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In contrast to the knowledge System created through the 

scientific revolution, ecological ways of knowing nature are 

necessarily participatory. Nature herself is the experiment and 

ordinary people are the scientists, as sylviculturalists, 

agriculturists and water experts. Their knowledge is ecological 

and plural, reflecting both the diversity of natural ecosystems 

and the diversity in cultures that nature-based living gives rise 

to. Throughout the world, the colonization of diverse peoples 

was, at its root, a forced subjugation of ecological concepts of 

nature, and of the earth as the repository of all forms, latencies 

and powers of creation, the ground and cause of the world. The 

symbolism of Terra Mater, the earth in the form of the Great 

Mother, creative and protective, has been a shared but diverse 

symbol across space and time, and ecology movements in the 

West today are inspired in large part by the recovery of the 

concept of Gaia, the earth goddess. 
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A partir dos anos 70, com a crescente relevância que a questão ambiental passou a 

ter no debate político, a comunidade internacional, e transnacional, amadureceu a idéia de 

desenvolvimento sustentável, integrando aos direitos da pessoa, das comunidades e do 

gênero humano – inclusive às futuras gerações – garantias relativas à qualidade da vida e à 

preservação do ambiente; um quadro normativo enriquecido pela paulatina postivização da 

tutela ambiental nas Constituições de diversos Estados e nas legislações específicas dos 

diferentes âmbitos, nacionais, regionais ou locais.  
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Neste contexto normativo, o tema das relações entre desenvolvimento, direitos 

humanos e meio-ambiente vem conferindo ulteriores elementos de complexidade para as 

políticas públicas e a governance democrática, envolvendo riscos diretamente coligados às 

escolhas de governo cotidianas e à necessidade de uma planificação estratégica de médio e 

longo prazo nos diferentes níveis, à qual todos são chamados a participar e contribuir com 

soluções inovativas e eficazes. 

Dentre os recursos e bens comuns indispensáveis à sustentabilidade sócio-

ambiental, a água cobre um espaço fundamental. Entretanto, atualmente cresce em 

relevância o debate sobre a crise global da água, os conflitos concernentes o governo e a 

gestão dos recursos hídricos e as tensões relativas ao uso comum ou privatista da água, que 

levam a falar-se de uma ―guerra‖ de paradigmas, onde oque está em jogo não é somente a 

sociedade moderna e o modelo de desenvolvimento, mas a própria sustentabilidade da vida 

nos diferentes espaços, urbanos e não, do planeta.  

O debate científico, cultural e político sobre o governo dos recursos hídricos,  um 

tema fundamental para a sustentabilidade das cidades – visto o crescimento exponencial  

da população nas áreas urbanas, a necessidade de um uso optimal deste recurso limitado e 

os riscos de escassez –, portanto, insere-se em um quadro normativo, econômico, político e 

cultural complexo, dentro do qual não se pode perder de vista a crescente interdependência 

e interações glocais na trilha das tranformações impulsionadas pelos processos de 

globalização e integração regional. 

Com o objetivo de contribuir para o diálogo internacional sobre a sustentabilidade 

urbana, a planificação estratégica e participativa e as modalidades de gestão para o 

desenvolvimento sustentável, especialmente no que tange a água como recurso, bem 

comum e direito fundamental, este artigo se destina a oferecer subsídios teóricos para uma 

reflexão crítica sobre estes temas. Parte-se da evolução normativa da sustentabilidade 

sócio-ambiental no plano internacional, focalizando a gestão dos recursos hídricos, 

enfatizando uma abordagem integrada aos direitos humanos e ao desenvolvimento 

sustentável, para destacar o multifacetado valor da água – como fator geopolítico, recurso 

natural e econômico, direito fundamental e bem comum – e questionar alguns aspectos da 

governance democrática articulada glocalmente. 

 

 



I.  A questão ambiental e a evolução normativa do desenvolvimento sustentável.  

 

É a partir das décadas de 60 e 70 que cresce em relevância a questão ambiental no 

plano internacional. Nesse período nascem as primeiras associações ambientalistas: World 

Wildlife Fund (1961), Friends of the Earth (1969), Greenpeace (1971); e são adotadas as 

primeiras medidas normativas importantes para a proteção ambiental, entre as quais se 

destaca o National Environmental Protection Act (Nepa-1969), que marca um momento de 

mudança de direção para a legislação norte-americana, e que passará a ser fonte de 

inspiração para outros países
3
. 

Neste mesmo período é lançada, por iniciativa do Club de Roma – uma associação 

voluntária, formada em 1968, por um grupo internacional de trinta profissionais, entre 

cientistas, educadores, economistas, humanistas, industriais e funcionários de Estado – 

uma reflexão sobre os limites do desenvolvimento e do crescimento econômico, em 

relação aos problemas ambientais e sociais. Os resultados deste estudo foram publicados 

em 1972, em New York, com o título ―The Limits to Growth‖ (os limites do crescimento). 

A evolução dos fatores considerados, se mantido o modelo de desenvolvimento, 

alcançaria no lapso temporal de um século, os seus limites, com um repentino e 

incontrolável declínio do nível da produção e do sistema industrial; por isso era necessário 

modificar tal linha de crescimento, optando por um modelo de desenvolvimento com base 

na estabilidade ecológica e econômica. Estas, em síntese, as conclusões do relatório que 

animaram o debate nos anos sucessivos. 

A partir de então, a relação entre economia e ambiente e a necessidade de 

preservar a qualidade dos recursos naturais passa a ocupar um espaço de crescente 

centralidade na agenda internacional.  

A Conferência de Estocolmo é a primeira Conferência das Nações Unidas em 

escala mundial sobre as temáticas ambientais, ocasião em que foi adotada uma Declaração. 

Dentre os princípios elencados na Declaração de Estocolmo, encontra-se o conceito de 

responsabilidade para a proteção do ambiente e da conservação dos recursos naturais, em 

relação às futuras gerações. É enfatizada a necessidade de introduzir a tutela ambiental nos 

programas de desenvolvimento e de adotar medidas integradas e coordenadas na 

                                                             
3
 Estas observações introdutivas sobre a evolução normativa do desenvolvimento sustentável segue a trilha 

do percurso analítico proposto por Francesco La Camera, em Corso Introduzione allo sviluppo sostenibile, 

um conjunto de textos que integraram o material didático do Master Manager per lo Sviluppo Sostenibile, 

FORMAMBIENTE, Nápoles/São Paulo, 2007. 



administração dos recursos, de modo a assegurar que o desenvolvimento seja compatível 

com a necessidade de proteger e melhorar o ambiente. 

De fato, os princípios desta Declaração contêm elementos contraditórios, 

decorrentes das diferentes aspirações dos diversos países signatários. Junto com a intenção 

de priorizar a questão ambiental, vinha expressa, por parte sobretudo dos países do 

‗terceiro mundo‘, a prioridade de colocar em primeiro plano o desenvolvimento sem 

condições limitativas – com o crescimento e maior riqueza se poderia, então, dar a devida 

atenção às questões ambientais. 

A Declaração de Estocolmo marca, todavia, uma passagem histórica: a resolução 

sobre os aspectos institucionais e financeiros, que recomenda à Assembléia Geral das 

Nações Unidas a criação do Governing Council, ao fim de guiar o horizonte político da 

direção e coordenação dos programas ambientais no âmbito do sistema ONU, abre a 

estrada ao nascimento do Programa para o ambiente das Nações Unidas – Unep. 

