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Carlos Walter Porto Gonçalves, em artigo escrito 
em 2005, observa que a disputa pela apropriação e 
controle da água se acentuou na segunda metade dos 
anos 90, embora a falta d’água  para as maiorias 
mais pobres da população seja muito antiga. Cita: 
“Lata d´água na cabeça, lá vai Maria, lá vai 

Maria...” Para ele, um discurso da escassez vem 
acentuando a gravidade da questão, agora à escala 
global. Um discurso com pretensões de 
cientificidade e que invoca o uso racional dos 

recursos por meio de gestores com formação 
técnica e científica. 



Vale lembrar aqui que a percepção da “crise 

ecológica” vem mudando através dos tempos:

Pré-1970: Guerra fria, a bomba;

1972:Clube de Roma, Estocolmo - escassez das 
matérias primas;

1983: 2a. Crise do petróleo;

1987: Buraco do ozônio

1992: Meio ambiente e des.:biodiversidade;

2002: Recursos hídricos;

2006: Mudanças climáticas.    2012: ???
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O discurso da escassez:

Para CWPG, ao final, o leitor já está com sede...



“Este discurso no entanto não revela que a água 
que circula e que está disponível para o consumo 
humano (chuva, rios e lagos) é permanentemente 
renovada pela evaporação da água dos oceanos e 
pelas precipitações sobre os continentes. E o 
próprio efeito estufa poderia estar aumentando as 
precipitações, embora de modo desordenado, 
causando uma certa ‘desordem ecológica’...”

Ou, por outro lado, estaríamos vivendo, então, 
uma crise de demanda cada vez maior, e não de 
diminuição da quantidade de água disponível.



Para CWPG, “a água é fluxo, movimento, 
circulação. Portanto, por ela e com ela flui a vida 
e, assim, o ser vivo não se relaciona com a água: 
ele é água” - mas, também - “o sistema 
agrário/agrícola e todo o sistema industrial se 
inscrevem como parte do ciclo da água e se 
desequilíbrio há com relação à água ele deve ser 
buscado na complexas relações sociedade-
natureza, que manifesta também no sistema 
hídrico suas próprias contradições.”



“Deste modo, a água não pode ser tratada de modo isolado, 
como a racionalidade instrumental predominante em nossa 
comunidade científica vem tratando, como se fosse um 
problema de especialistas. A água tem que ser pensada 
enquanto território, isto é, enquanto inscrição da sociedade 
na natureza com todas as suas contradições implicadas no 
processo de apropriação da natureza pelos homens e 
mulheres por meio das relações sociais e de poder. 

O ciclo da água não é externo à sociedade, ele a contém 
com todas as suas contradições. Assim, a crise ambiental, 
vista a partir da água, também revela o caráter de crise da 
sociedade, assim como de suas formas de conhecimento.



Malthusianismo: maior demanda decorre do 
aumento da população?
Mas demanda cresce muito mais que crescimento 
demográfico: pegada ecológica dos desenvolvidos 
é muito maior!
Modelo de desenvolvimento técnico é universal, e 
Banco Mundial se especializou em financiá-lo: no 
Brasil, Urubupungá, Itaipu, Balbina, Tucuruí, 
Xingó... Muitos, ligados ao beneficiamento de 
minérios e pagando juros maiores que o preço dos 
minerais no mercado internacional!



Irrigação das monoculturas e captação de águas 
subterrâneas se generalizam, para fins agrícolas e 
abastecimento urbano-industrial. “O problema da 

água, literalmente, se aprofunda”

A lógica industrial volta a se encontrar com a a água, 
como nos começos da revolução industrial. E toda a 
produção agrícola e industrial demanda quantidades 
enormes de água, que exportamos na forma dos 
grãos ou da carne: a produção de 1 quilo de frango 
consome 2.000 l de água! E assim o alumínio, a 
celulose e o papel. Sem contar os dejetos e os 
rejeitos dessas indústrias, despejados também nas 
águas correntes.



Por exemplo: a separação do minério de cobre numa 
jazida implica em descartar 99,5% da matéria 
revolvida como rejeito!
Um dos conflitos ambientais mais intensos vividos no 
Planalto Central do Brasil está relacionado à questão 
da água não pela sua escassez, haja vista ser 
abundante, mas sim aos conflitos de classe por 
apropriação e expropriação de terras e de águas. Ali, a 
água captada nas chapadas pelos pivôs centrais rebaixa 
o lençol freático fazendo secar rios, lagoas, brejos e 
‘pantamos’, onde toda uma rica e diversificada 
(agri)cultura camponesa se desenvolve historicamente.



A questão da água, vê-se, urbaniza o debate sobre o 
sistema agrário-agrícola e por meio da questão 
ambiental põe em xeque todo o estilo de vida 
alimentado por um modo de produção que o 
estimula para acumular riqueza virtual – dinheiro –
e, com isso, pondo em risco a riqueza da água, da 
terra, do solo, da vida, na sua concretude. 

