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1.  ALGUMAS PREMISSAS DA NATUREZA DO PROBLEMA 
 
Entender como a configuração territorial tem se realizado, quem a controla, como o 
fazem e com que objetivos é um desafio grandioso e sedutor. Ao abordar o tema da 
guerra de uma maneira geral, Mao nos alertava para um princípio que é válido para 
qualquer estudo:   

 
“é sabido que, ao fazer uma coisa, qualquer que seja, a menos que se 
compreendam suas circunstâncias reais, sua natureza e suas relações com 
outras coisas, não se conhecerão as leis que a regem, nem se saberá como fazê-
lo, nem se poderá levar a um termo feliz.” (Tsetung,1970) 
 
Por se tomar empréstimo de ensinamentos dos grandes estrategistas não significa que 
aqui se abraçará a idéia  de que só o Estado é  “ator”1 na Geografia Política.  O próprio 
Mao, na prática, foi protagonista na formação de “atores” não tradicionais, para atingir 
seus objetivos.     
É certo que se precisará saber:  que tipo de arranjo territorial? Qual sua origem? Que 
relações mantém com outros territórios? Que “regras” o regem. Usar-se-á as premissas 
propostas por Milton Santos (1990) e Claude Raffestin (1993), que usando termos 
diferentes, mostraram uma convergência conceitual quando se referiram a produção do 
espaço ou do território na Geografia e na Geografia Política. A grosso modo podemos 
ver na Natureza da História Natural de Santos, o espaço de Raffestin, e no território 
deste a Natureza da História Social daquele.   

 
“Com a presença do Homem sobre a terra, a Natureza está, sempre sendo 
redescoberta, desde o fim de sua História Natural e a criação da História 
Social, ao desencadeamento do Mundo, com a passagem de uma ordem vital a 
uma ordem racional. Mas agora quando o natural cede lugar ao artefato e a 
racionalidade triunfante se revela através da natureza instrumentalizada, esta, 
portanto domesticada nos é apresentada como sobrenatural.” (Santos, 1990) 

  
“O espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço, é o 
resultado de uma ação conduzida por um ator (que realiza um programa). Ao se 
apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (pela representação por 
exemplo) o ator “territorializa” o espaço.” (Raffestin, 1993) 
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Ambos partem de uma situação sem intervenção social do homem para uma produção 
social deste. Para maior clareza deste texto usaremos os termos de Raffestin, 
principalmente pelo fato de que este é mais voltado às temáticas da Geografia Política.  
Ao afirmar que o território é uma produção à partir do espaço, Raffestin enfatiza que os 
atores, delimitam, constróem, destroem, alteram os territórios sempre em função de 
alguma intenção. As fronteiras, as redes de circulação, e os recursos, são assim 
pensados e instrumentalizados em função do interesse de cada ator. Importante salientar 
que o referido autor reconhece outros atores além do Estado. Neste aspecto ele procura 
avançar em relação ao nascimento da Geografia Política, percebendo outras 
organizações na construção territorial. Especificamente acerca dos recursos Raffestin 
nos lembra que o recurso é o produto de uma relação que pode evoluir constantemente, 
seu número de propriedades corresponde as técnicas disponíveis e ao interesse do 
processo produtivo. 
O território, incluso nele os recursos, necessitam de estudos aprofundados frente aos 
recentes processos de redefinições por que passa o espaço mundial. Ao avançar na 
direção de um mundo “sem fronteiras” ou com fronteiras mais permeáveis, surge uma 
nova territorialização. Esse processo acontece num momento de desmonte das máquinas 
estatais, desregulamentação e diminuição do campo econômico de ação do Estado. Na 
América Latina este quadro é típico, com a redefinição do papel Estado, e a passagem 
para o setor privado de importantes serviços básicos (entre eles o de abastecimento 
público de água). Esta situação se agrava se atentarmos para o fato de que nossas 
sociedades não demonstraram até o momento força social,  para enfrentar este novo 
quadro. No passado recente o Estado  monopolizou alguns setores da economia e a 
exploração de muitos recursos, por isso não sentiu necessidade de regulamentar seu uso. 
A água não foi exceção, pois é e foi considerando como recursos estratégico. Claude 
Raffestin é muito explícito a respeito: 

 
“A água como qualquer outro recurso, é motivo para relações de poder ou de 
conflitos. O controle e/ou a posse da água são sobretudo de natureza política, 
pois interessam a uma coletividade. As relações conflituais que se travam a 
propósito da água são observáveis em grande escala, como por exemplo nas 
zonas irrigadas submetidas à repartição das águas, ou em pequena escala, onde 
duas nações disputam entre si uma bacia hidrográfica.”  (Raffestin, 1993) 

 
Em breve a “hidrodiplomacia” será um dos temas mais importantes no mundo. Em uma 
humanidade que se projeta “sem fronteiras”, os cursos e corpos de água foram no 
passado usados como fronteiras, em outras situações cruzaram fronteiras. Atualmente 
estes cursos e corpos de água devem ser objeto de acordos em larga escala que ajudem a 
viabilizar seu uso correto e seu controle pela sociedade. O Acordo de Paz entre Israel, 
as lideranças Palestinas e outros países árabes fronteiriços estão esbarrando, entre 
outros tópicos, também no uso da água.  
Acordar, regulamentar, proteger e usar em uma perspectiva auto-sustentável os recursos 
hídricos é tarefa imediata, sob risco de futuros desastres. No Mundo e no Brasil são 
inúmeros os exemplos de falta destes cuidados, entre eles, a devastação de florestas, o 
assoreamento de rios e barragens, e também a poluição de aqüíferos. 
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2. PREOCUPAÇÕES PRELIMINARES 
  
