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Capítulo 6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 
“O fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado” (ARENDT, 2003, p. 191). 

 

 

Ao longo dos capítulos precedentes apresentamos uma série de conceitos e discussões, presentes nas 
últimas décadas, a respeito da questão socioambiental e, mais especificamente da questão hídrica - uma das 
mais complexas entre aquelas com as quais devemos nos ocupar no momento -, relacionando-as com as 
transformações econômicas, políticas e sociais verificadas desde a década de 70. 

Procedendo a uma recuperação breve, em linhas gerais, tivemos no campo econômico os reflexos da 
crise do petróleo dos anos 70; a emergência das políticas de ajuste estrutural – Estado mínimo, incentivo às 
privatizações – em princípio dos anos 90, as quais foram compulsoriamente adotadas pelos países latino-
americanos em débito com o FMI; e, na seqüência, o fracasso destas mesmas políticas, em especial pelos 
impactos no que diz respeito ao não atendimento das demandas sociais e pela transferência de algumas 
responsabilidades ao mercado. O esgotamento do padrão de desenvolvimento capitalista adotado tornou-se 
evidente.  

Este conjunto de problemas no campo econômico refletiu no campo político e muitos governos 
autoritários, existentes na América Latina, sofreram impactos em setores que originalmente contribuíam para 
lhes dar legitimidade. O Estado encontrava-se sem recursos financeiros, com elevada dívida externa, inflação 
crescente, salários desvalorizados e, em contrapartida, sofrendo pressões internas e externas para reduzir a 
máquina estatal e as intervenções no campo econômico e social. Em linhas gerais, o resultado disto foi a 
queda destes governos e a retomada do processo democrático, por um lado, e a adoção de uma reforma da 
política econômica e da  administração pública, por outro. O modelo de Estado interventor também havia se 
esgotado.  

Ao longo do tempo, a combinação desses diferentes processos e ações teve desdobramentos não 
imaginados; a retirada do Estado, especialmente do campo social, por exemplo, acirrou os problemas nesta 
área e desgastou a imagem de vários governos na região, cuja legitimidade se assentava na execução destas 
políticas - provisão de serviços públicos urbanos, habitação, políticas de assistência social.  

Com o fim dos governos autoritários ou a crise dos governos extremamente centralizadores, deu-se 
inicio a uma abertura política e à retomada do processo de democratização; houve um revigoramento da 
ação da sociedade civil, na América Latina. Neste contexto, os movimentos sociais, com destaque para os 
movimentos populares urbanos e, de forma mais específica, os movimentos ambientalistas, se consolidaram 
e, desde então, várias transformações ocorreram. Verificou-se, como vimos, a emergência de uma nova 
noção de cidadania e uma mudança da reivindicação pelo atendimento das carências para a luta pelos 
direitos , inclusive os chamados direitos modernos, relacionados à etnia, à preferência sexual, etc.  
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A retomada do processo de democratização, na América Latina, foi marcada pela emergência de 
duas propostas político-institucionais que tinham por objetivo superar os modelos consolidados durante os 
regimes autoritários existentes na região: a participação de novos atores nos processos de tomada de 
decisões e de formulação e execução de políticas públicas; e a descentralização, sendo que tais 
instrumentos, quando utilizados com objetivos democráticos, implicam, necessariamente, a partilha do 
poder político, que pode se dar nos limites do próprio Estado, no caso da descentralização do poder em 
direção ao nível local, ou entre o Estado e a sociedade, configurando, então, um processo participativo na 
gestão pública (DANIEL, 1994). 

Neste processo, tendo em vista o jogo de forças estabelecido entre os diferentes grupos sociais , 
verificou-se, a par com o processo de privatização das estatais, o estabelecimento de parcerias entre o Estado 
e as organizações sociais – com ou sem fins lucrativos - e a criação de novos arranjos institucionais para 
abrigar as negociações entre os representantes do Estado e da sociedade182.  

Este conjunto de transformações se conjugou ao processo de deterioração ambiental e de 
intensificação dos problemas socioambientais , em especial nos grandes núcleos urbanos. Dentre estes 
problemas, está a “questão hídrica” que pode ser entendida como um problema que envolve 
disponibilidade, acessibilidade e distribuição da água, em diferentes territórios e sociedades, considerando 
padrões de qualidade e quantidade necessários à vida humana, bem como ao desenvolvimento de toda a 
ecosfera, cuja apropriação pode acarretar disputas e conflitos, tendo em vista seus múltiplos usos e diferentes 
usuários e consumidores. 