Numerosas outras circunstâncias contribuiram para chamar a atenção sobre as 

temáticas ambientais e enriquecer o debate em torno ao desenvolvimento: grandes 

catástrofes ambientais, incidentes industriais, problemas com a radioatividade de usinas 

nucleares, como por exemplo o incidente com um petroleiro no Golfo do México (1979) e 

o incidente nuclear de Chernobyl (1986), entre outros. De frente a estas circunstâncias 

dramáticas, seguidas no tempo por numerosas catástrofes naturais, causadas sobretudo por 

terremotos ou inundações, a opinião pública foi capturada pelas campanhas de informação, 

promovidas pelas associações ambientalistas.  

Na história recente, de fato, poucos conceitos atraíram tanta atenção política, 

popular e acadêmica como o conceito de desenvolvimento sustentável.  

A definição mais difusa de desenvolvimento sustentável é decididamente aquela 

contida no relatório Brundtland (1987) que define ―sustentável‖ o desenvolvimento capaz 

de satisfazer as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade que 

também as futuras gerações possam satisfazer as próprias necessidades, delineando a 

sustentabilidade como uma estratégia de desenvolvimento que coloca em relação diferentes 

elementos – os recursos naturais e humanos, os aspectos fisicos e financeiros – para o 

incremento da riqueza e do bem-estar, pensado a longo prazo. 

Como objetivo, portanto, o desenvolvimento sustentável afasta as políticas e as 

práticas que mantêm os atuais standards de produção e consumo, que deteriorando a base 

produtiva e os recursos naturais,  deixam as futuras gerações com projeções  mais pobres e 



com maiores riscos. No que concerne às necessidades, a definição do Relatório Brundtland 

se refere, em particular, às necessidades dos pobres do mundo e inclui a idéia dos limites, 

da capacidade tecnólogica e das organizações sociais, no que se refere à possibilidade de 

que o ambiente satisfaça as necessidades atuais e futuras.  

Pensando aos objetivos do estudo em andamento, é oportuno sublinhar que o 

conceito de desenvolvimento sustentável, evidenciando a distinção entre elementos 

quantitativos (por ex. o mero crescimento do PIB) e elementos qualitativos, abre-se a 

considerações sobre o nível dos serviços e a garantia efetiva de direitos, como por exemplo 

a saúde e a educação, e introduz valores éticos: justiça, liberdade, a relação com a natureza 

e as futuras gerações, etc. Comporta, portanto, uma visão de mundo, e de futuro do mundo, 

que engloba o plano pessoal e a esfera da  comunidade. O conceito de sustentabilidade 

assume, assim, um caráter ao mesmo tempo analitíco e dialético, e por isso aberto, 

ambivalente e em construção. 

Para a definição das conotações e dos reais significados do desenvolvimento, 

passam a contribuir e concorrer ―agências para o desenvolvimento‖, governos, analistas, 

movimentos sociais, ONGs, associações, etc., coligando e reforçando as interações em 

diferentes âmbitos: locais, nacionais, regionais, internacionais e globais. Um processo de 

crescente abertura à participação dos diferentes atores, que levarà à Conferência Mundial 

do Rio de Janeiro, em 1992. 

A ECO 92 marca uma nova fase das relações internacionais em questão de 

sustentabilidade. Com a crescente conscientização sobre a seriedade das questões relativas 

aos limites do crescimento econômico e com uma emblemática tomada de posição por 

parte da comunidade internacional, pela primeira vez, chega-se à definição de um conjunto 

de ações globais. Na ocasião foram aprovados três documentos fundamentais – a  

Declaração do Rio sobre o ambiente e o desenvolvimento, a Declaração sobre “Princípios 

das florestas” e a Agenda 21 – que definem uma visão conjunta e complexa dos temas 

ligados à sustentabilidade e ao desenvolvimento e que é ainda hoje atual para as ações 

internacionais relativas a esses temas.  

Neste ocasião, foram também adotadas duas importantes Convenções: a 

Convenção sobre a biodiversidade e a Convenção quadro sobre as mudanças climáticas. 

Do ponto de vista da governance internacional, uma importante novidade foi a criação da 

Comissão para o Desenvolvimento Sustentável.  



De fato, a Assembléia Geral das Nações Unidas tinha chamado uma conferência 

mundial para formular estratégias integradas que neutralizassem ou pudessem inverter o 

impacto negativo das atividades humanas sobre o ambiente físico, e aptas a promover um 

desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável em todos os países. A 

organização da Agenda 21, as decisões tomadas, as Declarações e Convenções aprovadas, 

que refletem o complexo debate sobre a sustentabilidade, representam a resposta, da 

Conferência do Rio, ao mandato recebido.  

Depois da ECO 92, foram aprovados diversos acordos globais e multilaterais com 

base regional, sobre as temáticas relativas ao desenvolvimento sustentável. Entre estes, e 

dentre os mais importantes, encontra-se o Protocolo de Kyoto (1997) à Convenção quadro 

das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a Convenção de Aarhus (1998) e a 

Declaração do Milênio das Nações Unidas (UN Millennium Declaration, 2000). 

Foi uma decisão da Assembléia Geral das Nações Unidas que a revisão da atuação 

da Agenda 21, passada uma década da ECO92, fosse realizada em forma Summit, 

contando, portanto, com a participação de Chefes de Governo e de Estado, a fim de 

revigorar o compromisso global em prol do desenvolvimento sustentável. Os principais 

outcomes do Summit de Johannesburg – 2002, foram a Declaração de Johannesburg sobre 

o desenvolvimento sustentável, o Plano de atuação e o estabelecimento de partnership 

entre governos e outras instituições de representação e portadoras de interesse, incluindo 

nestas parcerias empresas, associações e ONG‘s. 

A Declaração de Johannesburg retoma os preceitos maturados na comunidade 

internacional, coligando os eventos de Estocolmo (1972) e do Rio (1992). Efetivamente, 

em matéria de desenvolvimento sustentável, ainda que com algumas novas referências a 

eventos recentes como a globalização, a dramática difusão da Aids, etc., Johannesburg é 

fortemente ancorada e constrói sobre as bases da Agenda 21, reafirmando os 

compromissos assumidos no Rio.  

No entanto, as bases dos acordos e do plano de atuação, fundados no 

reconhecimento que o futuro está no multilateralismo, foram rapidamente demolidas na 

ocasião dos eventos dramáticos no Iraque, que a comunidade internacional não conseguiu 

evitar e não foi capaz de conduzir nos termos e na sede da Organização das Nações 

Unidas.  

Algumas importantes observações defluem da Declaração de Johannesburg: o 

profundo contraste que divide a sociedade humana entre ricos e pobres costitui uma séria 



ameaça à estabilidade, à segurança e à prosperidade global; a globalização está dando 

novas dimensões aos desafios do desenvolvimento sustentável, pois os benefícios e os 

custos da globalização não são equamente distribuídos nas diferentes regiões do planeta;  a 

falta de uma atuação capaz de provocar mudanças efetivas nas condições de vida das 

populações que sofrem mais as disparidades globais, pode induzir os pobres do mundo a 

perder a confiança nos sistemas democráticos; o setor privado tem o dever de contribuir 

para a evolução de comunidades e sociedades mais igualitárias e sustentáveis; e deve atuar 

na aplicação de regras trasparentes e estáveis para a contabilidade societária;  é necessário 

melhorar e reforçar a governance em todos os níveis, para a efetiva atuação da Agenda 21, 

dos objetivos do desenvolvimento e do Plano de atuação de Johannesburg; são necessárias 

instituições multilaterais e internacionais mais eficazes, democráticas e responsáveis. 

