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Capítulo 1 – A QUESTÃO 

 

 

Neste capítulo trataremos da problemática que permeia todo este trabalho, ou seja, da questão 
ambiental, de modo geral, e da questão hídrica, em particular. Na primeira parte, trataremos da questão 
ambiental considerando que a crise atual se relaciona à visão de mundo e aos valores que fundamentam 
nossas sociedades, a partir dos quais se estabeleceu uma relação de dominação dos homens sobre a natureza, 
conjugada à própria relação de dominação do homem pelo homem. Na seqüência, mostraremos que, embora 
esta relação não seja nova e que esteja exaurindo a capacidade de recomposição dos recursos naturais e 
desequilibrando os ecossistemas e ciclos naturais, foi somente com a agudização dos problemas, nos anos 60, 
que se iniciou um processo de conscientização e politização da questão. Neste processo, como mostraremos, 
a relação entre meio ambiente e desenvolvimento passou a ser discutida e foram apresentadas algumas 
alternativas, dentre elas, o desenvolvimento sustentável; a partir de então, na busca por um novo paradigma, 
grosso modo, vêm se confrontando duas posições: uma baseada em uma radical transformação do modo de 
vida e de produção da sociedade ocidental, e outra baseada numa adaptação de nossas sociedades capitalistas 
às necessidades do meio ambiente, visando prosseguir com os modos de vida e de produção atuais. Por fim, 
nos aprofundaremos em alguns conceitos que vêm permeando os debates, a fim de rastrear algumas pistas 
para o futuro destas discussões, especialmente no que diz respeito à água. Na segunda parte, apresentaremos 
os conceitos que adotamos neste trabalho e trataremos de alguns aspectos relacionados à água, como 
disponibilidade, acessibilidade e distribuição, os quais dão suporte às diferentes formas de se entendê-la e de 
se propor alternativas para solucioná-la. Na seqüência , traremos à tona as duas abordagens epistemológicas 
que se destacaram na evolução do tratamento da questão ambiental - que se aplicam à questão hídrica -, ou 
seja, a água entendida como mercadoria ou como um direito, e, na continuidade, trataremos da aprovação do 
documento Observação Geral no 15, no qual os países-membro da ONU reconhecem que o acesso à água 
para o uso pessoal e doméstico é um direito humano fundamental. Por fim, encerraremos o capítulo, 
resumindo as diversas acepções da crise hídrica apresentadas, destacando alguns pontos para se entender a 
problemática.  

 

 

1.1. QUESTÃO AMBIENTAL 

“A utopia hoje não está em acreditar que podemos seguir caminhos diferentes, mas sim crer que poderemos seguir por 
muito mais tempo o atual caminho.” (LAGO; PÁDUA,  2006, p.43) 

1.1.1. A QUESTÃO AMBIENTAL: PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO E POLITIZAÇÃO 

A compreensão da problemática que está subjacente à questão hídrica é fundamental para que os 
interesses, conflitos e contradições, que permeiam seu tratamento, não sejam mascarados por dados e 
estatísticas, que acabam servindo para dar sustentação a determinadas formas de se compreender a questão e 
de se eleger propostas e técnicas para dar conta de solucioná-la, as quais correspondem a escolhas políticas.  
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Embora a questão ambiental possa ser analisada sob diferentes perspectivas, entendemos que apenas 
uma abordagem que considere o conjunto sociedade humana e natureza – e suas inter-relações – possibilitará 
que se encontrem soluções efetivas aos dilemas que estamos vivendo.  

Torna-se essencial, então, compreender que a crise ambiental atual está diretamente relacionada com 
a visão de mundo e o sistema de valores criados e adotados pela civilização ocidental, os quais têm guiado as 
ações humanas nessas sociedades desde o Período da Revolução Científica. Este  conjunto de valores e 
crenças determina não só as relações entre os indivíduos de uma sociedade, mas também a forma como esta 
se relaciona com a natureza e se organiza para acessar e usar os recursos naturais. 

As ações humanas se realizam sobre determinados suportes físicos e naturais e têm como objetivo 
satisfazer não apenas as necessidades básicas, mas também as necessidades que são socialmente fabricadas 
e, portanto, diferenciadas - no tempo e no espaço - e baseadas em motivações altamente complexas. A isto, 
deve-se acrescentar também que: as ações humanas são permeadas de contradições que refletem na mediação 
dos homens com o meio; a sociedade, com suas contradições e conflitos internos, interage com o ambiente a 
partir de classes sociais e grupos, que ora estão em aliança ora em oposição; os impactos da ação humana 
sobre o ambiente se apresentam de diferentes formas ao longo do tempo, de acordo com o modo de 
produção, a estrutura de classes, o aparato tecnológico e o universo cultural de cada sociedade instituída. 

Anteriormente ao período das descobertas científicas, grosso modo, a Terra era vista como um 
organismo vivo e a natureza como a “Mãe natureza”10 - visão mitif icada -, como geradora e provedora do 
sustento da vida. Contudo, em virtude de uma série de transformações, esta concepção mudou e, de acordo 
com o “novo” entendimento, afirmou-se um paradigma de dominação e controle do homem sobre a natureza 
- e do homem sobre o homem -, favorecido pelo desenvolvimento da ciência e pelos avanços tecnológicos 
sucessivos.  

Em linhas gerais, esta “visão de mundo” das sociedades ocidentais, à qual nos referimos, incluiu: o 
entendimento do universo como um sistema mecânico, composto por unidades materiais elementares; a fé 
inabalável no método científico como única abordagem válida do conhecimento; a compreensão de que a 
vida em sociedade é uma luta competitiva pela existência; e a certeza de que, através do crescimento 
econômico e tecnológico, pode-se alcançar o progresso material ilimitado. 

Esta mudança de paradigma possibilitou uma drástica mudança no modo de vida e de produção de 
nossas sociedades e, neste curso, “a concepção cartesiana do universo como sistema mecânico forneceu uma 
sanção ‘científica’ para a manipulação e a exploração da natureza que se tornaram típicas da cultura 
ocidental.”11 (CAPRA, 2002, p.56) 

                                                 

10 Na América Latina, muitos povos indígenas ainda vêem a natureza como “mãe” - “Pachamama” para os quíchuas – e mantêm a 
antiga relação com o ambiente, o que pode explicar os inúmeros conflitos de entendimento sobre a questão hídrica, verificados entre 
estes povos e seus governos, como ocorre no México, no Peru ou no Equador. 
11 Contudo, como destaca Capra (2002, p.58), “o método geral de Descartes de abordagem dos problemas intelectuais, assim como 
sua clareza de pensamento, continuam sendo imensamente valiosos. [...]. Como escreveu Montesquieu no século XVIII, ‘Descartes 
ensinou àqueles que vieram depois dele como descobrir seus próprios erros’.” 
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Este processo de manipulação e exploração da natureza ganhou força com o advento da Revolução 
Industrial12 e a introdução de novas técnicas; houve uma integração entre ciência e produção, sendo que, 
cada vez mais, aquela foi colocada a serviço da modificação da natureza, atendendo aos interesses da 
produção e, portanto, aos interesses da classe que detinha os meios de produção. No processo de acumulação 
do sistema capitalista, que pressupõe a expansão crescente e contínua da economia, a relação com a natureza 
passa a se basear na exploração ininterrupta e ilimitada dos recursos naturais, em escala mundial. “Assim 
sendo, tanto o sistema produtivo instituído, como a tecnologia e as adaptações ambientais, são orientados 
para responder aos fins da acumulação”. (BERNARDES; FERREIRA, 2003, p.25) 

A organização da produção, da vida social e do espaço e a relação homem-natureza, que já vinham 
se modificando, transformaram-se, então, drasticamente, atingindo patamares até então não imaginados. 
Contudo, não obstante o processo tenha ganhado força neste momento, o fato é que, como expõe Santos 
(1997, p.17), “a história do homem sobre a Terra é a história de uma rotura progressiva entre o homem e o 
entorno. Esse processo [apenas] se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre 
como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, armando-se de novos instrumentos para dominá-lo.” 

Não estamos negando, porém que, sob a lógica da dominação e com o suporte da ciência e da 
técnica, se tenha conseguido importantes avanços e melhorias na qualidade de vida de um grupo 
considerável de pessoas ao redor do mundo. Estamos ressaltando que, ao mesmo tempo em que estes fatores 
possibilitaram progressos, também provocaram rupturas e desequilíbrios nos ecossistemas13 e nos recursos 
naturais14, ocasionando grandes impactos e custos elevados para a humanidade, alguns dos quais 
incalculáveis e, portanto, impagáveis (ARROJO, 2006).  

Os ecossistemas e os recursos naturais vêm sendo continuamente espoliados, contaminados e, 
inclusive , destruídos – recursos não-renováveis ou alguns ecossistemas. Estes assaltos sucessivos ao 
ambiente, somados ao esgotamento do paradigma de dominação da natureza – socialmente perverso, 
politicamente injusto e eticamente inaceitável -, nos conduziram a uma grave crise, na qual a problemática 
ambiental representa um sintoma (LEFF, 2000), abrindo espaço para que se questione os projetos dominantes 
de sociedade e para que se tome consciência de que, hoje, sofremos com a “retaliação de Gaia”.15 

                                                 

12 A Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra, no final do século XVIII, e depois se verificou em outros países, sendo que, em 
cada caso, ela teve sua especificidade e seu momento histórico. 
13 Ecossistema é o “conjunto dos relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente e a flora, a fauna e os microrganismos 
que nele habitam, e que incluem os fatores de equilíbrio geológico, atmosférico, meteorológico e biológico” - dicionário Aurélio. 
14 “Recursos naturais é o nome que se dá aos elementos da natureza em referência ao seu potencial de uso para os seres humanos. 
Existem basicamente três tipos [...]: 1) os recursos renováveis (animais e vegetais); 2) os recursos não-renováveis (minerais, fósseis, 
etc.); 3) os recursos livres (ar, água, luz solar [...] que existem em grande abundância). Como esses recursos são a base material da 
existência, fica claro que a sobrevivência de uma espécie que deles necessite vai depender de um lado da garantia de reprodução para 
os recursos renováveis e, do outro, da preservação das reservas de recursos não-renováveis.” (LAGO e PÁDUA, 2006, p.30) 
15 A hipótese Gaia foi formulada por James Lovelock, em 1979. Segundo o mesmo, o planeta Terra é um organismo vivo, onde o 
mar, a terra e a atmosfera trabalham de forma conjunta para criar as condições da vida, mas, em virtude da ação humana predatória 
sobre o ambiente, o equilíbrio existente está sendo destruído e isto poderá nos levar a uma nova “era do gelo”. Na época, muitos 
cientistas o chamaram de fatalista e alarmista, mas hoje, frente às catástrofes ambientais que vêm ocorrendo ao redor do planeta nas 
últimas décadas e das recentes descobertas sobre mudanças climáticas, por exemplo, sua teoria vem recebendo novos adeptos. 
Recentemente, Lovelock lançou o livro “A revanche de Gaia: por que a terra está retaliando e como nós ainda podemos salvar a 
humanidade”, no qual aponta que “já é muito tarde, dentro de 50 anos, muitas de nossas cidades estarão abaixo do nível do mar e 
vastas áreas serão inabitáveis”; o que podemos fazer “é salvar o máximo possível de nossa civilização: nós somos o coração e a 
mente do planeta. Nós devemos pensar no planeta inteiro e não somente em nós mesmos.” 
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Frente a esta crise, é urgente rever a relação entre a sociedade humana e a natureza, bem como o 
próprio papel da ciência, para que se possa estabelecer um desenvolvimento harmônico e possível para todos 
e com uma perspectiva temporal ampliada (ARROJO, 2006). Em suma, torna-se necessário um novo 
paradigma para orientar nossas ações. 

Como expresso por Arendt (2003, pp. 10-11), a  

Terra é a própria quintessência da condição humana e, ao que sabemos, sua natureza pode ser singular no 
universo, a única capaz de oferecer aos seres humanos um habitat no qual eles podem mover-se e respirar 
sem esforço nem artifício. O mundo – artifício humano – separa a existência do homem de todo ambiente 

meramente animal; mas a vida, em si, permanece fora desse mundo artificial, e através da vida o homem 
permanece ligado a todos os outros organismos vivos. [...]. 

[Contudo,] não há motivo para duvidar de nossa atual capacidade de destruir toda a vida orgânica da 
Terra. A questão é apenas se desejamos usar nessa direção nosso novo conhecimento científico e técnico 
– e esta questão não pode ser resolvida por meios científicos: é uma questão política de primeira 
grandeza, e, portanto, não deve ser decidida por cientistas profissionais nem por políticos profissionais. 

Tais colocações nos remetem à questão de fundo que perpassa toda a discussão que será efetuada ao 
longo deste trabalho, ou seja, é necessário conscientizar-se de que o ambiente , enquanto suporte - biológico, 
físico-químico, geológico, hidrológico - às ações humanas, é um artefato que está associado a fatores 
socioculturais suscetíveis de afetar, direta ou indiretamente, a curto ou longo prazos, todos seres vivos e as 
próprias atividades humanas, tanto na escala local como no âmbito global (NEDER, 2002; VIEIRA, 1998).  
Além disto, este ambiente , enquanto suporte, está associado a um território, cujo domínio corresponde a um 
Estado, com suas leis e normas e sua própria “sociabilidade política entre dominantes e dominados, inimigos 
e amigos, hegemônicos e contra-hegemônicos, presente em toda a arena política.” (NEDER, 2002, p.11)  

Neste contexto, a questão ambiental é, antes de tudo, uma questão social, ou dito de outra forma, 
uma questão socioambiental. Assim, para tratar dos problemas ambientais com os quais a humanidade se 
defronta, cuja origem nem sempre é recente, mas cuja complexidade vem aumentando quotidianamente, 
levando-os a ter efeitos extremamente complexos e incontroláveis - ou até mesmo imprevisíveis, apesar de 
todo o avanço científico e tecnológico alcançado até o momento –, é condição sine qua non tratá-los sob o 
ponto de vista da política, da sociedade e, evidentemente, do meio ambiente, de forma conjunta.  

 
Em linhas gerais, o processo de conscientização sobre a questão ambiental deve ser analisado a partir 

das grandes transformações que ocorreram, desde os anos 60, nos campos político, econômico e cultural - em 
diferentes países e escalas. Embora o advento da Revolução Industrial tenha provocado uma transformação 
no modo como o meio ambiente era tratado16, foi somente em meados do século XX, quando a indústria já 
era um fato mundial, a população urbana atingia elevados índices e o desenvolvimento tecnológico, a 
despeito dos progressos e da melhoria da qualidade de vida que proporcionaram, já apresentavam efeitos 
colaterais, que os problemas ambientais atingiram proporções até então não imaginadas, despertando a 
atenção para a questão. 

                                                 

16 Até então, a demanda era pequena, os meios de produção eram dispersos e contava-se, basicamente, com a força humana e animal; 
como a oferta de recursos naturais tendia a ser abundante, em muitas regiões, a exploração dos recursos não encontrava restrições. 
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Cabe ressaltar que tanto os países capitalistas, com um mercado em permanente expansão e, 
portanto, crescente uso das bases materiais naturais, quanto os países socialistas, que não haviam mudado 
“substancialmente os padrões de tecnologia, organização e remuneração do trabalho, estrutura monetária e 
até a ordem jurídica e moral criados no Ocidente sob o signo do capitalismo”, ignoraram - ou deixaram 
passar - os limites de exploração dos recursos naturais e dos ecossistemas e os resultados ecológicos, em 
ambos os casos foram desastrosos. (LAGO; PÁDUA, 2006, p.60) 

O processo de conscientização sobre a questão ambiental ganhou força, a partir dos anos 60, com a 
mobilização de alguns grupos, especialmente na Europa, que passaram a criticar o modo de vida e a própria 
sociedade de consumo, reivindicando posições e ações dos governos para que os problemas ambientais mais 
imediatos fossem resolvidos (CASTRO, 1996; RUSSELL III, 1997). Paralelamente, também se verificou a 
crescente divulgação pelos meios de comunicação de massa17, em especial a televisão, de eventos e 
problemas ambientais tais como desastres químicos e nucleares, contaminação do mar e destruição de 
espécies aquáticas pelo derramamento de petróleo.18 

Naquele período, foram realizados vários trabalhos científicos para diagnosticar os problemas 
ambientais, “mensurar” os impactos dos assentamentos e atividades humanas sobre o meio e prognosticar a 
disponibilidade dos recursos a longo prazo. Dentre estes trabalhos podemos destacar os seguintes: 

o O livro Primavera silenciosa, de Rachel Carson, publicado em 1962, que tratou do uso desregrado e 
intensivo de produtos químicos na agricultura, tais como pesticidas e fungicidas, e de seu impacto sobre 
a vida de algumas espécies animais e, inclusive, do homem, tendo em vista seu consumo indireto por 
meio dos alimentos; 

o O livro A lógica da ação coletiva, de Mancur Olson, publicado em 1965, que trata, entre outras coisas, 
da probabilidade de se gerar uma ação coletiva para tratar de um assunto de interesse comum – como o 
é a questão ambiental. Para o autor, apenas quando o grupo é pequeno ou há coerção, os indivíduos 
atuam em conjunto (OLSON, 1992); 

o O artigo “A tragédia dos comuns”, de Garret Hardin, publicado em 1968, que discute sobre o futuro dos 
recursos naturais de uso comum frente ao crescimento contínuo da demanda. Este autor levanta a 
questão de que a tendência em uma sociedade é que cada grupo persiga seus próprios objetivos e que os 

