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RESUMO
O Brasil vive um momento de experimentação e amadurecimento no que tange a gestão do
uso da água, institucionalizando-se cada vez mais a participação social. No Rio Grande do
Norte, desde 1997, o governo vem desenvolvendo ações nesse sentido, através da Secretaria
Estadual de Recursos Hídricos, que implantou um programa de adutoras no interior do Estado
e criou Associações de Usuários de Água com a instalação de dessalinizadores onde a
Adutora não era necessária ou ainda não chegara, de forma que fosse gerido pelas
comunidades através de associações de usuários. Desde 2003, Organizações da Sociedade
Civil – OSCs vem através da ASA – Articulação no Semi-árido Brasileiro, implementando o
P1MC – Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-Árido(
Um Milhão de Cisternas Rurais), em seu terceiro ano de execução no Rio Grande do Norte,
trabalha na perspectiva de convivência com o semi – árido. No município de Serrinha/RN que
integra a região do Semi-árido, encontramos na comunidade rural de Pendências dos Emídios
a experiência do Estado e da Sociedade civil, o que remeteu a uma reflexão acerca da
sustentabilidade ambiental dessas iniciativas. O objetivo geral deste trabalho é analisar as
estratégias de gestão participativa no uso e acesso a água na comunidade de Pendências dos
Emídios no município de Serrinha/RN, para compreender como essas experiências podem
contribuir para a sustentabilidade ambiental. A metodologia utilizada envolveu pesquisa
bibliográfica das categorias que envolveram cada artigo; a análise dos termos de referência de
cada estratégia como parte da pesquisa documental; a aplicação de formulários abrangendo 40
famílias beneficiadas, e entrevistas baseadas na análise compreensivas do discurso. Este
estudo está dividido em 02 artigos, onde no primeiro é realizada uma discussão sobre ação
coletiva e sustentabilidade ambiental, e no segundo é realizada uma discussão acerca da
sustentabilidade das iniciativas de acesso água em curso. Os resultados da discussão realizada
nos 02 artigos que tiveram seu empírico construído a partir da experiência da Comunidade de
Pendências dos Emídios revelaram até onde vai a capacidade do Estado em fomentar ação
coletiva e as limitações da percepção de sustentabilidade que permeia essas iniciativas na
busca de democratizar o acesso à água no Semi-árido.

Palavras-chave: Água, Ação coletiva, Sustentabilidade ambiental, Semi-árido.
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ABSTRACT

Brazil lives a time of experimentation and maturity as it pertains to managing the use of
water, which comes institutionalising increasingly social participation. In Rio Grande do
Norte, since 1997, the government has been developing actions accordingly, through the State
Department of Water Resources, which has implemented a programme of adutoras within the
State and created Water Users Associations, in the installation of dessalinizadores for places
where the Adutora was not necessary or not yet arrived, so that should be managed by
communities through associations of users. Since 2003, Civil Society Organisations - CSOs
come through ASA - Articulation in the Semi-arid Brazilian, implementing the P1MC Program of Training and Mobilization for Social Living with the Semi-Arid (One Million
Rural Cisternas), in its third year of implementation in Rio Grande do Norte, in the spirit of
working together with the semi – arid. In the municipality of Serrinha / RN which
incorporates the Semi-arid region, we find in the rural community of Pendêcias dos Emídios
the experience of the State and Civil Society, which referred to a discussion about the
environmental sustainability of these initiatives. The general objective of this work is to
examine the strategies for participatory management in the use and access to water in the
community of Pendêcias dos Emídios of the municipality of Serrinha / RN, to understand how
those experiences can contribute to environmental sustainability. The methodology used
envolvel bibliographic research in categories involving each article, the analysis of the terms
of reference of each strategy as part of the documentary research, the application forms
covering 40 families benefited, and interviews based on comprehensive analysis of the
speech. This study is divided into 02 articles, where the first is a discussion held on collective
action and environmental sustainability, and the second is held a discussion about the
sustainability of the initiatives underway to access water. The results of the discussion held on
02 articles that had their empirical built from the experience of the Commonwealth of
Pendências dos Emídios revealed how far will the ability of the State to promote collective
action and the limitations of the perception of sustainability that permeates these initiatives in
the search for democratic access to water in semi-arid.

Keywords: Water, Collective Action, Environmental Sustainability, Semi-arid.
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1. INTRODUÇÃO GERAL
Estamos vivendo no país um momento de experimentação e amadurecimento no que
tange a gestão do uso da água. A institucionalização da gestão da água vem se consolidando
cada vez mais através dos comitês de bacias e da ampliação da participação social.
No Nordeste brasileiro, mais precisamente nas regiões onde predomina o clima semiárido, a escassez de água devido ao fenômeno climático da „seca‟ tem provocado na
população atingida uma carência de ordem subjetiva (sentimentos e relações construídas) e
substantiva (necessidades básicas de saúde, educação, alimentação, habitação e segurança).
Esse fenômeno tem se tornando carro-chefe de várias políticas públicas, o que durante muito
tempo fez com que a „seca‟ fosse vista como inimigo a ser combatido, um enfoque hidráulico,
ou seja, como se o único problema estivesse no aspecto hídrico.
Essas políticas se consubstanciaram em obras faraônicas e em ações emergenciais, que
acentuaram e acentuam ainda mais as relações de subalternidade, desponderamento,
desinformação, instrumentalização, e clientelismo na trajetória da população. Um patrimônio
herdado onde:

[...] os reflexos dessa herança sociocultural e econômica são percebidos nos
dias atuais, levando a inferir que ela continua a afetar nossas relações sociais
e, conseqüentemente, o comportamento diante dos desafios de
descentralização e participação instituídos nos textos legais da gestão de
recursos hídricos [...]. (SOUZA JUNIOR, 2004, p. 43).

A água vem sendo motivo de vários debates promovidos pelo Estado e pela Sociedade
Civil no mundo inteiro, debates que vem modificando a percepção e a ação de Políticas
Públicas e da atuação das Organizações da Sociedade Civil. Isso vem ocorrendo em função da
constatação de que

[...] A necessidade de mudar a visão da gestão hídrica, ampliando seus
horizontes no sentido da integração com a gestão dos demais recursos
naturais, bem como da própria concepção de desenvolvimento, tem – se
salientado nas últimas décadas, especialmente após a inserção ambiental na
agenda política pós-anos 1970[...]. (SOUZA JUNIOR, 2004, p. 15.)

O Brasil vem passando por uma transição com a mudança da legislação de Recurso
Hídricos - Lei nº. 9.433/97, conhecida como lei das águas, instituindo uma nova política de
Recursos Hídricos, que, segundo Carlos Saldanha Machado (2003), “almeja disciplinar o uso
da água”. Nesse sentido, o Estado brasileiro vem fomentando a descentralização da gestão da
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água e essa nova relação está ampliando a atuação da sociedade civil, que também vem
promovendo debates sobre regiões muito afetadas com problemas relacionados a escassez de
água doce, como é o caso do Semi-árido Nordestino
A partir dessa perspectiva, as Organizações da Sociedade Civil fundaram a ASA –
Articulação do semi-árido, em 1999, que hoje congrega mais de 700 organizações. Mas é a
partir da formulação de sua carta de princípios e com a criação do P1MC - Programa de
Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-Árido: Um Milhão de
Cisternas Rurais, que começa havendo mudança nos espaços de discussão do semi-árido
brasileiro.
No Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Recursos Hídricos, juntamente ao
Programa de Desenvolvimento Solidário - PDS (antigo PAPP – Programa de Apoio ao
Pequeno Produtor Rural), programa do Governo do Estado em parceria com o BIRD 1, várias
ações vêm sendo desenvolvidas no meio rural, entre elas está à descentralização da gestão da
água doce através de associações de usuários de água.

1.1 Caracterização da Área de Estudo
É nesse cenário que se insere o município de Serrinha – RN, com uma população total
de 6.740 habitantes (IBGE, 2004), localizado na porção sudoeste do Estado, na região Agreste
Potiguar, integrando o semi-árido nordestino, com uma área de 248 km², com base no “Estudo
Hidroquimico” executado pela Sudene, esse município apresenta na sua hidrologia apenas um
aqüífero fraturado, cuja qualidade da água é geralmente classificada como salobra.
Serrinha tem sido palco dessas iniciativas devido também aos espaços de participação,
como o Fórum de Desenvolvimento Local e as várias associações comunitárias, efetivando-o
como alvo de vários programas e projetos de desenvolvimento. Dentre esses, destaca-se o
PDS – Programa de Desenvolvimento Solidário e agora o P1MC - Programa de Formação e
Mobilização Social para a Convivência com o Semi-Árido: Um Milhão de Cisternas Rurais,
enquanto um adequado campo de análise e pesquisa da sustentabilidade ambiental na
descentralização da gestão do uso da água doce.

1

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.

13

Figura 01 – Localização da área de estudo

Em Serrinha2 está localizada a comunidade de Pendências dos Emídios, que fica a 03
km da sede do município, com uma população de 44 famílias, num total de 132 pessoas na
comunidade, que recebeu recurso e capacitação do P1MC, além do Programa Água Boa, da
Secretaria Estadual de Recursos Hídricos.
Diante desse ambiente, onde o Estado e a Sociedade Civil aparecem como
protagonistas de programas que atuam na perspectiva de descentralização da gestão da água
doce, surgem as seguintes questões:
1. Em que medida a gestão participativa da água doce, propicia um ambiente
sustentável em comunidades rurais do semi-árido?
2. Como se efetiva a gestão participativa no uso e acesso da água doce em
comunidades rurais do semi-árido?
3. É possível a gestão integrada entre as várias estratégias de acesso?

2

Dados obtidos com a Prefeitura Municipal em pesquisa de campo realizada no dia 02 de dezembro de 2007.
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Nesse cenário de indagações acerca da gestão da água no semi-árido, definiu-se
como objeto de estudo para fins desta dissertação, a experiência de gestão participativa da
água na comunidade de Pendências dos Emídios, no município de Serrinha/RN. Tendo como
Objetivo estudar as estratégias de gestão participativa no uso e acesso a água no Semi-árido
nordestino, para entender como essas experiências podem contribuir para a sustentabilidade
ambiental.
Para andamento conceitual e metodológico da pesquisa, partiu-se de algumas
hipóteses acerca das questões que configura essa problemática, que foram testadas no
desenvolvimento da pesquisa. Dentre as quais estão:


A gestão participativa no uso e acesso à água contribui para que essas
comunidades qualifiquem sua ação antrópica sobre outros recursos naturais;



As iniciativas locais coletivas de gestão participativa na preservação e manejo
sustentável surgem em decorrência da reciprocidade e solidariedade
intragerações, e se reproduzem em outras ações coletivas com os recursos
naturais;



A mobilização em torno da gestão de recursos naturais resulta na inserção das
problemáticas ambientais na agenda pública local.

1.2 Metodologia

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado um estudo exploratório
descritivo de cunho qualitativo, a partir da observação indireta, nas seguintes etapas: pesquisa
bibliográfica, documental, e pesquisa na comunidade (beneficiários e interlocutores das
políticas).
Na pesquisa bibliográfica, foram realizados estudos dentro das seguintes categorias:
Água, Semi - árido, Políticas Públicas e Gestão de Recursos Hídricos, Racionalidade
Ambiental, Capital Social, Políticas Públicas e Ação Coletiva. Todas essas categorias se
relacionam diretamente com o objeto de estudo desta dissertação e trouxeram elementos que
subsidiaram a construção dos dois artigos na análise dos resultados das demais técnicas de
observação indireta utilizadas.
Na pesquisa documental foi realizada uma análise dos termos de referência de cada
programa (P1MC – Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o
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Semi-Árido: Um Milhão de Cisternas Rurais, e o Programa Água Boa), bem como da
legislação que orienta a gestão da água, para, dessa forma, entender a dimensão teórica de
cada proposta. Esta fase será complementada pela interface com o conhecimento advindo de
leituras sobre a gestão da água, provenientes de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema.
Na pesquisa de campo foi definida a comunidade de Pendências dos Emídios no
município de Serrinha/RN, devido a sua experiência de gestão participativa das estratégias de
acesso à água, a partir da aplicação de formulários, que, segundo Lakatos (1990, p. 204) “é
um dos instrumentos essenciais para investigação social, cujo sistema de coleta de dados
consiste em obter informações diretamente do entrevistado”. Identificou-se o tipo de
implicação das políticas públicas no fomento e reprodução de ação coletiva na comunidade e
a dimensão sustentável da gestão participativa nas estratégias de acesso a água.
Na área da pesquisa empírica, 40 pessoas responderam os formulários aplicados, que
corresponde a 90% das famílias residentes na comunidade, delimitando assim, o universo da
amostra da população. Foram ignorados 10% restantes das famílias por não se enquadrarem
no critério adotado de „ser residente na comunidade há mais de 06(seis) meses‟. Esses 10%
representavam 04 (quatro) famílias que não tinham residência na comunidade, sendo 01(uma)
família residente há uma semana, e 03 (três) famílias restantes que eram proprietárias, mas
não residiam na comunidade.
Também foram realizadas como complemento a fase empírica, entrevistas com os
interlocutores das políticas de acesso águas (P1MC – Programa de Formação e Mobilização
Social para a Convivência com o Semi-Árido: Um Milhão de Cisternas Rurais, e o Programa
Água Boa), trazendo-se subsídios para uma compreensão mais profunda das implicações
dessas políticas na comunidade, justamente como “um instrumento por excelência da
investigação social”,

segundo Lakatos (1990, p.190),

a análise destas, desvelam os

elementos que propiciarão a construção do objeto de estudo. A entrevista compreensiva é um
instrumento leve, que possibilitará a construção da teoria e a recuperação do processo vivido.
As aplicações dos formulários, bem como as entrevistas realizadas ocorreram no
período de dezembro/2007 a fevereiro/2008, paralelamente foi sendo complementada a
pesquisa bibliográfica e documental.
Considerando que o universo da população dentro da área de estudo era de apenas 44
famílias, a princípio, identificou-se apenas aquelas pessoas que foram atendidas pelas duas
estratégias de acesso a água, num total de 11 pessoas, representando 11 famílias, mas, com o
aprofundamento da análise, verificou-se a necessidade de realizar alguns testes de
significância estatística, o qual não seria relevante com a amostra inicial, sendo necessário o
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retorno a área de estudo para aplicação de formulários no restante da população presente na
área delimitada. Isso possibilitou novos resultados, inclusive mudando algumas premissas,
como por exemplo: “todos na comunidade foram beneficiários do Programa Água Boa”.
Afirmação como essa seria um equivoco, pois, o que foi revelado é que 20% das famílias
residentes não foram contempladas por nenhuma das principais políticas de acesso.
O resultado da fase empírica (aplicação de formulários e entrevistas) na comunidade
de Pendências dos Emídios traz subsídios para elaboração dos 02 (dois) artigos que compõem
esta dissertação:
No Artigo I – contextualizando as discussões acerca da sustentabilidade ambiental no
Brasil e no mundo, a analise das implicações institucionais do fomento ao desenvolvimento
sustentável e as novas relações de solidariedade, co-gestão e participação, que vem se
materializando a partir da perspectiva da ação coletiva. Essa discussão trouxe elementos para
o aprofundamento conceitual das novas práticas de desenvolvimento que foi possível de ser
verificada, a partir da experiência da comunidade de Pendências dos Emídios, onde também
foi testada algumas das hipóteses, a propósito da ação coletiva.
No Artigo II – realiza um aprofundamento das discussões sobre gestão da água no
Semi-árido brasileiro, o contexto histórico de intervenção estatal, trazendo um pouco do
avanço institucional e da perpetuação do combate a seca, até as novas discussões de gestão e
do novo marco legal, a partir de Lei nº 9.433/97. Em seguida foram focalizados os desafios
postos para a apreensão das novas percepções de sustentabilidade e a forma como vem sendo
democratizado o acesso a água. Na singularidade da comunidade de Pendências dos Emídios
abre-se um espaço, aonde várias estratégias de acesso vêm ocorrendo paralelamente. Foi
verificada a gestão e as formas de acesso a partir da percepção da população atingida, além do
encontro do discurso dos interlocutores das políticas com os objetivos e interesses da
população.
O resultado desta pesquisa analisou, ainda, alguns parâmetros utilizados atualmente
para o desencadeamento da descentralização do uso e acesso a água, fornecendo uma nova
percepção desses processos.
Com este trabalho, espera-se afetar o olhar dos gestores de políticas do Estado e da
Sociedade Civil, no que tange a gestão participativa de um bem natural de uso comum, que é
a água. Nesse sentido, ainda contribuir também com o enriquecimento das pesquisas
referentes ao tema. Tendo em vista que os resultados deste trabalho vêm trazer contribuições
para uma discussão mais qualificada sobre a gestão do uso e das estratégias de acesso à água,

