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Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo analisar os desdobramentos geopolíticos no 
Território da Caxemira que geram grande tensão geopolítica. A metodologia 
empregada é a orientação através pesquisa em livros, artigos e internet e 
relatórios de órgãos supranacionais. Através dessa análise, buscaremos 
identificar os principais atores dentro da questão. Faremos uma breve análise 
histórico-territorial – que se mostra muito atual no conflito - em que 
abordaremos as divergências políticas para a gestão definitiva do território da 
Caxemira, por parte dos dois Estados do objeto de estudo. Em seguida, 
utilizaremos o termo de ‘’Saber estratégico’’ proposto por Yves Lacoste (1986) 
para fazer um link com o ideal de expansão do espaço territorial por parte dos 
Estados. Em um terceiro momento reconhecemos a importância dos recursos 
hídricos como questão chave para o conflito como vertente geopolítica. Foram 
observados que os fatores históricos e religiosos são de suma importância para 
o desenvolvimento da temática, além do (re) conhecimento intuitivo da 
geografia como norte ideológico. Percebemos espaços de fronteira como uma 
questão explosiva. As pressões externas – em especial da ONU – não surtam 
efeito e a ameaça de guerra nuclear é cada vez mais evidente. O presente 
trabalho propõe alguns apontamentos sobre a questão territorial e geopolítica e 
perspectivas futuras sobre um conflito que perdura há décadas. 
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INTRODUÇÃO 

Conflitos territoriais são ainda muito presentes no mundo contemporâneo, 

alterando a geografia do mundo através de questões políticas. Índia e 

Paquistão travam uma um embate que parece interminável sob a região da 

Caxemira. 

A Caxemira é disputada desde o fim da colonização britânica. A Organização 

das Nações Unidas tem buscado intervir para a pacificação do movimento, 

porém sem êxito. Segundo uma resolução da ONU datada em 1947, a 

população local deveria decidir a situação política da Caxemira por meio de um 

plebiscito acerca da independência do território. Tal plebiscito, porém, nunca 

aconteceu e a Caxemira foi incorporada à Índia, o que contrariou as pretensões 

do Paquistão e da população local – de maioria muçulmana – e levou à guerra 

de 1947 a 1948. O conflito termina com a divisão da Caxemira: cerca de um 

terço fica com o Paquistão (Caxemira livre e Territórios do Norte) e o restante 

ficaria com a Índia. 

A Índia é de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmana. Os 

paquistaneses nunca ficaram contentes com essa divisão desigual, 

principalmente com o fato de a região da Caxemira - que tem a maioria de sua 

população mulçumana - permanecer sob domínio indiano (gráfico 1). 

 Desde então essa região já foi palco e motivo de duas das três guerras que 

ocorreram entre Índia e Paquistão, tornando-se um problema de segurança 

internacional, pois ambos os países desenvolveram armas nucleares. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Ocupação religiosa no território total da Caxemira. (Fonte: Censo Indiano de 2001) 

 



Para a concretização deste trabalho foram utilizados dados encontrados em 

artigos, livros, internet entre outras fontes de pesquisa. Através das 

informações obtidas após a pesquisa, no primeiro momento faremos uma breve 

análise histórico-territorial em que abordaremos as divergências políticas para 

a gestão definitiva do território da Caxemira, por parte dos dois Estados. 

Em seguida, utilizaremos o termo de ‘’Saber estratégico’’ proposto por Yves 

Lacoste (1986) para ligar o ideal de expansão do espaço territorial por parte 

dos Estados. Em um terceiro momento trataremos de analisar o porquê dos 

recursos hídricos dessa região ter uma importância tão primordial para o 

conflito como vertente geopolítica.  

Por último discutiremos sobre a teoria de fronteira e como e sua relação com a 

geopolítica. 

CAXEMIRA: UMA BREVE ANÁLISE HISTÓRICO-TERRITORIAL 

Partindo da definição GOMES (1995), ‘’o território é fundamentalmente um 

espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder’’, traçamos a 

ideia ao nosso recorte espacial. Pois se o território tem de ser definido e 

delimitado, veremos como é delimitado e a partir de que relações de poder. 