                                                 

17 O papel das mídias no processo de conscientização e formação da opinião pública, hoje, necessita ser revisto. Verifica-se que tanto 
a questão ambiental como a questão hídrica só ganham espaço nas mídias frente a ocorrência de algum evento de proporções 
catastróficas como: o Tsunami e a destruição de várias cidades e povoados no Sul da Ásia; o Furacão Katrina e a destruição de New 
Orleans, nos Estados Unidos; o rompimento da barragem de uma mineradora, em Minas Gerais, e as inundações em muitas cidades 
em decorrência das intensas chuvas de verão, que encontram uma várzea totalmente ocupada por assentamentos humanos. Mesmo 
quando houve a divulgação do relatório do International Panel on Change Climate – IPCC, sobre o aquecimento global (02/fev/07) - 
momento em que até os setores que não assinaram o Protocolo de Kyoto sobre diminuição de emissão de gases se mobilizaram, 
porém com o objetivo de abrandar os termos do relatório -, isto foi efetuado desde uma perspectiva romântica e com o objetivo de 
aumentar a audiência junto ao público. Por isto, é preciso estar atento para os reais objetivos que movem os indivíduos e grupos, caso 
contrário, poderemos estar sendo manipulados com a utilização das palavras da moda, mas quase sem conteúdo real. 
18 Destacamos os seguintes acidentes ambientais: o desastre químico envolvendo a empresa Hoffman-La Rouche, em Seveso, Itália 
(1976); o acidente nuclear de Three Mile Island, em Harrisburg, Estados Unidos (1979); a explosão de um oleoduto em Cubatão, 
Brasil (1982); a explosão de uma refinaria, na Cidade do México, México (1984); o acidente com gás tóxico ocorrido na fábrica de 
pesticidas da Union Carbide,  em Bhopal, Índia (1984); o acidente nuclear em Chernobyl, Ucrânia (1986); a contaminação do rio 
Reno pelo vazamento da indústria química Sandoz, entre Basiléia, na Suíça, e Manheim, na Alemanha (1986); o vazamento do 
petroleiro Exxon Valdez, no Alasca (1989). Hoje, de maneira geral, os grandes problemas são: escassez de água; destinação final de 
resíduos sólidos; aquecimento global; destruição da camada de ozônio e derretimento das geleiras. 
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grupos não se coordenam entre si para alcançar um uso mais racional dos recursos disponíveis e obter 
maiores benefícios. A articulação entre os mesmos apenas se dá se houver a ação de um terceiro, o 
Estado, o que de certa forma complementa a idéia de Olson (HARDIN, 1968); 

o O livro The Population Bomb, de Paul Ehrlich, de 1968, que aborda o controle populacional, em 
especial nos Estados Unidos, tendo em vista que neste país se encontram os maiores consumidores do 
mundo e que ele pressiona os outros para que controlem sua população; 

o O livro The Closing Circle: Nature, Man and Technology19, de Barry Commoner, publicado em 1971, 
no qual o autor enuncia as quatro leis da ecologia: 1- todas as coisas estão conectadas entre si; 2 – tudo 
tem um destino; 3 – a natureza sabe o que é melhor; e 4 – Não existe ação impune, isto é, tudo o que 
fazemos tem seu preço; 

o Os estudos patrocinados pelo Clube de Roma: “Limites do Crescimento”, de 1972; “Momento de 
Decisão”, de 1973; e “Por uma Nova Ordem Internacional”, de 1976. O primeiro destes estudos foi 
desenvolvido a partir do modelo matemático elaborado por Jay Forrester no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), Estados Unidos , com o qual foram realizados ensaios em computador para 
visualizar futuros possíveis para a sociedade, em termos de energia, alimentos, população, produção 
industrial e contaminação ambiental. Neste estudo foi proposta a idéia d o crescimento zero – para a 
economia e a população -, com uma visão preservacionista do meio ambiente (MEADOWS, 1972); 

o O “Manifesto para a Sobrevivência 20, coordenado por Edward Goldsmith, que foi firmado por 37 
profissionais de renome e publicado em 1972. Este documento trata de algumas questões ambientais, 
tais como a destruição dos ecossistemas e o estado dos recursos naturais não-renováveis, e aponta as 
quatro reações possíveis diante das mesmas: i) rechaçar as provas, alegando que são absurdas; ii) ser 
fatalista; iii) crer – inabalavelmente - no poder da ciência para resolver estes problemas; iv) enfrentar os 
fatos e lutar em prol de reajustes profundos; e 

o O relatório “Nosso Futuro Comum”, ou Brundtland, publicado em 1987. Este relatório produzido pela 
Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações Unidas 
- ONU, em 1984, sistematizou uma série de estudos e apresentou, “oficialmente”, um novo conceito de 
desenvolvimento econômico: o desenvolvimento sustentável. 

Este conjunto de ações - mobilizações, difusão de eventos e realização de pesquisas científicas – 
contribuiu para que houvesse maior conscientização sobre os problemas ambientais e, pouco a pouco, a 
questão fosse se politizando, ganhando espaço na agenda dos governos e ultrapassando as discussões 
científicas e passando a fazer parte das conversas do cidadão comum.  

É necessário ressaltar, porém que, em cada país, este processo se desenvolveu de forma diferente e 
em tempos diferentes, de acordo com os estágios de desenvolvimento - econômico, político, social e 
tecnológico - verificados, e com a gravidade e a complexidade que alcançaram os problemas ambientais nos 
mesmos. Grosso modo, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento se dividiram. Os primeiros, 

                                                 

19 COMMONER, Barry. The Closing Circle: Nature, Man & Technology. N.Y, 1971. apud RUSSEL III, 1997, p.32. 
20 A Blueprint for Survival – Manifiesto para la Supervivencia. Apud TAMAMES, 1985. pp.98-99. 
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em virtude de seu contexto, preocupavam-se com os impactos ambientais causados pelas atividades 
industriais e pela sociedade de consumo, os quais poderiam dificultar a manutenção do desenvolvimento 
econômico; até então, extraíam o máximo possível do meio ambiente sem incluir regras que respeitassem o 
equilíbrio ecológico. Os países em desenvolvimento, por sua vez, procuravam meios para crescer 
economicamente e reduzir o elevado nível de pobreza de grande parte de sua população; naquele momento, 
tinha-se a convicção de que a existência de regras ambientais retardaria e dificultaria o desenvolvimento 
econômico almejado. 

Estas diferenças de entendimento ficaram patentes em alguns eventos realizados com o objetivo de 
debater a questão ambiental (quadro 1), especialmente na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente 
Humano21, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972, e na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD22, realizada no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992 – dois momentos 
marcantes para o tratamento da questão. 

QUADRO 1 – PRINCIPAIS EVENTOS MUNDIAIS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E À ÁGUA (desde os anos 70) 
DATA EVENTO 
5 a 16 Jun/ 1972 1a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, Estocolmo, Suécia. 

Paralelamente á reunião oficial, foi realizado o Environmental Fórum. 

14 e 25 Mar / 1977 Conferência das Nações Unidas sobre Água, Mar del Plata, Argentina. (ONU e OPS) 
Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, Nairóbi, Quênia. 10 e 18 Maio / 

1982 Reunião não-oficial, realizada paralelamente à reunião da ONU, em Nairóbi, Quênia. 
1984 Criação da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (ONU) 
18 e 20 Jun / 1990 Fórum Internacional, Montreal, Canadá. (OXFAM-Quebec) 
10 e 14 Set / 1990 Consulta Mundial sobre o Abastecimento de Água Potável e Saneamento Ambiental para os anos 1990, Nova 

Délhi, Índia. (ONU) 
Jun / 1991 Simpósio “Uma Estratégia para a Formação da Capacitação no Setor de Recursos Hídricos”, Delft, Holanda. 

(PNUD e Instituto Internacional de Engenharia Hidráulica e Ambiental.) 
3 e 14 Jun/ 1992 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD, Rio de Janeiro, Brasil. 

Paralelamente ao evento oficial, foi realizado o Fórum Global de ONG’s 
Mar / 1997 I Fórum Mundial de Água, Marrakesh, Marrocos. (Conselho Mundial da Água, World Water Council - WWC) 

Conferência Internacional sobre “Água e Desenvolvimento Sustentável”, Paris, França. (ONU) 19 e 21 Mar / 
1998. Encontro da Rede Internacional de Organismos de Bacia (RIOB), Paris, França.  
12 e 17 Mar / 2000 X Congresso Mundial de Água, Melbourne, Austrália. (IWRA – International Water Resources Association) 
17 e 22 Mar / 2000 II Fórum Mundial de Água, Haia, Holanda (UNESCO) (Conselho Mundial da Água).  
6 a 8 / set / 2000 Cúpula do Milênio, Nova York, Estados Unidos. (ONU) 
26 Ago 4 Set /2002 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Johannesburgo, África do Sul. 
18 a 21 Mar / 2003 III Fórum Mundial de Água, Kyoto, Shiga e Osaka, Japão. (Conselho Mundial da Água) (“Visão Mundial da 

Água”) 
16 a 22 Mar / 2006 IV Fórum Mundial de Água, Cidade do México, México. (Conselho Mundial da Água). (“Ações locais para um 

desafio global”). 
Fonte: a autora com base em CAMPOS, 2001 e pesquisas complementares. 

 

                                                 

21 Participaram desta reunião 113 países-membro da ONU, organismos da própria ONU e 400 ONGs. Simultaneamente foi realizado 
o Fórum das ONGs - “Environmental Forum” -, que contou com cerca de 250 entidades. Cabe ressaltar que os países socialistas, 
liderados pela União Soviética, não compareceram a esta Conferência. 
22 Este evento também ficou conhecido por outros nomes, tais como ECO’92, Rio’92, Cúpula da Terra (Earth Summit). Foi a 1ª 
reunião internacional, pós-guerra fria, em que representantes oficiais e organizações não-governamentais reuniram-se – em separado 
-, baseados em novos critérios e alianças. Compareceram representantes de 172 países, inclusive do “antigo” bloco socialista, que 
assumiram uma posição favorável aos países do Grupo dos 77 - 128 países mais a China, a Europa Oriental e a ex União Soviética -,  
no que diz respeito à luta destes para vincular a discussão sobre desenvolvimento à questão ambiental. Paralelamente, foi realizado o 
Fórum Global, que contou com representantes de 1400 ONGs de todo mundo, e tinha como objetivo “extrair das grandes lideranças 
mundiais claros compromissos políticos sobre temas de importância maior para o futuro do planeta.” Para muitos analistas, o Fórum 
conseguiu avanços mais significativos que a reunião oficial. 
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A Conferência de Estocolmo tinha por objetivo abordar os problemas ambientais existentes, com 
base na série de discussões e estudos que vinham sendo realizados desde a década de 60 – alguns citados 
anteriormente. Contudo, durante o processo de sua preparação, iniciado em março de 1970, as diferenças 
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento ficaram evidentes. Os países em desenvolvimento não se 
identificavam com as questões escolhidas para guiar os trabalhos durante o evento; para eles, deveriam ser 
incluídas outras questões tais como a fome, a miséria, as enfermidades e a falta de instalações sanitárias. Os 
organizadores do evento (ONU), objetivando contar com a presença do maior número de países, habilmente 
decidiram ampliar os temas para discussão e se aproveitaram da reunião preparatória realizada em Founex, 
Suíça, em 1971, para debater e definir como tais questões seriam contempladas no evento. 

Para que se tenha uma idéia das convicções dos países em desenvolv imento sobre a relação entre 
desenvolvimento e meio ambiente, destacamos um trecho do relatório produzido em Founex: “os principais 
problemas ambientais dos países em desenvolvimento são basicamente diferentes dos que se percebem nos 
países industrializados. Trata-se, sobretudo, de problemas que têm sua raiz na pobreza e na própria falta de 
desenvolvimento de sua sociedade. [...]. Tanto nas cidades como no meio rural, o que está em perigo não 
são somente as condições de vida, mas a própria vida, devido às deficiências no abastecimento de água, à 
habitação inadequada [...]. É evidente que, em grande parte, os problemas ambientais  que têm importância 
nos países em desenvolvimento são aqueles que podem ser superados pelo próprio processo de 
desenvolvimento.” (Informe Founex apud MARCONDES, 1999, pp.46-47, grifos nossos) (ver item 1.1.3). 

Contudo, embora durante a Conferência de Estocolmo tenham sido discutidos alguns aspectos destes 
problemas, tais como as relações entre investimentos e impactos ecológicos e a exploração dos recursos 
naturais acima da capacidade de recomposição natural, a tentativa conciliatória “não reduziu a diferença de 
momentos históricos entre os países ricos e os pobres no que se refere à assimilação da questão ambiental” 
(MARCONDES, 1999, p.46). Mas, a despeito disto, a realização desta Conferência foi fundamental para a 
tomada de consciência mundial sobre a questão ambiental e para a exposição destes conflitos com relação à 
problemática.  

O segundo momento marcante no processo de conscientização e politização da questão ambiental, a 
nível mundial, foi a realização da CNUMAD, vinte anos depois. O objetivo inicial era avaliar os avanços e 
os retrocessos ocorridos desde a Conferência de Estocolmo, porém o que se verificou foi um novo embate 
entre países centrais e periféricos no que tange ao entendimento sobre a questão ambiental e sua relação com 
os modelos de desenvolvimento econômico adotados. Após alguns “ajustes”, o conceito de 
“desenvolvimento sustentável”, oficializado pelo relatório Brundtland, serviu de fio condutor para embasar 
as discussões que se realizaram no evento. Contribuiu para isto o fato de que, desde a publicação deste 
relatório, diversos órgãos de caráter multilateral, especialmente as Nações Unidas, haviam promovido 
reuniões internacionais com o objetivo de destacar alguns temas comuns a todos os países nesta área. Neste 
processo, houve maior aceitação, por parte dos países desenvolvidos, de que devem fazer um esforço interno 
para dar início às mudanças favoráveis ao meio ambiente e, por parte dos países em desenvolvimento, de que 
devem cooperar para combater os problemas ambientais.  

Entre a reunião de Estocolmo e a do Rio de Janeiro, evidenciou-se uma mudança de foco: enquanto 
na primeira eram buscadas soluções técnicas para resolver as desigualdades sociais e econômicas nos países 
em desenvolvimento, na segunda, objetivava-se definir estratégias de desenvolvimento, visando a 
“sustentabilidade” do processo, bem como prazos e recursos financeiros necessários para implementá-las. 
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É oportuno recordar que a CNUMAD ocorreu em um contexto bastante diferente daquele da reunião 
de Estocolmo, pois desde então, o mundo havia passado pela crise econômica - elevação do preço do 
petróleo e alta das taxas de juros -, dos anos 1970, que afetou vários países, especialmente os importadores e 
os que haviam contraído empréstimos internacionais. Além disto, conforme veremos no próximo capítulo, 
esta crise desencadeou uma crise política em muitos destes países, levando à adoção de medidas não só para 
reestruturar a economia à nova realidade mundial, mas também para modernizar o Estado. 

Os resultados da CNUMAD ficaram abaixo das expectativas; nem os governantes assumiram, de 
fato, um compromisso político para propor e implantar as ações, nem o contexto econômico e político, 
favoreceu o desenvolvimento das propostas23. Muitos documentos importantes, aprovados na Conferência, 
como a Convenção da Biodiversidade, não foram assinados pelo governo de países-chave, como o dos 
Estados Unidos, que já não havia assinado o Protocolo de Kyoto. A Carta da Terra24, cuja elaboração foi 
sugerida pelo relatório Brundtland, foi apenas esboçada nesta conferência e a Agenda 2125, contendo a 
estrutura do trabalho a ser desenvolvido pela comunidade internacional para superar os problemas abordados 
na CNUMAD, necessitou um detalhamento posterior em cada local. 

Após esta Conferência , foram promovidos alguns eventos para esmiuçar as questões e compromissos 
firmados e tratar da questão social26, desde então, entendida como parte do problema ambiental.  

No ano 2000, sob a perspectiva da chegada do novo milênio e tendo por base os resultados das 
conferências globais realizadas até então, a agenda de desenvolvimento foi retomada em nível internacional e 
realizou-se, no mês de setembro, a Cúpula do Milênio das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos, a 
qual reuniu 189 Estados-membro da ONU, dos quais 147 estavam representados por chefes de Estado. Nesta 
reunião, foi assinada a Declaração do Milênio, na qual foram estabelecidos os fundamentos de uma agenda 
para o desenvolvimento, que retoma uma visão integral do mesmo e aponta a necessidade de se universalizar 
não apenas os direitos civis e políticos , mas também os direitos econômicos, sociais e culturais. 