17

no momento em que esse tema vem sendo objeto de debate, frente à iminência da
implantação do projeto de transposição do Rio São Francisco.
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RESUMO
A discussão acerca da sustentabilidade tem-se salientado nas últimas décadas, de forma que
entender as implicações do conceito de desenvolvimento sustentável implica reavaliar o papel
do Estado e da sociedade civil no mundo contemporâneo. Para tanto é necessário repensar a
ação do homem a luz de uma racionalidade ambiental, valorizando o saber integrador,
rompendo com a ação individual competitiva para uma ação de cooperação.O objetivo geral
deste trabalho é compreender os limites e possibilidades das teorias de sustentabilidade na
ação coletiva incorporadas pelo Estado. A metodologia utilizada envolveu uma pesquisa
bibliográfica acerca das palavras chaves desse estudo. Seguiu-se de uma pesquisa empírica da
experiência na Comunidade de Pendências dos Emídios, com as políticas de acesso a água no
semi-árido a partir da aplicação de formulários abrangendo 40 famílias beneficiadas. Os
resultados encontrados demonstraram a dificuldade do Estado para difundir princípios de
sustentabilidade ambiental, mesmo tratando-se de políticas de gestão de recursos naturais.

Palavras-chave: Racionalidade Ambiental, Capital Social, Políticas Públicas e Ação
Coletiva.
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ABSTRACT
The discussion about the sustainability has stressed in recent decades, so that, understand the
implications of the concept of sustainable development implies reassess the role of the state
and civil society in the contemporary world. This requires rethinking the action of man the
light of a rational environment, valuing the know integrator, breaking with the individual
competitive action for action for cooperation. The general objective of this work is to
understand the limits and possibilities of theories of sustainability in collective action
incorporated by the State. The methodology involved a literature search on the keywords of
this study. It was followed by a search of empirical experience in the Commonwealth of
Pendências dos Emídios, with the policies of access to water in the semi-arid from the
application forms covering 40 families benefited. The results demonstrated the difficulty of
the state to spread principles of environmental sustainability, even in the case of policies for
management

of

natural

resources.

Keywords: Rationality Environmental, Social Capital, Public Policy and Action Collective.
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1. INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea vem passando por uma série de reflexões sobre seu modo
de agir, pensar, e as implicações de suas ações. Talvez só no iluminismo o homem tenha
questionado tanto sua existência e sua relação com as coisas que o cerca. Tudo isso se deve à
dificuldade em romper com os paradigmas vigentes de desenvolvimento, que não conseguem
responder as grandes questões da atualidade.
Uma nova situação vem confrontando as mais diversas teorias – sociais, econômicas e
culturais – que até então explicavam as relações sociais dentro de uma racionalidade
cartesiana/mecanicista, o que findou reproduzindo-se na forma de intervenção social. A crise
ambiental, como reflexo direto do modelo de desenvolvimento baseado em premissas
hegemonicamente econômicas, criou valores que orientam a sociedade em busca de um
progresso tecnológico ilimitado, o que vem legitimando alguns questionamentos que já
vinham sendo feitos, mas que, por não poder se contrapor a esse pensamento hegemônico, foi
ignorado.
Repensar a ação do homem numa perspectiva coletiva, centrada na reciprocidade pode
trazer elementos para um avanço na direção de processos de intervenção mais sustentáveis
ambientalmente, como uma nova racionalidade.

2. UMA NOVA RACIONALIDADE EM CONSTRUÇÃO
Desde que foi publicado o Relatório da Comissão Brundtland, denominado “Nosso
Futuro Comum”, em 1987, a sustentabilidade ambiental tornou-se o centro das grandes
discussões acerca do futuro da humanidade, passando a integrar a pauta da agenda pública
internacional e a integrar o discurso dos governantes nos mais diversos países do mundo,
mesmo não tendo sido muito eficaz na mudança de valores e sentimentos gerados por esse
modelo de desenvolvimento vigente. O documento apresentado pela Comissão de Brundtland
propunha um desenvolvimento que “garantisse a satisfação das necessidades das gerações
presentes, sem que isso viesse a comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer
suas

próprias necessidades” (CUNMD, 1987), assim

definido

o tão propalado

“Desenvolvimento Sustentável”.
Muito se tem questionado sobre as reais possibilidades de que um modelo de
desenvolvimento que leva em consideração tantas dimensões (social, política, ambiental,
cultural e econômica) possa se efetivar, ou mesmo se essa proposta não teria sido construída,
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entre outras, como uma forma de impor regras e transferir responsabilidades quanto à
preservação ambiental apenas para as sociedades que detêm um patrimônio natural
significativo. Não cabe aqui fazer algum tipo de juízo de valor, mas apenas elucidar algumas
nuances que envolvem essa discussão.
É importante nessa discussão observar alguns aspectos que compuseram o cenário no
qual o conceito de desenvolvimento definido pela Comissão Brundtland, se efetivou como
política pública internacional e que vem pretendendo contribuir para uma ressignificação da
questão ambiental:
Agregação de novos valores – principalmente da „solidariedade‟ como princípio norteador do
desenvolvimento, rompendo com o „individualismo‟ tão fortemente difundido pelo
liberalismo, e principalmente com o neoliberalismo entre as décadas de 80 e 90;
O fortalecimento dos Movimentos Sociais – No período em que foi publicado o Relatório
Brundtland havia forte pressão dos movimentos ambientalistas no sentido de obterem a
adesão de outros movimentos sociais3 no mundo inteiro, e já pressionavam os governos a se
posicionarem frente ao impacto ambiental;
O surgimento de novos governos democráticos – no final da década de 80 uma gama de
países, principalmente os considerados em fase de desenvolvimento adotaram regimes
democráticos, inclusive o Brasil, com a queda do regime militar e a promulgação da
Constituição de 1988;
As novas teorias da Complexidade – o surgimento de um novo pensamento e/ou teoria,
difundido por Edgar Morin, que vem rediscutindo as várias inter-relações que permeiam as
grandes questões da humanidade, rompendo com o olhar disciplinar e tecnicista das teorias
sociais. E a partir de Leff (2004), refletindo sobre o saber como uma forma integradora de
conhecer a realidade na construção de uma nova racionalidade. A racionalidade ambiental.
Os quatro aspectos citados compõem o cenário no qual, as discussões acerca da
sustentabilidade do desenvolvimento vêm emergindo fortemente, contestando a racionalidade
centrada no progresso econômico e tecnológico, e apontando a ausência de uma racionalidade
que responda a complexidade dos problemas, que transcenderam as discussões relacionadas à
3

No Brasil podemos destacar o MST – Movimento dos Sem Terra que assumiu a bandeira ambiental já no seu
nascimento e ao Movimento dos Seringueiros da Floresta amazônica no Acre que também incorporaram em seu
discurso a dimensão ambiental.
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luta de classes e as revoluções industriais e tecnológicas. Tudo isso é reflexo direto de uma
crise que atinge a humanidade da qual Enrique Leff (2006) reforça, ao afirmar que:

A degradação ecológica é a marca de uma crise de civilização, de uma
modernidade fundada na racionalidade econômica e científica como valores
supremos do projeto civilizatório da humanidade, que tem negado a natureza
como fonte de riqueza, suporte de significações sociais e raiz da co-evolução
ecológica-cultural. (LEFF, 2006, p.223).

A reapropriação social da natureza é o caminho apontado por Leff (2006) diante dessa
crise que a tem negado. Esse grande desafio posto para a humanidade, exigirá que sejam
ressignificadas as relações desta civilização, não só com a natureza, mas consigo mesma, e
implicará numa mudança total de paradigma.
Para pensar num redirecionamento de ação, necessariamente terá de haver uma forma
diferente de construir o saber, interpretar e reproduzir valores e de lidar com nossas
necessidades de sobrevivência.
Foi por ter se apropriado da natureza de forma tão utilitarista de um lado e por ser tida
apenas como objeto de contemplação por outro, que a humanidade não conseguiu percebe –
se como parte integrante dela. Nesse sentido:

A sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo para
a reconstrução da ordem econômica, como uma condição para sobrevivência
humana e um suporte para chegar a um desenvolvimento duradouro,
questionando as próprias bases da produção.(LEFF, 2006, p.15).

Certamente que será preciso garantir que a sustentabilidade ambiental-ecológica se
aproprie dos processos econômicos e culturais vigentes, a fim de reorientar os caminhos do
desenvolvimento, pois o Desenvolvimento Sustentável, que a princípio apareceu como um
tratado político que poderia ser traduzido como um ethos que unificaria os mais diferentes
interesses políticos e econômicos em torno da questão ambiental vem sendo instrumentalizado
cada vez mais por um ecologismo neoliberal que tem no mercado o seu mecanismo regulador.
A crítica ao Desenvolvimento Sustentável, proposto pelo Relatório da Comissão
Brundtland “Nosso futuro comum”, se da a partir da sua instrumentalização orquestrada pelo
neoliberalismo, que tem neste documento um símbolo de um projeto amplo de „progresso
econômico e social‟. Aliás, essa última expressão foi utilizada pela Presidente da Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Gro Harlem Brundtland, durante a
Assembléia Geral da ONU em 1987, conforme relata Veiga (2006).
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Diante dos rumos dados ao Desenvolvimento Sustentável enquanto conceito de
política internacional, as discussões acerca da sustentabilidade ambiental retomam suas raízes
para questionar o desenvolvimento enquanto processo, e conforme afirma Veiga (2006),
interpretado sempre como um processo de „crescimento econômico‟, necessitando de uma
concepção mais ampla que pudesse perceber as várias interfaces do que poderia ser
compreendido como „Desenvolvimento‟.
O avanço no conceito da sustentabilidade está numa compreensão mais ampla da
realidade, que só pode ser sentida a partir de um olhar mais sensível ao ambiente, que nesse
contexto:
Emerge como um saber integrador da diversidade, de novos valores éticos e
dos potenciais sinergéticos gerados pela articulação de processos ecológicos,
tecnológicos e culturais. (LEFF, 2004, p.17).

Esta nova percepção do ambiente, que agrega novos valores e rompe com a
racionalidade vigente, traz uma série de questionamentos a toda estrutura posta e
institucionalizada, tais quais: o Estado, a Sociedade Civil e o Mercado, inclusive o saber
científico, que tem legitimado a busca pelo progresso e dificultado a inserção de uma nova
categoria de análise que ponha em cheque a instituição do desenvolvimento como tal.
A construção de um paradigma que confronte a crise que a civilização vem
enfrentando tem se tornado um árduo caminho para trilhar, que possivelmente a solidariedade
expressa na conceituação do desenvolvimento sustentável da Comissão Brundtland, passa a
ser é o fio solto dessa meada, a partir do qual poderá haver uma mobilização e resignificação
dos vários aspectos institucionais do desenvolvimento, rediscutindo os atores sociais e seus
papéis neste processo.
A sustentabilidade ambiental não pode ser entendida como uma fórmula a ser aplicada
para remediar as conseqüências globais do modelo de desenvolvimento vigente, nem muito
menos num tratado político, como vem sendo visto o desenvolvimento sustentável. É preciso
transcender essas percepções que terminam não permitindo que ocorra uma mudança na
essência do caráter do desenvolvimento, que resultou apenas em ciclos de programas,
projetos, ações e construções teóricas, que só legitimam a forma como a natureza vem sendo
negada e subjugada por esta civilização.
Repensar e reconstruir o papel do Estado e da sociedade civil, talvez seja o início da
efetivação de um movimento re-orientador da civilização, concomitante com ações e
processos que insejem uma nova realidade ambiental. Este sim é um ponto de partida mais
apropriado para orientar as escolhas da sociedade direcionadas a sustentabilidade.
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Essas escolhas não podem perder de vista a equidade entre as dimensões da
realidade (BUARQUE, 1991), porquanto a pressão sobre o meio físico, não está relacionada
apenas com a produção da riqueza, mas também com a reprodução perversa da pobreza.

3.

PARTICIPAÇÃO

VERSUS

ESTADO:

PRIMEIRO

PASSO

DE

UMA

REINVENÇÃO EM CURSO

Paralelo ao surgimento e a efetivação das discussões do paradigma da sustentabilidade
no mundo, várias mudanças vem ocorrendo no campo das interpretações sociais dos atores da
sociedade, não só nos países periféricos, mas também nos semiperiferícos4 . O papel do
Estado e da sociedade tem ocupado a pauta das grandes discussões e crises nas últimas
décadas, justamente por sua atuação. A „reforma do Estado‟ tem sido o grito de ordem que
sempre provocou grandes mobilizações de intelectuais mais progressistas e de parte da
sociedade mais conservadora; uma discussão que vem transcendendo da „esquerda à direita‟, e
que emerge toda vez que a sociedade demonstra insatisfação com os resultados dos modelos
de intervenção adotados, que impliquem na supressão das liberdades individuais ou como
vem acontecendo agora, na crise ambiental.
Ao longo das últimas 05 décadas, assistimos no Brasil a modelos de Estado: populista,
intervencionista, desenvolvimentista, autoritário, neoliberal e por fim democrático. O Brasil
vem a ser um grande exemplo dessas transformações que passa o Estado. Esses “modelos”
citados não significam exatamente um processo evolutivo dessa instituição, mas a própria
reorientação da sociedade em movimento, que se traduziu na institucionalização de uma
reforma, que, conforme afirma Boaventura Santos (2003): “articula-se em três princípios de
regulação da modernidade: Princípio do Estado, o princípio do mercado, e o princípio da
comunidade”.
O grande desafio posto para o Estado democrático é consolidar a participação como
mecanismo de qualificação da ação pública, tendo em vista que:
A “participação cidadã” ou “comunitária” é um discurso que acompanha
estas reformas, criando espaços de participação, com maior ou menor
amplitude e efetividade, como os conselhos e a realização [de] ações
governamentais em “parceria” com a sociedade. (CARVALHO, 1998, p.
20).