A Índia defende de acordo com o antigo marajá que controlava a região 

durante a colonização britânica. Teria o Marajá passado seu controle ao novo 

Estado independente Indiano. Também enfoca as alegações da sociedade 

secular da Índia, uma ideologia que não significa que a religião é um fator 

importante na política e, portanto, considera que é irrelevante, uma disputa de 

fronteira. 

A Índia não aceita a teoria de duas nações que formam a base do Paquistão e 

considera que a Caxemira, apesar de ser um Estado de maioria muçulmana, é 

em muitos aspectos, uma "parte integrante" da Índia secular. 

As reivindicações paquistanesas sobre a região disputada baseiam-se na 

rejeição das reivindicações indianas para a Caxemira, especialmente o 

Instrumento de Adesão. O Paquistão insiste que o marajá não era um líder 

popular e era considerado como um tirano pela maioria dos caxemires; afirma 



também que o marajá usou a força bruta para reprimir a população. Além 

disso, o Paquistão acusa a Índia de hipocrisia, porque se recusou a reconhecer 

a adesão de Junagadh ao Paquistão e a independência de Hyderabad com 

base no fato de os dois estados terem maiorias hindus (na realidade, a Índia 

ocupou e integrou a força estes dois territórios). Além disso, depois de ter 

fugido da Caxemira, devido à invasão paquistanesa, o Paquistão afirma que o 

marajá não tinha nenhuma autoridade para determinar o futuro da Caxemira. O 

Paquistão argumenta que mesmo se o marajá tivesse alguma autoridade para 

determinar o estatuto da Caxemira, assinou o instrumento de adesão sob 

coação, assim, invalidava a legitimidade de suas ações. 

Como se não bastasse o conflito entre Índia e Paquistão ainda há o agravante 

caso Chinês. O Paquistão cedeu grande parte da Região à China, após uma 

manobra política e militar chinesa e como a Índia requer toda a região, o fato 

reforça a disseminação de um conflito com séculos de existência. A rivalidade 

Indu-Chinesa já não muito amistosa até os dias atuais. 

 

Imagem 1 – Região da Caxemira dividida entre Índia e Paquistão (fonte: Wikipédia) 



O SABER ESTRATÉGICO E O CONHECIMENTO 

CARTOGRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

A citação acima, retirada do livro de Arte da guerra, escrito há cinco séculos 

antes de Cristo pelo chinês Sun Tzu, nos mostra há tantos o quanto sempre foi 

importante o conhecimento fisiográfico e teórico do território, como instrumento 

de manutenção, conquista e exercício de poder. 

‘’A geografia é claramente percebida como um saber estratégico e os mapas, 

assim como a documentação estatística, que da representação precisa do país, 

são reservados à minoria dirigente (LACOSTE, 1985)’’. 

 Sendo assim, questões cartográficas aparecem sendo manipuladas. 

Claramente delimitadas de acordo com suas concepções políticas e 

ideológicas. Tal como costuma acontecer em outros territórios em disputa, 

cada um dos governos em questão apresentam mapas com suas 

reivindicações sobre a Caxemira como parte do seu território, 

independentemente do seu efetivo controle. No Paquistão, ilegal incluir o 

estado de Jammu e Caxemira como um território disputado, conforme permitido 

pela Organização das Nações Unidas. Na Índia, ilegal a exclusão de toda ou 

parte da Caxemira em um mapa.  

Os não-participantes costumam usar a Linha de Controle e Linha de Controle 

Real como os limites representados, como no The World Factbook da CIA. 

Quando a Microsoft lançou um mapa no Windows 95 e no Microsoft 

‘’A conformação do terreno é de grande 

importância nas batalhas. Assim sendo, 

apreciar a situação do inimigo, calcular as 

distâncias e o grau de dificuldades do 

terreno, quanto à forma de se poder 

controlar a vitória, são virtudes do 

general da categoria. Quem combate com 

inteiro conhecimento destes factores 

vence, de certeza; quem o não faz é, 

certamente, derrotado. ’’ 

Sun Tzu, A arte da guerra. 



