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Geopolítica mundial 

 

Resumo 

 

Geopolítica é definida como a relação entre os Estados (território, política, militar), que pode resultar em 

acordos, guerras e embargos. No entanto, essas relações acabam transcendendo a própria noção de Estado 

e chegando às organizações supranacionais, como a Organização das Nações Unidas, criada em 1945, com 

o objetivo de garantir a paz mundial. A Assembléia Geral e o Conselho de Segurança são os dois principais 

orgãos da ONU. O primeiro orgão é deliberativo e participa a maioria dos países. O segundo possui poder 

decisório, isto é, todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. É 

composto por 15 membros, 5 permanentes (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China) que 

possuem poder de veto e 10 membros rotativos. 

 

Muitas vezes o conceito de Geopolítica é confundido com o de Geografia Política no qual preocupa-se com 

as relações espaciais entre Estado e seu território. Mas é importante ressaltar que os conceitos se 

interseccionam. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vem passando por importantes mudanças 

geopolíticas e econômicas, as quais incluem, na prática, alterações nas fronteiras e nas relações entre os 

países. Contudo, atualmente, devido à globalização e o fim da ordem bipolar, os laços e as relações entre os 

países se multiplicaram, tornando-se mais complexos. Entre as inúmeras situações, podem-se destacar 

algumas questões referentes à Geopolítica mundial: 

• Formação de grupos ou blocos econômicos (G20, União Europeia, Mercosul); 

• Questões demográficas (imigrantes e refugiados); 

• Recrudescimento de ameaças terroristas; 

• Risco do perigo nuclear (Irã, Coreia do Norte, entre outros); 

• Zonas de pesca e exploração de recursos naturais; 

• Acesso aos recursos da Antártida, África e Oriente Médio; 

• Uso e locais propícios às energias alternativas; 

• Riscos fronteiriços; 

• Conflitos regionais causados por problemas internos, como regionalismo, autonomia, nacionalismo e 

separatismo (separatismos no Cáucaso e nos Bálcãs, conflitos étnicos na África Subsaariana). 

 

 

As principais causas dos conflitos da atualidade   

Recursos naturais 
Uma das principais causas de conflitos entre países é a disputa por algum tipo de recurso natural. Alguns 

exemplos mais recentes são os conflitos pelo domínio de reservas de água, recurso cada vez mais escasso 

devido à poluição e contaminação de mananciais, e por reservas petrolíferas, pois o petróleo possui grande 

importância econômica, famoso ouro negro. Pode-se citar como exemplo os conflitos na região do Oriente 

Médio, onde o pano de fundo é a disputa por água e petróleo. 
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 Território 
A disputa por território também configura-se como razão da ocorrência de conflitos geopolíticos. Isso ocorre 

devido ao fato de que o domínio de um território pode significar, consequentemente, o domínio de grandes 

contingentes populacionais, recursos, entre outros.  

Destacam-se os inúmeros conflitos que apresentam como causa a questão territorial, o que ocorre, por 

exemplo, em Serra Leoa, Somália e Etiópia. Esses países tiveram suas fronteiras definidas de acordo com 

interesses externos, sem considerar a heterogeneidade étnica e cultural das populações locais. 

 

Movimentos separatistas 

Em busca de liberdade política, econômica e/ou social, emergem, também, movimentos separatistas, que 

visam à constituição de um novo Estado-Nação formado por uma minoria dissidente. Destaca-se o exemplo 

do povo curdo, na região do Oriente Médio, o qual busca a criação do Curdistão. 
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Exercícios 
 

 

1. (UNESP 2019) O presidente da Colômbia anunciou, em 25.05.2018, que o país ingressará em um bloco 

de cooperação militar. O país, que não possui vínculo histórico ou geográfico com o bloco, será o 

primeiro da América Latina a tornar-se membro. Esse bloco consiste em um sistema de defesa coletiva, 

em que os participantes estão de acordo em defender qualquer um de seus integrantes que seja 

atacado por forças externas ao seu país. Liderado por Washington, o bloco recebe vultosos recursos 

para cuidar dos objetivos militares dos Estados Unidos. 
Disponível em: www.operamundi.com.br. Adaptado. 