4

Termo utilizado por Boaventura Sousa Santos ao se referir aos países desenvolvidos e em desenvolvimento no
Seminário Internacional: A Sociedade e a Reforma do Estado
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A afirmação de Carvalho (1998) traz a tona conotações do termo „participação‟ nas
mais variadas fases do Estado e o crescente uso dessa expressão, pelas mais diferentes forças
da sociedade. Tudo isso foi modelando o processo de reconstrução da idéia do Estado ao
longo das décadas, marcada pela ansiedade de democratizar as políticas e ações públicas e
garantir as liberdades individuais suprimidas pela ditadura e pelas relações de clientelismo,
paternalismo e subalternidade que ainda permeiam a ação pública, pois:

A medida em que, a partir dos anos 70, se amplia uma cultura democrática,
em que os movimentos sociais, junto com outros setores democráticos, vão
“arrombando as portas da ditadura”, o Estado torna-se lentamente permeável
à participação de novos atores sociais. O Estado brasileiro, tradicionalmente
privatizado pelos seus vínculos com grupos oligárquicos, vai lentamente
“cedendo” espaço, tornando-se mais permeável a uma sociedade civil que se
organiza, que se articula, que constitui espaços públicos nos quais
reivindicar sobre a política, sobre a gestão do destino comum da sociedade.
(CARVALHO, 1998, p.28).

A crescente abertura democrática que culminou com a Constituição de 1988 e as
„diretas já‟, conseguiu tornar o Estado mais flexível às demandas da sociedade civil, conforme
afirma acima Carvalho (1998), e com isso o Estado passa a incorporar na sua agenda
demandas sociais decorrentes das crises enfrentadas pela recessão econômica, como o êxodo
rural, entre outros.
A incorporação efetiva das discussões acerca da sustentabilidade surge a partir da
Conferencia das Nações Unidas para o Meio Ambiente „Rio 92‟, onde foram produzidos
quatro documentos importantes e dentre eles, a carta de compromisso com uma agenda global
para meio ambiente, denominada „Agenda 21‟. Mais de 150 países assinaram essa carta de
compromisso, inclusive o Brasil, que no decorrer dos anos 90 adotou a Agenda 21 como uma
metodologia de planejamento ambiental em todas as esferas – global e local – incentivando os
estados e municípios, e organizações da sociedade civil, através do Ministério do Meio
Ambiente, a elaborarem e implementarem sua agenda de compromissos ambientais.
Além de adotar como política pública a Agenda 21, o Estado brasileiro passa a avançar
ainda mais na forma jurídica institucional, através das leis ambientais e da ampliação da
participação da sociedade civil na gestão dos recursos naturais. Essa participação ocorreu em
função de vários aspectos, confirmando a reflexão de que:

Tão importante quanto à construção deste e de inúmeros outros espaços de
gestão participativa foi à construção, que marca este período de forte
mobilização social, de uma cultura participativa, que admite, reivindica e
valoriza a participação direta e o controle social por parte dos usuários e
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outros segmentos interessados nas políticas públicas. (Grifo do
autor).(CARVALHO, 1998, p.15).

Nos anos 90, particularmente, as pressões para que o Estado pudesse romper com a
centralização assume grandes proporções. Mesmo a elite mais conservadora passa a
reconhecer que a participação e descentralização da gestão pública se fazem necessárias,
apesar da experiência no final dos anos 80 e nos anos 90, quando houve uma apropriação
dessas pressões pelo Estado neoliberal, que instrumentalizou as demandas sociais com a
diminuição da ação pública, limitando seu papel de agente regulador do mercado a simples
agencias regulatórias, resultando no aumento da crise social, o que vem dando força a mais
uma reforma do Estado.
É importante compreender que mesmo no Estado autoritário (período da ditadura
militar – meados dos anos 60 a meados dos anos 80):
As prioridades contempladas pelas políticas públicas são decididas pelo
Estado, mas nascem na sociedade civil. Por isso mesmo estão em
permanente disputa. Elas adentram a agenda do Estado, quando se
constituem em demanda fortemente vocalizada por grupos ou movimentos
da sociedade, que adensam forças e pressões introduzindo-as na arena
política.(CARVALHO, 1999, p. 19).

Esse espaço de disputa do qual Carvalho (1999) se refere, é onde se configura o
Estado, que vem sendo fortemente confrontado com os resultados obtidos através do impacto
social e econômico do progresso neoliberal e da emergência da crise ambiental. São
demandas que entram na pauta da agenda pública, mobilizando a sociedade civil organizada e
pressionando, via adesão dos veículos de comunicação em massa, para que através de
espasmos se incorpore e divulgue uma certa consciência ambiental .
Será que o Estado irá conseguir responder a essas novas demandas sociais resultantes
das crises sociais, econômicas e ambientais que emergem no final do século XX e adentram o
século XXI? Ou será mais uma vez instrumentalizado pela elite conservadora ou mesmo pela
sociedade civil organizada, para atender a interesses difusos em detrimento de uma urgência
coletiva, que põe em risco a sobrevivência da humanidade? Se o Estado é um espaço de
gestão e de disputas de interesse, então a resposta às questões acima poderia ser: tudo depende
do nível e grau de comprometimento dos interesses em disputa com um projeto civilizatório.
A resposta pode parecer simplista sob certo aspecto, mas de fato se a solidariedade que o
„Desenvolvimento Sustentável‟ subjaz em sua conceituação, segundo o Relatório “Nosso
Futuro Comum”, não for incorporada pela sociedade contemporânea, então: como se pode
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esperar do Estado alguma mudança, se essa instituição, obviamente, responde as demandas
da sociedade e de uma forma ou de outra é palco de suas disputas e conflitos de interesse?
Parece inevitável uma mudança profunda nas bases da sociedade culminando no
deslocamento da posição do Estado frente aos paradigmas postos pelo ambientalismo,
inclusive de uma racionalidade ambiental que oriente as ações públicas na esfera global e
local. Mas incorporar uma racionalidade ambiental que se baseia na re-fundação do saber, que
se constrói a partir de uma inserção integradora, vem sendo colocado, não só como um
obstáculo ao Estado, mas como o grande clímax a ser atingido por toda a humanidade, na
expressão de todos os movimentos sociais nos espaços de decisão e instrumentos de controle
social, num compromisso coletivo que daria um novo lugar a ação pública.
Temos vivenciado algumas mudanças com algumas experiências de compromisso
coletivo, expressas principalmente na co-gestão de espaços e recursos públicos no Brasil.
A descentralização das ações do Estado e a crescente participação da Sociedade Civil
na construção e implementação de políticas públicas têm criado uma ação pública coletiva,
que nos faz inferir acerca de um novo instrumento de legitimação da democracia, que vem
sendo testado e cada vez mais se institucionalizado. Talvez por estar se fomentando uma
cultura, nos fazendo inferir que:

Essa nova cultura participativa, construída [conquistada] pelos movimentos
sociais, coloca novos temas na agenda pública, conquista novos direitos ao
reconhecimento de novos sujeitos de direitos, mas mantém, ainda, uma
posição exterior e antagônica ao Estado, pois as experiências de dialogo e as
tentativas de negociação realizadas até então levavam, sistematicamente, à
cooptação ou à repressão. (CARVALHO, 1998, p. 11).

É possível que nesse palco de experiências estejam claros os sinais da re-fundação do
Estado em nosso tempo contemporâneo. Os valores e princípios da sustentabilidade sendo
incorporados num movimento coletivo e não mais verticalmente, como historicamente foi se
construindo à identidade das relações de poder no Brasil.
Estamos diante de um processo complexo reintegrador e remobilizador de toda a
sociedade, no reconhecimento dos direitos dos excluídos, e sua inserção de forma organizada
nos espaços de gestão das políticas do Estado, que fortalece o caráter coletivo de coresponsabilidade sobre os resultados das ações.
A sustentabilidade como critério normativo, segundo Leff (2006), faz emergir um
novo sentimento coletivo na valorização da diversidade e das culturas tradicionais que,
reforça e legítima a ampliação da intervenção da sociedade civil nos espaços de construção e
implementação das políticas sociais, principalmente no que se refere às questões ambientais.
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A sociedade civil nesse movimento consolida seu estado emancipatório, que
conforme CATTANI (2003) explica é de extrema importância de se alcançar, principalmente
porque:

Ao lutar contra as ordens injustas, contra a tutela ou o paternalismo das elites
e, sobretudo, contra a naturalização do controle social, que configura a
“servidão voluntária”, os movimentos libertários enfrentam as dificuldades
costumeiras (repressão,apatia,isolamento e esgotamento da ação militante),
além do fato de que a pauta da emancipação social, é cada vez mais extensa,
já que inclui novas exigências. Entre elas, incluem-se as questões de gênero,
a discriminação das minorias étnicas, sexuais, culturais, etc. e agora, a
sustentabilidade ambiental e do novo internacionalismo contra –
hegemônico. Face ao caráter predatório do capitalismo e á globalização
excludente, a defesa do meio ambiente e da biodiversidade deve estar
associada a iniciativas populares verdadeiramente internacionais.
(CATTANI, 2003, p.134).

Isto posto, o Estado vem se re-configurando em decorrência dessa nova forma de construir a
política pública, tendo que lidar com uma participação maior da sociedade civil e dos
movimentos organizados. Assim pode contar com as novas possibilidades de implementar
conjuntamente as ações públicas, inferindo-se, a partir daí, sobre uma possível nova
denominação: ação pública coletiva, em que a participação passa a ser o princípio de toda
ação do Estado.

4. AÇÃO COLETIVA

Durante um bom tempo, falar em ação coletiva era como se alguém tivesse se
referindo as sociedades consideradas primitivas, os indígenas, ou as tribos que emergiram no
início da humanidade, onde as sociedades eram organizadas em grupos familiares e/ou clãs.
Com a evolução das sociedades e principalmente com o racionalismo iluminista, a noção de
ação coletiva caiu no esquecimento, dando margem para outras formas de perceber a
organização de grupos com certo grau de identidade, sendo substituída pela teoria de classes
sociais, e ao passo que esses grupos se institucionalizavam e concebiam a sua própria
concepção, o caráter formal passa a reger a interpretação de suas ações.
As crises sucessivas pelas quais, a civilização humana tem passado (guerras, fomes,
supressão de liberdades individuais, etc), inclusive a emergência da crise ambiental que traz a
tona à valorização das diferenças e das experiências comunitárias tradicionais, aliado ao
espaço que a sociedade vem ocupando cada vez mais no cenário público, favorece o
ressurgimento da ação coletiva como princípio norteador para uma sustentabilidade social,
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econômica e ambiental. Isso ocorre mesmo num ambiente norteado por princípios
neoliberais em que o individuo e as conquistas individuais são premissas para o progresso.
É possível ver a ação coletiva mesmo como instrumento legitimador desse processo,
como por exemplo, os lobbies e/ou cartéis, os consórcios de empresas multinacionais dentre
outros. É de se pensar, que talvez esses exemplos não sejam de ação coletiva, e se estamos
falando de uma ação pautada na solidariedade, certamente que não.
O fato é que a cooperação entre duas ou mais pessoas ou instituições que gera uma
ação, e, portanto uma ação coletiva pode ser movida ou não por um sentimento de
solidariedade, mas não pode ser negada, principalmente quando já existem teorias que
legitimam a concepção deste tipo de ação coletiva como a única existente.
É nesse sentido, que uma parte da teoria dos grupos sociais pressupõe que o interesse
individual é um dispositivo disparador da ação coletiva. Isso porque, se formos pesquisar
perceberemos que:
A teoria social moderna, de modo geral, por longos anos afirmou que os
vínculos sociais seriam cada vez mais racionais e contratuais. Aos poucos
redescobrimos que as próprias transações capitalistas dependem em muito
dos vínculos de confiança que são construídos nas relações interpessoais.
(OLSON, 1999, p. 246).

Não cabe aqui fazer juízo de valor a respeito de qualquer teoria sobre ação coletiva,
mas sim tentar aprofundar o debate sobre a instrumentalização desse tipo de ação no
enfrentamento das crises da civilização, principalmente a crise ambiental. Ao retomar a
discussão da reforma do Estado, pode-se ver a importância da sociedade civil através dos
movimentos sociais e das ONG‟s, na conquista e legitimação de uma ação pública construída
de forma participativa, com os mais diferentes atores, reorientado uma ação pública coletiva
do Estado com a sociedade civil e o mercado.
Essa nova configuração da ação pública vem responder a uma demanda gerada pela
ausência do Estado em muitas questões coletivas, o que provocou a sociedade para mobilizarse em defesa dos seus interesses. Não só isso, mas a postura do Estado culminou na inserção
da sociedade civil nos espaços de construção e implementação das políticas públicas,
fortaleceu os laços de identidade, reciprocidade e de solidariedade dos setores excluídos da
sociedade, e assim, dando margem a formação dos movimentos sociais, que se fortaleceram
com a aliança de alguns movimentos educacionais surgidos no país, puxado por alguns
intelectuais, como Paulo Freire, com a educação popular para a autonomia, trabalhando a
partir das concepções e dos conflitos de classe.
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A propósito de Freire, Carvalho (1998) ao analisar o papel da educação popular no
percurso da história democrática do Brasil, explica que nesse processo onde há:
Reciprocidade entre educador e educando, a “educação popular” abre lugar
para a elaboração coletiva e critica da vida individual e social das classes
populares, constituindo espaços onde se dessacralizam hierarquias e
autoridades, onde se constroem conhecimentos coletivamente, onde se
elaboram coletivamente projetos de transformação social, processos que
levam esses setores, excluídos da agenda “pública”, a ocupá-la provocando a
constituição de uma esfera pública. (Grifo do autor) (CARVALHO, 1998.
p.10).

