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A Geopolítica da Água e a Crise do Conhecimento 

Carlos Walter Porto-Gonçalves1  

 

Se a vida não é simples, o que vale é saber 
conviver com a complexidade e não com a  

simplificação, como a tradição cartesiana, que 
pretende que as coisas têm que ser  

simples e práticas. 
 

1 ª Parte: Sociedade e Natureza. Sociedade é natureza. 

A intenção deste capítulo é lançar bases para a discussão dos temas 

abrangidos no curso BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE: NATUREZA E 

SOCIEDADE promovido pela UNOESC/Joaçaba e pela REDE GUARANI/SERRA 

GERAL, tal como foi apresentado inicialmente em palestras realizadas nos dias 07 

e 08/11/2009, na Unoesc de Joaçaba. Agradeço o respectivo convite, nas pessoas 

dos professores Joviles Trevisol e Luiz Fernando Scheibe, que fizeram na aberura 

menção a um de meus livros, “A globalização da natureza e a natureza da 

globalização”2 que será a ponte para iniciar esse capítulo.  

Esse livro foi uma tentativa de dar conta de um amplo espectro de 

questões. Surgiu a partir do pedido do sociólogo Emir Sader, que estava 

coordenando uma série de livros para pensar os processos recentes das 

transformações sociais,  e o interessante é que ele escolheu os temas clássicos 

da dinâmica da economia mundial e incluiu o tema do meio ambiente. Pediu que 
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eu fizesse um balanço do que tem acontecido no mundo nos últimos 30 e 40 anos, 

sobre esse tema. 

Tratava-se de discutir um pouco o período neoliberal, de configuração do 

padrão político que se constituiu principalmente dos anos 70 para cá. Nesse 

trabalho, busquei uma visão de conjunto, porque na questão ambiental 

predominam as especializações, sobre biodiversidade, água, etc., mas falta  

muitas vezes a compreensão da dinâmica de conjunto que dá impulso às 

mudanças.  

Ao fazer a quarta capa do livro é que me dei conta do alcance do balanço 

realizado. Uma das conclusões é a de que se trata do período de 30 a 40 anos 

mais devastador da história. Basta olharmos o que era a Amazônia há 40 anos. E 

a gente sabe que a pretexto de salvar a Amazônia se ofereceu o Cerrado para 

uma ocupação desenfreada aos grandes latifundiários negociantes do ramo 

agrícola e, hoje, sabemos também do que ocorreu com o cerrado nos últimos 

30/40 anos.  

O cerrado, por sinal, é interessantíssimo para a discussão da água no 

Brasil: Quem entendeu o cerrado neste país de maneira séria, foi o escritor 

Guimarães Rosa. Este autor disse que “Gerais” é o nome que se dá nos Cerrados 

brasileiros, àquelas imensas chapadas: Serras Gerais de Goiás, Gerais de Balsas 

(no Maranhão). Campos Gerais, como se diz também de Campos Gerais de 

Guarapuava (Paraná), Campos Gerais de Lages (Santa Catarina), é uma 

expressão que vem do período colonial, é terra que pertence a todo mundo, da 

qual ninguém pode ser proprietário privado. É terra de todo mundo, por isso terra 

geral que, aliás, são áreas importantíssimas de recarga hídrica.  

Eu estava fazendo a categorização de biomas brasileiros quando vi essa 

expressão Campos Gerais e me perguntei, que bioma é esse? A expressão 

Campos Gerais não é do campo da biogeografia, é uma expressão jurídica de 

terra que pertence a todo mundo que, insisto, são áreas importantes de recarga 

hídrica. E no caso dos cerrados brasileiros, as áreas de chapadas são exatamente 

as áreas onde nascem os rios São Francisco, Parnaíba, Tocantins, Tapajós, 

Xingu, Madeira, além dos rios que deságuam no Pantanal. As duas maiores 
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extensões de áreas continentais alagadas do planeta são adjacentes ao cerrado: o 

Pantanal Mato Grossense e as planícies do Rio Araguaia. 

O cerrado foi oferecido de presente para os grandes latifundiários 

empresariais de monocultivo de exportação, que são “aquívoros”, ou seja, 

devoradores de água. Com o pretexto de salvar a Amazônia, o Cerrado foi 

oferecido num processo de intensa privatização. Então, vimos o que aconteceu no 

Cerrado, o que está acontecendo no Cerrado nesses últimos 30, 40 anos, e 

mesmo o que está acontecendo na Amazônia.  

Como provocação, posso perguntar se a mesma leitura se aplica à região 

do meio-Oeste de Santa Catarina, onde se situa a bacia do Rio do Peixe.  O que 

aconteceu no Cerrado e na Amazônia Este é, na verdade, um retrato do que 

aconteceu no planeta. Talvez tenhamos tido esses 30, 40 anos mais devastadores 

do planeta, em função dos êxitos do sistema social hegemônico com sua enorme 

capacidade de transformação da matéria que, hoje, é extremamente mais 

avançada hoje do que qualquer período da história. Mas ao mesmo tempo nunca 

falamos tanto de salvar o planeta, quanto nesse período em que maior foi a sua 

devastação, o que nos coloca diante de um enorme desafio, pois desde os anos 

sessenta que vem se constituindo o movimento ambientalista.  

*** 

É obrigação de todo pesquisador dizer de que lugar está falando, para que 

as pessoas entendam objetivamente a sua parcialidade. Afinal, sempre se fala a 

partir de um ponto de vista, daí a importância de explicitar as premissas: na minha 

pesquisa, ao longo da vida, me dei conta de que grande parte dela foi atravessada 

por aquilo que se chama Revolução dos anos 60, novos movimentos sociais, em 

que surge a linha de pensamento crítico que eu venho desenvolvendo. Embora eu 

tenha partido de Marx, novas questões se colocaram a partir dos anos sessenta 

que me conduziram obrigaram a refazer meu pensamento critico. 

Aprendi com Marx o movimento contraditório da lógica do capital, mas sabia 

muito pouco sobre a lógica daqueles que resistem ao capital, o que é 

completamente diferente. Quase não aparece em “O Capital” a lógica dos que 

resistem ao capital, embora Marx tenha trabalhos onde analisa as lutas sociais de 
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seu tempo (o 18 Brumário, por exemplo). Daí a importância, que depreendi desde 

o final dos anos 70, início dos anos 80, de estudar os movimentos sociais com 

minhas pesquisas na Universidade.  

Cabe, aqui, mencionar a oportunidade que a vida me proporcionou ao 

estudar movimentos sociais, de encontrar e ter sido assessor pessoal de Chico 

Mendes, uma bênção por sua ampla e enorme sagacidade, inteligência, 

compreensão, cuja experiência nesse trabalho de assessoria me proporcionou 

formar convicções como essa que virou camiseta do movimento estudantil dos 

anos 80, em Florianópolis: “Tem gente que fala nós vai e sabe pra onde vai. Tem 

gente que fala nós vamos e não sabe pra onde vai”. Ou seja, pra onde se vai não 

é uma questão gramatical.  

Existem múltiplas formas de produção de conhecimento. A produção dita 

científica não é a única. Grande parte do conhecimento a respeito da Floresta vem 

da observação advinda da experiência prática que nos lega um valioso 

conhecimento com que haveremos de dialogar e buscar compreender a lógica dos 

habitantes da floresta. Assim, foi possível ver Chico Mendes como um grande 

mestre.  

De certa forma essa mesma lógica se aplica à questão da água: trata-se de 

estudar não apenas as dinâmicas do hídrico em si, mas as dinâmicas, dos grupos 

sociais e dos movimentos sociais envolvidas com o ela. 

E meu papel é, a partir da universidade, aportar contribuições a essas lutas, 

geralmente lutas de grupos subalternizados, que têm conhecimento sobre os 

quais damos pouca atenção.  

A colocação que faço é de que estamos vivendo um dilema, neste momento 

em que a problemática ambiental se afirma com veemência, com complexidade, 

com gravidade. Aliás,  percebe-se que quando se fala na problemática ambiental, 

sempre se diz que o planeta está indo para um processo de destruição 

devastador. Mas  as soluções apontadas são  a coleta seletiva de lixo e plantar 

uma árvore... O diagnóstico é catastrófico, de verdadeiro apocalipse, mas as 

propostas são absolutamente tímidas, do tipo “cada um faça a sua parte”... mas 

todo o mundo sabe que não basta colocar 11 jogadores no campo e falar “cada 
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um faça a sua parte”.  Se  não treinar,  não se constitui o coletivo. Todo mundo 

sabe que no 1º dia de aula  temos uma soma de indivíduos, não uma turma. Pode 

até se transformar numa turma, dependendo da relação que for sendo construída 

Mas o que quero dizer é que estamos vivendo uma espécie de 

esquizofrenia. Boaventura de Souza Santos, talvez o mais importante sociólogo 

vivo, numa de suas pesquisas mostrou que o departamento do Meio Ambiente na 

maior parte das empresas geralmente é um sub-departamento do departamento 

de marketing. Não está dentro dos procedimentos tecnológicos internos da 

empresa, numa perspectiva mitigatória, periférica, marginal, quando não 

simplesmente para constar no “book” de que está fazendo a sua parte. Como um 

banco que diz que é o banco que mais investe em meio ambiente na Amazônia e 

quando vamos verificar esses investimentos são uma parte ínfima em relação aos 

projetos que apóia no avanço da pecuária, na área de mineração, enfim, a 

projetos que devastam a Amazônia o tempo inteiro.  

Neste momento, portanto, é preciso muita lucidez para distinguir quem está 

falando o quê, PIS estamos imersos nessa contradição de vivermos nesse “30/40 

anos tão devastadores”... mas em que mais se fala da temática ambiental.  