Além disso, os países desenvolvidos que ainda não tinham realizado esforços 

concretos para atingir os parâmetros concordados em sede internacional no campo da 

Official Development Assistance (0,7% do Pib para ajuda ao desenvolvimento) foram 

solicitados a fazê-lo em tempo breve. E foi sublinhado o apoio ao nascimento de alianças e 

coalisões mais fortes no âmbito local, para a promoção e controle dos progressos em 

termos de desenvolvimento sustentável. 

 

 

II. Desenvolvimento sustentável e direitos humanos: uma abordagem integrada  

 

A partir de Johannesburg ganha sempre maior espaço uma concepção mais ampla 

e mais complexa de desenvolvimento sustentável, que pode ser traduzida nos seguintes 

termos: sustentável é o modelo de desenvolvimento que mira à eliminação da pobreza, à 

melhoria dos standards nutricionais, da saúde e da educação, garantindo um adequado 

acesso aos serviços e aos recursos (energia, água, etc.), eliminando progressivamente as 

disparidades globais e as desigualdades na distribuição de renda; assegurando iguais 

oportunidades entre os sexos e aos jovens, promovendo modelos de produção e de 

consumo que respeitem as exigências de proteção e gestão dos recursos naturais; que 

garanta a paz, a segurança, a estabilidade e o respeito dos direitos humanos, também 

mediante o empowerment da governance em todos os níveis, e promova a ajuda ao 



desenvolvimento, em quantidade e qualidade, por parte dos países mais desenvolvidos e 

através da cooperação internacional
4
.  

Nesta perspectiva, a falta de um acordo claro sobre o governo dos recursos 

alimenta a ambigüidade de fundo que vem caracterizando os processos de globalização e 

os discursos sobre e as políticas para o desenvolvimento sustentável, e coloca em risco os 

objetivos sócio-econômicos pré-fixados pela comunidade internacional em diferentes 

documentos internacionais. De fato, enfatizando-se as disparidades em termos de 

crescimento economico e fazendo uso da propalada metáfora da ―torta a ser dividida‖, 

pode parecer que somente um significativo crescimento da torta à disposição poderá 

assegurar que as fatias, distribuidas aos países em desenvolvimento, encontre a satisfação 

dos elementos caracterizantes da sustentabilidade que deflui dos documentos 

internacionais.  

E é exatamente neste ponto que a questão do desenvolvimento sustentável se abre 

para a qualidade da participação democrática, informada e responsável. Com o 

reconhecimento de novos sujeitos de direito, no âmbito das jurisdições dos Estados e no 

plano internacional, com os acordos multilaterais e com os sempre mais freqüentes 

contatos e tensões interculturais, os diferentes sujeitos reclamam pelo reconhecimento de 

suas especificidades no modo de compreender os problemas relativos ao desenvolvimento 

sócio-ambiental e humano. E reivindicam espaços para poder participar mais ativamente 

nos processos de regulamentação, elaboração e atuação das políticas públicas, para a 

fiscalização do bom andamento destes processos, na defesa de interesses e direitos que, 

nesse contexto, são de todos e de cada um.  

Hodiernamente, considerando os princípios da Declaração  do Rio, de 1992, e os 

êxitos do Summit de Johannesburg, de 2002, não é complicado compreender uma 

abordagem integrada aos direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, que abraça 

um elenco articulado de direitos emanados para a proteção dos recursos naturais e 

humanos, e prioriza a luta contra a pobreza, o respeito ao direito de autodeterminação dos 

povos, a promoção e proteção dos direitos civis, sociais, econômicos, culturais e políticos e 

que valoriza a diversidade cultural como fonte de inovações, indispensável à good 

governance e à sustentabilidade sócio-ambiental.  

Ao fim desta breve análise, e tomando em consideração também os documentos 

internacionais emanados da década de 1960 a hoje, em tema de direitos humanos, ambiente 
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e proteção do patrimônio natural e cultural, é possível observar uma gradual abertura 

cognitiva que sublinha a multidimensionalidade destes temas – caracterizados por aspectos 

sociais, econômicos, culturais e ambientais – e a tendência de evidenciar as conexões e 

recíprocas relações de interdependência e reforçamento
5
. Este ―patrimônio jurídico 

comum‖, amadurecido no plano internacional, em alguns Estados democráticos é previsto 

na Constituição e em muitos países foi incorporado pela legislação. 

Hoje portanto, não é mais possível pensar a sociedade e as políticas públicas sem 

levar em consideração a complexidade da temática do desenvolvimento sustentável nas 

suas multifacetadas dimensões – ecológica, econômica, social, cultural – e nas suas 

repercuções nos diversos níveis: global, nacional, regional e local. E posto que a semântica 

do ―desenvolvimento‖ permanece ligada ao crescimento econômico, alguns autores e 

movimentos sociais preferem usar a terminologia ―sustentabilidade sócio-ambiental‖. 

 

 

III.  Do global ao local. A crise da água: um desafio para as cidades.  

 

Mas não obstante o quão interessante podem ser, e são, estas evoluções 

normativas no plano internacional, o cenário global não é alentador. Atualmente cresce em 

relevância o debate sobre a crise global da água. Os conflitos concernentes o governo e a 

gestão dos recursos hídricos e as tensões relativas ao uso comum ou privado da água, leva 

a se falar de uma ―guerra‖ de paradigmas, onde oque está em jogo não é somente a 

sociedade moderna e o seu modelo de desenvolvimento, mas a própria sustentabilidade da 

vida no planeta.  

Visto o crescimento exponencial  da população nas áreas urbanas, a necessidade 

de um uso optimal dos recursos hídricos e os riscos de escassez, o debate  sobre o governo 

destes recursos, um tema fundamental para a sustentabilidade das cidades, insere-se, assim, 

em um quadro normativo, econômico, político e cultural complexo, dentro do qual não se 

pode perder de vista a crescente interdependência e interações glocais. 
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Nesse sentido, A. Acosta e E. Martínez
6
 observam que o mundo enfrenta uma 

―crise global da água‖ onde convergem uma série de tensões e conflitos, que podem ser 

sintetizados em três crises constitutivas da crise global: a crise de sustentabilidade, que 

provoca movimentos em defesa do território e dos ecossistemas aquáticos frente à 

construção de grandes obras hidráulicas, de desflorestamento e da contaminação de rios, 

lagos e aqüíferos; a crise da governança, que gera movimentos em defesa dos direitos 

humanos e da cidadania, frente à privatização dos serviços básicos de água e saneamento; e 

a crise de convivência: na medida em que se usa a água como argumento de 

enfrentamento, ao invés de assumir a água como espaço de colaboração entre as 

populações e o seu entorno. 

A água está localizada territorialmente e por isso a tutela dos recursos hídricos não 

pode prescindir da adminitração local, partindo do reconhecimento da existência dos 

limites físicos materiais ao desenvolvimento. Evidencia-se, assim, o valor do 

conhecimento e ações locais como um fator determinante para as políticas eficazes. As 

propostas para uma planificação estratégica eficiente necessitam estar embasadas em 

diagnósticos interdisciplinares e em inovação tecnológica, mas também no resgate da 

sabedoria local que ensina maneiras, sedimentadas pela prática, de reproduzir a vida. 

Nesta perspectiva, a importância dos governos locais para alcançar a 

sustentabilidade é contemplada no artigo 28 da Agenda 21. Nesta mesma direção, a Carta 

de Aalborg, de 27 de maio de 1994, enfatizou o papel fundamental que desempenham as 

cidades e seus governos para a sustentabilidade do planeta. Um papel determinante que a 

―Conferência Aalborg +10 – Inspiração para o Futuro‖ 2004‖ regula, especificando os 

compromissos a serem adotados nos planejamentos em escala local. Dentre as prioridades 

a serem viabilizadas, esta conferência salienta a tutela dos ―bens naturais comuns‖, dentre 

os quais a água, imprescindível tanto para a sustentabilidade ambiental, quanto para a 

sustentabilidade social e econômica. 