MapPoint 2002, atraiu controvérsia, pois não mostrava a totalidade da 

Caxemira, como parte da Índia, como é exigido na lá, entretanto, todos os 

neutros e empresas paquistanesas pretendem seguir o mapa das Nações 

Unidas e mais de 90% de todos os mapas que contêm a Caxemira mostram-na 

como um território disputado. 

Não se pode negar que há uma confiscação dos conhecimentos geográficos 

por parte do Governo em proveito da minoria no poder. O governo ‘’sim’’ tem 

dados detalhados, tanto estatísticos como cartográficos. Vale ressaltar que a 

Caxemira se localiza nos degraus da Cordilheira do Himalaia e o conhecimento 

intuitivo da topografia é necessário, porém não disseminado, para não poder 

ser utilizado pelo inimigo. 

Voltando à questão territorial, a palavra território sempre nos lembra o termo 

‘’território nacional’’, em grandes espaços, em sentimentos patrióticos, em 

defesa, em dominação, em guerra. Em suma, nos faz pensar no Estado – o 

gestor por excelência do território nacional. 

Não por acaso já dizia LACOSTE (1985) que a ‘’geografia serve em primeiro 

para fazer a guerra’’.  Na guerra, a maior força é o conhecimento tático do 

espaço no qual combatem porém, entregues a si próprios, a capacidade desse 

conhecimento se esvai face a operações de nível estratégico, pois estas devem 

ser construídas numa outra escala, sobre espaços mais amplos que só podem 

ser representados cartograficamente. Ou seja, o conhecimento intuitivo do 

território tem de ser trabalhado em diversas escalas. 

 

OS RECURSOS NATURAIS COMO NORTE IDEOLÓGICO DO 

CONFLITO. 

É notável que Índia e o Paquistão, apesar de virem crescendo 

economicamente nos últimos anos ainda apresentam grandes disparidades 

socioeconômicas. A Índia é um dos países mais desiguais do mundo. 



Diante dessas disparidades socioeconômicas a questão de saúde pública se 

faz presente em ambos os países e Hidrografia é de vasta importância para 

esta. 

A geopolítica da água parece ser um assunto contemporâneo, mas esse 

conflito dá há milhares anos, bem antes da formação destes dois Estados 

Nacionais. 

A região da Caxemira é conhecida por ser a base dos gigantescos 

dobramentos modernos que formam a cadeia do Himalaia com altitudes 

médias acima de 6.000 metros em muitas localidades. Assim sendo, trata-se 

de uma importante região de nascente de rios caudalosos, incluindo 

o próprio Rio Indo (Indus) e importantes afluentes que abastecem tanto a Índia 

como o Paquistão (principalmente o Paquistão). Como podemos ver na 

imagem 3. 

 

Imagem 3 - Bacia Hidrográfica do Rio Indus  com suas nascentes na região da Caxemira, nas escarpas da Cordilheira 

do Himalaia (Fonte: James Onning) 

Após anos de pressão por parte do Paquistão, em 1960 foi assinado o Tratado 

das Águas da bacia do rio Indus, pois temia-se ser prejudicado caso Índia 

represasse, desviasse o curso dos rios em uma guerra. Pois se instalaria o 

http://professorjamesonnig.wordpress.com/2012/08/16/o-tratado-da-agua-do-rio-indus-um-outro-olhar-sobre-a-caxemira/


caos no País, onde há somente essa rede hidrográfica de grande porte onde se 

localizam suas usinas hidrelétricas. 