Venho, portanto, dos estudos dos movimentos sociais, também como 

ativista do movimento ambientalista desde os anos 70. Meu primeiro livro, 

publicado em 1983, chama-se “Paixão da Terra, ensaios críticos de ecologia e 

geografia”, e está esgotado. Mas é um livro que surge com meu primeiro 

envolvimento efetivo - que me custou a perda do emprego, porque resolvi apoiar, 

a pedido de alguns alunos, a iniciativa de estudar a situação da comunidade de 

Ponta Grossa dos Fidalgos,  atingida pelos impactos da expansão do plantio de 

cana sobre uma lagoa, chamada Lagoa Feia, no município de Campos, no norte 

do estado do Rio de Janeiro. Uma lagoa belíssima, e que estava sendo em grande 

parte aterrada pra expansão do Proálcool, em 1976, e ali, acompanhei os 

pescadores, ao mesmo tempo agricultores e pescadores, que resistiram à ação 

das empresas. Em 1976, só para lembrar, o Brasil vivia sob uma ditadura e o 

mundo o clima da guerra fria, e camponeses resistindo às obras de um 

empresário, obviamente só poderia ser coisa de comunista. Então a Polícia 
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Federal ameaçou prender, mas foram ver, eram pescadores. Á época tive acesso 

a essas pessoas muito simples através de meus alunos de História da faculdade 

de Filosofia de Campos, que me pediram, já que eu era geógrafo, para fazer um 

estudo sobre o impacto daquela obra. Foi um dos primeiros estudos de impacto 

ambiental. Perdi o emprego:  o empresário que fazia a obra era o dono da 

Faculdade em que eu dava aula. E ao mesmo tempo era presidente do partido 

político no local - a Arena –, o partido da ditadura, dono das principais rádios, 

jornal e da principal TV local.  Como vêm os berllusconis são mais comuns do que 

admitimos e estão presentes em várias escalas. 

Ao mesmo tempo minha história com o movimento ambientalista sempre foi 

associada a um setor desse movimento que sempre atuou junto à luta dos 

trabalhadores. Essa é minha utopia, de uma nova relação com a natureza a partir 

de um processo de transformação social. 

Na abertura deste curso sobre os recursos hídricos da bacia do Rio do 

Peixe, portanto, cabe uma análise crítica não só sobre os últimos 30, 40 anos, 

mas também o debate sobre o próprio discurso do ambientalismo. 

Esse discurso também tem que ser colocado para análise crítica. Ele teve a 

virtude de pautar o assunto, mas estou convencido de que o fato da problemática 

ambiental entrar na agenda política não se deve à gravidade da situação 

ambiental, essa relação não é direta. Assim como se poderia dizer, o problema da 

fome é um problema gravíssimo do mundo, mas nem por isso tem na agenda a 

mesma presença do debate ambiental. Logo, não é a gravidade do assunto que 

faz com que ele faça parte da agenda. Isso não quer dizer que a problemática 

ambiental não seja grave, mas o fato de alguma coisa grave se transformar, fazer 

parte da agenda política, deve ser indício do conjunto de interesses que desperta, 

o que não necessariamente é uma virtude. Por exemplo, esse processo de pintar 

tudo de verde, a tendência tem sido a de transformar a problemática ambiental 

numa questão de gestão, ligada sobretudo às questões técnicas.  

No meu livro sobre a globalização, a parte mais original é a análise que faço 

sobre a Revolução Industrial: ali aparece a expressão “Revolução (nas Relações 

Sociais e de Poder) Industrial”. Na Revolução Verde aparece “Revolução (nas 
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Relações Sociais e de Poder) Verde”. Ou seja, não se fala em Revolução 

Tecnológica dissociada das relações sociais e de poder. Esta a diferença com 

relação ao discurso, que já está prontinho, que aparece na mídia do mainstream. 

A problemática Ambiental põe a nu que nos encontramos diante de uma 

questão que desafia os pensadores, desafia a universidade porque se trata de 

uma crise de novo tipo, sobre a qual não se tem ainda uma teoria crítica. Por 

exemplo, falar de crise do capitalismo significa dizer que há uma teoria crítica para 

o capitalismo. Mas estamos diante de algo que é mais do que a crise do 

capitalismo, é uma crise de caráter civilizatório, o que pressupõe um processo de 

larga duração, e sobre isso não se tem uma teoria crítica que nos ofereça uma 

saída política no horizonte imediato. Não é uma crise qualquer. Parte dessa crise 

tem uma dinâmica capitalista, mas ela não se resolve, como de certa forma se 

acreditou, automaticamente numa sociedade socialista.  

Muita gente pensou que a sociedade socialista viria para distribuir para todo 

mundo aquilo que o capitalismo só distribuía para poucos. George Marchais, 

candidato a presidente da República da França em 1974, pelo partido comunista 

francês, disse que se ele fosse presidente da França todos os franceses teriam 

direito a um carro. Bom, qual é o recado que ele está mandando: com os 

comunistas no governo, todos vão ter aquilo que o capitalismo só dá para uma 

parte. Não sei como é em Joaçaba, mas no Rio de Janeiro, ou até mesmo na 

cidade onde moro, Niterói, a gente já sabe o que é 30% da população ter um 

carro, ou seja, a função do carro se esvai, estamos todos congestionados. Então 

aquilo que o George Marchais prometia, que todos tivessem um carro, não tem 

sentido nenhum, porque se todo mundo tiver carro o que está se socializando não 

é o automóvel: é o congestionamento. Não tem como todo mundo ter carro. Então 

não adianta você prometer que vai dar pra todo mundo aquilo que só dá para uma 

parte. Os dados sobre a urbanização mundial que levantei na ONU (Figura 1) são 

assustadores, e é por isso que eu afirmo: A gente está brincando de casinha 

mandando fazer coleta seletiva de lixo. 

 

Figura 1 - Evolução da população urbana e rural no mundo – 1950-2010 
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Essas promessas vêm convencendo com um discurso do desenvolvimento 

clássico que todo mundo pode ter um carro, que todo mundo pode ter, comprar. 

Há toda uma plêiade de intelectuais do mainstream falando o dia todo, todo dia, 

com recursos de psicologia social fantásticos entrando nas casas das pessoas, 

através de novelas com merchandise, marketings sofisiticados, publicidade 

associadas ao patrocínio de jornais e telejornais que ocupam um papel onde antes 

a família de algum modo conformava as subjetividades, as necessidades de cada 

membro. Hoje, na maior parte das casas, as poltronas e os sofás não estão um de 

frente pra o outro para que as pessoas conversem: os sofás e poltronas estão de 

frente para a televisão onde todos estão sozinhos juntos. Que todo mundo pode 

partilhar desse mundo do consumo é o convite sedutor desenvolvido com muita 

competência por esses intelectuais da moda, que ajudam a sustentar o mundo-

que-aí-está com essa poderosa “máquina de fabricação da subjetividade”, 

conforme a feliz expressão de Felix Guatarri. Podemos dizer que hoje estamos 

diante de um novo tipo de analfabeto: o analfabeto midiático, ou seja, a maior 

parte de nós, os que não sabemos ler a tela da TV. Mas não tem a menor chance 

de isso ser o futuro do planeta. E esse discurso está sendo usado também na 
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Europa Oriental, recém-saída de regimes socialistas, na Índia e na China. Só na 

China são 1,4 bilhões de pessoas e graças ao regime comunista houve uma 

melhora significativa no padrão de consumo. Teve reforma agrária, mexeu com as 

estruturas clássicas da China e tirou da miséria milhões de pessoas – sendo que, 

hoje, é o partido comunista que tira o capitalismo da crise3. E aí temos dados que 

são desconcertantes e necessitam de uma releitura da nossa geografia.  Vejamos, 

por exemplo, essa em que a maior parte dos ricos do mundo está nas cidades do 

terceiro mundo (Tabela 1).  

 Tabela 1 - Classes Sociais da População Urbana Mundial  

                                                                    (em milhões de habitantes)  

 

Categoria 

Países do 

Centro 

Países  

da  

Periferia 

 

Mundo 

Classes Médias e Ricas 300 390 690 

Classes Populares:    

Estabilizados 390 330 720 

Precários 270 1.290 1.560 

Total Classes Populares 660 1.620 2.280 

Total  Geral 990 2.010 3.000 

     Fonte: adaptado de  Amin (2003)4.  

 

Existe um padrão, um estilo de consumo europeu, norte americano, mas a 

população urbana das classes ricas e médias do 1° mundo é de 330 milhões, e a 

do 3° mundo, de 390 milhões. No total, pouco mais de 10% da população total, 

hoje de 6,6 bilhões de pessoas – das quais, apenas nas cidades, 2,3 bilhões estão 

                                                
3
 São as ironias que estão em curso, espero que ninguém chame a China de capitalista. A China é 

rigorosamente um partido comunista por lei, sabendo jogar estrategicamente com várias 

incorporações internacionais. 

4
 Amin, Samir (2003), O capitalismo e a nova questão agrária, Fórum do Terceiro Mundo, Senegal. 

Disponível em: <http://resistir.info/samir/pobreza_mundial.html>. Acesso em: 3 nov. 2003. 
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nas classes populares, que não têm acesso ao american way of life, o modo de 

vida americano. Que é o nosso modo de vida, o modo do qual, os que 

freqüentamos a universidade, fazemos parte. Não tem como esse modo de vida 

ser levado para todo o planeta.  

Então essa crise do processo civilizatório aparece hoje de maneira muito 

concreta. Aparece como lugares que nunca tiveram furacão, tendo. Todos os 

estudos de meteorologia e climatologia apontam que o padrão de chuvas mudou 

no planeta. As chuvas estão se concentrando em alguns poucos momentos. A 

própria quantidade de chuva pode estar, mais ou menos, na média, mas mudou o 

padrão de distribuição das chuvas na mesma região. Temporalmente falando, os 

estudos dos ritmos do nosso Prof. Dr Carlos Augusto Figueiredo Monteiro estão, 

mais do que nunca, no centro do debate. Essa crise civilizatórian aparece também 

como crise energética, que também é aquecimento global. Ou ainda como crise de 

perda da biodiversidade, pelo avanço desses grandes latifúndios monocultores 

empresariais de exportação - e gosto de usar esse termo, também grande, 

embora haja um nome mais simples, que vocês conhecem por agronegócio, e que 

é uma noção meramente ideológica, não é um conceito. E o significado de 

Agronegócio fica muito claro quando, por exemplo, uma empresa das maiores do 

Brasil na produção de frango tem, segundo o seu presidente, 60% dos seus 

ganhos nos últimos anos no mercado financeiro. Ela toma dinheiro no BNDES, 

que parte vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, enquanto empresa do setor 

agroalimentar, então o dinheiro que vai do BNDES vai para a indústria que mais 

que produzir frango, quer produzir lucros no mercado financeiro. Assim, tem sido o 

agro transformado quando transformado em negócio. Diga-se, de passagem, que 

o último censo agropecuário (2006) mostrou, mais uma vez, que quem produz 

alimentos não são esses grandes latifundiários com seus monocultivos 

empresariais, na sua maior parte voltados à exportação, mas sim os pequenos e 

médios proprietários/posseiros agricultores e camponeses.  