A Conferência Rio-92 sobre desenvolvimento e meio ambiente não fez referência 

explícita a água, mas consagrou uma visão integral da problemática ambiental, e a 

necessidade da mobilização de uma governance democrática articulada nos diferentes 

níveis: local, nacional, regional, internacional, transnacional, envolvendo os diferentes 

setores da sociedade. 
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Em 22 de março de 1992 a ONU emanou um documento intitulado Declaração 

Universal dos Direitos da Água, composto de 10 artigos: 

 

1 - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada 

nação, cada região, cada cidade, cada cidadão, é plenamente responsável aos 

olhos de todos. 

2 - A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo 

vegetal, animal ou ser humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a 

atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura 

3 - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, 

frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com 

racionalidade, precaução e parcimônia. 

4 - O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e 

de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente 

para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende 

em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos 

começam. 

5 - A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um 

empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade 

vital, assim como a obrigação moral do homem para com as gerações 

presentes e futuras. 

6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: 

precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode 

muito bem escassear em qualquer região do mundo. 

7 - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De 

maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento 

para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da 

qualidade das reservas atualmente disponíveis. 

8 - A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma 

obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta 

questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado. 

9 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e 

as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. 

10 - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o 

consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra. 

 

O Summit Mundial de Johannesburg – 2002, contemplou alguns acordos 

específicos sobre a água,  referidos no plano de implementação, que deveriam seguir no 

sentido de: reduzir para metade a proporção da população sem acesso a água e saneamento 

até 2025; desenvolver estratégias de gestão integrada do solo, água e dos recursos naturais; 

desenvolver planos integrados de gestão de recursos hídricos; reforçar as pesquisas na 

temática da água; reforçar a integração entre os organismos que trabalham o tema da água. 

Na última década os esforços da  organização popular e do movimento de ―justiça 

global da água‖ alcançou uma vitória significativa no momento em que a Assembléia 

Geral da ONU votou esmagadoramente a favor da resolução que propôs incluir um artigo 

31 na Declaração Universal dos Direitos humanos:  

 



Art. 31: Todos têm o direito à água limpa e acessível, adequada para a saúde e o 

bem-estar do indivíduo e da família humana, e ninguém pode ser 

privado do acesso ou qualidade da água devido à circunstância 

econômica individual.  

 

Esta Resolução apresentada pela Bolívia e co-patrocinada por 35 Estados, foi 

aprovada com 122 votos a favor e 41 abstenções. Como observa Maude Barlow, ―é triste 

no entanto, que o Canadá tenha optado por não participar deste momento importante na 

história‖
7
. Os Estados Unidos também se abstiveram na votação. ―Nós exortamos o 

governo do Reino Unido a apoiar a resolução, mas infelizmente eles escolheram ignorar o 

nosso pedido‖, declarou à imprensa Steve Bloomfield, chefe da união inglesa de serviços 

públicos de água
8
.  

Nesse sentido, com a abstenção de países-chave na geopolítica mundial, esta 

Resolução da ONU, que não gera efeitos vinculativos, poderá servir para aumentar a 

pressão sobre os países no sentido de assegurar que seus cidadãos desfrutem da água e dos 

serviços e estruturas de saneamento e saúde pública. Tal como acontece com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a implementação da Resolução provavelmente será 

desigual e possuem mais chances de vitória as campanhas respaldadas nas inciativas locais, 

para que a Resolução constitua uma ferramenta jurídica apta a fortalecer a advocacia para 

pessoas com sede de todo o mundo
9
.  

Além disso, no que tange à governance democrática, não obstante a tendente 

padronização da modernização impulsionada pela globalização econômica, as diferentes 

cidades – e os modos de vida e de organização econômica, social e cultural, que 

comportam – diferem-se significativamente, e portanto, as estratégias para a 

sustentabilidade sócio-ambiental não podem prescindir das demandas específicas, das 

reinvindicações, das observações e das expectativas dos cidadãos sobre como a cidade é e 

como deve ser. O potencial crítico e criativo da sociedade civil organizada e a contribuição 

dos diferentes grupos que constituem a organização social é fundamental neste sentido. 

Como salienta a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (UNESCO,  

2001), a diversidade cultural – ―um patrimônio comum da humanidade‖, ―uma fonte de 

intercâmbios, inovação e criatividade‖ (art. 1) – é um requisito vital para a sustentabilidade 

sócio-ambiental: ―a chave para o desenvolvimento humano sustentável‖ (art. 11). A 
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diversidade cultural amplia as possibilidades de escolha que se oferecem a todos, ―é uma 

das fontes do desenvolvimento, entendido não somente em termos de crescimento 

econômico, mas também como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral 

e espiritual satisfatória‖ (art. 3). 

 

Artigo 2 – ―Em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se 

indispensável garantir uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos com 

identidades culturais a um só tempo plurais, variadas e dinâmicas (...). As 

políticas que favoreçem a inclusão e a participação de todos os cidadãos 

garantem a coesão social, a vitalidade da sociedade civil e a paz. Definido desta 

maneira, o pluralismo cultural constitui a resposta política à realidade da 

diversidade cultural. Inseparável de um contexto democrático, o pluralismo 

cultural é propício aos intercâmbios culturais e ao desenvolvimento das 

capacidades criadoras que alimentam a vida pública‖.
10

 

 

 

IV. A importância geopolítica da água 

 

A Organização das Nações Unidas vem alertando, nos diversos Fóruns 

Internacionais, para a estimativa de que no ano de 2025 um terço da população mundial 

não terá acesso à água para satisfazer suas necessidades básicas de sobrevivência. No 

entanto,  segundo análises recentes, este patamar já foi atingido: 

 

Dois mil miliones de personas viven en países que tienen problemas con el agua. 

Para 2025, esa podría ser la situación de dos tercios de la población mundial, a 

menos que haya un cambio en las tendencias actuales
11

  

 

Em 1998, 28 países padeciam de escassez de água, e a previsão é que em 2025 

esta cifra se elevará à 56 países. Estima-se que um país enfrenta uma crise hídrica quando 

o volume de água disponível por habitante é inferior a 1.000 m³ ao ano: abaixo deste nível, 

a saúde e o desenvolvimento econômico encontram-se seriamente comprometidos
12

.  

Neste cenário, já dramático, polarizam-se as tensões entre os países que detém 

recursos hídricos e aqueles que apresentam um quadro de estress ou escassez hídrica, e 
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Icaria Antrazyt, 2004, p.17. 



aumenta a distribuição desigual destes recursos nas diferenres regiões de um mesmo país
13

. 

O consumo de água multiplicou-se por seis no século XX. Hoje, portanto, é ainda mais 

evidente que o controle de água representa o controle da vida.  

Já há algum tempo ressalta-se a importância geopolítica do governo da água. Uma 

questão que historicamente foi determinante para o desenvolvimento das civilizações, mas 

que se torna mais eclatante diante do risco eminente de escassez.  E como observa Maude 

Barlow, a água está em alta não apenas devido à crescente necessidade de água limpa, 

―mas porque a demanda nunca é afetada pela inflação, recessão, taxas de juros, ou 

mudanças de gestão‖
14

.  

As crises do petróleo e o esgotamento previsto de suas reservas implicaram em  

conflitos e em guerras entre países. No entanto, a humanidade nunca se defrontou com a 

escassez de água potável: uma possibilidade concreta cujas consequências é difícil 

imaginar. A propósito, em 1995, o vice-presidente do Banco Mundial, Ismail Serageldin, 

alertava para o fato de que se as guerras do século XX foram feitas pelo petróleo, as do 

século XXI serão  pela água
15

. 