Esse movimento educacional, aliado aos movimentos Eclesiais de Base influenciados
pela Teologia da Libertação, deu subsídio para a mobilização da sociedade civil, e
principalmente, introduziu novos valores que reorientaram a ação coletiva, onde a
solidariedade passa a ser o argumento principal de mobilização e organização dos grupos
populares excluídos e marginalizados pelo Estado e pela própria sociedade civil.
Todo esse processo nasce a partir de muitos conflitos que têm confrontado a
racionalidade vigente. A ação coletiva passa a ser encarada como instrumento de
desenvolvimento, como o capital propulsor nas mais variadas esferas da sociedade, mas
principalmente, coloca no centro do debate a esfera comunitária, as relações e valores que a
permeiam e que se institucionalizam, podendo ser potencializador de processos de
desenvolvimento. É o capital social, definido por Robert Putnan (2006) como sendo o
processo de desenvolvimento da confiança recíproca entre cidadãos, com o objetivo de
resolver problemas que exigem ação coletiva ou o desejo dos cidadãos para confiar nos
outros.
Não só Putnan caracteriza a ação coletiva, como resultado de um capital social
existente, mas também outros pesquisadores, como Marcelo Baquero (2003) que reforça essa
idéia, ao enfatizar que: “Nesse cenário, [o capital social] surge como um bem público capaz
de gerar um novo contrato social baseado na cooperação recíproca, solidária e coletiva. (Grifo
nosso) (BAQUERO, 2003, p. 28)”.

Essa discussão do capital social na perspectiva de Robert Putnan (2006) e Marcelo
Baquero (2003) atribui a ação coletiva no seu debate mais acadêmico um sentido mais ético,
quando transforma os valores comuns de um determinado grupo social no capital alavancador
do desenvolvimento. Não só isso, como devolve a esfera comunitária um grau maior de
importância no que tange ao desenvolvimento.
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A centralidade no progresso econômico atropelou muitas comunidades na
implantação de megaprojetos e na constituição de muitas associações e cooperativas. Isso
trouxe graves conseqüências para muitas esferas da sociedade, principalmente para a esfera
rural no Brasil, que apesar da violência com que foi subjugada pelo capital, conseguiu se
apropriar de algumas intervenções e resistir a todo esse processo.
O capital social passa, pela complexidade da sua construção, o que se relaciona
diretamente com as discussões acerca do dilema da ação coletiva. Alguns questionamentos
poderiam ser feitos tais quais: seria possível o Estado promover a ação coletiva ou seu papel
seria apenas de propiciar um ambiente favorável? Se o Capital Social é um bem público
conforme afirma Baquero (2003), então como explicar sua existência em algumas
comunidades e em outras não? É possível reproduzir capital social a fim de fortalecer a ação
coletiva em projetos de desenvolvimento? A propósito disso, Putnan (2006) fez indagações
semelhantes, mesmo tendo realizado pesquisas após vários anos na Itália, estudando o
resultado das mudanças institucionais ocorridas no final dos anos 70.
No que tange ao Estado, sabemos que a ação coletiva tem se dado através da
ampliação da participação da sociedade civil na ação pública. No que diz respeito a sociedade
civil, a ação coletiva passa por um processo de qualificação, tendo em vista as conquistas de
espaços de decisão que exigem capacidade e mobilização, e passam pela maturidade no
exercício nas lutas por demandas coletivas. O sentimento altruístico ainda permeia algumas
iniciativas como a campanha da “Cidadania contra a Fome e a Miséria”, encabeçada pelo
Sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em meados da década de 1990.
Com a inserção da sociedade civil através das ONG‟s os movimento sociais tem
ocupado um espaço ainda maior , ainda inovando-se com a criação das redes de informação,
solidariedade, capacitação, constituindo-se num novo instrumento civil de ação coletiva,
promovendo pressões e encabeçando campanhas no mundo inteiro.
Como podemos ver, a ação coletiva é um movimento muito dinâmico que a todo o
momento está se transformando, criando novos instrumentos de inserção e de mobilização,
mas que também sofre um processo de desgaste à medida que cai no senso comum ou no
modismo, ou quando é apropriado pelos interesses do capital. Isso é um risco, que também
subjaz as novas percepções e relações com os recursos naturais pelo Estado e pela Sociedade
Civil, contraposto a um sistema hegemônico de pactuação e retroalimentação.
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Daí a importância de observarmos que:

O princípio da democracia na gestão dos recursos naturais não pode
converter-se em um mecanismo de sujeição que legitimaria a participação na
tomada de decisões apenas enquanto os sujeitos assumissem uma posição
negociadora no esquema contábil fixado pela racionalidade econômica. A
gestão democrática da biodiversidade implica um processo de conciliação
que permita dirimir conflitos, mas que também abra opções para diferentes
estratégias de apropriação, gestão e transformação da natureza, dentro dos
princípios da racionalidade ambiental.(LEFF, 2006, p.238).

A ecologização dos processos econômicos, políticos e sociais a partir da
sustentabilidade ambiental podem ter na ação coletiva um instrumento de construção e uma
nova racionalidade. Isto devido ao ambiente democrático que legítima tal forma de agir e
também pela possibilidade de apropriação desse tipo ação por uma dinâmica mais complexa,
que consiga envolver e operar com as mais diferentes interfaces dos processos de mudança.
A sustentabilidade ambiental, segundo Leff (2004), pressupõe uma reapropriação da
natureza, tendo o homem como parte integrante e não como o seu detentor. Essa perspectiva
coletiva abre espaço para uma discussão mais ampla que envolva as necessidades básicas do
homem e seus problemas sociais. Um importante passo nesse sentido vem sendo dado com o
fortalecimento da sociedade civil organizada e da implementação de Estados mais
democráticos no mundo.
É necessário assegurar ainda que esse processo de institucionalização5 não se
interrompa neste ponto e que os princípios da sustentabilidade ambiental sejam incorporados
de fato na ressignificação da ação coletiva, pois as grandes referências dessa sustentabilidade
estão centradas nas experiências comunitárias de algumas tribos indígenas da Amazônia, em
alguns assentamentos humanos de reforma agrária e nas iniciativas de populações ribeirinhas
de uso e conservação dos recursos naturais. Todas essas experiências baseadas na ação
coletiva, assim como muitas das conquistas democráticas no Brasil e o no mundo, são frutos
das lutas de movimentos sociais. Um grande exemplo disso é a Economia Solidária6 , uma
estratégia de ação da Central Única dos Trabalhadores – CUT, que se transformou em política
pública no Brasil.

5

Compreendendo institucionalização enquanto redes relacionais estruturadas na vida dos grupos sociais
(BASTOS 2006).
6
O conceito se refere as organizações de trabalhadores, consumidores, poupadores, etc, que se distingue por
duas especificidades: a) estimulam a solidariedade entre os membros mediante a prática da autogestão e ; b)
praticam a solidariedade para com a população trabalhadora em geral, com ênfase na ajuda aos mais
desfavorecidos. (SINGER, 2003, pág. 116).

36

A política nacional de Recursos Hídricos também incorporou na sua concepção e na
legislação, princípios de sustentabilidade ambiental e participação social pioneiro nas políticas
sociais do Brasil.
A ação coletiva surge então como instrumento difusor dos novos valores de uma
racionalidade ambiental, contribuindo fortemente para uma reorientação dos processos sociais
e fortalecimento da democracia no mundo.

5. O CASO DA COMUNIDADE DE PENDÊNCIAS DOS EMÍDIOS (RN): AS
POSSIBILIDADES DE AÇÃO COLETIVA A PARTIR DAS NOVAS ESTRATÉGIAS
DE ACESSO À ÁGUA DO ESTADO.

Para se fazer uma análise empírica do conteúdo conceitual deste artigo, foi escolhida a
Comunidade de Pendências dos Emídios no município de Serrinha/RN que sofreu a
intervenção de várias políticas de acesso e gestão da água (Programa Água Boa – SERHID, e
P1MC – Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-Árido:
Um Milhão de Cisternas Rurais), entre 1997 e 2007, políticas executadas tanto pelo Estado
como pela Sociedade Civil organizada, reproduzindo algumas situações e percepções, e desta
maneira, tornando-se um adequado campo para se visualizar as transformações que vem
ocorrendo na execução de políticas de uso e acesso e de gestão dos recursos naturais e sua
relação com a ação coletiva.
A partir dessa análise empírica do tema desse artigo, fatos que podem trazer novos
elementos ao objeto de estudo podem vir à tona, ampliando a discussão teórica do estudo,
pois: “Os fatos redefinem e esclarecem a teoria previamente estabelecida, no sentido de que
afirmam em pormenores o que a teoria afirma em termos bem mais gerais.” (LAKATOS,
1990, p. 119).
Através dessa pesquisa busca-se entender melhor as implicações e sintomas da
discussão teórica posta nesse estudo, através da realização de uma observação indireta, bem
como da aplicação de formulários e de entrevistas, tendo como premissa algumas categorias
teóricas de análise como: capital social, ação coletiva, políticas pública, racionalidade
ambiental.
Complementado-se a pesquisa bibliográfica que resultou no conteúdo teórico desse
estudo, é possível com os elementos dessa pesquisa de campo, fazer uma correlação entre os
fundamentos das discussões realizadas e a realidade social.
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Nessa comunidade definida como área de estudo para fins empíricos desse artigo
encontra-se o reflexo das implicações de uma nova postura do Estado em ter a participação
como principio da ação pública e que poderá ser materializado nos resultados e discussões das
análises realizadas.
5.1 Resultados

Os resultados da coleta de dados estão estruturados e são apresentados em tabelas e
gráficos para que se possa visualizar com mais precisão as informações de maior relevância a
pesquisa, para tanto os dados foram agrupados em: Perfil sócio – econômico; Impacto das
Políticas na dimensão ambiental; Impacto das Políticas nas Iniciativas Coletivas.
5.1.1 Perfil sócio – econômico

A análise da pesquisa é composta de 40 indivíduos residentes na comunidade de
Pendências do Emídios, localizada no município de Serrinha, Rio Grande do Norte. A idade
dos indivíduos da amostra mínima e máxima é de 16 e 82 anos respectivamente.
Seguem abaixo as tabelas e gráficos de freqüência das variáveis nominais que
caracterizam o estudo:
Na Tabela 1 podemos visualizar que 70% do universo de entrevistados se declaram
alfabetizados, e como nesse caso estamos falando de 40 indivíduos que representam as 40
famílias que residem na comunidade e em se tratando de uma comunidade rural temos um
índice elevado de adultos analfabetos em termos percentuais, é de 30% de analfabetos.
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Tabela 1. Distribuição de freqüência relacionada ao Nível de Instrução da caracterização da
caracterização do estudo considerando a amostra total, Comunidade de Pendências, 2008.
Nível de instrução

F

%

- Analfabeto

12

30,0

- Ensino fundamental incompleto

22

55,0

- Ensino médio completo

3

7,5

- Ensino médio incompleto

2

5,0

- Ensino superior incompleto

1

2,5

TOTAL

40

100

Fonte: Pesquisa de campo

Na Tabela 2 onde está discriminado o tipo de ocupação dos indivíduos é possível
visualizar a diversificação das atividades no meio rural nessa comunidade, considerando que a
área de estudo está dentro do Semi-árido Potiguar, é importante ver o quão relevante é o
número de aposentados na comunidade, representando a segunda ocupação declarada. Apesar
de mesmo se declarando aposentados, os entrevistados afirmaram não ter deixado de realizar
suas atividades agrícolas.
Também pode ser mostrado que do universo de ocupações e/ou atividades
desempenhadas pelos indivíduos entrevistados, a “agricultura” prevalece como atividade a
que mais importante, mas também existe um número significativo das outras atividades
presentes no meio rural composta de atividades não agrícolas que vem complementando a
renda das famílias.
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Tabela 2. Distribuição da freqüência relacionado a ocupação dos indivíduos na amostra total.
Ocupação atual

F

%

- Aposentado

13

32,5

- Agricultor

19

47,5

- Dona de casa

2

5,0

- Estudante

1

2,5

- Agente de saúde

1

2,5

- Professor

1

2,5

- Outros

3

7,5

Total

40

100

Fonte: Pesquisa de campo

Na Tabela 3, Observou-se não haver nenhuma discrepância na comunidade na
proporcionalidade de sexo.

Tabela 3. Distribuição de freqüência caracterizando o sexo na amostra total.
Sexo

F

- Masculino

22

- Feminino

18

TOTAL

40

%
55,0
45,0
100

Fonte: Pesquisa de campo

No Gráfico 1 demonstrado abaixo tem-se o agrupamento dos indivíduos que
compuseram a pesquisa de campo em 04 grupos:
1. Ser sócio e contemplado – corresponde aos indivíduos beneficiados das duas
maiores estratégias (P1MC e Programa Água Boa) de acesso a água nas
comunidades;
2. Não ser sócio e não contemplado – corresponde aos indivíduos que não foram
contemplados por nenhuma das novas estratégias de acesso a água;
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3. Ser sócio e não contemplado – corresponde aos indivíduos contemplados
apenas pelo Programa Água Boa, os quais são sócios da Associação de
Usuários de água fomentada pelo mesmo Programa;
4. Não ser sócio e contemplado – corresponde aos indivíduos que foram
contemplados apenas pelo P1MC, mas não são sócios da Associação.

A análise do Gráfico 1 vai trazer como informação principal o fato de 80% das
famílias residentes na comunidade terem sido atendidas pelas estratégias de acesso à água e,
portanto discutiram em algum momento sua relação com esse recurso natural e a melhor
forma de gestão.
Gráfico 1. Distribuição percentual da variável indicadora de participação
em programas de uso e acesso a água, na comunidade de Pendências dos
Emídios, 2008.
Não ser sócio e não
contemplado
20,0%

Ser sócio e contemplado
27,5%

Não ser sócio e
contemplado
15,0%

Ser sócio e não
contemplado
37,5%

5.1.2 Impacto das políticas na dimensão ambiental

Considerando as respostas referentes à questão aberta do formulário sobre o
entendimento por meio ambiente por parte dos indivíduos participantes da amostra, segue
respostas divididas em dois grupos:
Grupo 1 – composto por aqueles que fazem da Associação de Usuários de Água e que foram
contemplados pelo programa P1MC;
Grupo 2 – composto por aqueles que não fazem da Associação de Usuários de Água e que
não foram contemplados pelo programa P1MC;
Grupo 1: “a região que tem pessoas para se viver; é a natureza que vivemos e não devia
poluir; é tudo que tem em volta como água, terra, fauna e flora; mato; nada; não entende; não
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sabe dizer; o canto que a gente vive; proteger as árvores; queimada, mata; tentar preservar o
ecossistema ”.
Grupo 2: “a região onde a gente vive; árvores, florestas; as arvores é muito importante; é o
lar viver tranqüilo; é tudo; não sabe; o mundo”.
Cerca de 45% do Grupo 1 composto pelos indivíduos que foram contemplados pelas
duas estratégias, demonstraram não entender sobre meio ambiente e seu significado, enquanto
que no Grupo 2 só 12% apresentaram a mesma dificuldade.
Conforme a Tabela 4, pouco mais de 60% do Grupo 1 afirmou que sim, que houve
ações, enquanto que do Grupo 2, 62,5% responderam que além da água não houve alguma
outra iniciativa do governo (municipal, estadual ou federal), ou da própria comunidade
voltada para melhor gestão de outros recursos naturais (terra, fauna, flora). Isso demonstra o
baixo desempenho das intervenções em reproduzir outras iniciativas de gestão de recursos
naturais.