A antiga Aracruz (hoje Fíbria resultado da união da Aracruz Celulose e da 

Votorantim Celulose e Papel) também teve dificuldades com operações 

financeiras - tomando dinheiro do BNDES para plantar eucalipto também em 
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grandes extensões de latifúndios empresariais com monocultoras, sobretudo para 

exportação. São latifúndios empresariais de monocultivos5.  

Os produtivos latifúndios monocultores empresariais de exportação estão 

causando um processo profundo de erosão genética, por exemplo, no cerrado. O 

cerrado está passando por uma violência absurdamente dramática, com um 

processo de perda de biodiversidade, ele que é um bioma de exttrema 

biodiversidade: é o único bioma brasileiro que tem contato com a araucária, esse 

bioma do sul; tem contato com a mata atlântica; tem contato com a caatinga; tem 

contato com a floresta amazônica. Esses ecótonos, essas áreas de tensão 

ecológica de contato entre biomas, são áreas de enorme biodiversidade. E nisso 

tudo estão passando trator em cima e bombeando água com essas monoculturas. 

Então estamos diante de uma crise que ao mesmo tempo é uma crise 

energética, que tem aquecimento global, crise de biodiversidade, crise de perda 

de solo (solo não se produz todo dia, demora um certo tempo), além de processos 

específicos ligados à água.  

Essa crise de caráter civilizatório está exigindo que nós saibamos como 

agir, sabendo que estamos diante de um modelo de sociedade que não tem 

futuro. Essa parece ser uma questão fundamental para os educadores, como agir 

a partir do reconhecimento da gravidade da problemática ambiental e sabendo 

que desse caráter civilizatório implicado nessa crise, que aparece como crise 

ambiental, mas que é na verdade a crise de uma sociedade que quis ser 

desenvolvida. 

Quando eu estudava - já se vai um bom tempo - nas fases iniciais do ensino 

médio dos anos 60, ser país desenvolvido era ser país industrializado. Ser país 

                                                
5
 A palavra latifúndio ficou durante muito tempo associada a latifúndio improdutivo. Na verdade, todo latifúndio 

é produtivo: é produtivo de injustiça; é produtivo de desigualdade, porque concentrando terra concentra poder. 
Por isso grande parte dos políticos do nosso parlamento, quase sempre eleitos pelo o poder econômico – 
esse poder que elege, mas não é eleito por ninguém - não faz a Reforma Agrária. Afinal, o sentido de 
qualquer reforma agrária é a desconcentração de poder, embora lamentavelmente o debate em torno dessa 
questão fundamental tenha ficado restrito a um debate econômico. A reforma agrária não é uma questão de 
economia, é uma questão de democracia. Afinal, bem sabemos que a economia pode ir bem e o povo ir mal, 
como disse um ditador brasileiro nos anos setenta,e a razão disso estava exatamente na falta de democracia 
que o ditador tão bem representava e que todo apoio deu à expansão desses grandes latifúndios empresariais 
que concentraram tanta terra que deram origem, contraditoriamente, a um movimento de sem terras. 
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subdesenvolvido era arcaico, onde a maior parte da população era rural. Em 1960 

o Brasil tinha 46% da população urbana, 54% era rural. 

Nos anos 70, já era invertido. Exatamente nos anos 60 é que o Brasil 

passou a ser principalmente urbano, e nesse processo de urbanização a 

socialização urbana se deu já com a implantação em plena ditadura do Sistema 

Nacional de Telecomunicações e com a TV Globo, coincidentemente criados em 

1965. Assim, populações em sua maioria analfabetas que migraram do campo se 

urbanizaram nesse contexto, diferentemente do que aconteceu na Europa, onde a 

população rural que foi parar nas cidades foi socializada, sobretudo, a partir das 

associações de ajuda mútua, que deram origem aos sindicatos, e um ajudava o 

outro a aprender, a ensinar, a alfabetizar, e depois deixavam que o Estado fizesse 

o processo de escolarização, que levasse às chamadas escolas públicas.  

A questão da leitura e escrita foi fundamental, a ponto de Londres, em 

1900, ter um jornal diário com tiragem de um milhão de exemplares, enquanto no 

Brasil, até hoje, não temos um jornal com essa tiragem, mesmo com cidades 

muito maiores que Londres. Então, não é a linguagem escrita que levou à nossa 

escolaridade: como vimos, em 1965, a ditadura criou a Embratel; e ao mesmo 

tempo, em 1965, foi criada a Rede Globo. As pessoas se socializaram no urbano, 

pela via cada vez maior de um meio de informação da subjetividade que não é a 

escrita, que não tem conotação crítica - e, diga-se de passagem, uma sociedade 

analfabeta, que não sabe ler, ela sabe se expressar muito bem em termos 

audiovisuais. A rima serve, como disse um poeta de Cordel, para fixar a 

informação. “Ela é a pauta do caderno”, foi o que me disse Rafael de Carvalho. “Já 

que a gente não sabe ler, a gente rima e rimando a gente fixa informação, então 

vai cantar e falar bem e procura-se falar com muita expressividade, e se desenha”.  

O sucesso da televisão brasileira está associado a isso, a essa riquíssima 

cultura do povo brasileiro que é uma cultura de gente que não passou pela 

escolaridade escrita. É um paradoxo, mas o momento socializa a gente pela 

televisão, esse processo intenso da formação da subjetividade. Por isso, insisto 

em que quem é o analfabeto de hoje é aquele que não sabe ler a mídia, não 
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aquele que não sabe ler um texto, é aquele que não sabe ler a televisão. Que não 

sabe ler o Faustão, que fica assistindo aos faustões.  

Nos anos sessenta se dizia que ser desenvolvido era passar a ser urbano, 

passar a ser industrializado, ou seja, era viver num mundo absolutamente 

construído pelo homem como dominação na natureza. Era a afirmação da 

capacidade humana de dominar a natureza. E que a nossa civilização está 

marcada por essa dimensão da dominação da natureza. Uma provocação 

intelectual: há sociedades como as sociedade Quéchua e Aymara que não tem 

uma palavra para designar natureza. Aliás, quem anda traduzindo Pacha Mama 

como natureza, está traduzindo errado, não sabe do que está falando. Eles não 

separam a natureza da sua sociedade: é outra matriz epistêmica. Isso para muita 

gente chega a ser agressivo que dizem que essa gente não sabe separar, 

analisar. Vou mencionar aquilo que disse anteriormente, que tem gente que fala 

nós vamos e não sabe pra onde vai, pois com isso quero retomar a questão da 

interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Penso que 

a questão que se está pautando exige mais do que isso. Quero chegar a uma 

idéia e fechar com essa reflexão: temos uma sociedade, a nossa, que pensa a 

partir da idéia de dominação da natureza, para quem dominar a natureza é a 

culminação do processo civilizatório. Assim, o que se quer dominar já está 

colocado numa situação de subalternidade. 

 Nós vivemos numa sociedade que afirmou a partir do Renascimento, que 

afirmou o chamado antropocentrismo como filosofia que fundou a sociedade 

européia, que colonizou o mundo não só saqueando as matérias primas, mas 

também colonizando mentes. E por ser uma sociedade que queria colonizar o 

mundo não considerou o outro como portador de um conhecimento digno. Ao se 

colocar como portador de um conhecimento superior, o europeu se avocou a 

prerrogativa generosa de salvar o outro desde que o outro deixasse de ser outro, e 

assim homogeneizando o mundo. Como vemos não temos só perda de 

diversidade biológica, mas também de diversidade cultura. Enfim o outro só se 

salva se ele for igual a mim. Há muito de catequese cristão nisso. 
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Talvez o mais violento desse processo de colonização, tenha sido essa 

negação do outro enquanto portador de suas próprias matrizes epistêmicas, na 

sua “outridade”. Essa violência é ainda hoje parte do problema, pois impôs uma 

matriz epistêmica que se finda na separação homem – natureza. Essa idéia de 

dominação da natureza vai contra o pensamento camponês, o pensamento 

indígena, o dos povos ditos originários, que acreditam que está na Physis, 

inclusive os deuses. Hoje está se propondo a idéia de que a natureza deve ser 

vista como Gaia, mas isso quem dizia eram os índios, quem dizia eram os 

camponeses, mas nós resolvemos desenvolvê-los, ou seja, fazer com que se 

proletarizassem ao se urbanizarem, deixassem de ser camponeses.  

Então vejam o dilema em que a gente está: O Boaventura de Sousa Santos 

usa uma expressão fantástica quando diz: “Esse processo colonial levou a um 

enorme desperdício de experiência humana”. A gente já estudou alguma coisa 

sobre a gestão Quechua da água? A gente, aliás, alguma vez parou para admitir 

que há diferença? Isso não quer dizer que eles tenham a solução para os nossos 

problemas, isso quer dizer que eles podem ter algo que a gente pode avaliar, levar 

em consideração. 

Porque hoje, quais são as áreas de biodiversidade do planeta? Vai ver 

quem está morando nelas? Naquelas regiões que ainda tem biodiversidade, tem 

fonte de água. E o capitalismo está querendo globalizar esses índios, camponeses 

e quilombolas que ocupam essas áreas e que, obviamente, ainda não foram 

(des)envolvidos..   