Grosso modo, existem três posições a respeito desta questão, as quais, embora por motivos variados, 
apontam para uma crise. Fazendo uma recuperação sucinta, vimos que uma dessas posições trabalha com 
uma “crise hídrica” relacionada à escassez de água, cuja solução, enquanto problema técnico, pode se dar 
por meio de investimentos maciços em infra-estrutura, visando aumentar a oferta. A segunda abordagem, 
por sua vez, entende que se trata de uma crise de gestão relacionada às deficiências de nossas instituições – 
organizações e normas -, cuja solução é a adoção de políticas de gestão  que busquem controlar a demanda. 
Por fim, a terceira posição - mais recente e com a qual concordamos -, entende que os problemas 
relacionados à água se referem aos conflitos pelo uso múltiplo das águas, às disputas pelo domínio deste 
recurso – em algumas áreas, escasso em termos de quantidade, em outras, em termos de qualidade -, ao 
entendimento da questão  hídrica e a conseqüente seleção de propostas  de gestão das águas. O grupo que 
defende esta posição trabalha com as duas faces da questão hídrica, ou seja, a gestão das águas e a gestão dos 
serviços a ela relacionados. Para o mesmo, a busca de uma solução para o problema inicia-se com a 
compreensão integrada da questão e sua consideração como um problema político e social e não apenas 
técnico.  

Como alertamos, a literatura informa que, embora a escassez de água constitua um problema com o 
qual algumas áreas têm que se deparar, os dados existentes são insuficientes ou desqualificados e não 
existe consenso entre os especialistas sobre a tendência a se chegar a uma situação de escassez generalizada, 
sobre as causas desta “crise” e nem sobre as soluções para a mesma. (REBOUÇAS, 2004) 
                                                 

182 Cada espaço público tem suas próprias especificidades e tratam de uma multiplicidade de temas; neste sentido, torna-se difícil 
abordá-los de forma generalizada, em especial no que se refere à definição de seus participantes. Abordaremos este tema na segunda 
parte da tese quando tratarmos do comitê e do conselho de bacia hidrográfica. 
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Contudo, apesar das divergências existentes, vem crescendo o número de analistas que concordam 
que vivemos uma crise de sustentabilidade , resultante do esgotamento do modo de produção e de consumo 
atual e da maneira como as águas – e os recursos naturais de modo geral – vêm sendo concebidos e tratados. 
Neste sentido, há consenso sobre a urgência com que devem ser encontradas alternativas  à questão hídrica, 
sob pena de enfrentarmos graves problemas a médio e longo prazo. 

Os problemas estão dados - poluição, contaminação, escassez, falta de infra-estrutura que permita o 
acesso amplo ao recurso, irregularidade em sua distribuição - e os conflitos entre usos e usuários de uma 
área, ou de áreas – bacias hidrográficas - vizinhas, cresce m com o aumento destes problemas. As soluções 
para os mesmos, entretanto, permanecem em aberto.  

Nesta discussão, alguns conceitos expressos anteriormente, referentes ao elemento água, ganham 
grande relevância .  

A água, por suas características inerentes, possui uma força indiscutível como veículo de 
organização social e como elemento estruturador do território; em contrapartida, por ter como suporte 
determinado território, está associada a um determinado arranjo político-administrativo e a um 
arcabouço legal que definem seu domínio – freqüentemente correspondente ao Estado -, as formas de seu 
uso, os usuários , sua gratuidade ou seu preço, etc. Trata-se de um recurso político e seu controle  representa 
uma forma de exercício de poder e domínio sobre determinados atores. Sendo assim, o problema da água – 
como o do meio ambiente – é um problema social, sujeito às relações de dominação e às ações, ambições e 
necessidades humanas - socialmente fabricadas e, portanto, diferenciadas no tempo e no espaço -, bem como 
às contradições que permeiam estas relações. A sociedade interage com o ambiente a partir de grupos  
sociais , que se guiam por um conjunto de crenças e valores próprios; além disto, estes grupos ora estão em 
aliança, ora em oposição, fato que reflete diretamente no tratamento da questão. 