Tentando fazer reconhecer uma incapacidade dos 
estados nacionais de exercer a gestão das águas, 
cada vez mais o discurso das agências de 

desenvolvimento aponta para a privatização:



Sem nenhuma avaliação criteriosa dos próprios 
organismos de que fazem parte (os técnicos) 
acabam, entretanto, por explicitar os princípios e os 
interesses em jogo, a saber: 1- dos gestores técnicos 
para “melhorar a eficácia no aproveitamento da 
água”; 2- do princípio da água como bem 

econômico com as “políticas de preços” e; 3- dos 
empresários interessados no “processo de 
privatização”. Não podiam ser mais claros. Nem 
mais diretos, no serviço a empresas como a 
Lyonaise des Eaux ou a Suez (recentemente 
expulsa da Argentina e dona da Tractebel: água e 
energia têm tudo em comum...)



Há, também, questões relativas à própria doutrina 
jurídica: não há grande tradição de apropriação 
privada de recursos que são fluidos, líquidos, cujos 
limites não são tão claros e distintos, como é a terra, 
cuja tradição jurídica está ancorada no Direito 
Romano. As cercas não são aplicáveis ao ar e à água 
nem às fronteiras entre os Estados. Afinal, a água 
exige uma perspectiva que vá além da propriedade 
privada individual e nos chama a atenção, talvez 
melhor do que qualquer outro tema, para o caráter 
público, exigindo um sentido comum que vá além do 
individualismo possessivo tão cultivado e estimulado 
pela lógica de mercado.



A liberalização e a mercantilização vêm ensejando 
uma nova dinâmica à "conquista da água". Nestlé, 
Danone, Coca-Cola e Pepsi-Cola com água 
engarrafada, até sintética; Vivendi Universal, Suez, 
Lyonaise des Eaux, RWE, Thames Water, Bechtel, 
Wessex Water (Enrom) se digladiam para assumir 
o abastecimento público e as ETEs em todo o 
mundo: China, Malásia, Itália, Tailândia, 
Alemanha, Coréia, Filipinas, Argentina... No Chile, 
é completamente privatizada, especialmente nas 
áreas de mineração de cobre junto ao deserto de 
Atacama. 



Em alguns lugares, fazendeiros vendem área para a 
indústria, e afirmam: ‘A água flui morro acima, 
para o dinheiro...’

Para Ricardo Petrella, “A privatização das águas é, 
na verdade, a aceitação da privatização de um 
poder político. (...) Dessa forma a iniciativa 
privada se transforma no detentor do poder político 
real, ou seja do poder de decidir sobre a alocação e 
distribuição da água”. 

Enquanto isso, em Buenos Aires, onde a Suez era 
gestora das concessões, 95 % das águas residuais 
da cidade era vertida no Rio da Prata...



Em várias localidades os conflitos vêm se 
acentuando em virtude da má qualidade dos 
serviços e do aumento do preços das tarifas. E os 
serviços?  “as multinacionais da água em alguns 
casos foram obrigadas a retirar-se de países da 
América do Sul e a pedir indenização junto a 
instâncias internacionais

Em 2000, em Cochabamba (Bolívia) ocorreu um 
conflito intenso que ficou conhecido como a Guerra 
da Água e que ensejou, assim, como em Tucumán, 
na Argentina, novas formas de gestão democrática 
com ampla participação protagônica da população, 
ali conhecido como Cabildo Abierto



As resistências à mercantilização e à privatização 
da água vêm se tornando cada vez mais freqüentes 
em todo mundo. Em vários casos o processo foi 
interrompido: Cochabamba e La Paz (Bolívia), 
Montreal, Vancouver e Moncton (Canadá), em 
Nova Orleans, na Costa Rica, na África do Sul, em 
várias regiões da Índia, da Bélgica, em várias 
municipalidades da França que voltaram a ter 
serviços públicos de água administradas 
diretamente pelo Estado ou por meio de autogestão, 
como em Cochabamba, Bolívia. 



A análise da água requer, o tempo todo, que se a 
considere na sua geograficidade, isto é, na 
inscrição concreta da sociedade na sua geografia, 
com as suas diferentes escalas local, regional, 
nacional e mundial imbricadas num processo 
complexo de articulação ecológico e político. Só
assim se  explica a transferência dos países ricos 
em capital para os países ricos em água de várias 
atividades altamente consumidoras, como 
assinalamos para as indústrias de papel e celulose e 
de alumínio.



Tudo indica que o planeta como um todo começa a 
dizer, tanto ecológica como politicamente, que o 
local já não é isolável, tal como o foi durante o 
período áureo do colonialismo e do imperialismo 
clássicos. O desafio ambiental nos conclama à
solidariedade e a pensar para além do 
individualismo fóbico. E como não há instituições 
que não sejam instituídas, é bom prestarmos 
atenção aos sujeitos instituintes que estão pondo 
esse-mundo-que-aí-está em xeque e que apontam, 
com sua lutas, que um outro mundo não só é
possível, como necessário. 