Essas populações estão sendo massacradas, como aconteceu 

recentemente no Peru no massacre na região andina–amazônica em Bagua, onde 

se tenta um implantar a exploração petroleira. E os indígenas disseram não. Até 

porque existem, lá, indígenas que jamais foram colonizados, são  muito mais 

antigos do que a nossa América e jamais foram colonizados, sequer pelo império 

Inca. Ou seja, eles também consideravam o império Inca, império. Esses índios 

que estão lá na Amazônia agora estão enfrentando essa matriz energética que 

põe em risco todos, inclusive eles que nada têm a ver com isso. Talvez estejam á 

espera de nós para que lhes ofereçamos uma outra globalização que não seja 
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globalitária (a expressão é de Milton Santos), que saiba que a diversidade é um 

condição para um planeta que permita a vida humana na sua plenitude (afinal, o 

planeta sobreviverá a nós e, assim nosso debate não diz respeito a salvar o 

planeta, mas a sim a nos salvar enquanto riqueza diversa, este sim o maior 

patrimônio da humanidade). 

As áreas mais ricas de biodiversidade e de fonte de água que temos no 

mundo são aquelas onde estão os Caiçaras da mata Atlântica, os Geraizeros dos 

cerrados roseanos de Minas Gerais, os Retireiros do Araguaia, os Seringueiros da 

Amazônia, os Quilombolas, os Povos Originários e, cada vez, mais essas 

populações vão se tornar globalmente importantes. 

Então, se algum tempo atrás se passava concretamente trator sobre essa 

gente em nome do desenvolvimento, hoje não dá mais para passar o trator. Até 

porque ali estão reservas fundamentais para a humanidade e não só de 

biodiversidade, mas também de conhecimento, de ética com as quais devemos 

dialogar, ainda que criticamente (aliás, como sempre e com todas). O discurso 

desenvolvimentista não tem a mesma legitimidade, hoje, que já teve no passado.  

O próprio discurso da dominação da natureza se coloca contra uma idéia 

antiga, a de Physis, onde a própria natureza estava povoada por deuses. Por 

sinal, até hoje ao se falar de erosão por vento, fala-se erosão eólica. Ainda temos 

esse híbrido de nomes de deuses, Eolo que era o deus do vento, como um nome 

que parece um nome técnico, nome científico, mas é o nome de um deus. Tem 

gente que tem fé na ciência, e esquece que fé na ciência não é ciência, é fé. Fé na 

ciência é religião.  

Com base na idéia de que a natureza pode ser dominada, o homem passou 

a dessacralizar a natureza, passou a tratá-la como objeto, já livre de presença 

divina. Sabemos que as comunidades tradicionais costumam pensar que certas 

áreas são santuários, áreas em que ninguém vai. Se forem estudadas 

antropologicamente, com seriedade, se verá que são idéias ecologicamente 

importantíssimas. Aquela área ali em que ninguém pode ir, em determinada época 

do ano, é por que é área normalmente onde o mistério da reprodução se realiza.  
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Como temos uma visão racionalista, que desconsidera tudo aquilo que não 

conhecemos, julgamos que, se há um ritual de que naquela área não se pode ir 

em determinada época do ano, só pode ser por uma razão religiosa, tem um deus, 

é um santuário. Mas se formos estudar com profundidade essas áreas, veremos 

que muitas vezes tem uma explicação pragmática, com interdições cujo caráter 

religioso é fruto de nossos preconceitos, que precisam ser rompidos para que 

possamos entender. Afinal, ao caracterizarmos como religiosos a esses saberes, 

já o fazemos segundo uma determinada visão evolucionista que vai do mito à 

religião à filosofia à ciência. Ernst Cassirer brilhantemente expõe essa evolução, 

ele que foi um dos melhores formuladores desse evolucionismo. Por isso, é 

fundamental nesses trabalhos a presença do antropólogo e de filósofos. 

Imagine um engenheiro olhando para isso, “é uma coisa primitiva”... Sua 

visão é de uma natureza a ser dominada, ela foi dessacralizada e, assim, pode ser 

um objeto de dominação, então não é ingênuo aceitar essa divisão entre natureza 

e sociedade. O homem como ser ativo, antropocêntrico, e a natureza como uma 

coisa a ser dominada, passiva. 

Até no dia de fazer o vestibular, a gente põe uma cruzinha aqui, na física, 

na biologia, na geografia, na história, na engenharia e se esquece que essa forma 

de divisão de trabalho científico é excludente. Recentemente tive que dar um 

parecer para a faculdade sobre a criação de um curso de graduação em geofísica. 

Porque não criar um curso de pós-graduação em geofísica? Tentei convencer a 

criar o velho e bom curso de História Natural, para voltar a formar naturalistas. 

Não fui bem sucedido.  

Antigamente ninguém se formava em química, física, biologia, geologia. Era 

em história natural que se formavam. A visão da Terra era muito mais ampla. 

Estudava-se desde a formação da terra até o processo de hominização, a 

aventura humana na ocupação da Terra. 

Hoje a vaca já ficou louca, a ave ficou gripada (gripe aviária) e o porco 

também (a gripe suína ganhou um nome mais técnico para que não chegássemos 

à produção industrial de animais que é onde reside o problema). Afinal, são os 

processos industriais de criação de animais que são lugares extremamente 
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favoráveis às mutações virais. Então, é todo o sistema técnico–industrial que está 

implicado. Embora quisessem burlar a população, todo mundo sabe, por exemplo, 

qual a origem desta última gripe, é dos suínos, que passou para a gente, que a 

gente não está fora dos suínos. Ou seja, nós também somos porcos, na cadeia 

alimentar, ou somos aves. 

Lembro quando estourou a situação da vaca louca, se dizia que ela “não 

passava para os humanos”. Até eles descobrirem que passava para os humanos, 

como se a gente estivesse livre. Como aconteceu na Baia de Minamata, em 1952, 

a primeira vez que se viu que as pessoas comiam os peixes da baía estavam  

contaminadas pelo mercúrio dos dejetos industriais. Como se a gente pudesse 

estar fora da cadeia trófica, da cadeia alimentar, como se não fizéssemos parte, 

Enfim,. São as implicações dessa filosofia antropocêntrica, “nós estamos fora da 

natureza”, nós vamos dominar a natureza, portanto o que a gente está passando 

hoje com gripe aviária, gripe suína e vaca louca, são a maior expressão do modelo 

de conhecimento que nós produzimos que quer dominar a natureza. 

Estamos, então, vivendo hoje um processo de crise desse modelo de 

sociedade e de conhecimento, da disciplinaridade do conhecimento e mais uma 

vez a problemática ambiental. Mais adiante, será preciso discutir não sociedade e 

meio ambiente, mas sociedade é meio ambiente. Porque “e” é conjunção aditiva, 

isso e aquilo. Portanto, ao discutir Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe e 

Sociedade, estamos indicando que a problemática ambiental, necessariamente, 

põe em xeque nosso próprio modo de conhecimento, porque a problemática 

ambiental é natural? Desculpe-me, é uma simplificação. Ela é social? Desculpe-

me outra vez, é uma simplificação. Na verdade, ela é sócio-natural. Mas, quem se 

forma em sócio-naturalismo? Quem tem formação para isso?  

Todos somos, rigorosamente, numa perspectiva filosófica epistêmica 

ambiental, (de)formados em alguma coisa. Em pedagogia, química, física, 

biologia, geografia, história, sociologia, geologia, antropologia, porque são saberes 

disciplinares e esses também foram instituídos por uma sociedade. Quando 

falamos em  transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade - e aí 

tem uma discussão entre multi, inter e trans -,  esse debate todo na verdade está 
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dizendo o que? Em síntese, que a disciplinaridade está em crise. Por isso busca-

se inter, multi, trans ou até adisciplinar. 

Há debates interessantíssimos sobre isso, mas  as pessoas não levam às 

últimas conseqüências. Falam em “uma crise de paradigma”. Como se bastasse 

substituir um paradigma por outro, como jogadores numa partida de futebol. 

Parece que alguém está procurando o paradigma certo, e as pessoas não se 

perguntam que sendo os paradigmas instituídos, enfim, que eles não caem do 

céu, e se eles são instituídos existem processos instituintes. E eu digo mais, 

existem sujeitos instituintes. Esses paradigmas que estão em crise, são a crise 

dos sujeitos e dos processos que os instituíram. Estamos querendo mudar o 

paradigma, mas nem conhecemos os sujeitos e os processos que os instituíram. E 

sem mexer na estrutura da sociedade que criou o paradigma.  

Porque sendo os paradigmas instituídos, por exemplo, enquanto divisão do 

trabalho científico na Universidade ele envolve, inclusive, questões de poder. 

Todos nós sabemos que as disciplinas não valem o mesmo na estrutura de poder 

da universidade. Muitos biólogos, por exemplo, se julgam “donos” da questão 

ambiental. É uma forma de relação entre uma sociedade que vive da divisão do 

trabalho mais intensa e a divisão do trabalho cientifico. Essa crise de paradigma, 

ou seja, o paradigma em crise é a expressão no plano das idéias, da crise da 

própria sociedade que instituiu esse paradigma. 

Para mudar as idéias, é necessário mudar a sociedade que criou essas 

idéias. Queremos mudar mantendo a mesma estrutura de pensamento que 

precisa ser mudada. E, já sabemos, que não se trata de uma estrutura somente de 

pensamento dissociada do mundo mundano nas suas relações sociais e de poder. 

Por isso os nossos debates parecem não sair do lugar. A discussão “vai de Pôncio 

a Pilatos”, ou seja, não sai do lugar e ficamos patinando no debate, enquanto o 

problema está se agravando. A gente está diante de um problema de imensa 

magnitude, por isso afirmo que não vai se resolver isso com coleta seletiva de lixo. 

Não vai se resolver isso, “cada um fazendo a sua parte”, esse discurso não ajuda.  