 
De acordo com o excerto, a Colômbia, na condição de país parceiro, passou a integrar 

a) o Grupo dos Oito. 

b) o Pacto de Varsóvia. 

c) o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. 

d) a Comunidade dos Estados Independentes. 

e) a Organização do Tratado do Atlântico Norte. 

 

2. (UERJ 2017) “Se há apenas cinco ou dez anos dissessem a alguém em Cuba que um presidente norte-

americano visitaria a Ilha, a resposta seria um sorriso irônico; mas se fosse mencionada a possibilidade 

de ver os Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada – ou um grito, se a 

pessoa assim informada tivesse seus 60 ou 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos jovens em 

Cuba na década de 1960 dificilmente esqueceremos as críticas políticas quando confessávamos ouvir 

os Beatles ou os Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente, os tempos estão mudando.” 
LEONARDO PADURA. Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/03/2016. 

  

As considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que, na década de 1960 e no momento 

atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes 

aspectos das relações internacionais: 

a) expansão mundial de regimes totalitários – supremacia das concepções neoliberais 

b) crescimento da influência global soviética – afirmação da hegemonia norte-americana 

c) bipolaridade entre capitalismo e socialismo – multipolaridade da ordem econômica 

d) política externa independente na América Latina – integração das nações subdesenvolvidas 

e) unipolaridade capitalista na Guerra Fria – importância da ONU nas relações internacionais 

 

 

 

 

  

http://www.operamundi.com.br/
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3. (UERJ 2013) Observe a imagem abaixo, do episódio ocorrido nos E.U.A., no dia 11 de setembro de 2001. 

 

 
Disponível em: blogs.estadao.com.br 

 

 “A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe 

que se tem na História, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão, nos dois 

hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que 

ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora, elas representam uma 

guinada histórica?” 
ERIC HOBSBAWM (10/09/2011). www.estadao.com.br 

 

A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte 

repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center: 

a) concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional 

b) crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos 

c) intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio 

d) ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes 

e) intensificação do controle aéreo, restringindo a quantidade de voos pelo mundo 

 

 

4. (UNESP 2010) Nunca na história da humanidade houve tão grande concentração de poder nuns poucos 

lugares nem tamanha separação e diferença no interior da comunidade humana. Formou-se um mundo 

quase totalmente integrado — um sistema mundo — evidentemente controlado a partir de alguns 

centros de poderes econômicos e políticos.   
(Olivier Dollfus, 1994. Adaptado.) 

Neste sistema mundo contemporâneo pode-se identificar que 

a) As maiores potências nucleares do século XXI são: Estados Unidos, França, Canadá, Japão, 
Alemanha, Índia e Paquistão. 

b) O Ocidente não tem medo da proliferação de armas nucleares principalmente em regimes hostis 
aos Estados Unidos.  

c) O Irã, a Síria e o Mianmar formam um grupo de países que abriram mão de seus projetos voltados 
à proliferação da tecnologia de armas nucleares. 

d) A Coreia do Norte tem grande dependência da China, por ser esta a maior exportadora de alimentos 
e energia aos norte-coreanos.  

e) A paz entre os palestinos e Israel depende apenas de acordos com os EUA. 
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5. (UERJ 2014)  

 
Adaptado de militaryphotos.net 

 
O gasto militar é um dos indicadores do poder dos países no cenário internacional em um dado 

contexto histórico. Com base na análise dos dois gráficos, pode-se projetar a seguinte alteração na 

atual ordem geopolítica mundial: 

a) eliminação de conflitos atômicos 

b) declínio da supremacia europeia 

c) superação da unipolaridade bélica 

d) padronização de tecnologias de defesa 

e) reafirmação da unipolaridade americana 
 

 

6. (UERJ 2020)  