Considerando as propostas efetuadas pelos países para se procurar enfrentar os problemas 
socioambientais, foram estruturados os objetivos de desenvolvimento do Milênio (The Millenium 
Development Goals –MDG): 1) erradicar a extrema pobreza e a fome; 2) atingir o ensino básico universal; 3) 

                                                 

23 Nos anos 90, ocorreu uma sucessão de crises no mercado financeiro, começando pelo México (1994), passando pela Ásia (1997), 
pela Rússia (1998) e atingindo o Brasil (1999), o que fez com que os governos se voltassem para as questões econômicas, deixando 
para depois os problemas sociais e ambientais. No Brasil, ocorreu também o impeachment do presidente Collor de Melo (1992). 
24 A primeira minuta, na qual foram sintetizados os valores e princípios éticos que devem fundamentar um modelo de globalização 
democrático e sustentável, ficou pronta em 1997. Nos anos seguintes, ela foi submetida a uma ampla discussão mundial e recebeu 
várias contribuições. Em março de 2000, na sede da UNESCO, a Carta, que se baseia na integridade ecológica, na justiça social e 
econômica, na democracia e na paz, foi ratificada. (Para mais informações cf. BOFF, 2004) 
25 A Agenda 21 se estrutura em quatro seções: 1- “Dimensões econômicas e sociais” – são abordadas as relações entre meio ambiente 
e pobreza, saúde, comércio, dívida externa, consumo e população; 2- “Conservação e administração de recursos” -, são abordadas as 
maneiras de se gerenciar os recursos naturais, tendo como norte garantir o desenvolvimento sustentável; 3- “Fortalecimento dos 
grupos sociais” –, são apontados quais os grupos sociais organizados e minoritários, que colaboram para a sustentabilidade, e quais as 
formas de se dar apoio para que os mesmos atuem; e 4- “Meios de implementação” –, que trata dos custos e recursos financeiros para 
se implementar o conjunto de ações proposto e o papel das instituições governamentais e não-governamentais na implantação das 
mesmas. São importantes para este trabalho os seguintes capítulos: 18 – “Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos de 
água doce: aplicação de critérios integrados para o aproveitamento, ordenação e uso dos recursos de água doce; 23 – “Reforçando o 
papel dos grupos majoritários”, 24 ao 32, que tratam destes grupos; e 36 – “Promover educação, consciência pública e treinamento”. 
26 Alguns exemplos são: a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, em 1994; a Cúpula Mundial sobre o 
Desenvolvimento Social, em 1995, a Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos: Hábitat II, em 1996. 
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promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4) reduzir a mortalidade infantil; 5) 
melhorar a saúde materna; 6) combater a AIDS, a malária e outras doenças; 7) garantir a sustentabilidade 
ambiental; e 8) estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Também foram estabelecidas 18 
metas, com respectivos prazos para se alcançá-las, bem como indicadores para avaliar seu cumprimento. 

Desde então, a Declaração e as Metas do Milênio passaram a guiar as ações das Nações Unidas e a 
permear as reuniões – e negociações - realizadas naquele âmbito. Cabe frisar que o entendimento é de que a 
responsabilidade sobre o cumprimento destas metas cabe tanto ao Estado – em seus diferentes níveis de 
governo -, como ao setor privado e à sociedade civil. 

Nas reuniões mundiais realizadas posteriormente, especialmente a Conferência Internacional sobre o 
Financiamento para o Desenvolvimento27, celebrada em Monterrey, no México, e a Conferência Mundial 
sobre o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, realizada em Johannesburgo, África do Sul, ambas 
em 2002, ratificou-se o compromisso internacional com relação às Metas de Desenvolvimento do Milênio. 
Em Monterrey, foram apresentados mecanismos financeiros concretos e, em Johannesburgo, o Plano de 
implantação, os quais, embora não tenham poder vinculador, servem como ponto de referência. (ONU, 2005) 

Segundo análise da ONU (2005, p.3), estas duas reuniões adotaram um conjunto de princípios ético-
políticos, tais como o princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas28, e o enfoque precautório, 
aplicado tanto no âmbito econômico como no ambiental, que envolve tanto a adoção de políticas preventivas 
durante períodos de abundância, como a adoção de medidas para evitar efeitos inesperados e irreversíveis no 
meio ambiente. Nelas, se enfatizou a necessidade de promover e fortalecer a cooperação internacional, 
conjugando a atuação da rede de instituições existentes e não somente a intervenção bilateral de alguns 
organismos. Contudo, a inclusão de novos atores não foi apontada em substituição ao Estado, “mas, ao 
contrário, um motivo para sua reorganização, enquanto responsável pela regulação e articulação entre os 
diferentes setores produtivos, comunitários e socia is, em especial, nas áreas de educação, segurança cidadã e 
meio ambiente, e na provisão de bens públicos , de interesse global”. 

Na Conferência de Johannesburgo, os países em desenvolvimento e os desenvolvidos não se 
confrontaram quanto às suas diferenças de entendimento, como havia ocorrido na CNUMAD; a noção de 
desenvolvimento sustentável, já havia sido assumida como algo dado. Contudo, o que se pode observar é 
que, nos dez anos que separam estas duas reuniões, embora tenha havido uma conscientização crescente e 
uma inclusão do termo nos documentos oficiais – e no léxico popular -, isto não resultou em ações efetivas 
por parte dos governos. Neste período, “temas essenciais como o [...] financiamento e [...] [a] transferência 
de tecnologia para o desenvolvimento sustentável ficaram sem resposta, e até mesmo agravaram-se, 
aumentando as tensões políticas entre os países”. (CAMARGO et al, 2004, p.18) 

A seguir, nos aprofundaremos em algumas propostas de desenvolvimento, surgidas desde os anos 70. 

                                                 

27 Para democratizar o evento foram convidados, além dos associados e das organizações da ONU, representantes do Banco Mundial, 
do FMI e da Organização Mundial do Comércio - OMC -, bem como do setor empresarial e de organizações não-governamentais – 
ONGs, sendo que estes dois grupos conseguiram ter direito a voz. Contudo, o processo não foi democrático de fato porque o 
documento oficial, assinado em Monterrey, havia sido concluído dias antes em Nova York. 
28 Este princípio é de suma importância pois, segundo ele, os países industrializados devem assumir maiores compromissos que os 
países em desenvolvimento. “Um dos ganhos de ambas cúpulas é o reconhecimento de que não é desejável nem tem sido possível um 
‘nivelamento do campo do jogo’ na esfera do desenvolvimento.” (ONU, 2005, p.3) 
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1.1.2. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

A) Algumas considerações 

Nossa análise da relação entre desenvolvimento e meio ambiente parte do reconhecimento de alguns 
pontos fundamentais. O primeiro ponto a se ressaltar é que, embora em determinados períodos tenham se 
sobressaído algumas concepções diferentes de desenvolvimento, como o eco-desenvolvimento e o 
desenvolvimento sustentável, seu entendimento nem sempre coincidiu entre países desenvolvidos e países 
em desenvolvimento nem foi homogêneo em uma mesma sociedade. Segundo suas condições e estágios de 
desenvolvimento, cada país teve esta ou aquela percepção dos fatos e, conseqüentemente, adotou diferentes 
políticas de governo, influenciadas pela visão de mundo e pelas relações que se estabeleceram entre o Estado 
e a sociedade. Além disto, as diferentes condições presentes em cada país contribuem para que estilos iguais 
de desenvolvimento tenham comportamentos diferentes e, portanto, resultados diferentes. 

Outro ponto a se destacar é que, desde o momento em que a (complexa) relação entre 
desenvolvimento e meio ambiente começou a ser questionada e analisada - na busca de referenciais teóricos 
que a explicassem -, foram formuladas diversas propostas, umas diferentes das outras, em parte ou no todo. 
Neste processo, tais propostas receberam os mais variados nomes e qualificativos, fato que, mais que ajudar 
a elucidar o binômio desenvolvimento-meio ambiente, acabou contribuindo para que permanecessem as 
múltiplas interpretações – nem sempre ingênuas ou desinteressadas.  

O terceiro ponto, como comentamos anteriormente, refere-se à emergência, nos anos 70, de duas 
posições: a dos países centrais – desenvolvidos e ricos - e a dos países periféricos – em desenvolvimento e 
pobres. Atualmente, se bem que ainda permanece certo embate entre estes países, ele assumiu um outro viés. 
A gravidade e complexidade dos problemas ambientais, que se apresentam e se avolumam diariamente, 
conseguiram produzir um consenso entre os países de que tratar destas questões não é um “luxo” cabível 
apenas aos países desenvolvidos, como alguns grupos costumavam pensar no passado. Contudo, os países 
em desenvolvimento mantêm certa desconfiança com relação ao discurso ambientalista dos países 
desenvolvidos porque suspeitam que estes querem controlar suas reservas naturais em nome da 
sustentabilidade dos ecossistemas. As discussões sobre a Amazônia - a biodiversidade, extração madeireira, 
por exemplo - representam um caso paradigmático disto.  

Cabe ressaltar que já caiu por terra a crença de que o desenvolvimento da tecnologia, da produção 
industrial e das trocas comerciais representa uma correspondente melhoria na qualidade de vida generalizada 
das populações. Ao contrário, como se pode observar, tem havido um aumento das desigualdades sociais e, 
se por um lado, encontramos grande porcentagem da população dos países ricos excluída do mercado, por 
outro, nos países pobres, “o Norte e o Sul vivem lado a lado e se interpenetram, especialmente nas grandes 
cidades” (SACHS, 1995, p.30). O que realmente é certo é que os impactos ambientais não reconhecem 
fronteiras nem podem ser totalmente previstos ou corrigidos pela ciência e pela tecnologia. 

Entretanto, apesar de haver algumas vozes dissonantes, notadamente membros do ambientalismo, 
que se debruçam no questionamento do modo de vida de nossas sociedades, de modo geral, o 
desenvolvimento é visto como algo bom, desejado e necessário a todas as Nações (GLIGO, 2006). O caminho 
percorrido pelos países desenvolvidos , para atingir o status de “desenvolvido”, aparece como o único 
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verdadeiro e, nesta linha de raciocínio, predomina o discurso de que o crescimento econômico deve ser 
reorientado e não detido. 

De fato, as análises efetuadas sobre o binômio meio ambiente–desenvolvimento têm mostrado que, 
apesar das diferenças conceituais e contextuais, existem alguns pontos de concordância entre as diferentes 
propostas. Neste sentido, apresentaremos a seguir um breve percurso das idéias a respeito da questão. 

 

B) Limites ao crescimento versus crescimento zero 

A crise ecológica que emergiu no final dos anos 60, sobretudo nos países desenvolvidos, detonou um 
processo de questionamento do modelo de desenvolvimento econômico, que vinha sendo adotado e uma 
preocupação com os limites do crescimento. Instalou-se, então, um debate sobre a busca contínua do 
crescimento da produção; para alguns estudos, tal prática geraria um esgotamento do sistema de acumulação 
capitalista e a solução era restringir a própria produção. O problema recebia, então, uma sentença: a 
economia não podia crescer indefinidamente.  

Os principais estudos, neste sentido, foram desenvolvidos pelo Clube de Roma, tendo se destacado o 
primeiro relatório “Limites do crescimento”, o qual se baseou na interdependência dos problemas e na 
necessidade de se fazer uma avaliação conjunta dos mesmos; tinha como objetivo alertar os responsáveis 
pelas tomadas de decisão sobre os rumos globais.  

Para alguns, as previsões feitas por este trabalho eram alarmistas; outros o criticavam por haver 
desconsiderado o desequilíbrio entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento - “Norte-Sul” -, o que 
criava um distanciamento entre as propostas e a realidade. Contudo, apesar destas críticas, é inegável a 
importância do relatório para o questionamento dos limites físicos à expansão do desenvolvimento e para o 
estímulo à realização de um debate mundial sobre a questão ambiental (CASTRO, 1996), bem como à 
proposição de alternativas aos problemas detectados.  

Uma das alternativas propostas, com base nos resultados deste relatório, consistiu na adoção de um 
“crescimento [econômico e demográfico] zero”, de acordo com a qual os países ricos e os pobres, deveriam 
paralisar seu processo de crescimento. Os níveis de crescimento já alcançados deveriam ser mantidos – 
valores elevados para os países do Primeiro Mundo e baixos para os outros; ou, dito de outra forma, os 
patamares de riqueza e de boa qualidade de vida, alcançados nos países centrais, e de pobreza e escassez de 
investimentos – moradia, saneamento, infra-estrutura, saúde –, encontrados nos países periféricos, deveriam 
ser mantidos, fato que conduziu a uma celeuma por parte dos países em desenvolvimento. 

Outra proposta que emergiu naquele período foi a “economia em estado estacionário” (steady-state 
economy), proposta por Herman Daly, em 1973. Segundo a mesma, este estado seria alcançado em “uma 
situação em que o acervo de capital físico e o de população se mantivessem constantes a um nível 
especificado e desejado [- taxas de produção e de depreciação baixas e iguais e taxas de natalidade e de 
falecimento baixas].” (URQUIDI, 1994, pp.57-58) 

Paralelamente a estas discussões, alguns setores consideravam necessário incluir nos debates sobre o 
modo de produção, uma crítica ao modo de vida das sociedades ocidentais, uma vez que, naquele contexto, 
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convergiam “a massificação do consumo e a concentração da abundância com a deterioração do ambiente e a 
degradação do valor de uso das mercadorias, e o empobrecimento crítico das maiorias com as limitações do 
Estado para prover os serviços básicos a uma crescente população marginalizada dos circuitos de produção e 
consumo” (LEFF, 2000, p.220). Esta crítica deveria conduzir, necessariamente, à rejeição ao “produtivismo” e 
ao consumismo, enquanto objetivos fundamentais da sociedade.  

É preciso considerar, porém que os patamares de atendimento das necessidades básicas da  população 
são bastante diferentes de país para país e no interior de cada país. Assim, enquanto nos países 
desenvolvidos, o binômio produção-consumo é elevado à sua máxima potência (GUIMARÃES, 2003) e “as 
necessidades básicas [de suas] [...] populações estão fartamente atendidas, e muitas das necessidades ainda 
insatisfeitas não exigem que se produza mais, mas sim que se produza menos” (VEIGA, 2005, p.195), nos 
países em desenvolvimento, as necessidades mais fundamentais ainda estão longe de serem atendidas, com 
muitas pessoas sem acesso aos serviços de água e esgoto, a uma moradia digna e a serviços de saúde, ou 
ainda, excluídas do mercado de trabalho. Por outro lado, cabe ressaltar que, se todos os países resolvessem 
atender igualmente suas populações, de acordo com os atuais padrões de produção e consumo29 dos países 
desenvolvidos, isto representaria uma exploração excessiva dos recursos naturais que os levaria certamente à 
sua escassez em termos de quantidade e / ou qualidade. 30 

Nos tempos modernos, com a produtividade crescente nas fábricas e com a transformação de quase 
todas as coisas em objetos a serem consumidos, nos tornamos consumidores insaciáveis; nesta linha de 
raciocínio e de comportamento, ganhou destaque a idéia de que a qualidade de vida de um indivíduo está 
relacionada a, e se mede por, sua capacidade de consumir – o ter se sobrepondo ao ser (Erich Fromm, 1976). 

Para prosseguir com este modelo, a economia conta com o desperdício e o descarte quase imediato e 
desenvolve alguns artifícios para ultrapassar as limitações do mercado consumidor – capacidade de 
aquisição, nível de demanda real, etc. -, dentre os quais citamos : a “obsolescência planejada” – material e 
cultural -; o aumento dos espaços mercantilizados nos diversos aspectos da vida humana; e a “produção 
opulenta”, isto é, a produção de artigos cada vez mais caros e sofisticados para atender ao consumo de elites. 
Tais artifícios acabam por produzir impactos ambientais e sociais negativos uma vez que exigem, por um 
lado, uma explotação cada vez maior dos recursos e, por outro, a consolidação de uma cultura consumista, 
pautada pela efemeridade dos objetos e pela cultura do desperdício. 

Conforme Arendt (2003, p.147), talvez tenhamos atingido um estágio em que “toda a nossa economia 
já se tornou uma economia de desperdício, na qual todas as coisas devem ser devoradas e abandonadas quase 
tão rapidamente quanto surgem no mundo [...]. [Se isto de fato for verdade, então, passaremos a fazer parte 

                                                 

29 O relatório final da Mesa Redonda sobre Produção e Consumo Sustentáveis, realizada em Oslo, em 1995, inclui uma análise bem 
interessante sobre o tema e uma das coisas que questiona é “até que ponto as melhorias necessárias na qualidade do meio ambiente 
podem ser alcançadas através da troca por bens e serviços mais eficientes e menos poluentes (padrões de consumo), ao invés da 
redução do volume de bens e serviços consumidos (níveis de consumo).” http://www.iisd.ca/linkages/consume/oslo004.html 
30 As análises das “pegadas ecológicas” - marcas do impacto humano sobre o ambiente -, calculadas a partir de dados sobre uso de 
terra produtiva, recursos marítimos e emissões de dióxido de carbono -, revelam que “os países ricos, com menos de 20% da 
população global, são responsáveis por 80% do consumo privado mundial, deixando os países mais pobres, com 35% da população 
da Terra, com apenas 2% do consumo privado (World Resources Institute, 2001: 27).” (CAMARGO et al, 2004, p.39). Assim, se a 
América Latina, a Ásia e a África resolvessem – e conseguissem - adotar o mesmo padrão de consumo dos países desenvolvidos 
seriam necessários mais dois planetas para satisfazer às demandas. 
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de] um processo em cujos ciclos perenemente repetidos as coisas surgem e desaparecem, manifestam-se e 
somem, sem jamais durarem o tempo suficiente para conterem em seu meio o processo vital.” 

O questionamento dos padrões de consumo, da capacidade de suporte do ambiente e dos impactos 
negativos do processo de produção – iniciado nos anos 60, mas ainda válido -, conduziu a uma necessária 
discussão sobre o conceito de “qualidade de vida”, apontando-se para a necessidade de superar a idéia de que 
esta se resume à satisfação de necessidades básicas e de certo bem-estar material. Propôs-se que, além disto, 
ela deveria incluir também “o direito a uma vida digna, ao pleno desenvolvimento das faculdades dos seres 
humanos e à realização de suas aspirações morais, intelectuais, efetivas e estéticas, mediante a reconstrução 
do ambiente” (LEFF, 2000, p.220). Os direitos relativos ao meio ambiente, pouco a pouco, passaram a ser 
incorporados nesta discussão, como uma reivindicação fundamental para melhorar a qualidade de vida. 