Na América Latina, todavia, há países que instituíram pela primeira vez na 

sua Constituição que a natureza é também portadora de direitos. Direitos da 
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Natureza? Vale a pena perder o preconceito e ver que há luz no fim do túnel e não 

é de uma locomotiva em sentido contrário. 

 

 

2ª Parte: Água em estado vivo 

 

Mergulhemos agora no mundo da água mais diretamente, se é que 

estivemos fora dele na primeira parte desse curso. Uma primeira questão, entre 

outras, tentando dar maior concretude para as reflexões anteriores, diz respeito à 

importância e ao ciclo da água. Desde que comecei a entrar neste debate da crise 

ambiental contemporânea, me incomodava o modo como se representava o ciclo 

da água dos livros didáticos e até as universidades. Há, sempre, superfícies 

líquidas de lagos, mares, rios. Há, sempre, a incidência da radiação solar. A 

radiação solar provoca evaporação. A evaporação provoca condensação. A 

condensação se transforma em precipitação. A água precipitada se infiltra e dá 

origem a lençóis, aqüíferos, fontes, enfim, circula e dá origem a lagos, mares e 

rios e o ciclo recomeça. (Figura 2). 
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http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html,  consulta em 28/03/2010 

Eu sempre olhava pra isso, e vejam a que ponto vai se banalizando a forma 

de apresentar as coisas, como a imagem que se apresenta da água é como se 

fosse a natureza que não tem nada a ver com a gente. Naquela natureza com seu 

ciclo próprio, em nenhum momento a gente aparece nesta história, quer dizer, 

você fazendo xixi não é parte do ciclo da água, você transpirando, não é parte do 

ciclo da água. Veja a que ponto a gente foi consagrando uma visão de dicotomia 

sociedade/natureza, em que o ciclo da água não tem nada a ver com as pessoas. 

 Quando você vai comer, a comida que você está comendo, toda ela não só 

foi cozida com água, como a sua produção lá no campo implicou água, como 

também o prato em que você come, um prato de cerâmica implicou água na sua 

produção, e se for de alumínio, implicou até ainda mais; todo mundo sabe que 

esta é uma indústria aqüívora, ela consome voluptuosamente água. Então, desde 

pequenos e mesmo na universidade a gente vai sendo induzido a imaginar que o 

sistema industrial, o sistema agrário/agrícola, que estão no nosso prato de comida, 

estão fora do ciclo da água. E já nos disseram que uma imagem vale mais do que 

mil palavras porque atua diretamente no nosso inconsciente, na nossa capacidade 

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html
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de imaginar mundos. Assim, o sistema industrial, inclusive a industrialização da 

agricultura e da produção de animais, com toda sua logística operacional está fora 

do ciclo da água. O que estamos chamando de crise de abastecimento, crise que 

a princípio aparece como relativa ao campo da água é, na verdade, a crise de todo 

este sistema agrário-agrícola-industrial, porque tudo isso é parte do ciclo da água, 

não são externos ao ciclo da água. 

Em um dos artigos que publiquei, chamado “Água não se nega a ninguém”, 

que é também um capitulo do livro citado acima, na análise da dinâmica da água, 

eu mostro exatamente como todo este sistema industrial e este sistema agrícola 

estão implicados nesta dinâmica. 

E isso tem implicações no nosso dia a dia. A água não tem só os três 

estados (o estado liquido, o gasoso e o sólido), conforme fomos habituados a vê-

la. A água tem um outro estado de que pouco falamos:, a água em seu estado 

vivo, a água que está dentro das plantas, que está nos animais, inclusive em nós 

seres biológicos que somos, embora todo-poderosos pouco nos lembremos disso. 

A floresta Amazônica, por exemplo, tem uma média de 500 toneladas de 

biomassa por hectare, e aproximadamente 70% disso é água. Então, há a 

incidência da radiação solar na Amazônia e a maior parte das chuvas que temos 

no sul e sudeste brasileiros se formam lá advindas da evapotranspiração das 

próprias plantas. A água é apresentada o tempo todo como um fenômeno físico, e 

a gente não vê que a água é um fenômeno vivo e um fenômeno social ao mesmo 

tempo. 

Isto deve ter desdobramentos na hora de discutir a gestão de bacias: 

aquela relação meio ambiente e sociedade de que estamos falando deve partir 

deste pressuposto, e exemplo é bem sintético: “o xixi da gente é parte do ciclo da 

água, a gente está dentro do ciclo, somos em média 70% de água”.  

Essa é uma primeira questão, para ressaltar a maneira separada de 

apresentar a relação sociedade natureza, e como a gente tem que entender isso 

nessa dinâmica integrada. 

A crise da água, é a crise do sistema agrário, é a crise do sistema industrial, 

é a crise do sistema urbano-industrial-agrário, porque a água passa por tudo isso: 
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não tem processo agrário que não implique a água, não tem processo industrial 

que não implique água, tudo isso está implicado nesta dinâmica, em que não se 

pode separar a sociedade da natureza.  

Isto deve ter desdobramentos do ponto de vista prático, ou seja, a solução 

da problemática da água tem que ser ao mesmo tempo a solução que mexa com o 

sistema agrícola e que mexa com o sistema industrial, porque se não, vamos falar 

restrito ao debate dos efeitos como a poluição e reduzindo tudo a uma questão 

técnica.  

Assim, acabamos não enfrentando a discussão que temos de enfrentar. Na 

temática do sistema agroindustrial desta região, com relação aos rejeitos da 

produção do porco, alguns técnicos europeus teriam chegado a dizer que a única 

solução para resolver esse problema (para eles...) era transferir a produção para o 

Brasil. Enfim, a única solução técnica viável é ter algum país recebendo esse lixo. 

Como vemos, a questão tem uma implicação epistemológica e que deve ser 

traduzida no debate, no sistema de gestão, e que implica conceber de maneira 

distinta o próprio ciclo da água.  

O problema é que boa parte da produção do conhecimento a respeito do 

tema da água se faz a partir dessa noção do ciclo da água, que vê a solução como 

solução técnica, e vê a sociedade de um lado e a natureza de outro, como se a 

sociedade não tivesse nada a ver com a crise da água; como se pudesse existir 

sociedade sem os corpos das pessoas que constituem a sociedade, que são 

corpos que ao mesmo tempo são água.  

Há um equívoco numa certa visão pedagógica que se expressa na frase: 

“seja didático!”. Mas, o que é ser didático? Quase sempre se entende que se deva 

simplificar o educando entenda. [Deixemos de lado a concepção rebaixada de 

educando implícita nessa déia]. Todavia, me parece que ser didático é fazer com 

que o educando seja capaz de conviver com a complexidade. Se a vida não é 

simples, o que vale é saber conviver com a complexidade e não com a 

simplificação, como a tradição cartesiana que pretende que as coisas sejam 

reduzidas às suas dimensões simples e práticas. 
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Mas se o mundo é complexo, é um equívoco essa metodologia da 

simplificação. Enrique Leff é contundente quando diz: a crise ambiental deriva da 

crise do próprio modo como nós conhecemos o mundo, há uma crise de 

conhecimento ao mesmo tempo em que é uma crise ambiental. Assim encerro 

esse primeiro bloco de questões que ofereço para consideração. 

 

Eu queria começar esse segundo bloco com uma questão que sempre me 

inquietou: em 1977, ocorreu uma conferência em Mar Del Plata, uma primeira 

Conferência da Água convocada pela ONU de que pouco se fala onde o debate 

acerca da água se fazia sob outro enfoque. Em 1987 quando se publica “O nosso 

futuro comum” vamos observar que o tema da água está praticamente ausente. O 

tema é absolutamente tangenciado, não tem a menor importância. Na Conferência 

do Rio em 1992 de onde sai “A carta da Terra” vemos lá um parágrafo o mesmo 

na Agenda 21, a água passou pelas mãos, tentaram pegar, fluiu, foi embora, o 

tema não está colocado, ou colocado muito debilmente. 

 Esta é uma questão interessante: isso não quer dizer que o problema não 

existia, o que estamos mostrando é que o problema estava ausente. Na segunda 

metade dos anos 90, o tema vem à baila, e aí vem de  maneira forte, a ponto de 

estarmos aqui fazendo um curso sobre a água, e a água hoje inunda o debate. 

Até se diz que as guerras do futuro serão guerras por água, mas não sei 

por que estão falando que serão as do futuro, talvez como processo de terrorismo 

ideológico, pois a guerra da água já esta instalada há muito tempo. Talvez o que 

tenha mudado são as arenas onde vem se dando a batalha. Hoje, a batalha pela 

água está hoje sendo travada na Organização Mundial do Comércio. São outros 

generais, todos bem comportados de terno e gravata, elaborando formas de 

regulação da água, visando a sua privatização. A guerra já está aberta, e ao 

mesmo tempo ameaçam como se fosse uma guerra do futuro, quando na verdade 

é uma disputa intensíssima pela regulação, apropriação, mercantilização da água. 

Na “guerra da água” parece que exércitos vão se defrontar, mas não é isso, a 

guerra já está hoje em curso. 
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Vamos perceber que, exatamente a partir da década de 90, o Banco 

Mundial, a Organização Mundial do Comércio, começam a discutir abertamente e 

descobrem mais um filão importante na sua lógica privatista na sua ânsia de 

mercantilizar bens que não eram mercantilizados. 

 Uma das saídas da crise de 70 do capitalismo – tipicamente, uma crise de 

acumulação, pois quando o capital não está encontrando perspectivas de se 

reinvestir e obter lucros, o capitalismo entra em crise - tem sido a de disputar os 

recursos públicos, dizendo que a culpa da crise é do Estado. 

 A alegação é de que o estado tem que sair do mercado para deixar 

os recursos para as empresas, diminuindo os impostos. Mas o imposto é uma 

fração da riqueza social que advém, sobretudo do conjunto do trabalho que a 

sociedade realiza. Quando a fração da riqueza social está na mão do Estado, 

significa dizer que ela é passível de debate de interesse público, saneamento, 

educação, saúde, segurança; como está na mão do Estado, significa que esta 

fração de riqueza social chamada imposto (se diz fração da mais valia social, na 

linguagem marxista), pode ser discutida publicamente pela sociedade na medida 

em que o Estado é um ente público. 