Tabela 4. Distribuição das respostas dos moradores dado o grupo ao qual pertencem,
relacionado as mudanças no campo ambiental , na comunidade de Pendências do Emídios
2008.
Já

aconteceu

alguma

ação

coletiva

da Variável Indicadora

comunidade para resolver algum outro problema Grupo 1

Grupo 2

que não seja a água?

F

%

F

%

Sim

7

63,6

3

37,5

Não

4

36,4

5

62,5

Total

11

100,0

8

100,0

Fonte: pesquisa de campo

Tabela 5. Distribuição das respostas dos moradores dado o grupo ao qual pertencem,
relacionado às mudanças no campo ambiental , na comunidade de Pendências do Emídios
2008.
Aumentou a preocupação ou mudou alguma

Variável Indicadora

coisa com relação ao Meio Ambiente na Grupo 1

Grupo 2

comunidade depois desses programas?

F

%

f

%

Sim

3

27,3

2

25,0

Não

8

72,7

6

75,0

Total

11

100,0

8

100,0

Fonte: Pesquisa de campo
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5.1.3 Impacto das políticas na ação coletiva

De acordo com a Tabela 6 cruzada abaixo, existe associação estatisticamente
significativa, ao nível de 5%, entre a variável “Você participa ou participou de alguma
associação na comunidade?” e a variável indicadora. Ou seja, a categoria “Sim” da variável
anterior está associada ao fato de pertencer ao Grupo 1, ou seja, 100% do Grupo 1 participam
de alguma associação, enquanto apenas 37,5% do Grupo 2 participam ou participaram de
alguma associação.

Tabela 6. Distribuição das respostas dos moradores dado o grupo ao qual pertencem,
relacionado a participação em associações comunitárias , na comunidade de Pendências do
Emídios 2008.
Você participa ou participou de Variável Indicadora reformulada
alguma associação na comunidade?

Grupo 1

Grupo 2

N

%

n

%

Sim

11

100,0

3

37,5

Não

0

0,0

5

62,5

Total

11

100,0

8

100,0

Fonte: Pesquisa de campo

Ao analisar a partir do universo total de indivíduos que compôs a amostra tem – se um
resultado diferente, e mesmo que em termos percentuais e proporcionais pudesse haver uma
correlação negativa estatisticamente, o Gráfico 2 abaixo apresenta no universo total da
pesquisa que 55% dos indivíduos reconhece a reprodução da ação coletiva após a instalação
desses programas.
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Gráfico 2. Distribuição do percentual de resposta acerca da existência de
ação coletiva da comunidade para resolver algum outro problema que não
seja a água, Comunidade de Pendências dos Emídios, 2008.

Não
45,0%

Sim
55,0%

Na Tabela 7, onde se apresentam os resultados comparativos conforme as tabelas
anteriores, entre o Grupo 1 e o Grupo 2, verificam-se que mesmo o Grupo 2 sendo composto
por indivíduos que não foram contemplados por nenhuma das estratégias de acesso à água,
100% reconhece a melhoria na vida da comunidade e da própria família em função dessas
estratégias.

Tabela 7. Distribuição das respostas dos moradores, dado o grupo ao qual pertencem na
comunidade de Pendências dos Emídios, 2008.
Essas ações de acesso à água melhoraram Variável Indicadora reformulada
a vida de sua família e da comunidade?

Grupo 1

Grupo 2

f

%

f

%

Sim

10

90,9

8

100,0

Não

1

9,1

0

0,0

Total

11

100,0

8

100,0

Fonte: Pesquisa de campo
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6. DISCUSSÕES E CONCLUSÃO

As políticas de recursos hídricos no Brasil, foram uma das primeiras a incorporar em
seu bojo as mais recentes discussões acerca de sustentabilidade, por já prever em seus
capítulos o uso racional e a sustentabilidade para conservação desse recurso, e ainda por cima
assegura a ampla participação social na implementação das políticas, criando inclusive
instancias de participação, como os Comitês de Bacia Hidrográfica. Uma análise sobre a
comunidade de Pendências dos Emídios consegue faze com que se visualize essa nova forma
de intervenção do Estado.
Algumas barreiras percebidas pela forma de intervir do Estado estão na distancia entre
as diferentes percepções. Mesmo decorrendo 10 (dez) anos política do Programa Água Boa
executado pelo estado do Rio Grande do Norte, e de 05 (cinco) anos do P1MC executado pela
sociedade civil, percebe-se fragilidades no entendimento das questões ambientais pela
comunidade, e isso é difícil de compreender quando de fato a água é um bem natural essencial
a vida no planeta.
Ao compararmos dois grupos G1 (contemplados pelas estratégias) e G2 (não
contemplados) vamos nos deparar com situações que apresentam pouco avanço na
incorporação dos preceitos de sustentabilidade às políticas, por mais que façam parte dos
objetivos, a dificuldade de implementar é evidente. Observando uma das questões que
compuseram o questionário, sobre o entendimento das famílias acerca de meio ambiente,
percebemos que mesmo aqueles indivíduos que foram contemplados pelas duas estratégias
demonstraram dificuldade em falar sobre o tema. Assim que 45% dos indivíduos
contemplados pelos dois programas não souberam responder a questão sobre meio ambiente,
onde se pode deduzir uma ausência de reflexão sobre o tema, apesar de a mídia televisiva vir
falando nisso freqüentemente.
A Tabela 5 vai confirmar esse vácuo sobre a questão ambiental, apresentando dados
em mais de 70% dos contemplados pelos dois programas afirmam não ter aumentado a
preocupação com questão ambiental na comunidade. Isso é resultado de uma longa jornada de
ações que desloca água da questão ambiental, tratando-a de forma isolada como bem natural.
As políticas e estratégias de acesso a água, independente de serem executados pelo
Estado ou pela Sociedade Civil, não conseguiram reproduzir discussões e ações em prol de
um manejo sustentável de outros recursos naturais na comunidade de Pendências dos
Emídios.
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Mas essas estratégias se reverteram em outras ações de caráter coletivo na
comunidade, reforçando a idéia de que o Estado pode ser fomentador de ações coletivas em
comunidades rurais. A indagação feita nesse estudo acerca da possibilidade do Estado ser
capaz de produzir capital social, no caso de Pendência dos Emídios, torna-se afirmativa a
resposta, pois, após a implementação dessas estratégias, principalmente a executada pelo
estado do Rio Grande do Norte, houve novas mobilizações da comunidade em prol de
melhorias, e ainda o fortalecimento institucional da comunidade, através da Associação de
Usuários de Água, que passou a ser o principal ponto de referencia das pessoas residentes.
A cultura da participação provocada pelo Estado tem colocado essa comunidade como
referencia na implementação das políticas públicas de apoio ao pequeno produtor, mas a ação
coletiva não se explica só por essas políticas. A comunidade segundo a Presidente da
Associação de Usuários de Água, Josailma, tem em seu histórico, momentos em que houve
mobilizações solidárias para apoiar recíproco.
Conforme relata Josailma:
Já foi construída em mutirão uma casa para uma pessoa que estava
desabrigada, e hoje essas pessoas assim, eles passavam muita necessidade e
a comunidade construiu essa casa depois deles devido a questão, que antes a
gente plantava algodão, plantava milho, plantava feijão, mas chegou um
período que devido o bicudo o algodão foi excluído, então eles tiveram que
ir embora, e houve esses meninos graças a Deus se sobressaíram, alguns
trabalham na Alpargatas, outros trabalhavam em Supermercados em Natal,
então graças a Deus eles conseguiram se sobressair na vida.

O relato da Presidente da Associação demonstra existência de práticas coletivas
solidárias existentes na comunidade, o que remete a uma nova discussão da ação coletiva e
sua relação com as intervenções do Estado. O fato de a comunidade dispor de práticas de
ajuda mútua deve ter facilitado o processo de mobilização, por mais resistência que tenha sido
encontrada na mobilização inicial. O resultado foi extremamente positivo.
A conclusão que se chegou nesse estudo está relacionada intrinsecamente as limitações
das políticas públicas que lidam com recursos naturais em difundir os princípios da
sustentabilidade, apesar da sua capacidade em fomentar a reprodução de ações coletivas. A
grande dificuldade está justamente na dissociação da água dos demais recursos naturais ou do
meio ambiente. Carlos Saldanha (2003) afirma que a necessidade de integrar a questão da
água com a discussão ambiental vem ocorrendo de forma mais efetiva desde a década de 70.
A Agenda 21, no Capítulo 18, dedica-se somente a questão dos recursos hídricos, mas o
insere nas demais discussões ambientais.
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A ação coletiva como estratégia de efetivação das políticas sociais do Estado está
muito bem incorporada tanto pelo Estado como pela sociedade civil conforme se analisou a
experiência de Pendências dos Emídios. O desafio posto e não superado é atrelar a essa
capacidade do Estado de fomentar ação coletiva de difundir os princípios da sustentabilidade,
principalmente em políticas que lidem com recursos naturais como é o caso das estratégias de
acesso a água.
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RESUMO
A água tem sido motivo de grandes debates no mundo inteiro, especialmente acerca das
estratégias de abastecimento nas regiões semi-áridas. O Brasil vem passando por um processo
de amadurecimento no que tange as políticas de garantia do abastecimento de água no semiárido. A evolução acompanhou as mudanças de regimes de governos adotados e de percepção
do desenvolvimento, até chegar a incorporar os princípios de sustentabilidade na política de
recursos hídricos, culminando num avanço institucional, implementada tanto pelo Estado
como pela sociedade civil. O objetivo geral deste trabalho é analisar o efeito das estratégias de
acesso a água implementadas na Comunidade de Pendências dos Emídios. A metodologia
utilizada inicia com uma pesquisa bibliográfica acerca das palavras chaves e pesquisa
documental das estratégias implementadas, seguida de uma análise empírica da experiência na
Comunidade de Pendências dos Emídios com as políticas de acesso a água no semi-árido.
Foram aplicados 40 formulários com as famílias da comunidade, e algumas entrevistas com
os mediadores dessas políticas. Os Resultados encontrados apresentam os limites das
estratégias de abastecimento de água para consumo humano e geram indagações sobre a
sustentabilidade no abastecimento de água no semi-árido.

Palavras-chave: Água, Semi - árido, Políticas Públicas e Gestão de Recursos Hídricos.
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ABSTRACT
Water has been the cause of great debates in the world, especially on the strategies of supply
in the semi-arid regions. Brazil is going through a process of maturing as far as policies to
guarantee the supply of water in semi-arid. The development followed the changes of
regimes, governments adopted and perception of the development, up to incorporate the
principles of sustainability in the politics of water resources, culminating in an institutional
advancement, both implemented by the State and the civil society. The general objective of
this study is to examine the effect of the strategies of access to water implemented in the
Commonwealth of the Emídios Pending. The methodology starts with a literature search on
keywords and documentary research of the strategies implemented, followed by an empirical
analysis of the experience of the Community of Pending Emídios with the policies of access
to water in the semi-arid. 40 forms were used with the families of the community, and some
interviews with mediators such policies. The results have found the limits of the strategies for
supply of drinking water and generate questions on the sustainability of supply of water in
semi-arid.

Keywords: Water, Semi - arid, Public Policy and Management of Water Resources.
.
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1. INTRODUÇÃO
A necessidade de água, em particular de água potável, não foge as
construções discursivas que tem colocado o problema da ausência ou
carência de água como vital para a humanidade. (MACHADO, 2004,
p. 01)

A água é um bem e um recurso natural estratégico a sobrevivência humana e por isso
tem influenciado as escolhas da humanidade no que tange ao uso e a ocupação de terras, razão
por que vem sendo motivo de vários conflitos humanos no decorrer da história.
Tendo sido considerada durante muito tempo um recurso ilimitado, assim como os
demais recursos naturais, a água sofreu fortes impactos da ação antrópica no mundo inteiro,
inclusive no Brasil. A exploração de minérios nos rios, diversos usos na agricultura, produção
de energia, a falta de saneamento, o desvio do curso de rios, desmatamentos das margens e
nascentes, a exploração inadequada das reservas naturais, mesmo em regiões onde havia a
escassez de água em determinados períodos por causa da estiagem ou da baixa precipitação de
chuva, tem sido a expressão de como a relação com os recursos hídricos foi sempre fruto de
uma percepção limitada e pouca empoderada das possíveis conseqüências do seu mau uso e
gestão.
Segundo Machado (2004), somente 0,007% de água doce no mundo está disponível
nos rios, lagos e reservatórios subterrâneos, 97% da água no planeta é salgada e 2,993% de
água doce está congelada nas geleiras polares e na Groelândia. Esses números mostram o
quanto é cada vez mais preocupante a forma como esse recurso natural é manejado pela
humanidade. Um bem natural precioso que é definido pelo dicionário Aurélio como sendo
“Líquido incolor, inodoro, insípido, essencial à vida”. Essa definição traz em seu bojo
aspectos importantes desse recurso natural, pois a vida na terra depende dele, e principalmente
a humanidade para sua perpetuação.
Diante do atual quadro da sociedade contemporânea em que à preocupação ambiental
assume seu ápice e centro das grandes questões da humanidade, os bens naturais de uso
comum, como a água, passaram a ter também um valor econômico. Daí a denominação de
“recurso” que passou a ser atribuída aos bens naturais como forma de expressar seu valor e se
adequar a uma valoração econômica.
Essas mudanças de percepção vêm se consolidando nas últimas duas décadas (80 e 90)
com a publicação do Relatório “Nosso Futuro Comum” da Comissão Brundtland, apresentado
as Nações Unidas em 1987 e que se materializaram em políticas públicas; e vários outros
estudos após a Carta de Acordo da Agenda 21, assinada por mais de 150 países em 1992.
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O crescimento populacional, que tem levado a um aumento espantoso do consumo e
por conseqüência a uma industrialização intensiva, tem gerado um impacto direto na sobre
exploração dos recursos naturais, ocasionando a escassez ou uso demasiado de bens naturais
de uso comum, como a água. Essa e essa lógica de produção têm colocado em risco a
sobrevivência humana e de outras espécies de animais na terra.
Os paises mais industrializados que já sentiram a ameaça e risco das reservas de água
potável, em função da demanda do consumo e das industrias, trataram de investir em normas
e regras claras de gestão e uso da água, mas os países em desenvolvimento ainda passam por
uma transição institucional, conforme afirma Machado (2004).
A água culturalmente vista como um recurso renovável é também objeto da
divinização, da relação mística, religiosa que se tem com esse bem natural. Daí também a
dificuldade de percebê-la como um bem finito.
A dificuldade da transição institucional pela qual passam alguns países em
desenvolvimento, como o Brasil, vem da grande oferta hídrica de que dispõem, legitimando
durante muitos anos a idéia de bem renovável e abundante.
Nas regiões áridas e semiáridas do mundo, que sempre sofreram com limitação no
acesso e uso da água, é possível ver algum comportamento diferenciado, mas pouco
significativo em relação às demais regiões do mundo, com uma oferta mais ampla. Dessa
forma, o mundo ainda se encontra com outro problema: o da garantia do acesso à água potável
para o consumo humano. As Nações Unidas têm apontado o acesso à água potável adequada
ao consumo humano, como um problema de saúde pública, porque essa negligencia tem
levado a morte milhares de pessoas no mundo. Isso fez crer cada vez mais que:

[...] a idéia de que a água é essencial a vida, assim como o próprio ar que se
respira, não é mais um simples enunciado que se refere ao conjunto de
propriedades e qualidades que mantém a vida no nosso planeta. Nos dias de
hoje, a água doce é indubitavelmente um dos bens mais preciosos e
importantes que se conhece e que de algum modo se considera
imprescindível para as populações. (MACHADO, 2004, p. 01).