Além destas preocupações, também foram marcantes, naquele momento, as discussões com relação 
ao crescimento demográfico, sendo que, por diferentes motivações, se propunha o controle populacional. De 
um lado, estavam as preocupações de caráter científico, que apontavam para o perigo da falta de alimentos e 
de recursos naturais, em geral, para atender à demanda, uma vez que a população estava crescendo 
exponencialmente enquanto a produção de alimentos crescia linearmente. Embora alguns cientistas 
apostassem no uso de novos métodos e tecnologias para aumentar a produção de alimentos, outros, alertavam 
para o fato de que o uso de quantidades cada vez maiores de fertilizantes e pesticidas poderia ser nocivo à 
saúde do homem. De outro lado, também se pregava o controle populacional por questões de caráter polít ico, 
ou seja, no contexto do Welfare State , um aumento excessivo da população equivaleria a um aumento 
correspondente nos investimentos em previdência social, saúde, educação, etc. (TAMAMES, 1985)  

As diferenças entre países centrais e periféricos também incidiram no entendimento desta questão. A 
tese defendida pelos primeiros era de que os países pobres deveriam ser submetidos a um rigoroso controle 
populacional; o que, para muitos, significava o controle da pobreza, por meio do controle demográfico ou a 
supressão de direitos das pessoas menos favorecidas.  

Sob nosso ponto de vista, é essencial que se amplie a discussão e se considere que a “explosão” 
demográfica, assim como a crise ambiental, podem ser engendradas de acordo com a ideologia do grupo 
dominante. O crescimento excessivo e a concentração desmedida da população, de fato, causam impactos 
sobre o meio ambiente. Contudo, é o modo como se dá este crescimento e a resultante ocupação do território, 
aliada a existência, ou não, de investimentos em infra-estrutura, que potencializam tais impactos. Além disto, 
muitas vezes, estes processos se dão à revelia de planos elaborados para a escala urbana - ou regional - e das 
leis existentes que incidem sobre os territórios; eles obedecem às “regras” impostas pela própria situação 
econômica, social, fundiária, na qual estão inseridos. Por outro lado, é preciso ressaltar que a crise ambiental 
é, fundamentalmente, o resultado do modelo de desenvolvimento adotado até o presente, que se baseia no 
crescimento econômico ilimitado, desconsiderando a capacidade de suporte do meio e as conseqüências 
sociais negativas que produz.  

Este conjunto de temas apresentados permeou as discussões e foi levado para a Conferência de 
Estocolmo. Porém, como apontamos, em virtude das diferenças de entendimento sobre os mesmos, houve  
grande tensão entre os países presentes. No desenrolar do encontro, os países em desenvolvimento, tendo 
como porta-voz o representante brasileiro, trouxeram para a discussão a idéia de que a “pior poluição era a 
pobreza” e afirmaram que iriam manter sua política desenvolvimentista e continuar abertos aos 
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investimentos dos capitais internacionais e à instalação de indústrias multinacionais, mesmo as poluidoras. 
Além disto, “consideraram inviável incluir a conservação ambiental em seus respectivos planos nacionais, 
visto que certos graus de poluição e deterioração ambiental eram considerados conseqüências inevitáveis do 
desenvolvimento industrial”  (CORDANI, 1995, pp.13-14); esta atitude provocou uma comoção geral no evento. 

Diante deste fato, podemos observar a existência de conflitos e contradições entre o discurso e a 
prática, no que se refere à questão ambiental e ao desenvolvimento. Embora em Estocolmo a postura dos 
países desenvolvidos apontasse para o controle  da poluição industrial, esta posição não era consenso entre os 
empresários destes mesmos países. À medida que o sistema capitalista evoluiu, a tendência observada foi a 
fragmentação e pulverização das plantas industriais, segundo tipo de atividade, as qua is buscaram sempre 
utilizar a oferta e o baixo custo de mão-de-obra, energia e recursos naturais, bem como impostos menores – 
ou ausentes - existentes nos países periféricos. No discurso, os países desenvolvidos propunham a adoção de 
posturas que contrariavam os interesses de sua própria economia , ou seja, sugeriam a eliminação de 
indústrias poluidoras enquanto mantinham uma política econômica baseada na instalação de plantas – 
poluidoras – em outros países, especialmente nos periféricos – processo que ainda pode ser verificado nos 
dias de hoje. Esta contradição interna aos países centrais se refletiu no entendimento posterior com relação 
ao desenvolvimento sustentável e às medidas necessárias para alcançá-lo. 

Cabe ressaltar que, apesar destes embates por vezes desgastantes, o reconhecimento do esgotamento 
do atual padrão de crescimento, dos desequilíbrios sociais, do agravamento das questões ambientais e da 
existência de concepções pobres e insatisfatórias de desenvolvimento, que tratavam tudo sob a ótica da 
racionalidade econômica, inclusive as questões sociais (CASTRO, 1996), era inevitável. Neste contexto, a 
busca de um novo paradigma tornou-se uma necessidade premente e  uma das primeiras alternativas de 
desenvolvimento a que se chegou, tendo por base o reconhecimento dos problemas apontados, foi o chamado 
“eco-desenvolvimento”, sobre o qual trataremos a seguir. 

 

C) Eco-desenvolvimento 

O conceito de eco-desenvolvimento - ou desenvolvimento sem destruição -, foi cunhado e 
sistematizado pelo economista Ignacy Sachs no início da década de 70 (URQUIDI, 1994). Segundo esta 
proposta, os processos de crescimento econômico e de desenvolvimento deveriam ser guiados pelo potencial 
de cada ecossistema, tomando o cuidado de escolher as melhores opções técnicas e buscando diminuir o 
desperdício e reciclar os materiais, quando possível.  

Segundo Sachs (1993), a adoção do eco-desenvolvimento deveria envolver, necessariamente, a busca 
da sustentabilidade em cinco dimensões: 

o Social – por meio de maior eqüidade na distribuição de renda e melhores condições de vida para todas 
as camadas da população; 

o Econômica – mediante uma alocação mais eficiente dos recursos e a superação de certos obstáculos  
como barreiras protecionistas, dívida externa e difícil acesso à ciência e à tecnologia; 
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o Ecológica – por meio da adoção de algumas medidas, como a limitação do uso de recursos naturais não-
renováveis, a redução do volume de resíduos em todas atividades humanas, a intensificação das 
pesquisas sobre tecnologias limpas e o aprimoramento da máquina institucional; 

o Espacial – por meio de uma melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e das atividades 
econômicas, evitando a concentração excessiva nas regiões metropolitanas, a destruição de 
ecossistemas frágeis e a descentralização de indústrias; e 

o Cultural – esta dimensão da sustentabilidade será atingida quando as anteriores forem alcançadas, 
mediante práticas específicas que respeitem cada ecossistema, cada cultura e cada local. 

Esta proposta de desenvolvimento, que para muitos abriu o caminho para que se chegasse 
posteriormente ao desenvolvimento sustentável, abandonou a idéia de que a maximização do crescimento 
econômico é condição suficiente para conseguir melhorar a qualidade de vida de todos; segundo a mesma, 
existem outros itens que devem ser levados em consideração, tal como a satisfação das necessidades básicas. 

Contudo, não lhe faltaram críticas. Uma delas aponta para o fato de que o eco-desenvolvimento 
preferiu adotar como estratégia a integração da dimensão ambiental ao planejamento do desenvolvimento 
econômico, ao invés de repensar a lógica do mercado e do desenvolvimento em si. Ou seja, entendeu-se que 
este modelo busca reposicionar a economia, ao invés de aprofundar a discussão sobre a questão ambiental, 
parecendo mais uma resposta do capital à crise ecológica. Além disto, conforme Castro (1996, p.28), “a 
tendência a sobrepor a questão da pobreza do Sul e do mau-desenvolvimento aos problemas ecológicos e 
ambientais impediu que o eco-desenvolvimento tivesse uma aceitação consensual, principalmente porque as 
diferenças de consumo entre a minoria rica e a maioria pobre têm um efeito muito maior que os números 
sobre o uso e o esgotamento dos recursos.” Estas são algumas das razões pelas quais o eco-desenvolvimento 
não se configurou como um paradigma de desenvolvimento.  

Neste contexto, a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento teve um papel 
importante, pois, a partir de uma densa discussão sobre a relação entre meio ambiente e desenvolvimento e 
de estudos realizados31, elaborou uma nova proposta de desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável -, 
apresentada no Relatório “Nosso futuro comum”, em 1987, sobre a qual vamos tratar a seguir. 

 

D) Desenvolvimento sustentável 

Conforme apontamos, no final dos anos 80, as questões ambientais começaram a ser incorporadas 
nos meios políticos e no cotidiano das pessoas, sendo que a intensidade com que eram defendidas sofria 
algumas oscilações, de acordo com o contexto político vivido ou com a ocorrência de algum acidente 
ambienta l. É preciso ressaltar que, grosso modo, continuavam sendo os mesmos problemas ambientais 
verificados na década anterior, porém agora eles haviam se agravado e estavam contando com o 
reconhecimento, tanto dos países desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento. 

                                                 

31 Um deles é a “Estratégia Mundial para a Conservação”, lançada, em 1981, pela União Internacional para a Conservação da 
Natureza (UICN) e pelo Fundo Mundial Para a Natureza (WWF - World Wide Fund for Nature, anteriormente World Wildlife Fund). 
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Neste contexto, ganhou destaque a proposta do desenvolvimento sustentável; um “processo de 
mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais se dirigem à satisfação das necessidades das 
gerações presentes, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas”. Neste 
processo está implícita “a preocupação com a igualdade social entre as gerações, preocupação que deve 
logicamente estender-se para a igualdade dentro de cada geração”. “Os objetivos do desenvolvimento 
econômico e social devem ser definidos do ponto de vista da sustentabilidade em todos os países, sejam 
desenvolvidos ou em desenvolvimento, de economia de mercado ou de planejamento centralizado” (Relatório 

Brundtland, 1987). 

Entende-se que, com a adoção desta proposta, pode ser alcançada “uma situação ideal de justiça 
social para a humanidade, na qual o desenvolvimento socioeconômico, em bases eqüitativas, estaria em 
harmonia com os sistemas de suporte de vida na Terra. Em tal situação, ocorreria certa melhoria na qualidade 
de vida das populações” (CORDANI, 1995, p.14). Aponta-se como necessário o uso de novas tecnologias e 
conhecimentos científicos, como adoção de tecnologias “limpas”, processos de reciclagem de rejeitos 
industriais e novas técnicas agrícolas. No que concerne aos recursos naturais, considerando não haver uma 
solução técnica, se propõe a adoção de novos modos de gestão da demanda. 

O relatório Nosso futuro comum “deixou muito claro que o curso atual das coisas é insustentável e 
que o crescimento econômico continuado no mundo em desenvolvimento é necessário e possível, mas 
apenas mediante uma transição ao desenvolvimento sustentável [...], isto é, mediante a integração da 
dimensão ambiental a cada aspecto de nossa vida econômica, desde o planejamento e a formulação de 
políticas até os padrões de produção e consumo.”32 Segundo esta proposta, não é negado aos países em 
desenvolvimento continuar adotando políticas de crescimento econômico, desde que promovam as mudanças 
recomendadas, o que, de certa forma, acaba facilitando um consenso entre os países ao redor de seu conceito; 
contudo, trata-se de um consenso aparente e, vez por outra, isto se torna claro em alguns discursos. 

A seguir, vamos nos aprofundar na discussão sobre alguns conceitos envolvidos nesta proposta. 

 

E) Campo de disputas em torno da construção do conceito de sustentabilidade 

A idéia de desenvolvimento sustentável, proposta pelo grupo hegemônico para fazer frente ao 
esgotamento do atual padrão de desenvolvimento e à complexidade e gravidade dos problemas ambientais 
que vêm ocorrendo, foi assumida na CNUMAD, graças a um discurso e uma proposta política global que, 
apelando para a questão da ética e da responsabilidade para com as gerações presentes e futuras, buscaram 
“dissolver as contradições entre meio ambiente e desenvolvimento” (LEFF, 2000). 

Este apelo ganhou força no momento em que a natureza foi “unificada pela História”, um processo 
de duplo sentido pois, de um lado, os problemas ambientais alcançaram uma escala que os faz atingir a todos 

                                                 

32 STRONG, Maurice F. “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. In: GLENDER, Alberto y 
LICHTINGER, Víctor. La diplomacia ambiental. México y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. México: Secretaría de Relaciones Exteriores: Fondo de Cultura Económica, 1994. p.26 
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indistintamente e, de outro, há o processo de expansão do sistema capitalista, em que a natureza, em 
benefício de firmas, Estados e classes hegemônicas, deve ficar ao alcance de todos os capitais para todos os 
usos – exploração, produção, circulação de mercadorias e de riquezas (SANTOS, 1997).  

Embora seja necessária a adoção de limites à exploração dos recursos naturais e uma reflexão sobre 
os modos de produção e consumo de nossas sociedades, a realização de mudanças está relacionada ao grau 
de desenvolvimento alcançado por cada sociedade e ao que cada uma delas busca para si. Neste contexto, há 
um campo de disputas em torno da construção do conceito de desenvolvimento sustentável e, 
conseqüentemente, um impasse no estabelecimento de um pacto efetivo entre os países na busca da 
sustentabilidade global. 

De modo geral, têm surgido críticas a esta proposta porque, grosso modo, ela contém uma proposta 
de conciliação de objetivos econômicos, sociais e ecológicos que desconsidera os conflitos de interesse entre 
os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento; o controle das multinacionais sobre as novas 
tecnologias e sua oposição ao livre intercâmbio das mesmas; as relações desiguais no comércio mundial e a 
dificuldade em resolver os problemas ambientais com soluções de mercado (CASTRO, 1996). 

Contudo, estas críticas não são generalizadas e pode-se observar que o desenvolvimento sustentável 
continua permeando o discurso dos diferentes países. Para Gligo (2006), que participou de um dos primeiros 
trabalhos na América Latina sobre a questão33, isto se deve ao fato de que poucos estudos buscam definir e 
precisar o conceito de desenvolvimento. Na região, ele destaca o trabalho de Roberto Guimarães, para o 
qual, “é na verdade impressionante, para não dizer contraditório desde o ponto de vista sociológico, a 
unanimidade a respeito das propostas a favor da sustentabilidade. Resulta impossível encontrar um só ator 
social de importância, contrário ao desenvolvimento sustentável.”34 (GUIMARÃES, 2003 apud GLIGO, 2006, 

p.13). Segundo este autor, isto se deve a “uma postura acrítica e alienada em relação a dinâmicas 
sociopolíticas concretas. Para que tal proposta não represente apenas um enverdecimento do estilo atual, cujo 
conteúdo se esgotaria no nível da retórica, impõe-se examinar as contradições ideológicas, sociais e 
institucionais do próprio discurso da sustentabilidade, bem como analisar distintas dimensões de 
sustentabilidade ecológica, ambiental, social, cultural e outras para transformá-las em critérios objetivos de 
política pública”.35  

Grande parte das análises feitas sobre o desenvolvimento sustentável tem adotado como ponto de 
partida para a reflexão o próprio termo desenvolvimento , mantendo intactos os paradigmas que consolidaram 
o “modelo desenvolvimentista da sociedade que produziu a atual crise ambiental”  (GUIMARÃES, 2003, p.93).  
Sachs (1995, pp.43-44), por exemplo, aponta o caráter pluridimensional designado ao termo desenvolvimento 
- econômico, social, político, cultural, durável, viável -, e destaca que é preciso deixar de lado os 

                                                 

33 A pesquisa “Estilos de Desenvolvimento e Meio Ambiente na América Latina”, patrocinada pela Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe (CEPAL) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), iniciada em 1978, deu 
origem a um seminário regional, realizado em 1979, e a uma publicação, em 1980. (SUNKEL, O e GLIGO, N. (orgs). Estilos de 
desarrollo y medio ambiente en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica. Serie Lecturas, no 36, 2 Vols., 1980). 
34 Acrescentaríamos que o mesmo se verifica com relação à descentralização e à participação. Apesar de que têm sido incluídos em 
quase todos discursos e ninguém lhes seja desfavorável, na prática, estes termos abrigam os mais diferentes significados (Cf. cap.3). 
35 GUIMARÃES, Roberto P. “O desenvolvimento sustentável: proposta alternativa ou retórica neoliberal?” Conferência de abertura 
do Simpósio Internacional O Desafio do Desenvolvimento Sustentável: a geopolítica. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995. p.4 
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qualificativos e concentrar-se em seu entendimento, “partindo da hierarquização proposta: o social no 
comando, o ecológico enquanto restrição assumida e o econômico recolocado em seu papel instrumental.” 

No que diz respeito ao conceito de sustentabilidade, Gligo (2006) indica duas possibilidades: a 
sustentabilidade ecológica ou ambiental. A sustentabilidade ecológica se define como a capacidade de um 
sistema (ou ecossistema) de manter constante seu estado no tempo, que pode ser alcançada espontaneamente 
na natureza ou pela intervenção humana, por meio do manejo de situações artificializadas. A sustentabilidade 
ambiental, por sua vez, incorpora a temporalidade para estabelecer permanência ou persistência da 
sustentabilidade ecológica; o estágio de desenvolvimento tecnológico de uma determinada sociedade, que 
define se esta tem condições de equilibrar artificialmente o custo ecológico das transformações; e a questão 
financeira, que define as condições de acesso aos recursos materiais e energéticos necessários.  