 

 

V. A água como re-curso  

 

Os padrões de produção e consumo, que caracterizam o modelo de 

desenvolvimento econômico hodierno, comprometem a capacidade regenerativa da água. 

Atualmente, a grande parte dos rios das áreas urbanas e periferias industriais das grandes 

cidades do Leste Europeu e dos países emergentes como o Brasil, a Índia e a China, estão 

contaminados por substâncias químicas, águas residuais e resíduos agrícolas, de forma que 

suas águas não podem ser utilizadas nem mesmo pela indústria. Em outras regiões destes 

mesmos países e nos países menos desenvolvidos, a falta de saneamento básico coligada ao 
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uso não planificado dos produtos da modernidade, torna a água um transmissor de doenças 

graves
16

.  

Ao mesmo tempo, as águas subterrâneas, que constituem hoje a principal fonte de 

água potável para um terço da população mundial, estão sendo super-exploradas e 

contaminadas por produtos químicos e metais pesados, oque representa um realidade 

dramática pois, ao contrário das águas superficiais, uma vez contaminadas as águas 

subterrâneas se tornam impróprias para o consumo
17

.  

Desta forma, a água é destituída de seu valor imprescindível de ―re-curso‖ 

ambiental. Como assinala Vandava Shiva, é este o sentido preciso dos recursos naturais e 

da palavra recurso, que implica vida: as suas raízes etimológicas se encontram no verbo 

latino surgere, o qual evoca a imagem de uma primavera que continuamente surge da terra, 

‗re-source‘ em inglês, que surge e ressurge, mesmo sendo repetidamente usado e 

consumido:  

‗Resource‘ originally implied life. Its root is the Latin verb, surgere, which 

evoked the image of a spring that continually rises from the ground. Like a 

spring, a ‗re-source‘ rises again and again, even if it has repeatedly been used 

and consumed. The concept thus highlighted nature's power of self-regeneration 

and called attention to her prodigious creativity. Moreover, it implied an ancient 

idea about the relationship between humans and nature — that the earth bestows 

gifts on humans who, in turn, are well advised to show diligence in order not to 

suffocate her generosity. In early modern times, 'resource' therefore suggested 

reciprocity along with regeneration
18

. 

 

 

VI.  O conflito de paradigmas e a afirmação da água como um direito fundamental  

 

Junto com a depredação dos recursos, contudo, cresce a sensibilização e a 

mobilização para a proteção da água como bem de valor inestimável, gerando tensões e 

conflitos sempre mais acentuados. Neste sentido, Vandana Shiva fala de uma guerra de 

paradigmas que atravessa as diferentes sociedades: ―en todas las sociedades, en Oriente y 

en Occidente, en el norte y en el sur, se están desarrollando guerras entre paradigmas del 

agua‖ 
19

.  
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Nestas ―guerras‖ polarizam-se duas tendências paradigmáticas. De um lado 

encontra-se um paradigma que se fundamenta nos dualismos, frutos da modernidade, 

pautados em uma cega confiança no desenvolvimento científico e tecológico, que hoje vê 

na água sobretudo uma oportunidade de negócios: um paradigama que pode ser chamado 

desenvolvimentista-mercantilista. Do outro lado, situa-se um paradigma pluralista e 

ambientalmente garantista, que se constrói na complementaridade e nas relações de 

reciprocidade entre o homem e a natureza: que no corpo deste trabalhado será identificado 

como paradigma ético. 

Como observa Vandana Shiva:  

Las guerras del agua son guerras globales, en las que participan culturas y 

ecosistemas diversos que comparten una ética universal del agua entendida como 

necesidad ecológica, en pugna con la cultura empresarial de la privatización, de 

la condecía y de la apropiación de las aguas comunales
20

.  

 

Nesse sentido, as ‗guerras‘ pela água assumem uma dimensão globalizada, mas 

que se articula em diferentes ‗batalhas‘ locais, nacionais, regionais, internacionais e 

transnacionais.  

Uma expressão significativa da afirmação de uma ética universal da água se 

encontra na Declaração Universal dos Direitos da Água e na recente aprovação na sede 

das Nações Unidas, do ―artigo 31‖ da Declaração Universal de Direitos Humanos, como 

anteriormente referido.  

O paradigma ético que se fundamenta nas relações de complementariedade entre o 

homem e a natureza também encontrou expressão na constituzionalização dos princípios 

da cosmovisão andina latinoamericana, que se expressa no ―bem-viver‖ projetado 

normativamente nas novas Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009). Nestas 

Constituições, resultantes de tensões políticas relacionadas com a reinvindicação do 

reconhecimento do pluralismo étnico-cultural e o governo dos recursos naturais, a água é 

assegurada como um direito fundamental e à natureza – Pachamama ou Madre Terra– é 

atribuída, ou reconhecida, uma própria subjetividade jurídica
21

. Estas disposições 

representam inovações significativas não só para o constitucionalismo latino-americano, 

mas para a teoria constitucional no seu conjunto, visto que enriquecem o patrimônio 
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comum do constitucionalismo, tensionando na direção da democratização da democracia e 

inserindo neste contexto a fundamentalidade que a questão da água e da sustentabilidade 

sócio-ambiental conquistou no cenário político hodierno
22

. 

Estas disposições incidem diretamente sobre o modelo de desenvolvimento 

econômico e o projeto de país desenhado na Constituição.  

Neste sentido, a Constituição do Equador no seu art. 275 estabelece que  

 
O regime de desenvolvimento é um conjunto organizado, sustentável e dinâmico 

dos sistemas econômicos, políticos, sócio-culturais e ambientais, que garantem a 

realização do buen vivir, do Sumak Kawsay. O Estado planificará o 

desenvolvimento do país para garantir o exercício dos direitos, a consecução dos 

objetivos do regime de desenvolvimento e os princípios consagrados na 

Constituição. A planificação propriciará a eqüidade social e territorial, 

promoverá a concertação, e será participativa, descentralizada e transparente. O 

buen vivir requer que as pessoas, comunidades, povos e nacionalidades gozem 

efetivamente de seus direitos, e exerçam responsabilidades no marco da 

interculturalidade, do respeito a suas diversidades, e da convivência harmônica 

com a natureza. 

 

A Constituição da Bolívia, no seu art. 8, proclama os princípios ético-morais da 

sociedade plural e os pilares de sustentação do Estado ecologicamente responsável: 

 
I. O Estado assume e promove como princípios ético-morais da sociedade 

plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (não sejas preguiçoso, não sejas 

mentiroso nem sejas ladrão), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 

harmoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (terra sem mal) e qhapaj 

ñan (caminho ou vida nobre). 

II. O Estado se sustenta nos valores de unidade, igualdade, inclusão, 

dignidade, liberdade, solidariedade, reciprocidade, respeito, 

complementariedade, harmonia, transparência, equilíbrio, igualdade de 

oportunidades, eqüidade social e de gênero na participação, bem-estar 

comum, responsabilidade, justiça social, distribuição e redistribuição dos 

produtos e bens sociais, para viver bem. 

 

Estabelecendo no art.306 que: 

 
I. O modelo econômico boliviano é plural e está orientado a melhorar a 

qualidade de vida e o vivir bien de todas as bolivianas e bolivianos. 

II. A economia plural está constituída por formas de organização econômica 

comunitária, estatal, privada e social cooperativa. 