A água tem sido colocada entre os bens públicos de domínio nacional, cujo uso pode ser comum ou 
privativo, oneroso ou não, dependendo dos dispositivos legais de cada país. São estes dispositivos também 
que definem quem é o titular de seu domínio – União, Estados ou Províncias, Municípios, Distrito Federal e 
autarquias -, ao qual cabe proteger as fontes, controlar e autorizar seu uso e aplicar punições quando for o 
caso. Assim como o recurso “água”, os serviços de saneamento básico também têm sido classificados por 
meio de normas; são considerados como serviços públicos – ou de utilidade pública – e seu domínio também 
é definido por lei, sendo variável de país para país. 

Contudo, como vimos, as transformações verificadas nos últimos anos e a emergência do ideário 
neoliberal trouxeram novas abordagens sobre este campo, as quais apontam para uma mercantilização destes 
bens e serviços. Assim, considerando o cenário em que o Estado tem uma capacidade de financiamento cada 
vez mais reduzida, a “idéia de escassez” passa a servir de argumento para a adoção de instrumentos 
econômicos e financeiros nas novas propostas de gestão das águas e para a privatização dos serviços de 
saneamento. Como destacado por Barraqué (1999a), na maioria dos casos, o problema centra-se na escassez 
de recursos financeiros para realizar as obras necessárias e não na escassez de água; por isto o empenho de 
alguns segmentos para fortalecer a idéia da água enquanto um bem econômico e para difundir os 
“benefícios” da adoção de instrumentos econômicos, como a cobrança pelo uso da água. Nota-se o mesmo 
problema com relação aos serviços de saneamento, em que se enfatiza a ineficiência do serviço público, mas 
não se estabelece uma discussão ampla a respeito do desinteresse do setor privado pela demanda não-
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solvável ou pelas áreas cujo retorno do investimento não é garantido, nem se aprofunda a questão da 
regulamentação das ações do mercado nesta área. 183 

Atualmente, há um movimento internacional para que o acesso à água seja reconhecido como um 
direito humano fundamental e  os países-membro das Nações Unidas já assumiram, nesta instância , este 
direito. Contudo, é imprescindível que esta iniciativa tenha reflexos nas políticas relacionadas à água no 
âmbito dos territórios destes países; além disto, é necessário compatibilizar o reconhecimento deste direito 
com a adoção da privatização e dos instrumentos econômicos na gestão das águas, estabelecendo uma 
regulação adequada e considerando os segmentos socialmente excluídos. Existe, portanto, um longo caminho 
a percorrer entre o discurso e a prática, no que se refere à disponibilidade, à acessibilidade e à distribuição da 
água – enquanto um direito universal.  

Após um processo, em que ora se buscou reduzir o aparelho do Estado a um tamanho mínimo, 
substituindo-o pelo mercado - mas sem obter os resultados esperados -, ora se buscou incluir as organizações 
sociais, reforçando um público não-estatal - com suas limitações -, chegou-se a uma situação em que se 
começa a compreender que o melhor caminho é dosar a participação destes segmentos na gestão das 
questões públicas, valorizando as qualidades de cada um e aproveitando suas potencialidades. É necessário  
assumir um compromisso e ser co-responsável para que a coletividade possa seguir adiante. 

Neste sentido, alguns autores, como Cardoso (1993), apontam a necessidade de se “recuperar a noção 
do Estado como instrumento do interesse público”; enquanto outros ressaltam a necessidade de se reverter o 
quadro de profunda descrença nas políticas sociais como bens públicos (OFFE, 1995) e a referida ascensão 
da ideologia da “desnecessidade do público” (OLIVEIRA, 1999), que resultam em um desprezo pelo coletivo 
- e, por extensão, pelo meio ambiente e pelos recursos naturais. Este processo tem lugar em uma 
circunstância na qual a relação entre Estado e sociedade está sendo redefinida; contudo, o redesenho deste 
relacionamento demanda um aprendizado social para que os indivíduos se constituam em cidadãos, em 
sujeitos ativos, além da incorporação dos segmentos vulneráveis e excluídos. Ou seja, é preciso 
democratizar o Estado e também a sociedade . 