De acordo com Duarte (2001), “no interior do próprio paradigma emergente [...], duas abordagens 
filosóficas e epistemológicas contrastantes surgiram e a corrente instrumental foi se consolidando como 
hegemônica em relação à ecocêntrica”, favorecida pela crescente institucionalização das questões ambientais 
e a tendência reformista nos discursos e práticas ambientalistas. “Essa hegemonia está relacionada com o 
conceito de modernização ecológica, que reconhece o caráter estrutural da problemática ambiental, mas que 
defende as instituições políticas, econômicas e sociais já existentes, afirmando que elas podem internalizar o 
cuidado com o meio ambiente por meio de um programa de direcionamento de políticas ambientais. O 
slogan Salve o Planeta da corrente ecocêntrica, portanto, perdeu espaço para o slogan Maneje o Planeta da 
corrente instrumental.” (CUNHA; COELHO, 2003, pp.56-57)  

A primeira abordagem - corrente instrumental -, sem afrontar as bases da sociedade industrial, 
concebe o planeta como uma grande fonte de recursos, os quais devem ser manejados de forma eficiente, a 
fim de não ameaçar a recomposição do “estoque”, garantir o fornecimento contínuo de matérias-primas para 
a indústria  e o cumprimento das metas econômicas estabelecidas. Sob este enfoque, os problemas ambientais 
parecem que são vistos “como meros defeitos na alocação de recursos que poderiam ser corrigidos por meio 
de taxações específicas.” (VEIGA, 2005, pp.196-197) Por isto, por meio da adoção de instrumentos 
econômicos, conseguir-se-ia restabelecer um equilíbrio entre interesses individuais - privados – e interesses 
coletivos; idéia que traz consigo a falsa noção de que os conflitos são eliminados neste processo. 

Contudo, não podemos ignorar dois fatores. O primeiro, é que alguns impactos sobre o meio 
ambiente e seus recursos causam danos irreversíveis e que, mesmo que se pudesse calcular seu custo, não 
seria possível reverter o ambiente à situação inicial (VEIGA, 2005). O segundo fator é que, embora através 
destes instrumentos seja possível internalizar -com certas limitações - alguns impactos ambientais, isto não 
representa necessariamente uma contrapartida no aspecto social (LEFF, 2000). 

A segunda abordagem - corrente ecocêntrica -, por sua vez, vê a Terra como um ser vivo, um 
ecossistema gigante denominado biosfera, que a humanidade tem a obrigação moral de salvar da degradação 
– uma abordagem que remete à Teoria Gaia  e também à visão da Mãe-natureza.36 O meio ambiente é 
entendido como plural, inconstante e sempre propenso a inovações e a evolução; por isto, seu equilíbrio só 
existe durante um curto intervalo de tempo (geológico) - a longo prazo, trata-se de uma ilusão. 

                                                 

36 Alguns autores desta corrente são: Fritjof Capra; Humberto Maturana; Ignacy Sachs; Ilya Prigogine; Edgar Morin; Leonardo Boff. 
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De acordo com este enfoque, medidas parciais de conservação ambiental não dão conta de resolver a 
crise atual, resultante de um modelo de civilização ecologicamente insustentável e socialmente injusto. A 
única saída para reencontrar o “equilíbrio” e alcançar a sustentabilidade é promover uma mudança radical na 
base produtiva, na cultura e na própria maneira dos homens se relacionarem entre si e com a natureza.  

Não se trata de uma proposta rígida, ao contrário, ela vem se delineando pela reflexão e prática de 
diversos grupos e indivíduos que estão empenhados na busca de um novo estilo de vida. Neste processo, eles 
têm procurado compreender a visão hegemônica que permeia a sociedade atual - visão antropocêntrica e 
individualista -, refletindo sobre a separação entre sociedade e natureza e sobre o funcionamento do meio 
ambiente, atentando para algumas leis gerais da ecologia 37: interdependência; ordem dinâmica; equilíbrio 
auto-regulado, auto-organizado e auto-regulável; maior diversidade significa maior estabilidade; fluxo 
constante de matéria e energia ; e reciclagem permanente. 

A Carta da Terra, esboçada na CNUMAD, por exemplo, orientou-se pelo enfoque ecocêntrico. Ao 
longo do processo, seus redatores se questionaram constantemente com relação aos conceitos que estavam 
adotando e trabalhando; um dos quais foi o desenvolvimento sustentável. Neste sentido, Boff (2004, pp.62-63) 
ressalta que, após “acaloradas e minuciosas” discussões, o documento assinado superou “o conceito fechado 
de desenvolvimento sustentável”, incorporado nos documentos oficiais. Para o grupo que a redigiu, e mesmo 
para os segmentos consultados, este conceito é “profundamente contraditório em seus próprios termos”. “O 
termo desenvolvimento vem do campo da economia [...], cujo objetivo é a acumulação de bens e serviços de 
forma crescente e linear mesmo à custa de iniqüidade social e depredação ecológica. [...]. A sustentabilidade 
provém do campo da ecologia e da biologia. Ela [...] afirma o equilíbrio dinâmico que permite a todos 
participarem e se verem incluídos no processo global. Entendidos assim os termos, vê-se que a expressão 
‘desenvolvimento sustentável’ se torna, na prática, inexeqüível. Os termos se contrapõem e não revelam uma 
forma nova e alternativa de relação entre a produção de bens necessários à vida e à comodidade humana e a 
natureza com seus recursos limitados.” Na Carta, manteve-se a categoria sustentabilidade, mas destacando 
que o mais importante é “construir uma vida, uma sociedade e uma Terra sustentáveis.” (BOFF, 2004, p.63) 

 

1.1.3. À PROCURA DE UM NOVO PARADIGMA: NOSSO FUTURO COMUM 

“Quando no país das maravilhas, Alice pergunta ao gato como fazer para sair do lugar em que se encontrava, o gato lhe 
responde: ‘Depende em boa parte do lugar aonde você pretende ir’.” (SACHS, 1995, p.39) 

 
A exposição anterior nos permite observar que ao longo do tempo houve uma mudança no modo de 

se perceber os recursos naturais: de insumos à produção e ao consumo existentes em abundância na natureza, 
para recursos essenciais à vida, passíveis de se extinguirem – pelo menos nos padrões desejados - diante da 
ação humana predatória . O perigo iminente levou vários segmentos a refletir sobre quais seriam os pontos 
frágeis deste processo de esgotamento do modelo de desenvolvimento.  
                                                 

37 A ecologia é uma ciência, criada em 1866, para estudar as relações entre as espécies animais e seu habitat, seu ambiente orgânico e 
inorgânico. Em sua evolução histórica, a proposta original se modificou, passando a abrigar uma ampla gama de idéias, projetos e 
visões de mundo, no campo da biologia e das ciências sociais. Grosso modo, existem quatro grandes áreas: Ecologia Natural; 
Ecologia Social, Conservacionismo e Ecologismo - ou Ambientalismo. O Ecologismo é o fenômeno mais recente na evolução do 
pensamento ecológico e “vem se constituindo como um projeto político de transformação social.” (LAGO; PÁDUA, 2006, p.36) 
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Para alguns, a causa da crise atual relaciona-se à falta de regulação do uso dos recursos naturais, cuja 
responsabilidade caberia ao Estado – ou ao mercado; para outros, a origem está nos modos de apropriação 
dos recursos naturais, de produção e de consumo de produtos e de descarte dos resíduos.  

Contudo, independente do entendimento, vêm sendo tomadas apenas medidas paliativas. De acordo 
com Guimarães (1998, p.73), é como se convivêssemos com duas realidades contrapostas. “Por um lado, 
todos os atores parecem concordar que o estilo atual se esgotou e é decididamente insustentável, não só do 
ponto de vista econômico e ambiental, mas principalmente no que se refere à justiça social. Por outro lado, 
não se adotam as medidas indispensáveis para a transformação das instituições econômicas, sociais e 
políticas que deram sustento ao estilo vigente. Quando muito, faz-se uso da noção de sustentabilidade para 
introduzir o que equivaleria a uma restrição ambiental no processo de acumulação, sem afrontar ainda os 
processos institucionais e políticos que regulam a propriedade, controle, acesso e uso dos recursos naturais e 
dos serviços ambientais.”  

Embora a questão socioambiental esteja permeada de conflitos e isto se reflita no processo de 
elaboração de um novo paradigma, chegamos a um estágio em que já não há mais dúvidas nem 
questionamentos sobre alguns pontos básicos: vivemos uma crise de esgotamento do atual modo de 
produção; esta crise está se refletindo, de um lado, sobre o ambiente e, de outro, sobre o social; frente a esta 
crise – cuja denominação ainda não é consenso -, são necessárias mudanças urgentes, sob pena de afetarmos 
as gerações vindouras; devemos mudar os parâmetros de produção e consumo de nossas sociedades, mas a 
proposta do desenvolvimento sustentável ainda carece de definição e de sustentação, para que, talvez, torne-
se o novo paradigma almejado. 

Como colocado por Martins (1987, pp.49-50),  

muitos problemas permanecem por longo tempo sem solução simplesmente porque as pessoas, por temor 
ao conflito, relutam em reconhecer a existência de contradições reais, ou seja, contradições insanáveis, 
cujos termos não se deixam conciliar. 

Uma dessas contradições se manifesta no confronto da ideologia do crescimento com a ideologia 
ambientalista. O crescimento é uma meta que se desloca indefinidamente para frente e que, [...], não 
respeita barreiras. Em nome do crescimento – ou dos frutos que ele promete trazer – justificam-se 
intervenções que sacam contra o futuro a custa do sacrifício das condições ambientais existentes. Além 
disso, a experiência demonstra que o crescimento se dá por meio do surgimento do desequilíbrio [...]. Em 
contrapartida, temos a ideologia ambientalista que valoriza [...] a preservação ou a construção de relações 

harmoniosas entre o homem e a natureza [...] concepção presidida pela idéia do equilíbrio. 

Veiga (2005, p.208) concorda com esta colocação e acrescenta que, “em meio a tantas linhas 
especulativas, o que parece se destacar é uma forte visão convergente de que as sociedades industriais estão 
entrando em uma nova fase de sua evolução. E que essa transição será tão significativa quanto aquela que 
tirou as sociedades européias da ordem social agrária e levou-as à ordem social industrial. Ao mesmo tempo, 
as diversas versões sobre o ‘desenvolvimento sustentável’ parecem estar muito longe de delinear, de fato, o 
surgimento dessa nova utopia de entrada no terceiro milênio.” 

A questão ambiental, assim como a hídrica, não é um problema de ciência e tecnologia, mas uma 
questão política e social. Graças ao processo de conscientização e de politização da mesma, houve uma 
mudança em seu entendimento: o meio ambiente saiu de uma posição marginal e pode se tornar um “sujeito 
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político”. Embora em muitos países da América Latina – região onde se localizam nossos objetos de estudo -
, esta questão não seja vista como uma questão política, isto não a descaracteriza enquanto tal; além disto, a 
utilização de um discurso pretensamente “apolítico” também é uma forma política de tratar a questão.  

Os problemas ambientais têm ultrapassado a capacidade de intervenção do Estado (ver cap.2) e este 
fato, aliado à politização da questão, vem resultando - em graus diferenciados e em diferentes tempo e 
espaço - em um processo de mobilização de novos atores. Este novo contexto tem sido favorecido pelo 
referido apelo moral à nossa responsabilidade para com as gerações futuras, que resulta em maior divulgação 
de informações, na formação de uma opinião pública e, de certa forma, em um desejo maior de participar. 

Torna-se evidente a necessidade de se repensar os marcos em que se insere o desenvolvimento e de 
se efetuar uma série de reformas: no Estado, na relação deste com a sociedade; no funcionamento dos 
mercados; no processo de discussão e elaboração de políticas públicas, para citar algumas. Porém, antes de 
nos aprofundar nestas “reformas necessárias”, vamos nos deter, a seguir, na questão hídrica. 

 

 

1.2. A QUESTÃO HÍDRICA 

“Grandes civilizações nasceram, floresceram e se desenvolveram onde havia muita água, enquanto outras pereceram ou 
decaíram quando o suprimento de água deixou de ser abundante. Muitas pessoas ainda se matam pela água lamacenta de um 

poço ou de um rio, muitas ainda adoram os deuses da chuva, rezando para que a mandem por ser ela a fonte da vida.” 
(REBOUÇAS, 2004, p.40) 

 
1.2.1. A CONSTITUIÇÃO DA QUESTÃO HÍDRICA 

No contexto da crise socioambiental, a questão hídrica é uma das questões mais complexas com as 
quais devemos nos ocupar no momento.  

Envolvendo o elemento água, bem de uso coletivo, indispensável às atividades mais elementares 
para a sobrevivência dos seres vivos e à manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, a questão hídrica pode 
ser entendida de diferentes formas.  

Sob um viés estritamente técnico, a questão hídrica pode ser compreendida como um problema de  
oferta de água, cuja solução ocorre mediante a realização constante de obras para captar e distribuir 
quantidades cada vez maiores do recurso. Ampliando-se um pouco o conceito, a questão passa a se referir 
também ao aspecto qualitativo, envolvendo a oferta, mas também o cuidado com a qualidade da água 
ofertada e do serviço prestado, bem como do consumo efetuado - atenção ao desperdício, às perdas, etc. De 
acordo com esta visão, torna-se necessário administrar o equilíbrio entre a oferta e a demanda de água para 
resolver a questão.  

Entendemos, porém, que mesmo com este alargamento da concepção, ela ainda é insatisfatória, uma 
vez que assumimos o problema da água como um problema social, sujeito às relações de dominação. O 
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“ambiente e a água não existem como esferas desvinculadas das ações, ambições e necessidades humanas, de 
tal forma que tentar defendê-los sem levar em conta os problemas humanos seria dar à questão uma 
conotação de ingenuidade” (REBOUÇAS, 2004, p.61).  

A água é um recurso político, cujo controle resulta em uma forma de exercício de poder e domínio 
sobre determinados atores em um território. Sendo assim, o acesso à mesma está condicionado à posição que 
cada indivíduo ocupa em seu contexto, ou seja, seu poder aquisitivo, a localização de sua moradia ou 
negócio, o tipo de atividade que desenvolve, dentre outros fatores. Disto resulta que, mesmo nas áreas em 
que a água não é escassa, existem conflitos entre os diferentes usos e usuários da mesma e contradições que 
se refletem no modo como a questão é tratada.  

Ressaltamos que entendemos por conflito as tensões que se formam 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). 

Este conjunto de fatores torna essencial analisar criticamente os dados e as estatísticas apresentadas 
sobre a problemática, especialmente quanto à escassez de água, a fim de evitar que possíveis manifestações 
para mascarar a realidade, visando dar sustentação a determinadas ideologias, não nos passem despercebidas. 
Isto é particularmente importante uma vez que hoje se reconhece que o padrão atual de produção e consumo 
se esgotou e que vivemos uma crise socioambiental, na qual a água ocupa um lugar de destaque.  

A análise que fizemos a respeito da questão hídrica nos mostra que, grosso modo, ela vem sendo 
tratada sob dois enfoques: de um lado, estão aqueles que se aprofundam na gestão das águas – e sua 
escassez-, e, de outro, aqueles que se preocupam com a oferta e a ampliação dos serviços de água e esgoto. O 
primeiro grupo, a princípio, tende a enaltecer as questões normativas; já o segundo, as questões técnicas. 

Frente a isto, observamos que estão ocorrendo dois “movimentos” relacionados à água, os quais 
exigem uma profunda reflexão. O primeiro, seria o anúncio da chamada crise hídrica, relacionada à escassez 
de água no planeta, fato que não é consenso entre os especialistas, como iremos apontar à frente. O segundo 
“movimento” é a promoção da privatização dos serviços de saneamento como solução para resolver os 
problemas do setor, o que tem sido refutado pelas experiências desenvolvidas (ver cap.2 e 5).  

Na América Latina, a evolução destas duas propostas se dá em paralelo à retomada do processo de 
democratização e de revigoramento da ação da sociedade civil, no qual se está “abrindo caminho para a 
participação da sociedade [...] em assuntos que dizem respeito aos direitos individuais e coletivos e às suas 
condições de existência, à invenção de novas utopias e à construção de futuros possíveis.” (LEFF, 2000, 

p.301) Assim, tendo em vista que a água, por suas características inerentes, possui uma força inquestionável, 
seja como veículo de organização social, seja como elemento estruturador do território - e isto pode ser 
observado ao longo da História, nas mais diferentes civilizações -, verificamos que existem atores sociais38 
que começam a se conscientizar e a questionar as propostas efetuadas, tanto pelos que anunciam a escassez, 
como pelos que defendem a substituição do Estado pelo mercado na execução dos serviços relacionados à 
                                                 

38 Esta aproximação dos atores sociais com a questão hídrica se deu, especialmente, em virtude de sua convivência quotidiana com os 
problemas de falta de água potável em suas “torneiras” ou de carência de acesso aos sistemas de água e de esgoto. 
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água. Eles reconhecem que a insuficiência no abastecimento de água não ocorre apenas por questões técnicas 
e que, portanto, não pode ser resolvida somente pela adoção de soluções técnicas e maiores investimentos 
financeiros. Ao contrário, entendem que se trata “mais de um problema social intimamente relacionado com 
a questão democrática de toda a sociedade” (SPILLER, 2006, p.142).  