Recentemente a construção da Hidroelétrica de Baglihar tem elevado o tom 

das discussões Indu-Paquistanesa. O governo Paquistanês acusava a Índia de 

que as dimensões do projeto poderiam prejudicar o abastecimento da 

população paquistanesa. Uma comissão arbitral internacional decidiu que a 

usina é legal e não fere os termos do tratado. Mesmo contrariados, os líderes 

paquistaneses assinaram em junho de 2010 um acordo no qual aceitam a 

decisão da comissão. 

Em face desta análise, podemos resumir que em tempos onde água vem 

mostrando ser uma mercadoria cada vez mais valiosa e a tensão focada nos 

campos religioso e territorial, o tema dos recursos hídricos continua a gerar 

discussões acaloradas. 

 

FRONTEIRAS 

‘’Se é certo que a delimitação e 

defesa dos limites de uma 

possessão ou de um Estado se 

encontram no domínio da alta 

política ou da alta diplomacia, 

as fronteiras pertencem ao 

domínio dos povos 

(MACHADO,1999)’’. 

 

 

Lia Machado evidencia a necessidade de diferenciar o limite de fronteira. 

Enquanto o limite jurídico do território é uma abstração, gerada e sustentada 

pela ação institucional no sentido de controle efetivo do Estado territorial, 

Imagem 4- Charge satirizando o controle de fronteiras 

em ambos países. (Fonte: Alexandre Spohr (2011) 



portanto, um instrumento de separação entre unidades políticas soberanas, a 

fronteira é lugar de comunicação e troca. 

Na Caxemira, há fronteiras limites reconhecidas pela ONU, não definitivas, 

porém demarcadas. Há expansão do povo além do limite jurídico do Estado, 

evidenciando uma homogeneidade do povo da Caxemira, desafiando a lei 

territorial de cada Estado limítrofe e às vezes criando situações potencialmente 

conflituosas como o terrorismo. 

Não é surpresa alguma fronteira ter sido ao longo dos anos, objeto permanente 

de preocupação dos Estados, no sentido de controle e vínculo.  ‘’Não é 

surpreendente que um dos objetivos desse sistema histórico de Estados 

Nacionais, em vigência por quase dois séculos, foi de estimular a coincidência 

entre limites e fronteiras, disso resultando uma convergência conceitual, a 

ponto de serem consideradas na literatura como sinônimas (MACHADO, 1999). 

De fato, a teoria fronteira tem relação direta com a geopolítica, podemos 

perceber isso nos ideais expansionistas de Hitler na Segunda Guerra Mundial 

com base nas teorias de Haushofer, Ratzel e Kjellen que notaram que os 

acontecimentos históricos obedeciam a certas leis sugeridas pelos meios físico, 

espaço geográfico, onde se desenvolviam. 

As fronteiras de Índia, Paquistão e Caxemira são a reprodução própria dessa 

teoria. Segundo o conceito kjelliano ‘’a fronteira é a epiderme do corpo do 

Estado’’, evidenciada com muita força nos dois países que tem a demarcação 

por linhas geodésicas e acidentes geográficos, porém com intensa ocupação 

militar, tendo apenas uma passagem legal entre estes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em face do que foi dito, após extensa análise, concluímos que o saber 

estratégico e o conhecimento cartográfico, intuitivo e fisiográfico do território 

sempre foi e continuará sendo um instrumento de suma importância para o 

Estado, no propósito de manutenção do poder enquanto objetivo de expansão 

do espaço territorial nacional. 



O discurso político dominante fala em expansão territorial e em cuidado 

obsessivo pelos recursos hídricos. A geração de energia se faz presente e a 

questão de manutenção dos recursos hídricos é uma ‘’questão explosiva’’ que 

pode culminar a qualquer momento uma nova guerra. Mesmo com toda essa 

movimentação política a Caxemira ainda é um foco de tensão. 

 

GLOSSÁRIO:  

União da Índia: A União da Índia, também conhecida como Domínio da India, 

foi um Estado independente que existiu entre 15 de Agosto de 1947 e 26 de 

Janeiro de 1950. 

Marajá (feminino: marani): é o título dado aos príncipes da antiga civilização 

indiana, sendo um nível superior ao de rajá. 
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