
Espaço e Poder 
 
1. Introdução 
Objeto de estudos ao longo do ano: GEOPOLÍTICA 
 Disciplina; discurso; prática. 
 Objetivo da geopolítica: poder de Estado. 
 
Poder como: 
Potência: capacidade de realização; reporta-se à noção 
de potência em Aristóteles. 
Domínio: exercício efetivo do poder sobre uma região ou 
sobre pessoas e instituições.  
OBS.: O poder de Estado será entendido como exercício 
de domínio baseado nas potencialidades.  
 
Poder no Espaço: 
A geografia já trabalhou com a noção de Espaço 
Absoluto, isto é, um Espaço dado ao homem (pela 
natureza, por deus) e que, como tal, não era passível de 
modificação pelo homem. Essa noção de Espaço não 
comporta o exercício do poder. 
Para se entender a relação entre Espaço e poder, o 
Espaço tem que ser pensado como Relativo, isto é, 
produzido pelo homem em sociedade. Nesse processo, 
vários fatores – economia, cultura, densidade 
demográfica, organização POLÍTICA – são considerados 
na formação do Espaço Geográfico.  
 
2. Estado Moderno 
O Estado é dotado de três Elementos Constituintes: 
 Poder; 
 Território; 
 Povo. 
 
Poder: considerado em duas perspectivas: 
 Interno: caracterizado pela Irresistibilidade, isto é, 

ninguém (pessoa ou instituição) pode ou deve resistir 
ao poder de Estado; 

 Externo: baseado no Reconhecimento dos Pares, isto 
é, os demais Estados do mundo reconhecem um 
determinado ente como Estatal.  

 
Território: área de manifestação do poder do Estado 
que pode ser terrestre (continental), litorânea (mar 
territorial) e aérea (espaço aéreo).  
 
Povo: pessoas mantidas em uma relação jurídica 
duradoura como o poder do Estado. 
 
3. Estado e Nação 
São conceitos distintos: 
 
Estado: conceito político-jurídico ligado a entes dotados 
dos Elementos Constituintes (vistos acima). 
 
Nação: 
Trata-se de um conceito histórico-cultural. A Nação pode 
ser definida em termos objetivos e (inter)-subjetivos: 
 Objetivos: conjunto de pessoas dotadas de 

características culturais semelhantes como idioma, 
religião, costumes, história. 

 (Inter)-Subjetivos: conjunto de pessoas com 
percepção de participação em uma coletividade 
diferenciada do restante da humanidade.  

 

Dessa forma, o Povo (Elemento Constituinte do Estado) 
não é, necessariamente, o mesmo que Nação (definido 
em um contexto histórico-cultural). Na verdade, um 
Estado apresente em seu Território varias Nações 
culturais. 
São exemplos: bascos na Espanha; descendentes de 
franceses em Quebec, no Canadá; Samoiedos na Rússia.  
 
4. Padrões de Clivagem 
O poder Soberano do Estado tem um caráter irresistível 
apenas em termos ideais. Na prática há vários fatores de 
contestação introduzindo dinamismo à estrutura de 
poder. Entre esses fatores é possível destacar as tensões: 
 Étnicas-culturais: relacionadas à percepção de 

marginalização de um grupo étnico pelo aparelho de 
Estado; 

 Econômicas: relacionadas à percepção de exclusão 
material ligada, normalmente, ao sentimento de 
Classe (Burguesia x Proletariado); 

 Territorial: quando os padrões acima (ou outros) 
estão relacionados a um grupo delimitado em termos 
espaciais demandando, portanto, a criação de um 
Estado próprio (independentismo) ou anexação a 
outro Estado (separatismo).  

 
5. Estado e a busca por Hegemonia 
Para evitar as tensões acima, exercício de poder do 
Estado usa um aparato ideológico para evitar a 
percepção de marginalização de algumas populações 
(aparato ideológico do Estado). Dessa forma, o Estado 
continua dotado de Uso Legítimo da Força, mas 
aumenta a eficiência do exercício do poder pela força não 
ser necessária em primeira instância. O poder, dessa 
forma, é exercido mediante convencimento.  
São aspectos do aparato ideológico do Estado: 
 Burocracia: Exercício de poder supostamente 

pautado por regras objetivas e universais para o 
melhor funcionamento da instituição. Dessa forma, 
todos tenderiam à percepção de igualdade diante das 
regras burocráticas. 

 Raça: Como foi difundida pelo nazismo, a noção de 
raça como aspecto essencial da constituição de uma 
nação. Vale ressaltar que a ciência atual não valida a 
diferenciação dos homens em “raças”. 

 Idioma: A introdução de um idioma comum é fator 
para reforçar o pertencimento a um único 
agrupamento de pessoas. A uniformalização do 
ensino no Brasil-colônia pelo Marquês de Pombal e a 
proibição do idioma basco na Espanha de Franco.  

 Justiça Distributiva: São recursos legais estatais 
usados para equilibrar a distribuição de renda 
beneficiando grupos em situação de maior 
vulnerabilidade ou garantindo a ideia de cidadania 
em termos sociais. Esse processo pode diminuir as 
tensões ligadas à renda na sociedade.  

Todos esses recursos vistos acima apresentam um 
aspecto essencial: eliminação da percepção individual ou 
faccional em favor da percepção da pessoa como parte 
de um povo ligado a um Estado.  
 