A mudança de percepção que vem ocorrendo, tanto no meio acadêmico como na
sociedade, a respeito do papel da água para a humanidade, parte da constatação do seu valor
para a vida, conforme afirma Machado (2004). Isso tem refletido diretamente no enfoque de
políticas públicas voltadas pra garantir o acesso à água potável adequado ao consumo humano
e para as demais necessidades dos homens. No Brasil pode-se ver muito claramente essa
mudança de percepção quando se analisa historicamente as políticas que pretendem levar
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água para as regiões semi-áridas ou “secas”. Além disso, observa-se essa mudança nas
novas diretrizes internacionais que orientam essa transição institucional pela qual passa as
normas, regras, e o senso comum, incorporados a partir do uso e gestão da água doce.
2. SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO: A CONSTRUÇÃO CONCEITUAL

O Brasil percorreu um longo caminho no universo das políticas públicas no trato das
questões que envolvem o uso e gestão da água nas regiões semi-áridos, conhecidas pelas
longas “secas” que marcaram essa evolução institucional das políticas de intervenção. Falar
das políticas que tratam das situações de uso e gestão da água, sem falar na sua correlação
com as políticas de desenvolvimento, é quase impossível, pois durante um longo tempo e até
hoje, essas ações foram influenciadas pelas idéias acerca das implicações para o
desenvolvimento, do uso e gestão da água nas regiões semi-áridas.
Por semi-árido “entendem-se todas as áreas, com exceção das polares e das subpolares, nas quais a razão de precipitação anual e evapotranspiração potencial está
compreendida entre 0,05 e 0, 65”, assim definido pela Convenção das Nações Unidas de
Combate a Desertificação.
No Brasil, depois de longos anos de difusas definições entre as várias instituições que
atuam direta ou indiretamente nas regiões semi-áridas, em 1995 criou-se um Grupo de
Trabalho Interministerial para definir e redesenhar geograficamente o semi-árido brasileiro, a
fim de reorientar as políticas de desenvolvimento para região, e ampliar o antigo conceito
definido em Lei desde 1989, assim descrito pela Cartilha divulgada pelo Ministério da
Integração, que faz a seguinte referência:
Com efeito, a Lei n 7.827, de 27 de dezembro de 1989, que criou e
estabeleceu as condições de aplicação dos recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do
Centro-Oeste (FCO), definiu como semi-árido: A região inserida na área de
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene,
com precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm
(oitocentos milímetros), definida em portaria daquela Autarquia. (inciso IV
do art. 5 do Capítulo II Dos Beneficiários). (BRASIL, 2005, p. 01)

Com essa definição, que tem como único parâmetro à precipitação pluviométrica igual
ou inferior a 800 milímetros, o semi-árido brasileiro compreendia uma área de 892.309,4 km e
1.031 municípios. Mas um Grupo de Trabalho Interministerial que analisou os 1.031
municípios, a partir do critério de precipitação acima descrito, resultou em um parecer da
CODEVASF e da SRH/MMA, que assim argumentava:
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Apesar da CCD estabelecer o critério do Índice de Aridez para delimitar a
área de abrangência do PAN, entendemos que este não deve ser o utilizado
na proposta de delimitação do Semi-árido, uma vez que de acordo com este
índice, há uma redução significativa da atual área do Semi-árido do FNE, o
que poderia vir a gerar problemas políticos, pois muitos dos atuais
municípios inseridos no semi-árido, deixariam de ser, caso fosse considerado
este critério. Além disso, os dados de evapotranspiração potencial são pouco
representativos em função da série história e do número de estações
existentes. (CODEVASF, 2005).

Os membros do Grupo de Trabalho entenderam que não deveriam descartar o critério
pluviométrico, mas incluir outros que pudesse garantir que todos os municípios atingidos com
o fenômeno climático da seca fossem incluídos e assim evitar qualquer impacto político
decorrente de uma redução drástica da área. Tendo em vista que o critério pluviométrico
diminuía o total de municípios de 1.031 para 396, o GTI incorporou outros 02(dois) índices
para uma nova delimitação do semi-árido brasileiro, conforme mostra abaixo:
i.

Precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros;

ii.

Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as
precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961e 1990; e

iii.

Risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e
1990.

Com a integração desses critérios, a sub-região denominada de semi-árida teve um
aumento no número de municípios, que passaram a ser enquadrados como estando dentro
desta sub-região. Um total de 102 novos municípios atendeu a pelo menos 01(um) dos
critérios acima descritos, resultando num aumento de 8,66% no território brasileiro. Esse
aumento redefiniu toda a área denominada semi-árido e um novo mapa foi elaborado,
conforme mostra figura 01.
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Figura 01 – Novo mapa do Semi-árido brasileiro

Fonte: Brasil, ed... 2005.

Com a nova redelimitação geográfica do semi-árido, conforme mostra a Figura 01, a
sub-região passa a abranger uma área de 969.589,4 Km², com um total de 1.133 municípios.
Um aumento considerável, comparado com a área definida anteriormente, que contava apenas
com a utilização de um índice de precipitação pluviométrica de 800 milímetros, como o
principal indicador.
3. O COMBATE A SECA VERSUS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

A nova redelimitação do semi-árido brasileiro é um reflexo direto da evolução pela
qual as iniciativas estatais no campo das políticas públicas passaram nos últimos 100 anos.
Uma região marcada por longos períodos de estiagem e seca, em intervalos curtos e longos
nesse período, e por políticas que tinha como principal objetivo o combate ao fenômeno
climático denominado „seca‟ e suas conseqüências.
Podemos olhar para o histórico da intervenção estatal no semi – árido a partir de
03(três) perspectivas:
I. Hidráulica – as grandes obras emergências;
II. Desenvolvimentista – os grandes projetos regionais;
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III. Territorial.
3.1 Perspectiva Hidráulica

Diante da calamidade social provocada pelas seguidas secas, o Estado brasileiro inicia
um ciclo de ações definido por alguns estudiosos como um período de políticas de caráter
hidráulico, numa alusão às construções hidráulicas (barragens, açudes, poços etc.) para
abastecimento do consumo humano e produção agrícola. A seca passa a ser encarada como
um problema nacional ao qual não poderiam faltar ações em períodos críticos e para tanto, em
1909, foi criada a Inspetoria de Obras Contra a Seca – IFOCS. Inicialmente este órgão teve o
papel de diagnosticar a região Nordeste, realizando uma série de pesquisas e estudos, e
construindo certo acervo sobre toda região semi-árida.
Após a seca de 1915, o enfoque hidráulico passa a ser prioridade na sua linha de ação.
Por quase trinta anos o IFOCS realizou uma série de obras entre estradas, estradas de ferro,
poços, barragens e açudes, como uma forma de garantir frentes de trabalho as massas de
flagelados. Pesquisadores estimam que fossem construídos em torno de 230 açudes, mas este
órgão também enfrentou a redução dos seus recursos e por conseqüência de sua capacidade de
ação, paralisando suas obras, até que em 1945, o IFOCS foi transformado no Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, ampliando sua linha de ação para estímulo a
produtividade das áreas afetadas com a seca, na exploração dos açudes. Por isso as obras de
açudagens e irrigação continuaram tão fortemente.
Essa mudança de denominação onde também

Percebe-se com mais clareza a tentativa de mudança de foco das ações de
combate a seca no Nordeste, com a concentração das ações do Dnocs, na
implementação da irrigação nas áreas das bacias dos açudes já construídos.
De fato, uma das principais críticas feitas ao Dnocs e seus antecessores era a
lentidão na modernização da agricultura, e na promoção da irrigação,
priorizando as obras de acumulação de água. (SILVA, 2006, p. 52).

A atuação do DNOCS sofreu algumas mudanças em função das críticas realizadas
acerca dos gastos em pesquisa e obras que não diminuía o problema da seca em curto prazo,
além da forte pressão para diminuição dos recursos, em detrimento de novos fundos criados
para financiar ações de combate a seca.
O período que levou da criação do IFOCS até sua transformação em DNOCS,
legitimou a idéia central de projetos físicos de caráter hidráulico e das frentes emergenciais de
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trabalho para construção de estradas e pequenos açudes, como plataforma básica de ação ao
enfrentamento da seca. Isso permeou as ações do Estado até meados da década 1990, em
intervalos de tempo em que emergiram discussões, propostas e críticas acerca da atuação
estatal no combate à seca nas regiões semi-áridas.
Num desses períodos críticos de seca, como a seca de 1958, em que o modelo de
intervenção se legitimava, criou-se o GTDN – Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do
Nordeste, sob a coordenação de Celso Furtado. Os estudos e diagnósticos realizados pelo
GTDN propuseram uma nova forma de intervenção do Estado no enfrentamento dos
problemas e impactos econômicos, sociais e culturais da seca no semi – árido brasileiro em
sua grande parte na região Nordeste.
3.2 Perspectiva Desenvolvimentista

A criação do GTDN coincide com um momento de abertura e fortalecimento da idéia
de desenvolvimento no Brasil, um período marcado pelo otimismo. Com os primeiros
resultados e discussões do GTDN, foi criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico do
Nordeste, ensejando a criação de um órgão executor das políticas pensadas para o
Desenvolvimento do Nordeste. Em 1959 foi criada a Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste – SUDENE, orientada pelo diagnóstico e apontamentos realizados pelo GTDN.
Este órgão teve papel fundamental na nova visão da intervenção do Estado, que começa a
trabalhar na perspectiva de diminuir as diferenças regionais e dessa forma apreendendo o
desenvolvimento como uma estratégia regional de ação Estatal.
Anterior a criação da SUDENE, criou-se o Banco do Nordeste, para poder dinamizar o
acesso ao crédito na região, mas que só veio ter uma atuação mais articulada após a criação da
SUDENE, como também ocorreram com outros órgãos regionais criados, tais quais a: CHESF
e a CODEVASF. Isso foi fundamental para o inicio das ações da SUDENE mesmo tendo
certa rejeição, justamente por ter sido criada para romper com as barreiras que dificultavam o
desenvolvimento econômico e social da região.
A principal estratégia da SUDENE estava na possibilidade de modernizar a agricultura
através de projetos de irrigação no aproveitamento dos açudes e rios e industrializar setores da
economia capazes de criar uma dinâmica econômica que dessa sustentação e incremento a
realidade do Nordeste. Todo esse esforço para desenvolver a região foi:
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Uma resposta do Governo Federal as pressões vindas de diversos setores do
Nordeste, criticando as desigualdades de tratamento regional. A pressão era
fruto tanto da emergência de novos atores na política regional, como das
Ligas Camponesas e dos sindicatos rurais, e urbanos, quanto da mobilização
de parte da elite política e intelectual local, promovida pela Igreja Católica,
em busca de um novo tratamento para região. (SILVA, 2006, p. 58).

As pressões com as quais o Governo teve que lidar conforme afirma Silva, compôs o
cenário que levou a essa mudança estrutural de pensamento na orientação de ações para o
semi-árido a partir do Estado. Mesmo com todo esse aparato em torno da SUDENE que
estava muito bem apoiado técnica e institucionalmente, boa parte de suas ações foram
cooptadas pelas oligarquias regionais e alguns erros, como o desvio de recursos e os pacotes
tecnológicos montados para atender e modernizar o campo limitou suas ações no que tange ao
seu objetivo de transformar a estrutura de desigualdade da região.
A partir da década de 1970, com os governos militares, a SUDENE perde sua
importância como órgão estratégico de desenvolvimento, justamente por esse governo militar
adotar a estratégia de integração nacional, financiado com capital estrangeiro captado e
avalizado pelo Estado. O enfoque hidráulico, nesse cenário, volta a ter um papel importante
no combate aos efeitos da seca no semi-árido, assim como as frentes emergenciais, foi um
longo período, em que o desvio de recursos também se alastrou e o órgão entrou numa crise
de identidade, e credibilidade, perdendo sua importância para a região.
Além de fatores comprometedores do ponto de vista institucional citados, que foram
sendo incorporados à imagem da SUDENE, no final dos anos 80, as discussões acerca da
sustentabilidade e de um Desenvolvimento Sustentável trariam um novo foco as políticas a
nível internacional com a qual a SUDENE extremamente desgastada institucionalmente, já
não se encaixava, por seu histórico de projetos de desenvolvimento regional voltados para
resolver única e exclusivamente problemas de caráter sócio – econômico e, portanto se
apresentava como uma instituição ligada a um modelo que não deu certo no início da década
de 90.
Com a publicação do Relatório “Nosso Futuro Comum”, seguido da abertura
democrática no Brasil, a Constituição de 1988, e a elaboração da “Agenda 21 Brasileira”, um
novo cenário se configura, onde novos atores surgem em cena, contestando as formas
tradicionais de combate à seca e propondo novas formas de lidar com a problemática. Além
disso, em 1997 entra em vigor a nova lei das águas, que vem trazer uma profunda mudança
nas políticas de uso, acesso e manejo da água no Brasil e com isso trazendo novos elementos
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para um cenário de mudança de paradigma do combate a seca, para o de uma convivência
com o semi-árido.