Estas constatações nos impulsionaram a elaborar uma definição da questão hídrica que fosse mais 
acorde com nosso entendimento. Para nós, esta questão pode ser compreendida como um problema que 
envolve o elemento água, em termos de sua disponibilidade, acessibilidade e distribuição, 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 usos múltiplos e diferentes usuários e consumidores.  

Assim, embora existam problemas que afetam ao planeta como um todo – como as mudanças 
climáticas -, de modo mais freqüente, os problemas são localmente percebidos, conferindo, em cada caso, 
uma característica diferenciada à questão hídrica. É para esta problemática que devemos buscar soluções, de 
acordo com o novo espírito que move as relações entre Estado, sociedade e mercado (ver cap. 2 e 3).  

A seguir, com o objetivo de trazer subsídios para o entendimento da questão, faremos uma 
reaproximação com relação ao tema no que tange à disponibilidade, acessibilidade e distribuição da água. 

 

1.2.2. REAPROXIMAÇÃO DO TEMA ÁGUA 

A) Considerações iniciais 

A água é um elemento natural essencial à vida, cujo ciclo “abrange a ocorrência e o movimento da 
água na hidrosfera (camada em torno da Terra que contém água nas formas líquida, de vapor ou de gelo), 
num circuito contínuo movido pela energia do Sol [...]. O volume total no ciclo é praticamente constante”. 
(ROCHA, 2002, pp.13-14) 

Em nosso planeta Terra - “Planeta Água” -, o estoque natural de água existente é da ordem de 
1.386.000.000km3, o qual se encontra dividido em águas salgadas (97,5%) – oceanos, mares e lagos salgados 
- e águas doces (2,5%) – rios e lagos, geleiras e calotas polares, pântanos e solos congelados (tabela 1). 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NA TERRA 
Reservatórios Volume (km³x106) Volume (%) Tempo médio de permanência 
Oceanos 1.370 94 4000 anos 

Geleiras e capas de gelo 30 2 10-1000 anos 
Águas Subterrâneas 60 4 2 semanas a 10.000 anos 
Lagos, rios, pântanos e 
reservatórios artificiais 

0,2 <0,01 2 semanas a 10 anos 

Umidade nos solos 0,07 <0,01 2 semanas a 1 anos 
Biosfera 0,0006 <0,01 1 semana 
Atmosfera 0,0130 <0,01 ~10 dias 
Fonte: TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000 
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Das águas doces39, cerca de 68,9% correspondem às geleiras, 0,9% aos pântanos e solos congelados 
e 29,9% encontram-se no subsolo. Assim, apenas 0,3% das águas doces estão livres na natureza e 
disponíveis para uso, embora existam diferentes padrões de qualidade40 nem sempre adequados ao consumo. 
Embora em termos percentuais o volume de água disponível para uso pareça pequeno, na verdade, ele 
corresponde a aproximadamente 44000km3/ano; por outro lado, de acordo com estimativas oficiais da 
UNESCO41, as demandas totais de água da humanidade são da ordem de 6000km3/ano (REBOUÇAS, 2004).  

O uso das águas das geleiras, embora já tenha sido cogitado por alguns indivíduos, além de ser 
inviável pela inacessibilidade das mesmas com relação aos centros consumidores, teria impactos 
incalculáveis sobre o equilíbrio da biosfera. A utilização dos aqüíferos, que representa uma saída a longo 
prazo, também merece cuidados uma vez que a apropriação destas águas normalmente se dá de forma 
privada, através da construção de poços, o que pode ocasionar o desvio de fluxos de água que, em outra 
circunstância, realimentariam os rios; também há o problema da sobre-explotação dos aqüíferos que pode ter 
efeitos colaterais, como o rebaixamento dos terrenos. Cabe ressaltar que, como os serviços de abastecimento 
são efetuados através da construção de redes, torna-se mais fácil a utilização das águas superficiais. Por fim, 
a utilização da água salgada para o abastecimento, mediante a “dessalinização”, apresenta um custo muito 
elevado, consome muita energia – petróleo – e causa impactos ambientais bastante negativos – salmoura, 
dióxido de carbono -, não sendo, portanto, uma opção viável.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divide as vazões de água disponíveis em duas categorias: o 
índice suficiente, com vazão acima de 2500m3/hab/ano, e o índice crítico, com 1500m3/hab/ano. Para outros 
autores, no entanto, o índice crítico é abaixo de 500m3/hab/ano. Há ainda a idéia de “estresse hídrico”, que se 
refere a uma disponibilidade inferior a 1000m3/hab/ano de água nos rios de um determinado território 42. 

Além destas diferentes classificações, alguns autores trabalham estabelecendo uma diferenciação 
entre escassez absoluta, que se relaciona à quantidade disponível, ou não, em determinado território , a qual 
pode gerar uma disputa entre os diferentes usuários pelo uso do volume de água disponível e, em 
determinados casos, até mesmo uma disputa pelo reuso da água; e escassez relativa que, além da quantidade, 
se refere à qualidade da água disponível e à possibilidade de acesso à mesma – inclusive quanto às tarifas 
cobradas, as quais podem ser inadequadas às diferentes rendas familiares que se pretende atender. Entretanto, 
tanto um tipo de escassez como o outro, resultam em uma concorrência pelo uso do bem escasso e podem 
levar a um conflito entre os interessados, isto é, à luta entre os atores pela apropriação – controle e destinação 
– de um recurso que valorizam e lhes é crucial: a água.  

 

                                                 

39 As águas doces diferem das salgadas pela baixa concentração de sais em sua composição; elas possuem um teor de sólidos totais 
dissolvidos (STD) inferior a 1000mg/l. 
40 Interessante observar que, como aponta Rebouças (2004, p.27), “o julgamento da qualidade da água para beber evoluiu do seu 
aspecto físico agradável para uma característica bacteriológica e, finalmente, química, onde teores ao nível de partes por bilhão (ppb) 
ou partes por trilhão (ppt) de alguns componentes passam a ser cada vez mais importantes para definição da potabilidade da água”. 
41 UNESCO- United Nations on Educational, Scientific and Cultural Organization. Monografia “World water resources at the 
beginning of the 21st Century”.  
42 Este conceito, postulado por Marlin Falkenmark, refere-se ao volume suficiente para atender às necessidades mínimas de água para 
manter uma qualidade de vida adequada em regiões moderadamente desenvolvidas situadas em clima árido (REBOUÇAS, 2004).  
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B) Escassez: um tema à parte 

Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre a escassez da água, em várias regiões do planeta, e 
muitos dados têm sido apresentados – alguns conflitando com esta idéia, outros, corroborando-a. Entretanto, 
como alerta Rebouças (2004, p.32), é preciso ser bastante cauteloso com as estatísticas. Evidencia -se a baixa 
porcentagem de águas doces “livres” para o uso, mas não se dá o mesmo destaque para o fato de que existem 
outros problemas relacionados à exploração da água.  

Se bem é verdade que muitas áreas atingiram um elevado nível de industrialização e urbanização e 
extrapolaram a capacidade de suporte e de abastecimento com fontes locais, o que as levou a importar água 
de boa qualidade de outras bacias, também é verdade que esta escassez está relacionada diretamente aos 
padrões de produção e consumo adotados e às tecnologias utilizadas no processo produtivo. Por outro lado, é 
preciso lembrar que alguns dos casos de escassez43 apontados são bastante antigos tais como o do Norte da 
África, do Centro Oeste dos Estados Unidos, do Nordeste brasileiro, do Norte mexicano e de Israel – este 
bastante conhecido pelos resultados positivos das ações realizadas para superar o problema da escassez.  

Contudo, embora existam bons exemplos no uso de técnicas para economizar e bem administrar a 
pouca água disponível, “poderá faltar [água] na torneira do indivíduo, à medida que este não tiver dinheiro 
suficiente para pagar pelos altos índices de perdas totais de água que se verificam, atualmente, tanto nas 
cidades quanto na agricultura.” (REBOUÇAS, 2004, p.35) 

Biswas (2001)44, por sua vez, argumenta que é necessário questionar os dados utilizados para os 
prognósticos com relação à escassez porque muitos deles não são confiáveis; além disto, lembra que a água 
em si é um recurso “renovável”  e, após o uso ou consumo, retorna ao sistema. Para este autor, se é que vai 
haver uma crise no setor, ela ocorrerá em razão da deterioração continuada da qualidade da água, em virtude 
dos impactos que sua exploração vem ocasionando, e da falta de investimentos em determinados setores, 
como o tratamento de efluentes domésticos, das águas residuais e da poluição difusa. Ele aposta nos avanços 
tecnológicos, no uso de maiores volumes de água subterrânea e na adoção - e aceitação - da cobrança pelo 
uso da água, a qual poderia estimular a economia do uso da água, o não desperdício. 

Arrojo (2006) também não corrobora a idéia de uma escassez generalizada de água e afirma que o 
grande número de pessoas sem acesso garantido à água potável é uma decorrência da contaminação de rios, 
lagos e aqüíferos e não de problemas propriamente de escassez de águas.  

 

C) Usos e explotação 

Com o objetivo de classificar os usos da água, de acordo com o impacto que ocasionam, “os técnicos 
separam os vários usos [...] em duas categorias: usos consuntivos, que implicam extração ou derivação de 

                                                 

43 Cerca de um terço dos países-membro das Nações Unidas sofrem há milênios com a escassez de água. 
44 BISWAS, Asit. “Crisis de los recursos hídricos”. In: BARKIN, David (comp.) Innovaciones mexicanas en el manejo del agua. 
Ciudad de México: Centro de Ecología y Desarrollo, UAM -Xochimilco, 2001. pp.27-33. 
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água dos rios ou do subsolo, consumo e posterior devolução de parte da água, geralmente com alteração da 
qualidade; e usos não consuntivos, em que não há extração das águas.” (ROCHA, 2002, p.30) (tabela 2) 

Os usos consuntivos produzem efeitos na qualidade dos recursos hídricos em virtude da poluição 
orgânica ou da poluição por substâncias tóxicas. No que tange à produção de energia (hidro)elétrica, cabe 
ressaltar que, embora constitua um uso não consuntivo, ela causa impactos indiretos na bacia, uma vez que a 
construção de barragens desloca populações, afeta os ecossistemas locais, etc.45 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DOS USOS DA ÁGUA  
CATEGORIAS DE USO TIPOS DE USO 
Usos consuntivos Abastecimento urbano 

Abastecimento industrial 
Irrigação 
Aqüicultura 

Usos não consuntivos Energia elétrica 
Navegação fluvial 
Pesca comercial 
Recreação, lazer 

Fonte: a autora com base em Rocha, 2002, p.31. 
 

Além desta classificação por tipo de uso, também há uma classificação pelas “funções” da água e 
uma correspondente tentativa de priorizá-las. Arrojo (2006, pp.184-185), propõe a seguinte divisão: 

o água para a vida - essencial à sobrevivência de todos seres vivos, coloca-se como um primeiro nível de 
prioridade, devendo ser reconhecido o acesso à mesma como um direito humano fundamental; 

o água para as atividades de interesse geral: necessárias para promover e garantir a saúde e a coesão 
social - como os serviços urbanos de saneamento (ver cap.5) -, enquadra-se como uma prioridade de 
segundo nível e deve se relacionar aos direitos sociais e ao interesse geral da sociedade; 

o água para o desenvolvimento: insumo para as atividades econômicas, enquadrando-se como “terceiro 
nível de prioridade, em conexão com o direito individual de cada um melhorar seu nível de vida”; aqui 
são extraídos os maiores volumes de águas de fontes superficiais e subterrâneas. 46 

É preciso refletir que, embora a água seja um recurso essencial à sobrevivência e às atividades, as 
necessidades com relação a ela não são exatamente as mesmas para todos os indivíduos. Como apontado por 
Harvey (1980, p.86), “as necessidades não são constantes porque elas são categorias da consciência humana e 
desde que a sociedade se transforma, a consciência da necessidade transforma-se também.”  

Considerando que a definição das necessidades de água é um produto social, relacionado a questões 
culturais, climáticas, etc., torna-se difícil estabelecer um volume padrão por pessoa por dia. “A maioria dos 
especialistas está de acordo em que todas as pessoas necessitam aproximadamente 50 litros de água 

                                                 

45 Segundo o Relatório da Comissão Mundial de Barragens, estima-se que ao longo do século XX, mais de 40 milhões de pessoas 
tenham sido forçadas a deixar suas moradias, em função de que tais áreas seriam inundadas por grandes represas.  
46 Para Arrojo (2006), haveria uma quarta função da água para usos produtivos, não legítimos ou ilegais, como a extração abusiva de 
aqüíferos e rios ou a contaminação dos mesmos através do despejo de materiais tóxicos. Alguns setores também apontam para o uso 
da água pelos ecossistemas para se manter em equilíbrio, o que seria um primeiro nível de prioridade. 
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diariamente para necessidades pessoais e domésticas, com um mínimo de 20 litros, mas também se necessita 
água para os alimentos, para o trabalho e para a proteção ambiental. É problemático calcular as necessidades 
para estes últimos usos, já que algumas pessoas não requerem água para tais propósitos enquanto outras 
requerem grandes quantidades de água para a irrigação e atividades comerciais. Portanto, é difícil determinar 
a quantidade exata de água à qual se tem direito para tais usos.” (LANGFORD; KHALFAN, 2006, pp.38-39)  

As experiências demonstram que os valores são muito díspares de caso para caso. Na Região 
Metropolitana de São Paulo, por exemplo, observa-se uma diferença entre o volume distribuído no município 
de São Paulo - entre 250 e 450 litros por habitante por dia – e nos demais municípios da região - 300 a 350 
litros/hab/dia. No Vale do México, a diferença é ainda maior : no Distrito Federal fica entre 40 a 650 
litros/hab/dia, e, nos municípios da Zona Metropolitana, a média é de 185 litros/hab/dia . Contudo, nem todo 
este volume chega aos consumidores em virtude de fugas na rede, desperdício, etc. Outro exemplo, é o caso 
da África do Sul, onde recentemente foi implantada uma política – Basic Human Needs Reserve – a fim de 
garantir o acesso das camadas mais pobres à água. O valor estipulado foi de 20 litros por habitante/dia.  

Ao longo dos anos, a exploração da água vem sendo feita de forma contínua, sistemática e, por 
muitas vezes, inadequada, especialmente a partir do início do processo de industrialização e de urbanização 
dos países - momento em que se passou a usar novas técnicas na produção e ocorreu uma concentração das 
atividades produtivas e da população. À medida que tais processos se intensificaram, os problemas 
relacionados à contaminação da água se agravaram e novas questões surgiram; houve um aumento 
progressivo da demanda ao mesmo tempo em que se observou uma redução da porcentagem de água potável 
por habitante no planeta.47 

Embora se aponte o crescimento populacional como o grande culpado pela crise hídrica, em função 
do aumento da demanda, não se pode perder de vista o fato de que este setor consome apenas 10% do total 
mundial, cabendo à irrigação o consumo de 70% do volume total e à indústria, 20%. Há que ressaltar 
também que o setor industrial, de modo geral, vem ampliando sua demanda, sendo que as pequenas e médias 
indústrias têm se inserido como usuárias do serviço público de abastecimento.  

No que diz respeito ao aumento da demanda de consumo doméstico, é interessante observar que, 
embora se critique o aumento populacional, não se faz referência ao fato de que, em função dos avanços 
tecnológicos, desarticulados de preocupações ecológicas, houve também uma mudança dos padrões de vida 
da população, em especial das classes médias e altas -, resultando em um aumento dos volumes de água 
requeridos pelas atividades humanas - ou desperdiçados pelas mesmas.  

O modo como a água é explorada, ou utilizada, também causa impactos sobre a quantidade e a 
qualidade da mesma, por isto, há que se observar: a existência de uma infra-estrutura insuficiente, ou 
deteriorada, particularmente em áreas urbanas marginalizadas; os baixos investimentos para ampliação e 
manutenção da rede; o fornecimento pouco eficiente da água - perdas físicas na rede -; a utilização pouco 
eficiente da água fornecida - altos índices de desperdício (30 a 40% no uso doméstico e 90% no agrícola com 
métodos “inadequados”); degradação e contaminação das águas pelo despejo in natura de efluentes 

                                                 

47 O desperdício - ou gerenciamento ineficiente – foi apontado como a causa da queda de 37% na disponibilidade de água no mundo, 
entre os anos de 1970 e 1995 (jornal Folha de São Paulo. 02/07/99. Caderno especial: Ano 2000. Água, comida e energia). Na 
agricultura, em média, são desperdiçados 40% da água; nos centros urbanos, as perdas ficam ao redor de 50% da água fornecida. 
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domésticos, industriais e agrícolas (REBOUÇAS, 2004; LANGFORD; KHALFAN, 2006). Há também o impacto 
negativo do crescimento desordenado das cidades sobre os recursos hídricos. 

Este conjunto de problemas, provocados pela ação humana, soma-se às características naturais de 
cada sítio, em termos de hidrografia, clima, relevo, tendo graves conseqüências sobre a qualidade, a 
disponibilidade, a acessibilidade e a distribuição do recurso hídrico. 