III. A economia plural articula as diferentes formas de organização econômica 

sobre os princípios de complementariedade, reciprocidade, solidariedade, 

redistribuição, igualdade, segurança jurídica, sustentabilidade, equilíbrio, 

justiça e transparência. A economia social e comunitária complementará o 

interesse individual com o vivir bien coletivo.(...) 
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Estas inovações normativas, no plano internacional e constitucional, implicam, 

portanto, uma ineludível revisão das relações sociais, do uso dos recursos ambientais e 

culturais, dos modus de produção e reprodução da sociedade, da economia e da cultura.  Na 

direção de um necessário maior equilíbrio entre os diferentes grupos que constituem a 

humanidade multifacetada e entre os homens e o meio ambiente. Uma ―virada 

biocêntrica‖, que focalizando os pressupostos da ―vida boa‖ e do ―ben vivir‖, coloca em 

discussão o paradigma da modernidade, da ―modernização‖, do desenvolvimento e do 

progresso econômico e tecno-científico, e se abre para um novo patamar ético-moral na 

relação homem/natureza evidenciando a necessidade de construir novas estruturas 

cognitivas para a vida social – ou seja, uma nova epistemologia, novas metodologias, 

novas práticas, ―modos de fazer‖, para a política e a técnica jurídica
23

.  

 

 

VII. A água como mercadoria e o risco da construção de um consenso internacional 

para legitimar as privatizações 

 

A disputa entre o paradigma desenvolvimentista-mercantilista e o paradigma 

ético demonstra que o controle da água é uma questão de poder político, econômico e 

cultural.  

Logo após a conferência Rio-92, o Banco Mundial publicou um relatório sobre o 

gerenciamento de recursos hídricos, onde declarava que ―a água é um recurso cada vez 

mais escasso e que necessita de um cuidadoso gerenciamento econômico e ambiental‖ 
24

. 

Desde então a comunidade internacional vêm colocando em discussão os abusos 

extravagantes e desperdícios cometidos contra este infravalorado elemento vital. Neste 

contexto, passa a ganhar espaço o debate sobre formas de regulação internacional aptas a 

evitar ou amenizar estes abusos, mirando uma tetula optimal da água. 

Na construção de um consenso internacional foi-se sedimentando a tese, 

defendida por grupos representativos dos países desenvolvidos, de que o enorme 

desperdício no uso e gerenciamento da água deve-se ao fato de que na  maioria das  
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sociedades, até o momento, a água foi considerada um bem social e não uma mercadoria; 

motivo pelo qual o preço da água foi mantido artificialmente baixo, o que determinou o 

uso abusivo tanto na agroindústria quanto no consumo doméstico. Para os sujeitos e 

agências que defendem esta tese, portanto, a solução do problema estaria em priorizar e 

aumentar o valor econômico: ―a água não deve mais ser tratada como se estivesse 

disponível em abundância e, sim, redefinida como um bem econômico‖
 25

. 

O preço estabelecido pelos mecanismos da oferta e da demanda resolveriam o 

problema, ―provocando los cambios necesarios en los hábitos domésticos, agrícolas y 

económicos, y se hará un uso más responsable del agua sin despilfarrarla ante la amenaza 

de un futuro sin agua‖
26

.  

Nesta lógica superfical, que desarrazoadamente encontra consenso e efetivamente 

legitima muitas das estratégias de privatização, considerar a água uma mercadoria passou a 

ser um pressuposto de gestão eficiente, bem como uma melhor garantia contra as ―guerras 

da água‖. Nesta perspectiva, o setor privado adquire o status de ―símbolo da eficiência‖, 

enquanto a administração pública – centralizada ou localizada – é sinônimo de burocracia, 

ineficiência, rigidez, rigidez, letargia e corporativismo
27

.  

Nesse sentido, a participação das grandes corporações da água, em organizações 

internacionais, como o Conselho Mundial da Água – responsável pela preparação dos 

Fóruns Mundiais da Água –, tensiona para consolidar modelos conceituais de gestão de 

recursos hídricos que preparam o caminho para a privatização da água em inúmeros países. 

Além do respaldo jurídico e financeiro que as agências internacionais à serviço do governo 

da economia global – OMC, BM e FMI – proporcionaram ao mercado global da água, dois 

acontecimentos marcaram de forma indelével o desenvolvimento deste processo.  

Dentre os outcomes resultantes de duas Conferências internacionais celebradas em 

1992, em Dublin e no Rio, teve espaço a idéia de criar organismos mundiais para mediar 

uma gestão mais sustentável dos recursos hídricos. Do que resultou a criação, por iniciativa 

do Banco Mundial, do Conselho Mundial da Água e da Associação Mundial da Água, em 

1996. Dois anos mais tarde, foi fundada a  Comissão Mundial da Água para o século 

XXI
28

.  
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Em efeito, nos últimos anos, a ONU assumiu uma posição extremamente 

contraditória ao aceitar a definição da água como necessidade humana que, porém,  pode 

ser satisfeita através dos serviços oferecidos por entes públicos ou privados. Esta 

ambivalência encontra consonância com os paradoxos da estruturação do sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos. 

De fato por muitos vértices, o sistema das Nações Unidas no seu conjunto se 

apresenta de modo impositivo, assim como outros conceitos que o sustentam e por ele são 

sustentados. Sobretudo o modelo de democracia e de desenvolvimento privilegiado pelos 

organismos econômico-financeiros da ONU (FMI, Banco Mundial), levam em 

consideração o modelo de Estado e de produção e reprodução econômica, social e cultural, 

dos países ocidentais hegemônicos. Ainda que nas últimas décadas novas declarações e 

convenções tenham optado por uma estrada mais pluralista (sobretudo no âmbito da 

UNESCO) e preocupada com a sustentabilidade sócio-ambiental, amadurecendo o conceito 

de desenvolvimento sustentável, e mesmo que o direito ao desenvolvimento assegurado a 

partir de 1986 envolva o vínculo que conecta e reconcilia o desenvolvimento com o 

conjunto dos direitos humanos no plano individual e coletivo, a estrutura do sistema e as 

ações promovidas pela ONU seguem preponderantemente no sentido de desconsiderar, e 

mesmo contrastar, aspectos culturais distintos do padrão ocidental, enfatizando o 

crescimento econômico, a acumulação e o poder aquisitivo como meios de satisfação de 

necessidades de consumo. Neste sentido, sem desmerecer as aquisições evolutivas do 

sistema internacional de proteção dos direitos humanos, deve-se salientar que o sistema 

ONU se expõe a críticas contundentes, podendo ser interpretado como um sistema 

organizado a partir de um modelo de sociedade que se impõe como universal e que utiliza 

o standard de uma pequena parcela da humanidade, concentrada nos países ricos e nas 

elites dos países pobres, como paradigma a ser seguido pelos que nele ainda não estão 

―incluídos‖ e devem ―se desenvolver‖
 29

.  

Por ser hoje um ramo de negócios extremamente lucrativo e estar relacionado 

diretamente com os diferentes setores da produção, a água se encontra no coração das 
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estratégias de desregulamentação impulsionadas pelos processos de globalização 

econômica e financeira.  A desregulamentação segue no sentido de afastar o governo dos 

recursos hídricos do âmbito público e do controle estatal, estimulando a governance em 

sinergia com o setor privado que, de fato, insere a gestão dos recursos hídricos na lógica da 

economia mundial, favorecendo os interesses das grandes corporações e ignorando os 

princípios do Estado de bem-estar, o valor da água como bem-comum e o equilíbrio 

delicado da estrutura ecossistêmica do meio ambiente.  

Já há alguns anos, como sublinha Vandava Shiva
30

, o comércio global da água é 

controlado basicamente por dez grandes empresas, entre elas a Suez Lyonnaise des Eaux e 

a Vivendi Environment y Bechtel, que contam com o respaldo das principais instituições 

globais, como o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e os governos que integram o G-8. 