 
Na 13a Bienal de Havana, muitas obras dialogavam com aspectos atuais das condições de vida em 

Cuba, indicando transformações econômicas ocorridas recentemente. Um fator determinante para 

esse novo cenário econômico é:  

a) modernização agrícola  

b) dinamização do comércio  

c) regulamentação trabalhista  

d) ampliação da informalidade 

e) estabilidade econômica  
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7. (UERJ 2020) Um mundo de muros: as barreiras que nos dividem 

Um mundo cada vez mais interconectado tem erguido muros e cercas para bloquear aqueles que 

considera indesejáveis. Das 17 barreiras físicas existentes em 2001 passamos pra 70 hoje. Alguns 

separam fronteiras. Outros dividem a mesma população. Alguns freiam refugiados. Outros escondem 

a probreza. Ou o medo. Ou a guerra. Ou a desigualdade. Ou a mudança climática. 

 

 
Os objetivos prioritários para a construção das barreiras físicas apresentadas nos mapas 1 e 2 são, 

respectivamente:  

a) estratégia militar e política demográfica  

b) rivalidade étnica e polarização ideológica  

c) antagonismo comercial e restrição religiosa  

d) isolamento econômico e segurança ambiental 

e) bloqueio comercial e diferença cultural  

 

 

8. ESPM 2015 

Em relação à crise político-territorial entre Ucrânia e Rússia, podemos afirmar que 

 
a) A Rússia é contrária a saída da Ucrânia da União Europeia.  

b) A porção ocidental da Ucrânia é majoritariamente russa e desejosa de ingressar na União Europeia.  

c) A Rússia pretende instalar ogivas nucleares na Crimeia e a Ucrânia é contra.  

d) A porção leste da Ucrânia é área de atuação de separatistas russos.   

e) As grandes jazidas de petróleo da parte ocidental da Ucrânia, onde reside a maioria da população 

russa, é o fator de tensão maior. 
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9. (ENEM 2019) A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia 

Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de 

grande relevância. Ao afirmar, pela primeira vez em escala planetária, o papel dos direitos humanos na 

convivência coletiva, pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida 

internacional. 
 LAFER, C. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). In: MAGNOLI, D. (Org.). História da paz. São Paulo: Contexto, 

2008.  

A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar 
a  

a) superação da soberania estatal.  

b) defesa dos grupos vulneráveis.  

c) redução da truculência belicista.  

d) impunidade dos atos criminosos. 

e) inibição dos choques civilizacionais 

 

 

10. (ENEM 2019 PPL) Produto do fim da Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas 

(CPAQ) marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Aberta para 

assinaturas em Paris, em janeiro de 1993, após cerca de duas décadas de negociações na Conferência 

do Desarmamento em Genebra, a CPAQ entrou em vigor em abril de 1997. Ao abrir a I Conferência dos 

Estados-Partes na CPAQ, em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um 

“momentoso ato de paz”. Disse: “O que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e a 

todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado com algum 

respeito por si mesmo e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos 

ou internacionais”.  
BUSTANI, J. M. A Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas: trajetória futura. Parcerias Estratégicas, n. 9, out. 2000.  

 

O que a Convenção representou para o cenário geopolítico mundial?  

a) Esgotamento dos pactos bélicos multilaterais.  

b) Restrição aos complexos industriais militares.  

c) Enfraquecimento de blocos políticos regionais.  

d) Cerceamento às agências de inteligência estatal.  

e) Desestabilização das empresas produtoras de munições. 
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Gabarito 

 
1. E 

Em 2018, a Colômbia passou a integrar a OTAN como parceiro global, sendo o único da América Latina 
nessa condição. 

 
2. C  

O primeiro, marcado pela Velha Ordem Mundial, apresentava um mundo bipolar entre Estados Unidos e 
URSS, que defendiam sistemas distintos. Já o segundo momento é caracterizado pela Nova Ordem 
Mundial, marcada pelo processo de globalização e pela multipolaridade econômica. 