3.3 Perspectiva Territorial

Em 1997, com as inovações introduzidas pela Lei das Águas, foi que tomou corpo de
fato uma nova perspectiva de abordar o semi-árido no que tange aos impactos da seca na
região. Ao definir a bacia hidrográfica como unidade territorial a ser trabalhada a política de
uso, acesso e manejo dos recursos hídrico do país, uma profunda mudança começa a efetivarse na forma de se pensar as políticas sociais e estruturantes para as mais variadas áreas e/ou
campos de atuação do Estado. Mas só em 2003, quando o Ministério da Integração e logo
depois o Ministério do Desenvolvimento Agrário, assumem o território como unidade de
intencionalidade para políticas sociais, se materializa as mudanças em decorrência de uma
nova compreensão de intervenção estatal.
Talvez a política territorial seja uma das mais profundas mudanças na forma de se
executarem políticas públicas, pelo seu caráter democrático de construção das propostas, a
partir dos Fóruns Territoriais. É bem possível que o Estado brasileiro nunca tenha estado tão
próximo da sociedade civil na execução de suas políticas sociais e estruturantes quanto
através da política de construção das políticas públicas através dos territórios.
Um novo campo na forma de execução das políticas públicas vem se constituindo,
conforme afirma o documento preliminar publicado pelo Ministério da Integração Nacional
(BRASIL, 2006, p. 12):

Sem dúvida, o principal ator territorial é o Estado. No entanto, e
principalmente devido à ação de processos como a globalização, os avanços
tecnológicos, a reestruturação produtiva e mudanças culturais, a presença de
atores privados e da sociedade civil se faz cada vez mais evidente, como
agentes de transformação territorial. Portanto, é necessário se levar em conta
os elos das relações entre estes três agentes (Estado, atores privados e
sociedade civil) para decodificar os mecanismos através dos quais eles agem
na criação dos arranjos territoriais diferenciais nos diferentes espaços
nacionais.

Principalmente no que tange ao semi-árido e aos efeitos das secas, a perspectiva
territorial pode fortalecer a integração das ações públicas e dos agentes sociais mediadores e
sujeitos historicamente passivos do processo de desenvolvimento do semi-árido.
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A idéia de território como algo além do espaço físico, vem sendo difundida por
muitos pesquisadores, o que tem reforçado a idéia de território como um espaço de conflitos e
afirmação de poder, e legitimado essa nova forma concebida para soberania do Estado em
todas as áreas. Inicialmente pensado para o fortalecimento da agricultura familiar e agora
sendo estendido aos demais setores de intervenção, principalmente no aproveitamento de
recursos hídricos, o que vem se materializando na constituição de Comitês de Bacia
Hidrográfica desde 1996.
4. MUDANÇA INSTITUCIONAL: A NOVA LEI DAS ÁGUAS

O Brasil no período de 02 décadas (1980 e 1990) passou por uma profunda
transformação institucional no que tange as políticas públicas. Pode-se afirma que o grande
marco divisor foi o fim do regime militar que desencadeou um processo de redemocratização
no país.Tudo isso levou a uma ampliação da participação da sociedade civil na elaboração,
proposição e execução de políticas públicas, e na apropriação de algumas discussões, de lutas
e difusão de novos conceitos pelo Estado. A Constituição de 1988 materializou; muitas dessas
questões com a ampliação dos direitos civis através da promulgação da nova legislação
ambiental, social, e da descentralização das políticas para o nível local (pensando o
município).
Na década seguinte as inovações incorporadas pela Constituição de 1988 foram sendo
aos poucos regulamentadas e aprimoradas através de novos projetos de lei e foi nesse
contexto de aperfeiçoamento do arcabouço institucional que as novas discussões foram
incorporadas pela Lei Federal nº 9.433/97 conhecida como Lei das Águas, foi criada com
intuito de regulamentar o Artigo 21, do Inciso XIX, da Constituição Federal. Um avanço
histórico se comparado com outras legislações, por introduzir novos elementos conceituais a
gestão das águas no Brasil e por inserir novos instrumentos de planejamento, uso e acesso.
Um marco legal revolucionário se comparado ao dispositivo legal anterior, o Código das
Águas de 1934.
Pode-se dizer que de fato a Lei das Águas tenha apenas incorporado inovações já
materializadas em algumas legislações estaduais de recursos hídricos anteriores, mas o grande
salto dessa institucionalização foi ter universalizado alguns princípios e instrumentos que
pudessem servir de orientação para ampliação da participação social na gestão das águas.
Após sua regulamentação houve um grande avanço institucional nos estados brasileiros, que
passaram a construir seu próprio arcabouço institucional para a gestão das águas, tendo como
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parâmetro à lei das águas, mas também incorporando elementos próprios de identidade, de
relação direta com sua realidade.
O resultado do acumulo de experiências com algumas legislações estaduais e suas
experiências na implementação dos primeiros Comitês de Bacia Hidrográfica, como a
experiência do Estado de São Paulo com os Comitês de Bacia no início da década de 1990,
trouxe alguns parâmetros básicos para regulamentação da gestão, e para que a bacia
hidrográfica passe a ser uma unidade territorial de gestão da água:
1. A bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão;
2. A participação tripartite: Estado, sociedade civil, e setor privado;
3. A consideração dos múltiplos usos da água.
O Código das Águas já trazia alguns elementos inovadores para sua época, ao colocar
a água como um bem público de uso comum, mas foi a Lei das Águas que ampliou o conceito
e definiu os fundamentos no trato desse bem natural de uso comum, conforme assim define a
Política Nacional de Recursos Hídricos:

[...] DOS FUNDAMENTOS
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo
das águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

Ao reafirmar de maneira clara e objetiva que “a água é um recurso natural limitado e
dotado de valor econômico”, no segundo do inciso citado, esta lei legitima sua relação direta
com os preceitos da sustentabilidade e ainda da noção de valor, rompendo com o aspecto
cultural da água como um “bem infinito e dom divino” tão bem difundido entre as culturas
cristãs.
A descentralização como fundamento de implementação da política de recursos
hídricos é outro elemento que, ao mesmo tempo em que contribui para redemocratização das
políticas públicas no Brasil, torna-se um dos maiores desafios postos, principalmente no seu

63

aspecto qualitativo, pois qualificar a descentralização é, sobretudo garantir a ampliação da
participação social no processo decisório.
O horizonte no qual se propõem os fundamentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos provoca a discussão entre bem público e privado, principalmente quando define
como fundamento que “a água é um bem de domínio público”. Essa afirmação é bastante
transformadora sob uma perspectiva histórica que reproduzia a posse e a cooptação pelos
grandes proprietários de terra, em detrimento das políticas de acesso aos reservatórios; lagos;
açudes e outras fontes de água doce no Brasil, particularmente nas regiões semi-áridas do
Nordeste. Podemos dizer que:

A nova lei Federal, assim como as diversas legislações estaduais, enfatizam
a profunda mudança na concepção do manejo dos recursos hídricos,
sobretudo se comparadas à forma pela qual os mesmos vinham sendo, até
então, tratados pelo setor público. (MACHADO, 2004, p.4).

Trata-se de um novo cenário que se configura depois de tantos anos de estagnação
institucional no que concerne a legislação federal. O grande passo agora é fazer os Comitês de
Bacia ter ainda mais autonomia frente ao Estado e assim consolidar a descentralização, pois
passados 10 anos de publicação da Lei das Águas, alguns fatos chamam a atenção quando a
dificuldade do Estado em materializar essas novas práticas7.
Também é importante aqui destacar que a incorporação do conceito de
desenvolvimento sustentável nos Objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos é os
que trazem no seu bojo uma parte dos avanços inovadores dessa política, assim definida pela
Lei no seu Capítulo II:
DOS OBJETIVOS
Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

A solidariedade sincrônica com a geração a qual pertencemos e diacrônica com as
futuras gerações, é essencial para as relações sociais (BUARQUE, 2007) no desenvolvimento

7

No ano de 2005 o comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBH - RSF, deu parecer contrário ao
projeto de transposição do Rio São Francisco, mas o Ministério da Integração Nacional insisti em realizar a obra,
mesmo com os argumentos técnicos apresentados pelo CBH – RSF.
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sustentável, conceito implícito no primeiro e segundo inciso do Artigo 2º da Lei das
Águas, demonstrando que esse novo marco legal que apreende as novas discussões sobre o
meio ambiente é fundamental para que a gestão da água passe a ser encarada numa
perspectiva integradora, não só com outros recursos naturais como também com outras
dimensões do desenvolvimento sustentável (social, econômico).
O desafio que subjaz essa solidariedade está relacionado à capacidade do Estado de
sensibilizar a sociedade, e não só apresentar-se como fundamento institucional, apesar de que,
conforme afirma Buarque (2007, p. 69):

Mesmo com as imprecisões e ambigüidades que ainda cercam o conceito,
todos os esforços recentes de desenvolvimento local e municipal têm
incorporado, de alguma forma, os postulados de sustentabilidade [e
solidariedade], procurando assegurar a permanência e a continuidade, no
médio e longo prazos, dos avanços e melhorias na qualidade de vida, na
organização econômica e na conservação do meio ambiente. (Grifo nosso)

Tornar esses fundamentos e objetivos do Plano Nacional de Recursos Hídricos
paupáveis, demanda um conjunto de instrumentos que possam apoiar o Estado e a sociedade
civil na implementação dessa política. Por isso que a Lei das Águas tratou de definir alguns
dos instrumentos que iriam ser utilizados, no Capítulo IV:
DOS INSTRUMENTOS
Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - os Planos de Recursos Hídricos;
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes da água;
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V - a compensação a municípios;
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Certamente que a introdução de instrumentos chaves para implementação da política é
fundamental para sua materialização, mas podemos destacar o Plano de Recursos Hídricos e a
cobrança pelo uso de recursos hídricos, como os instrumentos mais inovadores do ponto de
vista da gestão, e, principalmente o segundo, como um grande desafio na implementação
dessa política.
A criação das Agencias reguladoras para execução e fiscalização das políticas junto
aos Comitês de Bacia, a princípio, tem avançado paulatinamente, de acordo as especificidades
de cada Estado. Cabe às Agências o papel de efetivar e executar a cobrança pela água,
definida nos Comitês. O problema que se configura é que boa parte das agências instituídas
ainda se encontra num processo de afirmação institucional.
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A Lei das Águas que vem sendo avaliada, questionada e elogiada por pesquisadores,
especialistas e pela sociedade civil, é um passo significativo para uma mudança institucional
que possa assegurar as gerações presentes e futuras o uso e acesso a água de forma racional e
sustentável. Essa regulamentação, mesmo tendo sido provocada por técnicos e profissionais
da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH, diferentemente de outras inovações
legais, ocorreu depois de um longo processo de discussão da sociedade civil e de lutas dos
movimentos sociais. Esse período permitiu ao Estado incorporar e produzir novas políticas
que atendam as demandas da sociedade e garantam o acesso a esse recurso natural,
principalmente no semi-árido.

5. DEMOCRATIZANDO O ACESSO A ÁGUA

As mudanças ocorridas nos últimos 10 anos vêm contribuindo cada vez mais para
assegurar o acesso à água nas regiões que apresentam uma maior dificuldade em suprir sua
demanda. A Agencia Nacional das Águas – ANA publicou em 2005 um Atlas que
apresentava um diagnóstico da situação hídrica do semi-árido brasileiro, apontando para um
cenário em 2025. O estudo apresentou as seguintes demandas:


O total de demanda na área de abrangência do Atlas atinge cerca de 734 m³/s;



As demandas de água para irrigação representam 58% desse total (427 m³/s),
enquanto para o abastecimento humano é de 28% (198 m³/s);



O abastecimento das indústrias (73 m³/s) representa pouco menos de 10% da
demanda total estimada e a dessedentação de animais corresponde a quase 5%
do total (36 m³/s).

O diagnóstico realizado pela ANA demonstra que haverá um aumento do consumo de
água, em decorrência do aumento de produtividade, e das atividades econômicas. Isso muda
um pouco o foco dos investimentos e ações para garantir o acesso à água no semi-árido.
A maioria das iniciativas influenciadas pelas últimas mudanças no arcabouço
institucional da água tem se dado no sentido de garantir o acesso a água para consumo
humano, seja por iniciativa do Estado ou da sociedade civil. Os esforços envidados para o
abastecimento do consumo humano vêm justamente do viés histórico da visão sobre as secas
no semi-árido.
Em 1999, foi divulgada por um conjunto de organizações da sociedade civil a
“Declaração do Semi-árido”, que propunha uma nova relação das comunidades tradicionais e
das políticas públicas no enfrentamento as conseqüências das secas ocorrida. Tratava-se de
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uma proposta para romper com a postura do Estado de “combate a seca”, para uma relação
de “convivência”, de adequação a novas práticas que permitissem a sobrevivência das
populações do semi-árido cerca de 20 milhões de habitantes (12,2% da população brasileira).
A Articulação do Semi-Árido – ASA, um fórum composto por mais de 700
organizações, assumiram o compromisso de trabalhar pela convivência com o semi-árido e
passaram não só a pressionar o Estado por políticas voltadas a essa nova postura frente às
secas, mas também a propor projetos e ações para isso. Foi assim que dentro desse fórum
surgiu o Programa de Formação e mobilização social para Convivência com o Semi-árido:
Um milhão de Cisternas Rurais – P1MC.
O P1MC é apresentado como uma iniciativa inovadora no cenário das políticas de
abastecimento humano de água no Semi-árido, por utilizar tecnologia acessível e uma
metodologia de intervenção construída com conteúdos de participação social e gestão
sustentável da água no semi-árido, além de se tratar de uma iniciativa da sociedade civil de
grande alcance social. O principal objetivo desse projeto consiste em:

Contribuir, através de um processo educativo, para a transformação social,
visando a preservação, o acesso, o gerenciamento e a valorização da água
como um direito essencial à vida e da cidadania, ampliando a compreensão e
a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semiárido. (ASA, 2002, p. 12).

A iniciativa da ASA fortalece o debate nacional sobre o acesso a água e traz mais
elementos significativos para um modelo que tem a emancipação social como premissa, num
processo desencadeado para qualificar a ação da sociedade civil e difundir a valorização do
semi-árido numa perspectiva de sustentabilidade, que leve em conta todas as dimensões do
desenvolvimento sustentável, conforme esta expresso pelo documento base do P1MC,
publicado pela ASA citado.
Além da ASA, a Agência Nacional das Águas lançou o Programa Proágua/Semi-árido
para ampliação da oferta de água, com ênfase na gestão participativa, através da construção de
barragens e adutora. O Ministério do Meio Ambiente criou o Projeto Água Doce, que apóia a
instalação de dessalinizadores de água salobra. E várias iniciativas vêm se desencadeando
desde meados da década de 1990 nos estados.
No Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Recursos Hídricos Estadual desde
1996, implementa programas para garantir o acesso a água em comunidades rurais onde o
Programa de Adutora também obra do Estado não conseguiu ter alcance. O Programa de
maior alcance comunitário é o Programa Água Boa que tem como principal objetivo o
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abastecimento de pequenas comunidades rurais através da agregação de tecnologias na
obtenção e distribuição de águas subterrâneas, entre estas a implantação de usinas de
dessalinização em locais onde a água disponível seja salgada ou salobra, ou seja, que
necessite ser reduzido a concentração de sal presente para tornar-se apta ao consumo humano.
Outro programa implementado pelo Estado do Rio Grande do Norte é o Programa de
Incentivo a criação de Associações de Usuários, que surge como uma proposta do Governo
para implantar um novo modelo de gestão participativa das águas, centrado na parceria entre o
Estado e a Sociedade Civil. Os dois Programas do Estado do Rio Grande do Norte atuam em
conjunto nas comunidades rurais, onde se implanta alguma tecnologia, como o dessalinizador,
o cata-vento dentre outros. Nesse caso, se fomenta a criação de Associações de Usuários de
Água para se gerir seu uso, e a tecnologia na comunidade, cabendo ao Estado apenas
acompanhar após a implantação.
A difusão de tecnologias acessíveis e/ou baratas e a inserção da sociedade civil que
vem ampliando seu envolvimento nos processos decisórios, tem sido fundamental parra esses
avanços.
O reflexo no surgimento desses diferentes atores, conforme afirma Silva (2006), é um
conjunto de novas iniciativas que se espalham e se articulam nas esferas políticas,
comunitárias e burocráticas. Entender como essas iniciativas tem se materializado na esfera
comunitária consiste num grande desafio para o avanço institucional das políticas de
abastecimento e gestão das águas no semi-árido brasileiro. É preciso que as iniciativas possam
se ampliar e assegurar o acesso à água nas regiões mais fragilizadas pela escassez desse
recurso.
É fundamental entender os limites e as possibilidades dessas medidas de forma mais
clara como elemento transformador do processo, pois no desvelar dessas mudanças gesta-se o
aprendizado, o saber integrador capaz de orientar construção de novas práticas de gestão da
água no semi-árido brasileiro.