Assim, quando fazem a crítica aos impostos, a crítica não é para que os 

impostos sejam investidos mais na educação, saúde, é para que não se cobrem 

os impostos, significa que não estão querendo a fração da vida social destinada 

ao interesse público. Por exemplo, se pegarmos os grandes jornais brasileiros e 

os internacionais como Financial Times, New York Times, Washington Post, The 

Guardian vemos que têm o mesmo discurso da Miriam Leitão (ou é o contrário: a 

Miriam Leitão é que tem o discurso deles?: o Estado cobra muito imposto... eles 

nunca discutem que esse imposto deveria ser usado com qualidade na educação, 

saúde, cultura... por isso até falam que não são usados, para que abaixem os 

impostos. Ora, tirando os impostos no sentido do Estado e da coisa pública, essa 

parcela da mais valia social vai para as mãos privadas! 

Então é preciso cuidado quando se faz a crítica ao Estado, pois nem toda 

crítica visa a mesma coisa. Por exemplo, há um completo silêncio entre esses 

críticos do mainstream sobre a rubrica que mais onera o poder público que são os 
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juros pagos aos bancos privados. Privatizou-se tudo para diminuir a dívida pública 

e o FHC pegou o governo com uma dívida de menos de 60 bilhões, deixou para o 

governo Lula uma dívida de cerca de 700 bilhões e Lula vai entregar com uma 

dívida de cerca de 1 trilhão e meio de dólares. Estamos, desde os anos 90, sob a 

influência das políticas neoliberais que, como vemos se mostram extremamente 

bem sucedida ... para os banqueiros! Se formos analisar nosso contracheque, nós 

percebemos que pagávamos imposto na mesma proporção do inicio dos anos 90, 

só que hoje em dia a gente paga imposto e ainda paga a segurança privada, paga 

escola privada, paga saúde privada, serviços que deveriam ser públicos. . 

Eu, por exemplo, sou legítimo produto de escola pública, estudei em escola 

público desde o ensino fundamental até o Doutorado. No segundo grau, hoje 

ensino médio, cheguei a aprender grego, latim, filosofia, sociologia. Sou filho de 

operário e de costureira, toda minha infância eu estudei em escola pública, no Rio 

de Janeiro onde a escola pública tinha gabinete odontológico e médico, a gente 

recebia tratamento de saúde na própria escola. Estou falando de um país 

chamado Brasil, não estou falando da Suíça! Eu sou produto disso. 

Depois veio a ditadura e acabou com isso tudo (e tem gente que ainda tem 

saudades, não sei de quê...). Com a crise dos anos 70, foi apontado que a razão 

da crise era que o Estado era mau investidor, o Estado gerenciava mal o recurso, 

tudo devia ser privatizado, e ai começou a sanha privatista nos anos 70, 80... até 

que, nos anos 90, esta sanha privatista vai chegar ao ponto de disputar a 

privatização da água. Ou seja, até a água, que seria um bem natural, deve agora 

também ser privatizada, é mais um lugar aonde  se deve ganhar dinheiro.  

Por isso fiz um artigo “Água não se nega a ninguém”: o que significa essa 

idéia de privatização? Qual o enfoque desse debate sobre a água, sobre a crise 

da água? Lá atrás, nos anos cinqüenta, nós escutávamos na minha casa um 

samba que dizia: “lata d água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria, sobe o morro e 

não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria...” 6 O samba era lata d’água 

                                                
6 http://www.youtube.com/watch?v=XNskWy9aIFs   , consulta em 28/03/2010 

http://www.youtube.com/watch?v=XNskWy9aIFs
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na cabeça lá vai Maria, e nessa época ninguém pautou o debate da água porque 

pobre estava levando lata d’água na cabeça!  

Ou seja, os sambistas – que, aliás, são excelentes cronistas sociais e o Rio 

de Janeiro tem uma tradição disso, como também em São Paulo, Pernambuco, 

Brasília. Talvez os mais importantes cronistas sociais urbanos de hoje sejam os 

rappers. Um dos versos mais contundentes que já ouvi é de um grupo chamado 

Farofa Carioca, que diz: “a carne mais barata do mercado é a carne negra”7  - 

esses cronistas que falam da lata d água na cabeça, já captavam o problema da 

água, para certos grupos sociais.  

Mas a questão da água não foi pautada por um problema de falta d’água 

para os segmentos sociais mais amplos da sociedade, os mais empobrecidos. O 

que se vê é que o debate da água surgiu em um outro contexto. Embora até se 

possa discutir, ou até alertar alguém de que há falta de água, de que a água tem 

que chegar lá, não foi a partir dessas demandas, que surgiu o debate. E é da 

análise desse contexto que vou sugerir um terceiro argumento, que dará origem a 

duas outras idéias, dois novos blocos de raciocínio.  

O primeiro é o discurso que vai surgir para justificar esta idéia, que é o 

discurso da escassez da água, a construção do discurso da escassez. 

O raciocínio é construído de uma tal maneira que, no fundo, você fica com a 

sensação da escassez. Isso é de uma ignorância total, se você fizesse isso com a 

fotossíntese iria assustar mais ainda: sabe quanto de fotossíntese tem para 

produzir biomassa para a gente comer? 0,06% de toda a energia que incide sobre 

a terra. Quando a radiação solar bate na terra, move vento, evapora, faz todo o 

trabalho, grande parte se dissipa sob a forma de calor e sobram só 0,06% que se 

aproveita na fotossíntese, que se transforma em coisa para comer, que são as 

plantas. Então se alguém fosse falar no índice de 0,06%, falaria “ah! então nós 

estamos com falta de fotossíntese!”. Mas (até agora...) ninguém está vendendo 

diretamente a fotossíntese, ninguém fez o discurso da escassez da fotossíntese – 

embora se faça o da escassez dos alimentos. 

                                                
7 http://letras.terra.com.br/elza-soares/281242/  , consulta em 28/03/2010 

http://letras.terra.com.br/elza-soares/281242/
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Isso porque o conceito de escassez, a idéia da escassez, prepara a idéia da 

privatização, porque se um bem é abundante, ninguém compra, ninguém paga por 

aquilo que é abundante: se o ar está disponível quem vai pagar pelo ar? Se a 

água abunda e está disponível, quem é que vai pagar pela água? Então, a idéia 

da escassez quer dizer que, se um bem é escasso, ele é passível de ser 

privatizado, ou seja, mercantilizado. 

Mais que a crise específica - a poluição, a falta de água – há um discurso 

que vai produzindo a idéia da escassez. É interessante lembrar que, apesar da 

importância do livro “Ensaio sobre a riqueza das nações” de Adam Smith, a 

economia não tem nada a dizer sobre riqueza, ela trabalha com a idéia de 

escassez. O princípio da mercantilização é o princípio da escassez, que prepara 

para a privatização. Se riqueza é abundância, a economia não tem nada a dizer 

sobre isso, porque trabalha com o conceito básico de escassez que é o contrário 

de riqueza.  

Um outro aspecto de grande interesse no debate da água abrange não só a 

questão do abastecimento, mas empresas que não são conhecidas como 

empresas ligadas ao campo da água: a Coca Cola é hoje uma das empresas que 

mais disputam os processos de privatização da água, bem como a Nestlé e a 

Danone. Empresas que não tinham nada a ver com esse campo começam a se 

fundir com empresas do ramo, num processo de pressão, quase sempre usando o 

receituário do FMI, o receituário do Banco Mundial. É interessante perceber, isso 

faz parte dos processos complexos da geopolítica também da água, como através 

de orientação do Banco Mundial, sobretudo os países que estão em situação de 

dívida, para obterem empréstimos, aceitam uma série de orientações entre as 

quais se inscreve a de privatizarem a água. Então o mundo inteiro tem essa 

geopolítica de implantar o processo de privatização da água, é o filé mignon que 

eles têm, é a questão do saneamento que já vem com o processo de urbanização. 

 Voltando aos dados da Figura 1 e da Tabela 1, mostrados na primeira 

parte, verificamos que apenas em 2008 ocorre o empate de 50% a 50% entre a 

população rural e a urbana do planeta: o que surpreende é que a população rural 

no planeta é enorme, metade da população mundial é rural, e é interessante ver 
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onde estão os urbanos, já que desses 50% urbanos, 70% estão na América 

Latinauma: 70% dos urbanos do mundo estão vivendo em Nova Delhi, Jacarta, 

Caracas, Cidade do México, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, e são populações 

pobres. Então, 70% dos urbanos não estão naquele urbano que nos prometeram... 

são situações de populações extremamente precárias, o que valeu um livro que a 

maioria deve conhecer, um livro de um sociólogo com uma enorme cultura de 

ecologia política que é o Mike Davis, chamado “Planeta Favela”8.  Imagine essa 

gente tendo que incluir no seu orçamento, me desculpem a expressão, mais um 

gasto.  

O livro de Mike Davis é extremamente interessante e nos mostra as 

implicações mundiais do contraditório processo de urbanização, porque há 

populações aglomeradas em situações de falta de saneamento básico num mundo 

globalizado, o que é uma questão de saúde publica mundial, sobretudo quando de 

tem uma mobilidade cada vez maior de pessoas e mercadorias.  Embora a 

recente gripe suína não tenha surgido nos bairros pobres, vimos a rapidez como 

se propagou pelo mundo.  

Então, não podemos simplesmente repetir discursos como o do “agir 

localmente e pensar globalmente”, como se só estivéssemos autorizados a agir 

localmente, e globalmente, só a pensar: mas quem está agindo globalmente são o 

Banco Mundial, o FMI, as transnacionais, ah! eles podem agir globalmente e nós 

não?. 

Se pararmos para pensar, esse é um discurso ambíguo: nosso desafio é 

agir localmente levando em conta as implicações regionais, nacionais e globais de 

nossos atos. Esse é um desafio que os geógrafos têm proposto, saber manejar o 

jogo das escalas, enfim, saber fazer política no sentido forte do termo. 