Entender de que forma essa nova instância de poder e territorialização, o Mercosul, vai 
alterar o espaço anterior e construir um novo território é um desafio, que não se tem a 
pretensão de esgotar neste estudo. Através da análise dos diversos territórios produzidos 
(pela história através do tempo) na área que hoje compõe o Mercosul, e particularmente, 
da forma como a manipulação da água foi instrumento de construção dessas diversas 
territorialidades, se busca a compreensão de quanto e como o recurso água foi 
importante neste processo. Desta forma será possível conhecer um quadro que nos 
permita propor uma  normatização e regulamentação no uso de recursos hídricos com 
interface internacional no Mercosul.   
 É substancial o conhecimento dos diversos planos e projetos, concretizados ou 
não, pois sua análise  permite inferir o que cada ator proponente quer obter neste 
espaço. Muitos são estes usos; no passado, no presente e propostos para o futuro, desde 
o abastecimento de água potável, passando pela navegação,  irrigação, secagem de 
grãos, lazer e geração de energia. Muitos também são os interesses, que podem em 
determinados momentos serem conflitantes. Por outro lado, diversas medidas protetoras 
ao sistema como um todo devem ser tomadas, no intuito de proteger e assegurar seu uso 
ao longo do tempo. A adequação ou mesmo a criação de normas e regulamentos, dentro 
do Acordo do Mercosul, necessitam de estudos que pensem os recursos hídricos 
especificamente, mas também como parte inseparável do território.  
Diversos autores entre eles Cano (1994) e Caubet (1991), têm abordado o tema 
referente a Direito Internacional e recursos hídricos na Bacia do Prata. Muitas questões 
como a administração unilateral ou bilateral dos rios e quedas da região foram 
abordadas por estes autores. Alguns Tratados foram assinados e depois 
substancialmente alterados por outros, com atores diferentes, como o caso dos Tratados 
de Brasília de 1969, ignorado em grande parte na Declaração de Assunção de 1975. 
O passado da Bacia do Prata, seus conflitos desde a era colonial, os recentes incidentes 
e polêmicas acerca da instalação de Itaipú, a par de um conhecimento incipiente das 
principais características dos Aqüíferos da região, demonstram a necessidade de estudos 
que forneçam suporte técnico, político e social a acordos de usos múltiplos e 
democráticos. Entre os diversos motivos para a guerra entre Paraguai e Brasil-
Argentina-Uruguai, estava o direito de navegação nos rios fronteiriços.  O estrategista 
Alfred Mahan,2 citado por Wanderley Messias da Costa como precursor de uma ótica 
norte-americana na geopolítica e ferrenho defensor do poder naval, aborda o tema da 
vias navegáveis interiores:  

 
“Concebe os oceanos e mares como um vasto espaço social e político com 
características próprias que os distinguem dos espaços terrestres, mas 
articulados a estes pelos portos e vias de comunicação interiores. ... As 
articulações com os continentes, até o advento das estradas terrestres, 
dependiam quase que exclusivamente das vias navegáveis interiores (rios, 
canais, etc.)” (Alfred Mahan in Costa, 1992) 
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“Como estratégica básica, aconselha, o país deverá, como medida preliminar, 
guarnecer suas costas, dedicando atenção especial aos portos e vias fluviais de 
penetração.” (Alfred Mahan in Costa, 1992) 

 
Não que se quer aqui reduzir a guerra do Paraguai a um conflito pelo uso da navegação 
na Bacia do Prata, é sabido que muitas causas e interesses estavam em disputa, inclusive 
do “velho mundo”. Se deseja apenas salientar a importância que estrategistas de 
influência, atribuíram no passado, às vias navegáveis interiores. 
Os conflitos recentes de interesses podem afetar não só países. No Brasil, os Estados de 
São Paulo e Paraná têm divergências acerca do aproveitamento do rio Paranapanema. 
Por outro lado, é preciso entender que muitos outros atores além do Estado, estão no 
jogo do poder. Alguns já habitualmente aceitos nos estudos de geografia política como: 
as grandes empresas multinacionais, os bancos, as associações comerciais, as 
cooperativas agrícolas. Outros mais ou menos esquecidos como: associações sindicais e 
populares entre eles: sindicatos, partidos políticos, movimentos de trabalhadores sem 
terra, movimentos de agricultores atingidos por barragens, e ainda outros fora da 
“legalidade estatal” como organizações contrabandistas e de traficantes. Muitas vezes 
esses atores entram em conflito na luta por seus interesses. Sobre esta polêmica  Jorge 
Castañeda nos lembra que: 

 
“o poder não é tudo, embora seja muito... o poder está em todas as partes: nas 
ruas, nas favelas, nas prefeituras, nas escolas, nos livros e nos jornais, na 
televisão, nas fábricas e no campo.” (Castañeda, 1994) 

 
Os pesquisadores em geral, não podem desprezar em seus estudos, os interesses e 
anseios desses atores; como das populações expulsas de suas terras pela construção das 
barragens, sob pena de  superficialidade no trato científico. Já os pesquisadores pagos 
com dinheiro público, tem a obrigação de observar sob todos os aspectos possíveis a 
questão do território e dos distintos interesses na sua construção, visto que os recursos 
para suas pesquisas e seu sustento vem de toda a sociedade. 
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