Sem considerar o conflito de interesses, para formular e promover um novo 

programa de política de recursos hídricos, o Banco Mundial criou o Conselho Mundial da 

Água em parceira com as maiores empresas do setor. Empresas ―que em poucos anos 

conseguiram formar uma rede de influência internacional para promover a gestão da água 

no marco de uma associação pública/privada
31

.  

Nesta perspectiva, os Fóruns Mundiais da Água podem também ser interpretados 

como iniciativas formuladas dentro de uma plataforma de divulgação, que acontecem a 

cada três anos, com o objetivo, entre outros, de consolidar um espaço adequado para 

construir um consenso entre os atores envolvidos no setor da água
32

.   

 

 

     VIII. Os Fóruns Mundiais da Água e a afirmação formal dos princípios de uma visão 

global para a gestão dos recursos hídricos 

 

O I Fórum Mundial da Água ocorreu em Marrakesh, de 21 a 24 de março de 

1997. A Declaração de Marrakesh, resultado deste primeiro fórum reconheceu a 

necessidade urgente de melhorar a compreensão dos complexos fatores qualitativos e 

quantitativos, políticos e econômicos, legais e institucionais, sociais, financeiros, 

educativos e ambientais, que devem ser levados em conta no desenho da política hídrica do 
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novo milênio. Nesta direção, fez-se um chamado aos governos, organizações 

internacionais, ONGs e povos do mundo, para trabalhar coordenadamente colocando em 

prática os princípios amadurecidos na diferentes conferências, convenções e declarações 

relativas à tutela dos recursos hídricos no quadro da sustentabilidade sócio-ambiental. 

O II Fórum Mundial da Água ocorreu em Haya, de 17 a 22 de março de 2000 e 

lançou as bases conceituais para as políticas mundiais de recursos hídricos. A Declaração 

Ministerial sobre a Segurança da Água no século XXI, que foi subscrita por 100 ministros 

nesta ocasião, propõe vários desafios para uma nova gestão integral e sustentável da água, 

dentre os quais destaca-se a prioridade conferida à satisfação das necessidades básicas, 

privilegiando o acesso a água como uma necessidade humana fundamental. Este 

documento pretendeu unificar as prospectivas sobre o futuro dos recursos hídricos no 

planeta, propondo a colaboração entre os setores públicos e privados como solução 

principal da crise global da água. 

O III Fórum Mundial da Água realizou-se em Kyoto, de 16 a 23 de março de 

2003, e tinha como finalidade buscar soluções para os problemas da gestão mundial da 

água. A Declaração Ministerial que foi subscrita por 130 ministros neste evento, ressalta a 

importância de se atingir um dos objetivos do milênio, ou seja, reduzir em 50% até 2015, 

as pessoas que não têm acesso à água. Nesta Declaração, três princípios são reconhecidos 

como prioritários na gestão da água: good governance, infraestrutura e financiamento. No 

que diz respeito à governance, ressaltou-se a importância da informação e da participação 

da sociedade assim como a necessidade de recuperar os custos reais da água. Também foi 

salientada a importância da colaboração entre o setor público e o setor privado para 

viabilizar os investimentos necessários. 

O IV Fórum Mundial da Água ocorreu na cidade do México, de 16 a 22 de março 

de 2006. A versão final da Declaração Ministerial aprovada nesta ocasião não apresenta 

êxitos ou novidades significativas: foram reafirmados alguns princípios como a 

importância da água para o desenvolvimento sustentável e para garantir a segurança 

alimentar, a exigência de prevenir e reduzir os danos causados por desastres naturais 

relacionados com a água e a necessidade de promover a igualdade de gênero nas soluções 

dos problemas vinculados com este recurso. Talvez, as razões que levaram a resultados tão 

inexpressivos, um forum internacional sobre um bem fundamental que adquire sempre 

maior relevância do ponto de vista geopolítico, possam ser encontradas nas pressões 

exercitadas pelos interesses do capital transnacional e das grandes empresas 



multinacionais, principalmente através da Aquafed e das Agências internacionais, 

determinadas a promover e consolidar uma visão mercantilista dos recursos mundiais da 

água. 

No V Fórum Mundial da Água, realizado em Istambul, em 2009, na Declaração 

Ministerial os Estados signatários advertem para a necessidade de obter-se segurança no 

setor de água, em um mundo em que se enfrentam mudanças globais rápidas e sem 

precedentes, incluindo o crescimento da população, as migrações, a urbanização, as 

mudanças climáticas e a desertificação, entre outros. 

Da análise dos debates e dos documentos resultantes dos Fóruns Mundiais da 

Água, das Declarações internacionais concernentes às temáticas da sustentabilidade sócio-

ambiental e da proteção dos recursos hídricos, emerge uma visão global que fundamenta a 

estruturação das Políticas Nacionais voltadas à gestão dos recursos hídricos tendo como 

princípios: o reconhecimento do valor social e econômico da água; a ênfase na distribuição 

eficiente da água; o reconhecimento de que a gestão das bacias hidrográficas é 

fundamental para a gestão eficaz dos recursos hídricos; a necessidade de uma maior 

cooperação por parte dos países com bacias fluviais compartilhadas para garantir a 

distribuição equitativa dos recursos; a necessidade de uma melhor coleta de dados através 

de pesquisas; o reconhecimento do papel de todas as partes interessadas na gestão da água; 

a adoção da gestão intergrada dos recursos hídricos nas políticas públicas. 

Contudo, como foi possível observar, para além dos parâmetros formais de 

sustentabilidade estabelecidos nos documentos internacionais, uma gestão eficaz dos 

recursos hídricos não pode perder de vista que a dramática crescente escassez da água – e a 

consequente degradação de recursos e debilitamento dos processos ambientais – decorre 

principalmente do modelo econômico e dos padrões de consumo da sociedade moderna, ou 

pós-moderna. Assim, o desafio que se coloca de forma sempre mais ineludível, segue no 

sentido de se assumir, nos direfentes níveis de articulação territorial, a responsabilidade 

política de construir um novo modo vida social – novas formas de viver, produzir e 

consumir – que seja ambiental, social, cultural, econômico e eticamente sustentável.   

 

 

 

 

 



IX. Observações finais. Uma nova cultura glocal de responsabilidade sócio-ambiental. 

 

Além de um problema político e econômico, portanto, a questão ambiental e a 

gestão eficiente dos recursos hídricos implicam atualmente uma reestruturação ético-

cultural profunda, e por isso faz-se referência a uma crise epistêmica
33

. 

Uma crise epistêmica porque aponta a necessária superação da percepção da 

natureza através do dualismo homem/natureza, que se encontra na base da ciência moderna 

e do desenvolvimento econômico, tecnológico e científico, por esta desencadeado.  

Como observa a propósito Vandana Shiva
34

, Francis Bacon, o pai da ciência 

moderna, o criador do conceito moderno de pesquisa, organizou o seu método 

experimental a partir de uma dicotomia fundamental entre homem e natureza, masculino e 

feminino, objetivo e subjetivo, racional e emocional. E nesse sentido, o seu método não foi 

―neutro‖, objetivo‖, ―científico‖, muito pelo contrário, foi um modo peculiarmente 

masculino de agressão em relação à natureza e de dominação sobre as mulheres e culturas 

não ocidentais. 