Vocês sabem que a vida aqui na região meio oeste de SC não se 

compreende se não se entender esse mercado mundial da carne suína, do frango, 

com todas suas implicações. Encontrar, como encontrei lá na transamazônica, um 

caminhão quebrado com chapa de Chapecó, transportando frango, mostra toda a 

                                                
8 http://www.youtube.com/watch?v=HsNJ5Eza2Do consulta em 28/03/2010 

http://www.youtube.com/watch?v=HsNJ5Eza2Do
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irracionalidade do sistema capitalista mundial, como se não se conseguisse criar 

frango na Amazônia..., é achar que os caboclos de lá são tão incompetentes que 

não conseguem criar galinha. Imagina o custo energético desse frango que saiu 

de Chapecó até chegar em Altamira no Pará, quanto custa para o planeta? Ou 

seja, esse modo de produção de frango tem a ver com a guerra do Oriente Médio. 

Afinal, ele precisa de energia, caso contrário o sistema não consegue mover tanta 

matéria.  

O problema da gestão da água da bacia do rio do Peixe é, pois, o problema 

do jogo das escalas, tem uma dimensão geopolítica que tem que ser explicitada 

no debate. Não se pode ficar apenas no local, se não, vem a tradicional cartilha da 

educação ambiental, as ONGs com seu trabalho de educação ambiental, e vira 

coleta seletiva de lixo. E 66% do dinheiro da coleta seletiva de lixo vai para os 

industriais, e os catadores ficam com somente 11% do rendimento. Ou seja, na 

própria coleta seletiva de lixo a desigualdade social se mostra sustentável, e essas 

são questões que não podem ficar fora do debate, são questões imbricadas, são 

questões globais/locais, sociais/ecológicas que estão implicadas. 

É legítimo falar da água e de saneamento, por causa dos problemas de 

saúde pública que advêm da precariedade da urbanização, da suburbanização 

planetária que vivemos. Mas quando se aponta a privatização como solução, 

temos que colocar no debate o como é que as pessoas podem pagar. Não ignoro 

que o tema água nas concentrações urbanas seja um problema de saúde mundial; 

a minha questão é que, dado esse quadro de precarização social, o que significa 

fazer saneamento privatizando a água?  

Daí o titulo do artigo “Água não se nega a ninguém”: a água tem que ser 

tratada como um direito e não como um bem econômico. Esta é uma questão 

filosófica: se o direito significa dizer que o Estado que é um ente público tem que 

estar preparado para fazer essa gestão, vamos trabalhar a água como direito ou a 

água como bem econômico? 

O debate tem sido colocado visando a privatização e no mundo inteiro vêm 

explodindo movimentos de resistência – e nisso, vamos ter que agradecer aos 
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bolivianos, que foram os primeiros a expulsarem uma empresa multinacional, 

quando se fez a privatização da água em Cochabamba, no ano 2000. 

Por sinal, um dos acontecimentos mais interessantes de mobilização social 

na América Latina com enorme cunho popular camponês indígena, e que foi 

desencadeada pelos ecologistas. Esse amálgama que já tem uma certa tradição 

no movimento ambientalista enquanto movimento social, é uma corrente que o 

Boaventura de Souza Santos chama de ecossocialistas, com a qual eu me 

identifico. 

O caso de Cochabamba talvez tenha sido um dos trabalhos bem sucedidos 

desse ecologistas ligados aos movimentos populares, com um trabalho 

sistemático de gerar informação de qualidade. Isso está muito bem analisado 

exemplar n. 2 da Revista do OSAL - Observatório Social da America Latina – que 

está disponível no site do Conselho Latino Americano de Ciências Sociais9 e cuja 

leitura recomendo, como exemplo da história em que engenheiros, sociólogos, 

estudantes e ativistas ambientalistas fizeram um excelente trabalho que ajudou a 

que aquela luta proporcionasse a reapropriação social da água como bem público. 

Gerou muita perplexidade, por exemplo, uma cláusula que constava nos 

contratos de privatização da água: a cláusula de confidencialidade, ou seja, o 

Estado fazia uma concessão de um bem público a uma empresa, mas a 

informação não podia ser pública: Quer dizer, você traz para o campo do direito 

público um princípio do direito privado, o princípio do sigilo comercial. Mas esse 

contrato é de um ente público - o Estado - com uma empresa privada, logo, tem 

que ser público, até porque tem que passar por uma licitação.  

No Uruguai também, nessa época, houve um plebiscito em que a 

população foi consultada sobre qual seria o regime jurídico da água, e foi  outra 

vitória lindíssima, uma votação expressiva em termos eleitorais, que a água 

deveria ser tratada como um bem público: hoje o Estado Uruguaio não pode fazer 

concessão para a empresa privada. Isso foi feito através de um plebiscito, 

                                                
9 (http://www.clacso.edu.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-

academica/osal/publicaciones/revistas/revista-osal-no-2) consulta em 28/03/2010 

http://www.clacso.edu.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/publicaciones/revistas/revista-osal-no-2
http://www.clacso.edu.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/publicaciones/revistas/revista-osal-no-2
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procedimento que vai além da democracia representativa e sim uma democracia 

participativa. Trata-se de consultar todas as pessoas, de abrir o debate, quais são 

os benefícios da água como um bem público, como direito ao bem comum. 

 

.         

O caso do IIRSA – Iniciativa para Integração da Infraestrutura Sul 

Americana. A iniciativa desse megaprojeto foi tomada no ano 2000, e na época 

quem protagonizou essa idéia, no Brasil, foi o Fernando Henrique Cardoso. Ao 

que tudo indica, o IIRSA seria a base logística material, territorial do projeto da 

ALCA, uma proposta de fazer uma adequação da América do Sul integrando seus 

mercados. A ALCA era uma proposta que vinha dos Estados Unidos, e o 

Fernando Henrique Cardoso tomou a iniciativa de propor um grande conjunto de 

obras, de acordo com o seguinte raciocínio: não adianta você ter o manual da 

normatização de abertura do mercado se você não tem a base material da 

circulação das mercadorias, dos portos, a energia, as estratégias. 

 
O geógrafo David Harvey, em um de seus livros mais recentes – O Novo 

Imperialismo - explica muito bem qual o significado dessas grandes obras na 

reorganização do espaço, no sentido de abrir novo ciclo de acumulação de capital. 

Nesse livro, de 2004, ele analise o mundo no contexto da reeleição nos Estados 

Unidos que levou a um segundo mandato de George Bush Jr, onde analisa as 

possibilidades que se abririam numa mudança para um governo mais progressista 

nos Estados Unidos – o que veio a acontecer em 2009, quando se consubstanciou 

a eleição do Obama. Nesse sentido o livro é interessantíssimo ser lido hoje 

quando essa possibilidade analisada por Harvey se configura e já vemos as 

contradições. 

Uma das idéias centrais de Harvey é contra essa satanização do Estado 

para justificar as crises, como a de 1970, pelo mau emprego das verbas públicas, 

exatamente porque o Estado tem uma parcela significativa da riqueza social: essa 

riqueza social na mão do Estado é passível de debate público, mas na mão do 

privado não, existe o sigilo comercial que protege o direito da propriedade privada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_para_Integra%C3%A7%C3%A3o_da_Infraestrutura_Sul-Americana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_para_Integra%C3%A7%C3%A3o_da_Infraestrutura_Sul-Americana
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No caso da crise do capitalismo dos anos de 1970, uma das saídas foi a de 

tentar novas esferas de atuação, por exemplo, no Brasil o que aconteceu? 

Grandes obras governamentais: Tucuruí, Urubupungá, Sobradinho, 

Transamazônica, muitas estradas foram abertas neste país dos anos 70 para cá, 

nos últimos 30, 40 anos do que em toda história anterior. Essas vias que foram 

vistas como eixos de desenvolvimento se configuraram na prática como eixos de 

devastação e violência. 

Os últimos 30 anos, então, são a época de ampliação de novas estratégias 

espaciais territoriais para a expansão do capital, com o território sendo 

reorganizado a serviço das grandes corporações para elas poderem acumular à 

vontade. E nesta nova crise, novamente vem a proposta de uma nova rede 

logística, carreteiras, estradas com IIRSA.  

Nós da LEMTO – Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e de 

Territorialidades da UFF – fazemos todos os anos, a pedido da CPT - Comissão 

Pastoral da Terra - uma análise que deixa a imprensa brasileira em maus lençóis. 

A CPT faz um levantamento sistemático de conflitos no campo brasileiro, através 

do recolhimento de material da imprensa e seus Agentes Pastorais no Brasil 

inteiro. Com base nesses dados analisamos a geografia da violência no campo 

brasioleiro todos os anos.  

É um presente que a CPT opferece aos brasileiros preocupados com um 

país mais justo e mais democrático. Está acontecendo no Brasil um fenômeno 

interessantíssimo: no ano de 2007, por exemplo, 43% das categorias sociais 

envolvidas em conflitos no Brasil eram populações tradicionais, e em 2008 passou 

para 53%. São faxinalenses, que apareceram fortemente em 2007, são 

seringueiros, ribeirinhos, pescadores, indígenas, quilombolas. Por que esses 

grupos sociais vêm crescendo nas estatísticas dos grupos sociais mais atingidos 

pela violência? É que estão abrindo as estradas para novas áreas e estão 

expropriando essas populações tradicionais.  

É o IIRSA na América Latina? Num conflito recente, em Bágua, no Peru,  

morreram quase sessenta pessoas, um massacre ocasionado pelas expansões de 

estradas, hidrelétricas. É isso que o capital exige, e geralmente essas obras são 
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obras públicas. Diga-se, de passagem, que o Brasil tem uma posição privilegiada 

nesse processo IIRSA, pois desse grande conjunto de obras, cerca de oito 

grandes eixos viários, o Brasil é o grande financiador, porque o Brasil tem o 

BNDES, que tem mais dinheiro para investir por ano do que todo o Banco Mundial 

no mundo inteiro. 