 

D) Acessibilidade e Distribuição 

Os dados anteriores nos mostram que não há escassez de água generalizada no planeta. Contudo, é 
preciso destacar que, estes números não esclarecem as disparidades regionais nem as oscilações no tempo – 
eventos como secas ou inundações – que de fato existem; diferenças decorrentes das características 
topográficas, climáticas, dentre outras, as quais determinam a disponibilidade de água em determinada área. 

Mas não se pode confundir disponibilidade com acessibilidade ao recurso. A existência de água em 
uma dada localidade não significa necessariamente que toda a população daquela área terá acesso à mesma 
porque este está condicionado à existência de obras de infra-estrutura para derivar a água de uma 
determinada fonte, tornar sua qualidade adequada ao uso requerido, e distribuí-la aos diferentes grupos 
sociais, seja na cidade ou no campo. 

A instalação desta infra-estrutura e a prestação dos serviços dependem de vários fatores. Pode-se 
observar que estes serviços tendem a ter uma cobertura maior nas áreas mais favoráveis à sua implantação, 
ou ainda, nas áreas onde se concentra a população de renda mais elevada; não há uma relação direta entre 
seleção de investimentos e áreas prioritárias - carentes e deficitárias. 

É por isto que, como destacam Castro et al (2005, p.8), “apesar do fato de que, na média, existe água 
suficiente para todos os seres humanos sobre a Terra, 1100 milhões de pessoas (17% da população mundial) 
não têm acesso à água potável. Além disto, os números apresentados não refletem as irregularidades na 
qualidade da água distribuída e usada para beber, a qual, em muitos casos, é inadequada.” 

Como dissemos, verifica-se uma cisão na forma de tratar a questão hídrica: alguns concentram seus 
esforços na gestão da água e, outros, nos serviços de saneamento básico. A seguir, vamos apontar como estes 
temas permearam as principais discussões sobre a questão hídrica e quais foram as propostas apresentadas.  

 

1.2.3. PROCESSO DE CONSCIENT IZAÇÃO E POLITIZAÇÃO DA QUESTÃO HÍDRICA: TEMAS 

PREDOMINANTES 

A conscientização sobre a questão hídrica se deu paralelamente ao processo de conscientização sobre 
a questão ambiental; neste processo, a questão hídrica foi sendo compreendida e tratada, a partir dos 
conceitos de meio ambiente adotados e da relação destes com o modelo de desenvolvimento vigente. 
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Neste processo, a ONU, com apoio da OMS e da Organização Pan-americana de Saúde, promoveu, 
em 1977, a Conferência sobre Água, em Mar del Plata, Argentina, na qual foram discutidos : os impactos da 
contaminação da água – superficial e subterrânea - sobre a saúde (quadro 2); a eficiência na utilização da 
água; as políticas nacionais para regular o uso, o planejamento e a conservação da água; desastres naturais, 
como inundação e seca; informações hidrológicas; educação, capacitação e pesquisa; e cooperação regional e 
internacional.  

QUADRO 2 – DOENÇAS RELACIONADAS À ÁGUA  
No de pessoas que contraem doenças por escassez ou contaminação da água: 82 milhões de 
pessoas/ano (2,2 milhões de mortes) 
No de doenças transmitidas pela água (OMS): 22 doenças (cólera, febre tifóide, malária, dengue, 
hepatite, tracoma, esquistossomose, diarréia.) 
No de pessoas que morrem por causa da diarréia: 1,1 a 2,1 milhões/ano, das quais 90% crianças 
com menos de 5 anos. 
Uma criança européia ou norte-americana é 520 vezes menos susceptível a morrer por diarréia que 
uma criança africana. 
Para cada dólar investido em saneamento básico economiza-se de 4 a 5 dólares em investimentos 
médicos e hospitalares 

Fonte: A autora com base em PETRELLA, 2002. 
 

Nesta reunião, influenciada pelas reflexões geradas após a Conferência de Estocolmo e a crise do 
petróleo (1973), começaram se “delinear” as duas faces da  questão hídrica: o saneamento e a gestão da água. 

Com relação ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário , a ONU, considerando a 
recomendação da Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos – HABITAT, realizada 
em 1976, proclamou o decênio 1980-1990 como a “Década Internacional de Água Potável e Saneamento 
Ambiental” e propôs como meta que se realizassem ações para “permitir que todos os homens e mulheres do 
mundo tivessem acesso à água potável segura até 2000.” Disto resultou um Plano de Ação, onde os países 
participantes, levando em conta que todos os povos  têm direito à água potável, em quantidade e qualidade 
de acordo com suas necessidades básicas - não importando o estágio de desenvolvimento econômico em que 
se encontrem -, comprometeram-se a realizar esforços para melhorar os níveis de abastecimento de água e de 
serviços de saneamento até 1990. Contudo, de imediato, sentiu-se claramente que as metas estabelecidas 
dificilmente seriam alcançadas, pois, assim como havia ocorrido na Conferência de Estocolmo, as diferenças 
entre os países pareciam irreconciliáveis e se notou uma falta de vontade política por parte da maioria dos 
países envolvidos (REBOUÇAS, 1999).  

Para responder a estes problemas, bem como à questão da contaminação das águas, uma das soluções 
que se propôs baseou-se na realização de obras hidráulicas  e na adoção de técnicas  adequadas ao 
aproveitamento racional de água, mormente o planejamento de bacias hidrográficas  (ver cap.5). 

Posteriormente, na Consulta Mundial sobre Abastecimento de Água Potável e Saneamento, realizada 
em Nova Délhi, Índia, em 1990, foi efetuada uma avaliação das ações realizadas na década anterior e 
concordou-se que pouco se havia evoluído no tratamento do problema e a meta inicial precisava ser revista. 
Os países presentes adotaram, então, como novo objetivo promover o atendimento a cem por cento da 
população com serviços de água até o ano de 2025, ou seja, mantinha-se como meta o atendimento total da 
população, mas prolongava-se por mais 25 anos o prazo estabelecido inicialmente. Para atingir este objetivo, 
os países deveriam investir o dobro do que já haviam efetuado até aquele momento e, segundo se supunha, 
os recursos financeiros adicionais viriam da cooperação bilateral ou multilateral. Mas este pressuposto teve 
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que ser colocado de lado porque os países centrais estavam enfrentando problemas internos e, portanto, seus 
investimentos externos e ajudas financeiras diminuíram. Frente a isto, os países periféricos adotaram como 
uma de suas estratégias a privatização de setores sob responsabilidade do poder público, tal como os serviços 
de abastecimento. (ver cap.2) 

Cabe destacar que, anteriormente a esta reunião, a OXFAM-Quebec e organizações não-
governamentais – ONGs, já haviam se adiantado no “Balanço da Década”, realizando o Fórum Internacional 
de Montreal. Neste evento, ONGs, provindas de diferentes continentes e envolvidas com educação e 
assistência ao desenvolvimento, comprometeram-se a trabalhar para melhorar os resultados; as bases para as 
ações posteriores ficaram registradas na Carta de Montreal. Manteve-se o acesso à água enquanto um direito 
de todos e enfatizou-se que deveriam ser priorizadas as ações para levar a água aos excluídos e concentrados 
esforços para preservar as fontes de recursos hídricos no planeta. Caberia tanto ao poder público, como à 
sociedade civil, a responsabilidade pelo abastecimento de água.  

Dez anos após estas duas reuniões, durante a Cúpula do Milênio, a questão do saneamento foi 
novamente trazida para o debate e se apontou que os resultados alcançados, entre 1980 e 2000, estavam 
muito aquém do estabelecido. Assim, ao assinar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, acordou-se 
que seria adotado o ano de 2015 como prazo final para que se reduzisse à metade o percentual de pessoas 
sem acesso à água potável e a serviços básicos de saneamento no mundo – objetivo 7, meta 10 (quadro 3). A 
partir de então, as metas estabelecidas passaram a permear o discurso das Nações Unidas e as reuniões 
posteriores, como a de Monterrey e a de Johannesburgo, ambas em 2002. 

QUADRO 3 – OBJETIVOS DO MILÊNIO: OBJETIVO 7 - GARANTIR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
OBJETIVO METAS INDICADORES a 

9. Incorporar os princípios do 
desenvolvimento sustentável nas 
políticas e nos programas nacionais e 
inverter a perda de recursos do meio 
ambiente 

25. Proporção da superfície coberta por bosques 
26. Relação entre zonas protegidas para manter a diversidade 
biológica e a superfície total 
27. Uso de energia (equivalente em quilos de petróleo) por 1 dólar 
do produto interno bruto 
28. Emissões de dióxido de carbono per capita e consumo de 
clorofluorocarbonetos (CFC) que esgotam a camada de ozônio (ton) 
29. Proporção da população que utiliza combustíveis sólidos 

10. Reduzir para a metade, para o ano 
2015, a porcentagem de pessoas que 
careçam do acesso sustentável à água 
potável e a serviços básicos de 
saneamento  

30. Proporção da população com acesso sustentável a fontes 
melhorada de abastecimento de água, em zonas urbanas e rurais 
31. Proporção da população com acesso a serviços de saneamento 
aperfeiçoados, em zonas urbanas e rurais.  

7 - GARANTIR A 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

11. Melhorar consideravelmente, para o 
ano 2020, a vida de pelo menos 100 
milhões de habitantes de cortiços  

32. Proporção de domicílios com acesso à propriedade segura. 

a O Programa da ONU para os Assentamentos Humanos concordou em incluir outras quatro dimensões: i) acesso à água potável 
em cortiços; ii) acesso ao saneamento básico em cortiços; iii) durabilidade da habitação; e iv) área suficiente para viver. 
Fonte: Organização das Nações Unidas, 2005, p.177. 

 

Pode-se observar que, a cada reunião realizada, as metas relacionadas aos serviços de saneamento 
básico foram revistas e abrandadas, diminuindo as pretensões dos países envolvidos. Além disto, com 
exceção das metas do milênio, observa-se que os serviços de esgotamento sanitário – coleta e tratamento –, 
foram preteridos ou ignorados, apesar de sua extrema importância para garantir uma qualidade satisfatória 
dos recursos hídricos existentes. Por outro lado, também não se fez menção às disparidades socioeconômicas 
entre a população e sua relação com a cobertura dos serviços de abastecimento. 
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A gestão da água também foi delineada na Conferência de Mar del Plata, tendo sido feitas algumas 
recomendações no que se refere à: elaboração de uma política nacional da água, entendida como elemento 
indispensável ao desenvolvimento de um país; adequação dos arranjos institucionais à nova proposta; 
participação do público, em especial, dos usuários , no processo de tomada de decisão; e adoção de 
instrumentos econômicos , com o objetivo de controlar o desperdício, para citar algumas. 

Alguns destes temas foram retomados na Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente: o 
Desenvolvimento na Perspectiva do Século XXI, realizada em Dublin, Irlanda, em 1992. Nela, os 
participantes alertaram para a urgência de se adotar medidas para enfrentar os problemas hídricos e 
propuseram que se avaliasse, valorizasse e gerenciasse os recursos hídricos sob a perspectiva do 
desenvolvimento sustentável. Para lograr a sustentabilidade, consideraram necessário que tanto o Estado 
como as comunidades assumissem sua parcela de responsabilidade e efetuassem as mudanças legislativas e 
institucionais necessárias, bem como uma requalificação dos envolvidos e campanhas de sensibilização.  

O resultado destas discussões foi condensado na  Declaração de Dublin, que apontou os quatro 
princípios básicos a serem adotados para guiar um novo modelo de gestão das águas, mais conforme à 
proposta do desenvolvimento sustentável; tais princípios foram reafirmados na CNUMAD (quadro 4).  

QUADRO 4 – PRINCÍPIOS DA DECLARAÇÃO DE DUBLIN – 1992 
Princípio no 1 A água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento e o 

meio ambiente.  
Princípio no 2 O aproveitamento e a gestão da água deve se inspirar em um planejamento baseado na participação 

dos usuários, dos planejadores e dos responsáveis pelas decisões em todos os níveis.  
Princípio no 3 A mulher desempenha um papel fundamental no abastecimento, na gestão e na proteção da água.  
Princípio no 4 A água tem valor econômico em todos seus diversos usos e dever-se-ia reconhecê-la como um bem 

econômico. 
Fonte: elaborado pela autora com base em CEPAL, 1998. 

 

A partir de então, pelo menos no discurso, determinados pontos da Declaração de Dublin foram 
incorporados por representantes dos governos e das ONGs, que vinham acompanhando as discussões e 
atuando na tentativa de reverter o quadro crítico das águas. Dentre estes pontos destacamos: a adoção da 
gestão integrada da água, considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais, no âmbito da bacia 
hidrográfica; a idéia de governança, isto é, da responsabilidade compartilhada entre o poder público e a 
sociedade, em especial os usuários; a elaboração de políticas que considerem a mulher como produtora e 
consumidora, o que é fundamental em algumas regiões, como na África; e, principalmente, o 
reconhecimento da água como um bem econômico.  

Embora nesta Declaração se tenha apontado a necessidade de reconhecer o direito humano de acesso 
à água potável e ao saneamento, este item ganhou menos destaque por parte dos governos. Existem alguns 
pontos de tensão e divergências no entendimento deste direito; para alguns, sua concessão e a gratuidade do 
serviço estão interligadas; para outros, trata-se de garantir o acesso a um preço acessível e justo. 

Tendo em vista que, nos anos que se seguiram a esta  reunião, poucos avanços foram observados 
neste campo e os problemas hídricos se agravaram, a ONU decidiu realizar a Conferência Internacional 
sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, em Paris, França, em 1998. Durante esta Conferência, um tema 
que ganhou grande destaque foi a questão financeira e pode-se notar o empenho de alguns segmentos para 
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conseguir 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, o que vai de encontro às colocações de 
Barraqué (1999a), para quem, na maioria dos casos, o problema não é propriamente de escassez de água, mas 
sim escassez de recursos financeiros para realizar as obras necessárias. 

Além desta questão, também se assumiu a necessidade de: reforçar as instituições, em particular as 
locais, e de capacitar e informar os profissionais e usuários; promover a colaboração entre os setores público 
e privado, apoiar o processo participativo de tomada de decisões e estimular a cooperação internacional; 
adotar os princípios usuário-pagador e poluidor-pagador 48 e elaborar planos de bacia hidrográfica, com base 
no desenvolvimento dos conhecimentos e dos profissionais e do intercâmbio de informações. Note-se que 
tais posições acabaram permeando as propostas de gestão das águas em vários países. 

 

1.2.4. ABORDAGEM DA QUESTÃO: DUAS VERTENTES 

Frente a esta problemática e tendo como base a redefinição do conceito de desenvolvimento, o 
entendimento sobre a questão hídrica em nossas sociedades foi revisto, bem com as formas de tratá-la.  

Como vimos, ao longo da discussão sobre o novo paradigma da sustentabilidade, grosso modo, se 
consolidaram duas abordagens epistemológicas contrastantes: a corrente instrumental – hegemônica - e a 
corrente ecocêntrica. Esta divisão, por contigüidade, incidiu também no tratamento da questão hídrica. 

De acordo com a primeira abordagem, a água é vista como um bem econômico, uma mercadoria; 
neste sentido, a única forma de tratar os problemas relacionados à água é tratando-a com tal. No contexto das 
reformas neoliberais, isto equivale a dizer adotando instrumentos econômicos para regular o uso e a 
exploração, por um lado, e privatizando os serviços da água, por outro. 

Com relação ao primeiro aspecto, entende-se que a água deve ser valorada, ter um preço, e que os 
investimentos realizados para o abastecimento público de água, agricultura e indústria devem ser 
recuperados. “Este ponto de vista recebe apoio qualificado de ambientalistas preocupados com o desperdício 
de água e dos atores do desenvolvimento, que indicam que as empresas de serviço público de água muitas 
vezes não têm fundos suficientes para expandir a cobertura.” (LANGFORD; KHALFAN, 2006, p.32) 

O segundo aspecto refere-se à privatização dos serviços de abastecimento de água, com base na 
premissa de que a gestão privada de serviços de água aumenta a eficiência e prove capital para as empresas 
públicas de água que carecem de fundos. Durante muito tempo se considerou que a tarefa de abastecer de 
água a uma sociedade cabia ao Estado; contudo, frente a ineficiência do serviço prestado e a problemas de 
corrupção, surgiram muitas críticas. Em paralelo a isto, a crise econômica sofrida pelos países e a pressão 
exercida por algumas instituições internacionais , como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 
                                                 

48 O princípio poluidor-pagador foi definido, em 1972, pela OCDE, e diz que o poluidor deve arcar com todas as despesas relativas às 
medidas necessárias para que o meio ambiente permaneça em estado aceitável, as quais deverão ser realizadas pelo poder público. O 
princípio usuário-pagador, por sua vez, foi formulado pela OCDE, em 1987, como uma extensão do conceito anterior, recomendando 
a utilização de mecanismos de formulação de preços da água, que considerem os custos relacionados à diminuição e à deterioração 
dos recursos hídricos. (MARTÍNEZ Jr, Francisco. Princípio usuário-pagador e desenvolvimento sustentável. in: THAME, 2000). 
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– FMI, que, desde os anos 90, vincularam novos empréstimos no setor da água à eliminação de subsídios 
públicos, à introdução de tarifas que conseguissem recuperar os investimentos e à abertura do processo de 
privatização a empresas estrangeiras, tiveram um papel decisivo para que ocorressem transformações no 
setor. Segundo se enfatizava, o setor privado seria a solução aos problemas, uma vez que, para alguns, é “um 
símbolo de eficiência, lucratividade, flexibilidade e eqüidade, enquanto que o Estado [...] é o sinônimo de 
burocracia, ineficiência, rigidez, letargia e corporativismo.” (PETRELLA, 2002, p.78) Assim, embora ao redor 
do mundo mais de 90% deste serviço ainda sejam administrados pelo poder público, a privatização ganha 
espaço. Isto ocorre ao lado de um processo de crescente desregulação pública a favor das exigências do 
mercado, no qual se modificam as relações entre Estado e empresas privadas. 