 
3. C  

Os atentados de 11 de setembro serviram como argumento para a intensificação da presença militar 
norte-americana no Oriente Médio. 

 
4. D  

Desde a divisão da Coreia (1953), a parte norte ficou sob a influência política, militar e econômica 
soviética. Diante do fim da URSS e após ter passado por crise energética e problemas alimentares 
profundos, a vizinha China passou a auxiliar diretamente o governo norte-coreano. Cabe ressaltar o papel 
chinês — de mediador e principal interlocutor — nas crescentes tensões nucleares entre norte-coreanos 
e os Estados Unidos. 

 
5. C 

O primeiro gráfico indica o acentuado investimento no setor bélico realizado pela China, enquanto o 
segundo gráfico revela que esse é o país com o segundo maior gasto militar. A correlação entre 
poderio econômico e bélico permite projetar que, no futuro, a China pode vir a ameaçar a atual 
hegemonia norte-americana. 
 

6. D 
As mudanças na sociedade cubana nos últimos trinta anos foram muitas, destaque para o fim do apoio 
da ex União Soviética às atividades econômicas na ilha. Desse modo, buscou-se alternativas variadas, na 
aproximação com países europeus e latino-americanos, tendo em vista a permanência do bloqueio 
comercial norte-americano instaurado por ocasião dos desdobramentos da Crise dos Mísseis, em 1962. 
Durante o período de governo do presidente Barack Obama (2009-2017) houve maior aproximação entre 
o governo norte-americano e o governo cubano. Com a eleição de Donald Trump, no entanto, as ações 
destinadas a concretizar essa aproximação foram revertidas, ampliando-se, inclusive, ações destinadas 
a isolar Cuba, com restrições, por exemplo, ao turismo entre a ilha e os E.U.A.. A despeito de decisões do 
governo cubano destinadas a possibilitar a livre iniciativa e o empreendedorismo, há problemas 
estruturais que comprometem o desenvolvimento econômico. A instalação do artista Marco Castillo, 
mencionada na reportagem, simboliza o equilíbrio precário da economia, associado nesse caso à 
ampliação da informalidade nas relações de trabalho. (Revista UERJ)  
 

7. A 
Há muitos muros no mundo ainda que o objetivo geral seja sempre o mesmo, o de separar, a motivação 
para construí-los varia bastante. No caso dos dois mapas apresentados isso é muito nítido. No primeiro 
mapa, a Coreia do Norte, reconhecidamente o país mais fechado do mundo, preocupou-se em construir 
barreiras físicas que fazem parte de sua estratégia militar para com o seu histórico antagonista, a Coreia 
do Sul. As motivações são bem diferentes no caso dos países europeus, nos quais a distribuição espacial 
das barreiras físicas demonstra a política de contenção de fluxos migratórios e de refugiados oriundos 
dos países subdesenvolvidos da Ásia e da África. A maior parte das barreiras está localizada no sul-
sudeste do continente e/ou da União Europeia, justamente porque é nesse quadrante que concentra a 
maioria dos fluxos populacionais que chegam por terra às nações dessa parte do mundo. (Revista UERJ)  
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8. D 
A proximidade territorial e cultural de parte da Ucrânia agrava a disputa de influência que se dá na área 
entre União Europeia e Rússia. A Ucrânia possui forte dependência do gás natural russo, e quanto tentou 
se aproximar da União Europeia, sofreu sanções e teve parte do seu território, a Crimeia, reanexado a 
Rússia.  
 
 

9. B 
Elaborada após a 2º Guerra Mundial e o Holocausto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz 
como pilar a defesa dos grupos vulneráveis, algo inédito na relação entre os países. Entre seus pilares 
estão: a autodeterminação dos povos, a condenação da escravidão e a defesa de grupos minoritários. 
 

10. B 
Ao proibir a proliferação de armas químicas, que mudaram a geopolítica internacional no sentido de 
reconfigurar espacialmente as formas de se fazer a guerra, há a tentativa de restringir o 
desenvolvimento do setor industrial bélico militar. 

 
 

 

 

 