Esta discussão é fundamental porque contribui para a compreensão de como se estabelecem as 
relações de poder, como se selecionam as alternativas para resolver os conflitos quanto aos usos da água, 
bem como o modelo de gestão e as propostas e técnicas para sua efetivação. A definição destes elementos 
tem, essencialmente, um caráter político e corresponde a determinados interesses; além disto, muitas vezes, 
para dar sustentação às decisões efetuadas, são selecionados e apresentados certos dados que evitam que os 
conflitos184 e contradições se destaquem. No caso da América Latina, como apontamos, embora muitas vezes 
a questão hídrica não seja vista como uma questão política, isto não a descaracteriza enquanto tal, pois a 
utilização de um discurso pretensamente “apolítico” também é uma forma política de tratar a questão.  

                                                 

183 Por isto expressamos, anteriormente, nosso “desentendimento” sobre uma das “metas do Milênio”: os países se comprometem a 
ampliar a cobertura daqueles que não têm acesso à água, em um contexto no qual os países periféricos não têm recursos financeiros, e 
em que, para cumprir com o acordado, devem recorrer aos bancos internacionais, que condicionam a liberação dos empréstimos a 
determinadas regras, dentre as quais, a concessão do serviço às empresas privadas; estas empresas, por sua vez, selecionam onde irão 
investir e isto não inclui os segmentos de baixa renda. 
184 Os conflitos aqui ocorrem entre dois ou mais atores sociais que buscam controlar a água escassa, acabar com o acesso e a 
distribuição desigual deste recurso, ou ainda, mudar determinadas situações em que a incompatibilidade de interesses, frente à 
ausência ou às mudanças de políticas de água e suas formas de gestão, é manifesta (AVILA, 2006; WARNER; MOREYRA, 2004). 
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A série de transformações ocorridas desde a década de 70, incidiu em diferentes campos, inclusive, 
na gestão das águas, tendo se destacado o conceito de gestão integrada dos recursos hídricos – GIRH (ou 
Integrated Water Resources Management – IWRM). Esta proposta, em suma, inclui: a adoção da bacia 
hidrográfica; a descentralização do gerenciamento e a tomada de decisões compartilhada pelo Estado e pela 
sociedade; o estabelecimento de arranjos formais para esta finalidade; e a adoção de instrumentos 
econômicos e financeiros. 

Este modelo segue as transformações no campo da administração pública nos últimos anos – redução 
da participação estatal, privatização ou terceirização, criação de agências reguladoras -, e tem como objetivo 
alcançar maior eficiência e eficácia das ações. Para isto, pressupõe maior transparência das ações 
governamentais , acesso mais fácil às informações e participação dos diferentes atores envolvidos. Neste 
contexto, quando se fala em participação na gestão das águas, se está referindo à participação dos 
representantes dos diferentes níveis de governo e dos usuários – aqueles que detêm formalmente o direito de 
uso da água -, cuja inclusão tem como objetivo permitir que contribuam na definição das tarifas que serão 
cobradas pelo governo pela outorga do uso da água - as quais eles mesmos irão pagar.  

Na América Latina, esta proposta ganhou força pautada, de um lado, por argumentos técnicos 
favoráveis à adoção da bacia hidrográfica e à abordagem integrada da questão e, de outro, por argumentos 
econômicos e políticos que, no contexto das crises econômica e do Estado, concentrados na necessidade de 
obter recursos para financiar ações e obras relacionadas à água – controle da poluição, programas de uso 
racional, reuso da água, aumento da cobertura do saneamento, dentre outras ações –, e de descentralizar – ou 
desconcentrar – a gestão das águas.  

No processo, verifica-se que, além das comunidades profissionais , que desde o princípio deram 
suporte à adoção deste modelo de gestão, a proposta vem ganhando cada vez mais apoio de atores políticos e 
sociais – não técnicos –, os quais vêm contribuindo para seu aprimoramento e harmonização com os 
diferentes interesses envolvidos. Neste sentido, sob nosso ponto de vista, as mudanças neste campo vêm 
correspondendo a um esforço deliberado de determinados grupos sociais – específicos em cada contexto -, 
que buscam dar conta de seus problemas e conflitos relacionados à água e fazer frente às suas necessidades 
(OFFE, 1999), participando da criação, ou do aprimoramento, de novos canais participativos destinados a 
gerenciar os usos da água.  

A seguir, visando nos aprofundar no estudo dos casos e verificar nossas hipóteses, faremos uma 
aproximação geral sobre os países estudados quanto a seu sistema político, sua economia e suas relações 
sociais. 