Um terceiro aspecto a se destacar, no contexto da abordagem instrumental, é a idéia de que os 
recursos hídricos devem ser de propriedade privada. Embora esta proposta não tenha ganhado muitos 
adeptos, nota-se que o Banco Mundial e o FMI advogam a favor da mesma, particularmente, no que diz 
respeito aos mercados de direitos de água.  

A abordagem ecocêntrica, por sua vez, trata a água enquanto um recurso natural essencial à vida e, 
por isto, assume o acesso à mesma como um direito humano fundamental, universal, indivisível e 
inalienável, interdependente com outros direitos e igualmente exigível do Estado em seu dever de fiador, 
protetor e promotor de todos os direitos humanos.49 Assim, baseando-se em fundamentos legais e normativos 
universais, se pode responsabilizar os atores relevantes, sejam eles do aparelho estatal ou do setor privado, 
mesmo que isto não represente uma garantia  efetiva de que serão efetuadas grandes reformas no setor. 

Para Langford e Khalfan (2006), esta abordagem possui algumas características-chave que 
contribuem para melhorar o acesso à água, tais como: 

o implica que os governos devem dar prioridade ao acesso de serviços básicos de água para todos, usando 
os recursos disponíveis e favorecendo aos grupos com maiores carências; 

o faz do direito à água uma questão legal, mais do que caridade ou mercadoria; assim, dá base para que os 
indivíduos e os grupos possam cobrá-lo do Estado e para que as comunidades possam gerir o uso da 
água, sem que o Estado interfira; 

o implica que não seja  discriminatório e que atenda comunidades vulneráveis e marginalizadas; 

o exige a consulta e a participação das comunidades afetadas pela cobertura do serviço e pela conservação 
dos recursos hídricos. 

Esta abordagem é defendida, principalmente, por entidades sociais, para as quais, o fato de que a 
gestão pública dos serviços de saneamento seja burocrática e ineficiente, não é motivo para que se proponha, 
automaticamente, a substituição do Estado por empresas privatizadas. O ideal, segundo as mesmas, seria 
“assumir o desafio de uma profunda reforma da função pública, baseada na transparência, em uma saudável 

                                                 

49 Cabe lembrar que “os direitos do homem constituem em classe variável, como a história destes últimos séculos demonstra 
suficientemente. O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições históricas, 
ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das 
transformações técnicas, etc.” (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p.38) 



Capítulo 1 – A Questão 

 48 

concorrência através da informação e do contraste público com outros serviços (benchmarking) e de novos 
enfoques de gestão participativa.” (ARROJO, 2006, p.185)  

Neste sentido, os grupos de defesa do direito à água e alguns movimentos sociais distinguem três 
tipos de enfoque do serviço: i) o enfoque público, no qual o poder público deve tomar as decisões sobre o 
preço da água, as empresas de água devem ser propriedade do governo e a água é de propriedade pública; ii) 
o enfoque comunitário - ou local -, no qual o controle é efetuado localmente, pela própria comunidade – por 
isto mais sustentável, eqüitativo e eficiente; e iii) o enfoque social - ou de direitos humanos -, que aponta o 
acesso universal à água, suficiente às necessidades básicas, como uma prioridade absoluta e não negociável. 

Existem também outras abordagens menos radicais , que alertam para o fato de que, embora seja 
necessário incluir princípios de racionalidade econômica, com o objetivo de resolver, ou minorar, os  
problemas de gestão das águas, o fato de se reconhecer que a água tem um valor econômico não implica, 
necessariamente, que ela seja conceituada como um bem econômico, de acordo com a teoria que distingue 
entre bens públicos e bens econômicos – sendo que estes excluem quem não pode pagar. (CASTRO, 2005)  

Esta discussão sobre as diferentes formas de se abordar a água é fundamental, uma vez que é a partir 
delas que são definidos os pressupostos que irão nortear as políticas públicas a serem elaboradas no tocante à 
questão hídrica. Ou seja, é a partir da definição do valor da água – valor de troca ou valor de uso -, que serão 
definidas as relações de poder e as maneiras de se resolver os conflitos quanto ao uso deste recurso. Assim, 
acompanhando o rumo destas mudanças - pelo menos nas intenções –, vamos apresentar a seguir, um 
instrumento que reconheceu, a nível internacional, o direito humano à água.  

 

1.2.5. DIREITO HUMANO DE ACESSO À ÁGUA: A PERSPECTIVA DA ONU 

O Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais50 das Nações Unidas adotou, em 2002, a 
Observação Geral no 15, na qual é reafirmada e desenvolvida a idéia do direito humano de acesso à água, em 
quantidades e qualidades adequadas a seu consumo pessoal e doméstico. O reconhecimento deste direito 
fundamentou-se nos artigos 11 e 12 do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, onde consta que todos têm o direito a um nível adequado de vida, inclusive no que diz respeito à 
alimentação, vestimenta e habitação, bem como à saúde, o que permitiu considerar a água como incluída 
dentro da categoria de elemento indispensável para assegurar um adequado nível de vida; direito este já 
presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 194851.  

                                                 

50 Este Comitê, composto por especialistas independentes eleitos pelos 145 Estados-membros do Pacto Internacional, tem como 
responsabilidade examinar os relatórios dos Estados sobre a implantação do referido Pacto e preparar as Observações Gerais sobre o 
conteúdo das obrigações legais que os Estados assumiram sob o Pacto. Tais observações têm autoridade uma vez que é a única 
instituição internacional com mandato formal para interpretar este Pacto (LANGFORD; KHALFAN, 2006). As Observações Gerais 
deste Comitê podem ser encontradas no sítio: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/HRI.GEN.1.Rev.7.Sp?Opendocument (em 
espanhol). 
51 “Toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado que lhe assegure, assim como a sua família, a saúde e o bem-estar, e em 
especial, a alimentação, a vestimenta, a habitação, a assistência médica e os serviços sociais necessários...” (artigo 25, parágrafo 1) 
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O Comitê considera, sob proteção da lei, a água necessária para o uso pessoal e doméstico - 
consumo, cocção, higiene e, onde necessário, saneamento -, adotando como volume mínimo 50 litros por 
habitante dia. De acordo com o mesmo, identificam-se cinco elementos-chave do direito à água (parágrafo 

12): i) a água deve estar disponível em quantidades suficientes para as necessidades pessoais e domésticas; ii) 
deve ser de uma qualidade adequada, o que significa também ter acesso a um saneamento adequado; iii) deve 
ser acessível às pessoas o mais próximo possível de suas casas; iv) o acesso deve se basear na eqüidade e na 
não-discriminação; e v) o custo da água deve ser acessível - em nenhum momento é afirmado que o direito 
ao acesso à água implica em sua gratuidade. 

A Observação Geral no 15 alerta para o fato de que existem alguns fatores relacionados ao acesso à 
água que permanecem em todas circunstâncias e lugares a saber: a suficiência, a segurança, o custo adequado 
à capacidade de pagamento das pessoas (affordability) e a acessibilidade (quadro 5). 

QUADRO 5 – OBSERVAÇÃO GERAL 15 - FATORES CONSTANTES NO PROCESSO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
FATOR DEFINIÇÃO 
Suficiência O abastecimento de água por pessoa deve ser suficiente e regular para as necessidades individuais diárias. Uma 

quantidade suficiente é de aproximadamente 50 litros - ou o nível mínimo essencial de, aproximadamente, 20 
litros -, a menos que o Estado Parte do Pacto possa demonstrar que assegurar uma quantidade suficiente não é 
possível no contexto de máxima disponibilidade de recursos e assistência (Obs. Geral no.3). Alguns indivíduos e 
grupos podem também requerer água adicional em virtude de condições de saúde, clima e trabalho.  

Segurança A água necessária diariamente para cada indivíduo deve ser livre de micróbios e substâncias que constituam uma 
ameaça à saúde da pessoa e ser de cor, odor e sabor aceitáveis. 

Affordability (“ter 
capacidade para 
pagar”) 

Os custos, diretos e indiretos, associados com a segurança da água potável devem ser adequados (affordable) e 
não devem comprometer a realização de outros direitos do Pacto. Isto deve ser obtido através de: (a) uso de um 
conjunto de técnicas e tecnologias de baixo custo; (b) políticas tarifárias apropriadas tais como água gratuita ou 
de baixo custo; e (c) complementação de renda. 

Acessibilidade A água potável deve ser acessível em todo domicílio, instituição educacional e de trabalho. Todos devem ter 
acesso, em condições seguras, às instalações e serviços adequados ou fontes naturais de água, para segura e 
adequadamente usar a água. Onde as instalações hidráulicas não são correntemente acessíveis, os Estados Parte 
deste Pacto devem adotar passos imediatos para assegurar que as pessoas afetadas tenham acesso às 
instalações ou serviços que: (a) forneçam água suficiente, segura e regular; (b) tenham um suficiente número 
de saídas de água para evitar que se espere tempos proibitivos; (c) estejam em uma distância razoável da casa.  

Fonte: elaborado pela autora com base em Economic and Social Council (ECOSOC). “Substantive issues arising in the 
implementation of the international covenant on economic, social and cultural rights”. Distr. GENERAL FUTURE E/C.12/2002/11. 29 
July 2002. Pp.2-3. 

 

Diante disto, as obrigações dos governos se dividem em três vetores: “dever de respeitar”, “dever de 
proteger” e “dever de cumprir”. 

O dever de respeitar se refere ao reconhecimento do acesso das pessoas ao recurso, não devendo ser 
tomadas medidas arbitrárias para desconectá -las do serviço de abastecimento. Este dever se conecta aos 
Objetivos do Milênio que assumiu como meta a redução pela metade das pessoas sem acesso à água até 
2015, porque ampliar a cobertura e não garantir que o abastecimento seja contínuo são atitudes incoerentes 
com os objetivos.  

O dever de proteger, por sua vez, relaciona-se à proteção do direito de terceiros à água, o que inclui 
cuidados com a contaminação das fontes e com processos de privatização dos serviços relacionados à água, 
sem uma adequada regulação. Embora não se tenha assumido posição contrária à privatização, foram 
especificados três requisitos que devem guiá-la: 1) a empresa deve atuar de forma transparente e 
participativa; 2) deve haver uma regulação bem estruturada e independente, que obrigue a empresa privada a 
cumprir o contrato efetuado; e 3) o poder público deve estimular a colaboração dos atores privados no 
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cumprimento do direito à água de forma direta ou indireta – isto se relaciona com os problemas enfrentados 
por muitos países52. 

Por fim, o dever de cumprir diz respeito ao dever dos governos de disponibilizar todos seus recursos 
com o objetivo de cumprir com o direito à água no menor prazo possível, o que inclui a montagem de uma 
estratégia, o planejamento das ações, a busca de recursos financeiros e o estabelecimento de compromisso de 
co-responsabilidade com os cidadãos, ONGs, dentre outros. 

Não se pode ignorar, porém, que estes deveres se relacionam àquelas pessoas que já estão conectadas 
à rede e não fazem referência ao grande número de pessoas que não tem acesso à rede e que, portanto, tem 
que adquirir a água necessária para seu uso por meio de caminhões-pipa – normalmente, informais -, 
pagando altos preços por uma água que não está sujeita a um controle mínimo de qualidade. Para que este 
reconhecimento tenha resultados efetivos , mais que respeitar estes deveres, é preciso que os países-membro 
das Nações Unidas, que assumiram o acesso à água como um direito, superem o longo caminho entre o 
discurso e a prática, elaborem e adotem políticas de águas no âmbito de seus territórios.  

A seguir, vamos recuperar algumas idéias apresentadas e estabelecer alguns parâmetros para 
entender a chamada “crise hídrica”.  

 

1.2.6. “CRISE DE SUSTENTABILIDADE” 

Os conflitos relacionados à água não são novos; pode-se encontrar na história conflitos milenares 
com relação à sua apropriação e contaminação e, mesmo, ao esgotamento de suas fontes. Contudo, hoje , 
mudou a escala e a complexidade destes problemas, o que exige uma outra forma de analisá-los e tratá -los. 

Para muitos estudiosos, vivemos uma “crise hídrica”, relacionada à escassez de água. A distribuição 
desigual do recurso, no espaço e no tempo, e o crescimento acelerado e intenso da população, especialmente 
nos grandes centros urbanos e nos países em desenvolvimento, que elevam sobremaneira o consumo da água, 
seriam os grandes culpados da crise. Por isto, propõem investimentos maciços em infra-estrutura e na 
manutenção dos serviços e obras e a adoção de mecanismos para “controlar” o ciclo da água - a oferta -, e  
crescimento populacional. Contudo, ao apresentá-la como um problema técnico, acaba-se despolitizando a 
questão. Este grupo não faz menção ao modo como a água vem sendo explorada e à existência de 
desequilíbrios de consumo entre os diferentes países e grupos, nem realça que a agricultura e a indústria são 
as maiores consumidoras de água no mundo. 

Outros grupos entendem que se trata de uma crise de gestão, relacionada às deficiências de nossas 
instituições – organizações e normas – e, para eles, a solução será obtida pela adoção de políticas de gestão 
que controlem o acesso à água, ou seja, a demanda. Neste sentido, propõem que sejam adotadas estruturas 

                                                 

52 “A maioria dos tratados bilaterais entre países permite que os investidores estrangeiros reclamem indenizações por meio de 
procedimentos confidenciais, invocando uma expropriação de seus investimentos ou algum procedimento distinto que leve à perda de 
lucros, junto ao Centro Internacional de Acordo sobre Diferenças Relativas a Investimentos (CIADI) - estabelecido pelo Banco 
Mundial – o que foi feito por várias companhias privadas de água como: Suez contra Argentina, Biwater contra Tanzânia e Bechtel 
contra Bolívia. Tais ações tiveram que enfrentar campanhas ativas da sociedade civil, inclusive. (LANGFORD; KHALFAN, 2006)  
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institucionais, conformes a este entendimento, e revistos os instrumentos e normas. Neste grupo também se 
inserem aqueles que entendem que, no caso dos serviços de saneamento básico, o ideal é que se privatize. 
Entretanto, apesar de fazerem críticas ao mau uso do recurso - irracional e perdulário -, não dão a devida 
importância às falhas na rede de abastecimento, que ocasionam elevados índices de fuga de água tratada, 
representando bilhões de dólares esbanjados. 

Atualmente, está emergindo uma terceira posição - com a qual concordamos -, que acredita que a 
resolução do problema de falta de - acesso à - água passa pela questão do poder sobre o recurso (PETRELLA, 

2002), pelo processo de gestão da mesma e pelos princípios que embasam o modelo com que é realizada tal 
gestão. Este grupo entende que a crise hídrica atual, relacionada à gestão dos usos múltiplos da água e às 
carências nos serviços de saneamento básico, pode ser explicada pelos processos políticos com os quais se 
depara a sociedade. “As instituições da água são tanto o resultado como o veículo desses processos políticos, 
os quais contribuem para dar forma tanto à mudança institucional, como ao desenvolvimento em relação à 
água. [...]. A obtenção de consensos e a promoção da cooperação sobre as decisões políticas e os acordos 
institucionais necessários para enfrentar os desafios colocados pela ‘crise da água’ não podem ser levados a 
cabo se ignoramos ditas confrontações entre projetos políticos rivais. Problemas cruciais, como a falta de 
consenso na comunidade internacional sobre a existência de um direito universal para os serviços básicos de 
água e saneamento como parte dos direitos humanos; sobre o papel dos setores público e privado na provisão 
dos serviços de água e saneamento, ou sobre a necessidade de implantar o Princípio da Precaução na gestão 
dos recursos hídricos, são bons exemplos da existência de tais projetos rivais, freqüentemente 
irreconciliáveis, que devem ser seriamente considerados.” (CASTRO et al, 2005, pp.3-4) 

Em resumo, os dados existentes são insuficientes ou desqualificados e não existe consenso entre os 
especialistas sobre a escassez de água, sobre as possíveis causas da “crise hídrica”, nem sobre as soluções 
para os problemas. Entretanto, o que se pode observar é que os vários problemas relacionados à água 
existentes não afetam a todos da mesma forma, nem durante todo o tempo. Isto reforça a tese de que, muitas 
vezes, por trás do discurso sobre a “escassez de água”, existe um problema político relacionado à 
distribuição da água existente entre os diferentes usos e usuários, os quais, dentre outros fatores, têm 
diferentes condições de pagar pelo recurso ou de influenciar os níveis decisórios. Além disto, a despeito da 
multiplicidade de causas apontadas para a crise – todas elas verdadeiras, mas parciais -, o fato é que vivemos 
uma crise de sustentabilidade, resultante do esgotamento do modo de produção e consumo, e o próprio 
destino de nossa civilização está em jogo. Neste sentido, há consenso com relação à urgência com que devem 
ser buscadas soluções para o problema, sob pena de enfrentarmos graves problemas a médio e longo prazo.  

No próximo capítulo, vamos tratar do conjunto de transformações econômicas, políticas, sociais e 
culturais, ocorrido desde os anos 70, o qual contribuiu para a proposição e possibilitou a implantação dos 
modelos de gestão das águas. 