Esse dinheiro vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que está 

financiando a Camargo Corrêa, a Odebrecht, as grandes empresas de construção 

civil que se constituíram para construir Brasília, e que depois continuaram a criar 

grandes obras, porque elas não vivem sem elas: os equipamentos deles não são 

para fazer benfeitoria na nossa rua, são grandes equipamentos que têm que estar 

funcionando o tempo inteiro em grandes obras. Eles precisam sustentar a 

ideologia do Brasil Potência, ideologia que os sustenta. 

Para garantir as grandes obras, essas empresas tinham geralmente a 

assessoria de militares - que eram chamados de militares maçaneta, os que 

abriam as portas dos gabinetes para buscar os investimentos - e são essas 

grandes corporações que recebem o dinheiro público. Numa revista do Itamarati, 

me surpreendi com dois artigos da assessoria técnica da Odebrecht e da Camargo 

Corrêa, mostrando a importância do IIRSA e, também agora, do governo brasileiro 

com o PAC, que é a versão brasileira do IIRSA. Tem a mesma função. 

Estamos, portanto, diante de um novo processo expropriatório.  

Eu diria que a humanidade passou um primeiro momento, lá na revolução 

industrial, em que expulsou as pessoas do campo para a cidade; então se 

urbanizou o primeiro mundo, mas o terceiro mundo continuou agrário e rural até os 

anos sessenta.  Dos anos sessenta para cá o capital formou uma nova onda 

expropriatória no mundo inteiro. Vejam-se os dados da Ásia, América Latina e a 

África, onde estão as populações daquelas megacidades que a gente citou antes. 

Mas nesse momento, ha conflitos que, felizmente eu diria, estão 

empacando o PAC Latino Americano, que é o IIRSA. Rafael Correa, presidente do 

Equador, chamou a arbitragem internacional denunciando corrupção no contrato 

do governo anterior do Equador com a Odebrecht. E é lamentável a posição do 

governo brasileiro no episódio, que chamou o embaixador do Brasil no Equador, 



50 

 

um ato radical, provocativo, até mesmo agressivo em linguagem diplomática. 

Afinal, recorrer à arbitragem nessas situações fazia parte do contrato.  

 A mesma coisa aconteceu na Bolívia, com Evo Morales que acabou essa 

história de seu país ser a “casa da mãe Joana”. Não é mais! O Boaventura de 

Souza Santos ressalta a inovação que o caso boliviano representa. 

Então o IIRSA é muito importante porque na verdade é um grande conjunto 

de políticas públicas, geralmente o BNDES por trás financiando hidrelétricas para 

inundar o que? Hidrelétricas para quê? Não se discute, por exemplo, a 

racionalização do consumo de energia. O desperdício enorme de energia na 

transmissão. Há estudos técnicos que mostram que se poderia ter o equivalente 

da energia instalada, simplesmente por um processo de racionalização do 

consumo de energia nas indústrias, etc. Mas tem as empresas que vivem de fazer 

obras, elas têm que fazer as obras, elas funcionam assim, então não se tem 

política de racionalização de energia.  

E o IIRSA, que tem a ver com o PAC, ambos estão tensionando a 

legislação ambiental: querem que a legislação seja flexibilizada, porque o meio 

ambiente atrapalha o tal desenvolvimento. 

 

Esse conjunto de questões configura uma seqüência que engloba a 

questão política da democracia representativa, já que de alguma forma, a gente 

tem um desconhecimento muito grande sobre a natureza do estado brasileiro. 

Sobre esse tema existe um livro clássico que é um presente do que de melhor 

produziu a inteligência brasileira, um jurista gaúcho, Raymundo Faoro, com seu 

livro “Os Donos do Poder”. É um livro difícil de ler, mas mostra que o que falta em 

qualquer secretaria de planejamento, de educação, de saúde, não é diagnóstico 

correto ou falta de estudo dos problemas. É a compreensão da natureza 

patrimonialista do estado brasileiro, por isso o sem-número de bons projetos 

permanecem na gaveta. Não é falta de bom diagnóstico, insisto. 

Faoro nos mostra que nós temos um estado que é patrimonialista. O que 

significa dizer isso? Patrimonialismo é um conceito que é o contrário de estado 

republicano, a “res-pública”, ou seja, a coisa pública. Eu, por exemplo, não tinha 
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nenhuma ilusão de que o Lula iria fazer um governo socialista, mas pensava, sim, 

que era possível fazer um movimento republicano.  

Mas o “republicano” de plantão é o Sarney, só que o Sarney é o 

patrimonialismo. A neta dele liga pedindo um emprego para o namorado dela, e 

ele acha normal. E tanto quanto ele é o seu crítico Arthur Virgílio, aquele que vive 

denunciando, mas que faz a mesma coisa, ou seja, trata a coisa publica como 

coisa de interesse privado, familiar. A isso chama-se conceitualmente, 

patrimonialismo.  

Tanto é que o Raymundo Faoro começa o livro dele para discutir o Brasil 

em 1385, falando da formação do Estado Português. O Brasil viria, depois, ser 

parte do reino de Portugal e o autor mostra como é que se davam as coisas: o 

Estado Português concedia as sesmarias. Mas as concedia para quem? Para os 

fidalgos. Mas o que é fidalgo? É filho d’alguém. Ou seja, filhos de ninguém não 

recebiam a terra, só os filhos de alguém. Já desde o inicio do Brasil, o estado 

fornece a propriedade a filhos de alguém. Portanto, o estado é privatizado na 

origem. Basta vermos como, ainda hoje, se faz concessão de televisão no Brasil 

hoje? É igual à época das capitanias hereditárias e das sesmarias, igualzinho.  

Na eleição para oito deputados federais do Rio Grande do Norte, em 1988, 

seis eram donos de televisão, rádio e televisão. Detalhe: os seis eram da 

oligarquia latifundiária. Ou seja, vindo das famílias de latifundiários e partindo para 

um novo tipo de latifúndio: as ondas de transmissão televisiva (teríamos então que 

discutir a reforma agrária do ar...). Ou seja, o maior latifúndio do Brasil é a rede 

Globo, latifúndio de transmissão, uma onda física, que a Rede Globo monopoliza,  

isso caracteriza o estado patrimonialista. 

Enquanto a gente tiver um estado patrimonialista, não republicano, mais do 

que a crise da democracia representativa e tantas outras crises, temos essa 

dimensão da coisa pública sendo tratada como coisa privada. Hoje até na 

Universidade Pública existe um convite para que você seja privatista. Na 

universidade em que trabalho descobrimos pesquisadores que fazem pesquisas 

com dinheiro público e recebendo salários com impostos que vêm do trabalhador 

brasileiro sobre a água para empresas privadas que querem construir um “resort”. 
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E quando os movimentos sociais pediram as informações para poderem se 

posicionar com mais conhecimento de causas tiveram as informações negadas 

para as comunidades tradicionais locais, que precisam daquela água para viver e 

não para fazer negócio. O professor é público, faz a pesquisa na Universidade 

Pública com dinheiro público e a pesquisa dele não é pública... Então quem é que 

vai pesquisar o que é de interesse público? Essa é uma crise dramática que 

estamos vivendo.  

Até aqui se professores e pesquisadores que faziam questão de tornar 

público seu conhecimento. E esse é o sentido de Publicar, é, nesse caso, 

sinônimo de socializar o acúmulo de seus anos de trabalho. No dia em que o 

professor colocar o dinheiro na frente do processo de produção do conhecimento, 

significa que o mais importante não é mais o processo de produção de 

conhecimento e sim o ganhar dinheiro. Hoje tem médico se formando (na 

Universidade Pública) não para salvar as pessoas, mas para ficar rico para 

comprar uma fazenda. Como tem advogado que já não está defendendo para 

fazer justiça, mas sim para ganhar dinheiro através da justiça. 

Houve então uma inversão de rumo, que inverteu do pé à cabeça, vivemos 

hoje um grave processo de privatização. Vivemos um estado privatista, que é já 

tradicionalmente um estado patrimonialista; vivemos hoje em dia uma lógica do 

privado, que está dirigindo as pessoas. Isso é trágico.  

Um curso como este que está sendo iniciado precisa, então, chamar a 

atenção para estes aspectos, para a forma como se discutem os grandes temas 

atuais, como os impactos dos transgênicos na saúde publica; a discussão do 

aquecimento global; as pesquisas como a do câncer pelo fumo: durante 50 anos 

os pesquisadores pagos pelo tabaco diziam que isso não tinha relação. Até que 

um velhinho, arrependido, pesquisador das indústrias de tabaco, veio dizer que há 

50 anos as empresas sabiam que tinha relação, e obrigou as empresas a 

assinarem um acordo com todas as pessoas e familiares que perderam seus 

entes. 

Quando a pesquisa fica subordinada ao financiamento privado, o resultado 

da pesquisa já não se torna público. Quando a universidade e o conhecimento 
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ficam subordinados à lógica de mercado, nós estamos entrando numa nova era 

(pasmem!) de obscurantismo. Como está escrito no meu livro, “A ONU acusa a 

diminuição de publicações cientificas no mundo”. Numa era do conhecimento não 

se divulga? Está diminuindo o número de publicações científicas tornadas 

públicas, porque elas são patrocinadas cada vez mais pelo privado. 

Neoliberalismo, neobscurantismo! 

Para entender as questões relativas ao uso da água, aos recursos hídricos, 

temos, portanto, que entender a natureza do estado brasileiro, que está a duras 

penas avançando num processo de democratização. Avanços que devem ser 

respeitados como, por exemplo, a política das bolsas família, de atender pessoas 

em situação extrema de miséria. Infelizmente o Brasil tem uma massa significativa 

de 11 a 15 milhões de pessoas que precisam de ajuda imediata, que não podem  

esperar. E o detalhe, é que o número de casos de corrupção nesses quase 15 

milhões de pessoas envolvidas, é mínimo. E isso por que há controles sociais e, 

ao invés do patrimonialismo, esta política pública tem cunho popular, enfim, um 

sentido republicano.  

O que se espera, então, para o funcionamento de um comitê de 

gerenciamento de bacia hidrográfica?  
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