For Bacon, nature was no longer Mother Nature, but a female nature, conquered 

by an aggressive masculine mind. As Carolyn Merchant points out, this 

transformation of nature from a living, nurturing mother to inert, dead and 

manipulable matter was eminently suited to the exploitation imperative inherent 

in nascent capitalism. The old nurturing earth image acted as a cultural constraint 

on the new exploitation of nature. ‗One does not readily slay a mother, dig her 

entrails or mutilate her body‘.  But the mastery and domination images created 

by the Baconian programme and the scientific revolution that followed removed 

all restraint and functioned in fact as cultural sanctions for the denudation of 

nature her conversion into a [economic]‗resource‘.
35

 

 Hodiernamente, a crise de paradigmas que as tensões em torno ao governo e à 

gestão da água evidenciam, tem portanto, uma dimensão epistêmica. Pode-se falar de  crise 

epistêmica e transição paradigmática porque para enfrentar os desafios que se apresentam à 

sustentabilidade sócio-ambiental e gestão dos recursos hídricos nos diferentes níveis – 
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internacional, nacional e local – será necessário rever e reconstruir as bases da relação 

homem/natureza, promovendo uma nova cultura de responsabilidade e solidariedade 

internacional e transnacional. 

A questão torna-se ainda mais complexa quando se depara com o endebolimento 

do papel dos Estados na administração dos recursos naturais e na mediação dos conflitos 

sócio-econômicos, culturais e políticos, com a sua soberania – política, energética e 

alimentar – fragilizada diante da expansão da hegemonia econômica, na trilha dos 

processos de globalização, e a crescente mercantilização da natureza. 

A capacidade regenerativa da água é insubstituível para a manutenção da vida em 

todas as suas manifestações. Atentar para a tutela efetiva que garanta o ciclo regenerativo 

da água não é uma questão de escolha, trata-se de uma necessidade vital. Assim, por sua 

relevância, por ser a base da vida e para a vida, é imprescindível compreender os diferentes 

aspectos envolvidos na temática da tutela dos recursos hídricos, enriquecendo a 

aproximação através das contribuições das diferentes áreas do conhecimento. Um diálogo 

entre saberes poderá compor uma visão interdisciplinar mais ampla e apta a oferecer 

respostas profícuas à solução dos problemas entrelaçados no tema da proteção ambiental e 

dos direitos à água, inusitados nas suas formas e  proporções. 

As inovações normativas amadurecidas no plano internacional e mais 

recentemente no âmbito constitucional de muitos Estados, implicam, portanto, uma 

inafastável revisão das relações sociais, do uso dos recursos ambientais e culturais, dos 

modus de produção e reprodução da sociedade, da economia e da cultura.  Na direção de 

um necessário maior equilíbrio entre os diferentes grupos que constituem a humanidade 

multifacetada e entre os homens e o meio ambiente, a mãe-natureza, a Terra Madre. Uma 

―virada biocêntrica‖, que questiona o paradigma da modernidade/modernização, do 

desenvolvimento econômico e do ―progresso‖ tecno-científico, e se abre para a 

necessidade de construir novas estruturas cognitivas para a vida social, ou seja, uma nova 

epistemologia, novas metodologias, novas práticas, ―modos de fazer‖, para a política e a 

técnica jurídica.  

Neste sentido, um diálogo horizontal de culturas, que contemple como eixo 

catalisador uma visão biocêntrica, atenta à uma abordagem integrada aos direitos humanos 

e o desenvolvimento sustentávels, e portanto à defesa da vida nas suas múltiplas 

manifestações, pode fornecer cosmovisões que possibilitem reconhecer responsabilidades 



diferenciadas e compartilhadas na busca de um novo paradigma de sustentabilidade sócio-

ambiental, pautado na proteção e valorização da biodiversidade e da sócio-diversidade.  

Um diálogo de saberes orientados para a construção de uma racionalidade sócio-

ambiental, que incorpore os conhecimentos tradicionais e culturais, mirando a melhoria da 

gestão através de marcos regulatórios e capacitação de atores, com a utilização de 

conhecimentos peculiares locais conjugados com os avanços técnológicos e científicos, 

para descobrir conjuntamente o que é importante, oportuno, verdadeiro e justo para um 

―bem viver‖. 

 No que concerne especificamente à gestão dos recursos hídricos, o desafio do 

paradigma ético da água será fundamentar, com valores diferentes, o marco normativo da 

água – que veio se desenvolvendo no plano internacional, constitucional e legislativo, em 

diferentes países e nos diferentes níveis, regionais e locais – de  modo a concretizar os 

princípios e regras, no sentido de assegurar o acesso efetivo à água em todas as suas 

funções. Visto que, se do ponto de vista físico-químico a água é um elemento 

perfeitamente definido, no plano étnico-cultural e sócio-econômico suas funções são 

diversificadas e os valores gerados e agregados por estas múltiplas funções são de natureza 

também diversa, e muitas vezes contrastantes.  

Como salienta Vandana Shiva
36

, o mercado evidentemente não está apto a atender 

as necessidades atuais e futuras dentro de um enfoque ecossistêmico que tenha como 

fundamento o princípio da vida. A visão da água a partir do mercado reduz seu valor ao 

econômico, esquecendo a importância ecológica, social, cultural, simbólica e espiritual dos 

recursos hídricos.  

Assim, só uma gestão com participação ativa e responsável, envolvendo o 

conjunto da sociedade, as universidades, as empresas, uma cidadania plural e o Estado, 

poderá respaldar formas efetivas de governo democrático da água, superando a visão 

superestimada da governance que se apresenta como democrática, mas que de fato  

sucumbe facilmente aos interesses das grandes corporações
37

. 
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Hoje a metade da população mundial vivem em cidades. Essa situação exige além 

do enfrentamento do abastecimento de água e saneamento, e suas consequências para a 

saúde pública e o desenvolvimento das cidades, a predisposição de instrumentos de gestão 

integrada a partir de uma visão ecossistêmica que reverta os processos de poluição e 

esgotamento dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas.  

O recente evento realizado na Cidade do México ―Cidades em Bacias 

Sustentáveis‖, enfatizou a proposta de elaborar diagnósticos das cidades que temos para 

transitar para cidades que queremos, e a importância da participação dos diversos atores e 

dos governos locais na busca das soluções
38

. 

Nesse sentido, as universidades, na qualidade de polos de geração de 

conhecimento, ocupam uma posição privilegiada para a elaboração de projetos de 

educação ambiental, buscando os melhores usos da água em cada ecossistema. Por outro 

lado, através dos estudos e pesquisas, estes polos devem assumir a responsabilidade de 

buscar soluções alternativas, que estimulem políticas públicas inovadoras, voltadas ao 

desenvolvimento sustentável das cidades inseridas em bacias hidrográficas. 

Ao mesmo tempo, a cidadania participativa, ancorada na ética do cuidado com a 

vida e da responsabilidade na defesa do pluralismo cultural e da proteção ambiental, 

consolidando as bases de ‗uma nova cultura da Água‘ deverá conquistar espaços de 

decisão efetivos, para fiscalizar as políticas públicas e contribuir na elaboração de 

propostas, tendo em vista as peculiaridades locais e o contexto mais abrangente de 

interdependência ambiental, social, política e jurídica.  

Ao governo cumpre fortalecer as instituições democráticas, com um novo marco 

regulatório e políticas públicas, que promovam o desenvolvimento urbano integral e 

sustentável.  

Assim, seguindo contra a corrente da ‗normalidade‘ dos fatos da globalização 

econômica hegemômica, de modo otimista – pois o princípio na esperança neste contexto 

também é fundamental –, é possível prospectar que o envolvimento de todos os atores 

interessados no governo local, a partir de uma nova cultura da Água, poderá estimular um 

novo modelo de desenvolvimento glocal, que concretize as evoluções normativas e os 

princípios éticos da sustentabilidade sócio-ambiental, articulando-se em redes translocais. 
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