças de destruição da floresta, a
exploração massiva dos recursos levam a uma perda da fertilidade dos solos e, juntamente com o
efeito das indústrias, provocam alterações climáticas que têm provocado, por exemplo, à seca de
rios, deixando de ser navegáveis.[31]
As pressões internacionais para a preservação deste espaço são importantes, nomeadamente por
parte das ONGs ambientais, como a Greenpeace.[32] A necessidade de preservar a Amazónia e
seus recursos teve realmente clamor internacional principalmente no pós Eco-92 e Rio+10.[33] Este
esforço internacional acompanhou-se da difusão de ideias sobre a Amazónia, consideradas por
Therezinha de Castro como sendo mitos amazónicos, por exemplo a Amazónia sendo o “pulmão da
Terra”.[34] E, foram-se divulgando panfletos para proteger a Amazónia, alguns deles polémicos.
A Ecopolítica insiste na protecção do ambiente. Porém todos os esforços feitos a nível nacional e as
pressões por parte da Comunidade Internacional confrontam-se com a acção de cartéis
internacionais vinculados à madeira. A dificuldade aumenta quando se considera a necessidade de
controlo de um rio internacional, onde não existe cooperação das autoridades dos países vizinhos e
a extensão do território a ser vigiado que é consideravelmente grande.[35] Para defender do melhor
modo a Amazónia, muitos actores internacionais propõem como estratégia possível a Amazónia ser
classificada como Património Comum da Humanidade, isto é um bem indivisível da Humanidade e
que reclama um poder funcional, onde a soberania não é suficiente.[36]
B. A dificuldade de resolver os problemas/conflitos
Nota-se que em cada uma das dimensões (económica, social e ambiental) são propostas soluções
que são levadas a cabo algumas tentativas de resolução dos problemas, porém os conflitos
subsistem.
Para que a resolução dos problemas/conflitos proposta por cada dimensão da Nova Geopolítica
seja eficaz, o DS supõe uma actuação integrada nos três pilares: económico, social e ambiental,
resolvendo assim os conflitos das três áreas em simultâneo pois a resolução dos problemas numa
das áreas isoladamente geralmente agrava os problemas nas outras. Essa actuação pressupõe
simultaneidade e integração das decisões, para que não se tomem decisões políticas que possam
ir contra decisões tomadas noutra área. Portanto, é conciliando as três principais dimensões da
Nova Geopolítica e actuando em cada uma das áreas ao mesmo tempo que se atingirá a meta
definida. A importância de agir em todas as áreas simultaneamente pode ser ilustrado através de
um banco com três pés. Se algum dos pés for menor que os outros, o banco torna-se instável e se
as diferenças de tamanho entre os pés forem grandes será impossível alguém sentar-se nesse
banco sem cair.
Vemos por exemplo que as politicas adoptadas pelo Brasil são influenciadas pela Geopolítica
Clássica. Nenhum autor da Geopolítica Clássica falou da América do Sul ou da Amazónia. Porém,
autores da geopolítica brasileira baseiam-se na Geopolítica Clássica.[37]
A Amazónia é vista por parte do Brasil como sendo um espaço vital.[38] Este conceito definido
primeiro por Ratzel e reutilizado pela escola de Munique define-se como “território necessário à
completa e perfeita realização de um ser politico, forte e respeitado.[39] Este espaço é visto como
uma extensão necessária ao Estado brasileiro, ideia defendida através de várias teorias (“vector
amazónico”[40], “Pan Amazonia”[41]).
Além da legitimidade teórica, a dificuldade para o Brasil é mostrar que está realmente presente na
área amazónica. A Amazónia, sendo uma área muito vasta e densa, torna a presença humana mais
difícil. As políticas brasileiras procuram integrar a Amazónia no território nacional[42] e aproveitar os
recursos lá existentes, nomeadamente a nível económico.[43]
III. Um desenvolvimento durável, sinónimo de poder
A meta a atingir, tanto pela Nova Geopolítica como pelo DS, é a gestão e preservação do espaço. Se
esta for alcançada, significa que os conflitos identificados pelas três dimensões da Nova Geopolítica
foram resolvidos. Deste modo, nota-se que a quarta dimensão da Nova Geopolítica, a da paz, é
alcançada.
Por outro lado, o objectivo do DS é a durabilidade, o que o distingue da Nova Geopolítica. Para que o
DS seja realmente alcançado não é suficiente que sejam criadas as condições desejadas no futuro
próximo, isto é a curto e médio prazo, mas também a longo prazo de forma que se reserve o direito
de as gerações futuras usufruírem das mesmas condições.

Se as metas definidas pelo DS e a Nova Geopolítica são alcançadas, significa-se que além da paz, o
Estado, neste caso o Brasil aumentará o seu poder a longo prazo. Por exemplo, como vimos, a
Amazónia é riquíssima em recursos, e o seu uso sustentável permite continuar a desfrutar deles a
longo prazo e de ter poder a nível económico. Através da gestão integrada dos três pilares da Nova
Geopolítica/DS, atinge-se a meta definida pela Geopolítica Clássica, que é a do poder. A importância
da Nova Geopolítica associada ao DS e à acção simultânea nos três pilares destaca-se, portanto,
pelo facto de aumentar o poder nacional do Brasil. O aumento de poder, apesar de ser para Nova
Geopolítica um instrumento e não um objectivo, acaba por ser atingido, criando deste modo um ciclo
virtuoso e fazendo a ligação entre a Nova Geopolítica e Geopolítica Clássica.
Considerações Finais
Vimos, numa primeira parte, que tanto o DS como a Nova Geopolítica tinham como objectivo a
gestão e preservação do espaço diferindo apenas no prazo e durabilidade com que se propõem
atingi-lo.
Numa segunda parte, mostrou-se que, para atingir esse objectivo, é necessário trabalhar
simultaneamente e de forma integrada nos três pilares da Nova Geopolítica e do DS: ambiental,
económico e social. Existem problemas/conflitos nas três áreas e viu-se a dificuldade de resolvê-los
de maneira separada. As políticas brasileiras influenciadas pela Geopolítica Clássica levaram a
uma integração territorial acompanhada de um aproveitamento económico da região mas não de
maneira sustentável.
Numa terceira parte, viu-se que atingir o objectivo da Nova Geopolítica contribui para manter e
aumentar o poder nacional, atingindo também o objectivo da Geopolítica Clássica – o poder, mas
também alcançar a paz (quarta dimensão da Nova Geopolítica).
Respondendo à problemática que questiona o interesse brasileiro de associar as teorias da Nova
Geopolítica ao DS e de as aplicar conjuntamente, interessa ao país relacionar e aplicar
conjuntamente o DS e a Nova Geopolítica por três motivos. O primeiro é que o Brasil, sendo
considerado um país do Sul, interessa-lhe crescer. Se se consegue ir desenvolver, atinge um
crescimento qualitativo e não só quantitativo. O segundo é que, resolvendo os seus problemas e
conflitos internos, o Brasil poderá dar mais atenção (e percentagem do orçamento) a outras políticas
e a outras necessidades nacionais. O terceiro é que o Estado brasileiro aumentará o seu poder,
nomeadamente a nível mundial e o seu peso será, portanto, maior.
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