6. PENDÊNCIAS DOS EMÍDIOS (RN): UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE
ACESSO A ÁGUA

Na área de estudo definida para ser executada a pesquisa de campo, a comunidade de
Pendências dos Emídios situada no município de Serrinha/RN, que integra o Semi-árido
Nordestino, aparece como um caso peculiar a ser observado.
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Com cerca de 180 moradores essa comunidade foi atendida por uma boa parte das
estratégias de acesso a água, existente enquanto política pública no Semi-árido. É possível ver
sinais de um modelo de política baseado na construção de açudes e barreiros resultante de
uma política de “combate a seca”. E também ver as recentes políticas de “convivência com o
Semi-árido” contendo em seu bojo as premissas de participação e sustentabilidade. Nesse
caso, estão o Programa Água Boa, executado pelo Estado do Rio Grande do Norte através da
Secretaria Estadual de Recursos Hídrico, e o P1MC – Programa de Formação e Mobilização
Social para a Convivência com o Semi-Árido: Um Milhão de Cisternas Rurais, executado
pela Articulação do Semi-árido – ASA.
Mesmo após a implantação dessas estratégias de acesso de acesso a água, a
comunidade de Pendências ainda é assistida pelo Programa de Carro Pipa, em períodos de
estiagem no verão, quando se apresenta o clima mais seco na região, colocando essas
estratégias de convivência com o Sem-árido numa condição de fragilidade e questionamento
acerca da sua eficácia, pois o abastecimento de água potável as famílias residentes em regiões
desse gênero.
A comunidade de Pendências dos Emídios se torna um caso particular, pelo conjunto
de estratégias existentes para abastecer uma comunidade com um numero pouco significativo
de famílias no Semi-árido Nordestino, tornando-a um oportuno campo de análise das
implicações do processo de democratização do acesso à água no semi-árido. Além disso,
possibilitando visualizar o impacto das estratégias a partir do olhar dos beneficiários e não só
dos executores das políticas, uma análise empírica dos conceitos e definições da dimensão e
avanço no acesso a água e no papel da sociedade civil e do Estado nesse processo.
Em se tratando de um estudo de caso será possível visualizar o efeito do conjunto das
políticas e tentar entender os motivos que levaram essa comunidade a se tornar palco desse
conjunto de estratégias de acesso à água.

6.1 Resultados

A partir da coleta de dados obteve-se um conjunto de informações que irão subsidiar
as discussões conceituais desse estudo. Foram definidas como categorias de análise: Água,
Semi - árido, Políticas Públicas e Gestão de Recursos Hídricos. Os dados coletados foram
agrupados em: Perfil sócio – Econômico, Percepção da Comunidade sobre as Políticas,
Impacto das Políticas na Gestão de Recursos Hídricos, Impacto das Políticas na Realidade
Social.
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6.1.1 Perfil sócio – econômico

A amostra é composta de 40 indivíduos residentes na comunidade de Pendências do
Emídios, localizada no município de Serrinha, Rio Grande do Norte. A idade mínima e
máxima de 16 e 82 anos, respectivamente. Na Tabela 1 é possível entender a dimensão de
gênero presente nas atividades relacionadas à ocupação dos indivíduos do universo da
amostra total quando se observa que 36,8% das mulheres são agricultoras, representando
17,5% dos indivíduos entrevistados que se declaram agricultores, conforme vai apresentar a
tabela abaixo.
Tabela 1. Distribuição do cruzamento entre o sexo e a ocupação atual do universo de
entrevistados na comunidade de Pendências dos Emídios, 2008.
Sexo
Ocupação atual
Masculino

Feminino

Total

f

%

f

%

f

%

Outros

1

2,5

2

5,0

3

7,5

Professor

0

0,0

1

2,5

1

2,5

Agente de saúde

1

2,5

0

0,0

1

2,5

Estudante

0

0,0

1

2,5

1

2,5

Dona de casa

0

0,0

2

5,0

2

5,0

Agricultor

12

30,0

7

17,5

19

47,5

Aposentado

8

20,0

5

12,5

13

32,5

Total

22

55,0

18

45,0

40

100,0

Fonte: Pesquisa de campo

Na Tabela 2 abaixo apresentada, onde se caracteriza o tempo de residência dos
indivíduos que compuseram o universo dessa pesquisa, observa-se que 95% dos pesquisados
residem na Comunidade de Pendências dos Emídios há mais de 11 anos e apenas 5% reside a
um tempo inferior a 11 anos. Esse dado é bastante relevante por demonstrar que no período
em que as duas principais estratégias iniciaram sua intervenção a maioria dos indivíduos já
residia na comunidade.
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Tabela 2. Distribuição das respostas dos moradores, relacionada ao tempo de residência na
comunidade de Pendências do Emídios 2008.
Tempo de residência na comunidade

f

%

- De 1 a 10 anos

2

5,0

- De 11 a 20 anos

9

22,5

- De 21 a 30 anos

5

12,5

- De 31 a 40 anos

9

22,5

- De 41 a 50 anos

3

7,5

- De 51 a 60 anos

4

10,0

- De 61 a 70 anos

8

20,0

TOTAL

40

100

Fonte: Pesquisa de campo

6.1.2 Percepção da comunidade sobre as políticas de acesso a água

No Gráfico 1 observa-se que 75% dos indivíduos que compõem a amostra tem
conhecimento das estratégias de acesso a água existentes na comunidade, dado significativo
que traz segurança nos resultados da abordagem realizada.

Gráfico 1. Distribuição do fato de ter conhecimento de políticas
tenham facilitado o acesso à água na comunidade , 2008.
Não
25,0%

Sim
75,0%
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O Gráfico 2 vem apresentar os programas e/ou estratégias identificados como
estratégias que trouxeram mudanças para comunidade. É importante observar que só 2,5%
dos indivíduos declararam que nenhuma das novas estratégias trouxe mudanças significativas.

100,0

Gráfico 2. Distribuição de programas que trouxe mudança para a
comunidade de Pendências dos Emídios, 2008.
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O governo federal aparece como o principal agente executor das políticas de acesso a
água na comunidade, dado bastante relevante tendo em vista que o Programa Água Boa é
Estadual e o P1MC é executado pela ASA, mesmo tendo financiamento do governo federal.
Gráfico 3 - Percentual de respostas referente à origem das políticas de acesso a água.
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Na Tabela 3 pode ser observado que 75% dos indivíduos não tiveram nenhuma
participação na decisão de como a água chega à comunidade, apesar de 80% terem sido
beneficiados por algum desses programas.

Tabela 3. Distribuição dos moradores dado a participação ou não da decisão de como a água
chega à comunidade versus variável indicadora
Você participa ou participou da decisão de como a água chega à
comunidade?
Variável Indicadora

Sim

Não

n

%

n

%

Ser sócio e contemplado

1

10,0

10

33,3

Ser sócio e não contemplado

5

50,0

10

33,3

Não ser sócio e contemplado

3

30,0

3

10,0

Não ser sócio e não contemplado

1

10,0

7

23,4

Total

10

100,0

30

100,0

Fonte: Pesquisa de campo

6.1.3 Impacto das políticas na gestão de recursos hídricos

O grupo de tabelas e gráficos a seguir apresenta dados relevantes para a análise do
efeito dessas políticas na gestão da água pela comunidade, para apreender a relação das
várias estratégias de acesso com a cultura de gestão da água.
O Gráfico 4 abaixo apresenta a estratégia anterior as novas políticas de acesso a água.
Como é constatado, o poço aparece como a principal fonte de abastecimento de água, apesar
da haver carro pipa, açude, cacimba entre outros.
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Gráfico 4. Distribuição das respostas à questão sobre a origem da água que se tinha acesso
anteriormente.
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A Tabela 4 apresenta o cruzamento entre os 4 perfis de indivíduos que compõem a
amostra total da pesquisa, será verificado que os indivíduos que não foram contemplados
pelos dois programas de acesso a água se sentem beneficiados pelo P1MC pois só se
abastecem de água da cisterna na comunidade. Além disso, verifica-se que mais de 50% dos
indivíduos que compõem a amostra têm a cisterna como principal fonte de água para beber e
cozinhar.
Tabela 4. Distribuição do cruzamento entre os tipos de contemplados e não contemplados e
as principais fontes de uso pelos indivíduos da amostra em Pendências dos Emídios, 2008.
Qual a fonte hoje para beber e cozinhar?
Variável Indicadora

Total
Cisterna

Dessalinizador

Outros

f

%

f

%

f

%

f

%

Não ser sócio e não contemplado

6

15,0

1

2,5

1

2,5

8

20,0

Não ser sócio e contemplado

6

15,0

0

0,0

0

0,0

6

15,0

Ser sócio e não contemplado

5

12,5

10

25,0

0

0,0

15

37,5

Ser sócio e contemplado

6

15,0

5

12,5

0

0,0

11

27,5

Total

23

57,5

16

40,0

1

2,5

40

100,0
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Na Tabela 5 apresenta a relação que os indivíduos estabelecem no uso e gestão da
água potável disponível, podendo ser verificado que 37,5% desses utilizam água potável para
banho e demais atividades, como lavagem de roupa, agricultura e animais, mas que mais da
metade dos indivíduos utilizam outras fontes que não são potáveis para essas atividades.

Tabela 5. Distribuição do cruzamento entre os tipos de contemplados e não contemplados e
as principais fontes de uso pelos indivíduos da amostra em Pendências dos Emídios, 2008.

Variável Indicadora
Qual a fonte de
água para
banho e demais
atividades?

Não ser sócio
e não

Não ser sócio
e
contemplado

Ser sócio e
não
contemplado

Ser sócio e
contemplado

Total

1

3

5

10

2,5

7,5

12,5

25,0

0

4

1

5

0,0

10,0

2,5

12,5

3

7

5

21

7,5

17,5

12,5

52,5

1

0

0

2

2,5

0,0

0,0

5,0

1

1

0

2

2,5

2,5

0,0

5,0

6

15

11

40

15,0

37,5

27,5

100,0

contemplado
Cisterna

f

1

% 2,5
Dessalinizador

f

0

% 0,0
Barreiro

f

6

% 15,0
Açude

f

1

% 2,5
Outros

f

0

% 0,0

Total

f

8

% 20,0
Fonte: Pesquisa de campo

Na Tabela 6 abaixo analisa a forma como é armazenada a água potável e não potável. É
possível constatar que 87,2% dos indivíduos armazenam de forma separada água que
consomem, mostrando uma significativa diferença entre os indivíduos contemplados pelo
P1MC e Água Boa individualmente, e os indivíduos que foram contemplados pelos dois
programas, pois 100% dos indivíduos que foram contemplados pelos dois programas
declaram armazenar de forma separada. Ao analisar cada Programa individualmente percebese um caráter mais efetivo do Programa Água Boa onde 93,3% dos indivíduos separam a água
enquanto do P1MC são 66%.

75

Tabela 6. Distribuição do cruzamento entre os tipos de contemplados e não contemplados e
a forma de armazenamento da água potável e não potável pelos indivíduos da amostra em
Pendências dos Emídios, 2008.
Como armazena a água?
Variável Indicadora

Total
Separado

Junto

f

%

f

%

f

%

Não ser sócio e não contemplado

5

12,8

2

5,1

7

17,9

Não ser sócio e contemplado

4

10,3

2

5,1

6

15,4

Ser sócio e não contemplado

14

35,9

1

2,6

15

38,5

Ser sócio e contemplado

11

28,2

0

0,0

11

28,2

Total

34

87,2

5

12,8

39

100,0

Fonte: pesquisa de campo
Outro dado importante apresentado na Tabela 7 é a constatação da existência de
regras para uso e acesso a água pelos indivíduos contemplados nos dois programas,
apresentando assim um esforço de gestão do recurso natural pelos indivíduos pesquisados.
Inclusive dentre os indivíduos que não foram contemplados diretamente pelos programas, mas
que foram beneficiados. Um percentual de 50% afirma também a existência de regras.

Tabela 7. Distribuição do cruzamento entre os tipos de contemplados e não contemplados e a
existência de regras para uso e acesso a água pelos indivíduos da amostra em Pendências dos
Emídios, 2008.

Variável Indicadora

Existe alguma regra para acesso a água do
dessalinizador feita pela associação ou para
cisterna?
Sim

Total

Não

f

%

f

%

f

%

Não ser sócio e não contemplado

4

10,0

4

10,0

8

20,0

Não ser sócio e contemplado

5

12,5

1

2,5

6

15,0

Ser sócio e não contemplado

13

32,5

2

5,0

15

37,5

Ser sócio e contemplado

11

27,5

0

0,0

11

27,5

Total

33

82,5

7

17,5

40

100,0
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Tabela 8. Distribuição do cruzamento entre os tipos de contemplados e não contemplados e
as mudanças no uso e acesso à água pelos indivíduos da amostra de acordo com o período de
chuva ou estiagem em Pendências dos Emídios, 2008.

Variável Indicadora

Existe alguma diferença no uso e acesso a água
entre os períodos de seca e de chuva?
Sim

Total

Não

f

%

f

%

f

%

Não ser sócio e não contemplado

7

17,5

1

2,5

8

20,0

Não ser sócio e contemplado

4

10,0

2

5,0

6

15,0

Ser sócio e não contemplado

12

30,0

3

7,5

15

37,5

Ser sócio e contemplado

10

25,0

1

2,5

11

27,5

Total

33

82,5

7

17,5

40

100,0

Na Tabela 9 verifica-se que dos indivíduos categorizados em função de ter sido
contemplado pelas políticas de acesso, os que foram contemplados pelos dois programas
100% declararam ter conhecimento da existência de reuniões para discutir sobre a gestão da
água na comunidade. Também é averiguado no Gráfico 5 logo abaixo da Tabela 9, a
dimensão dessa questão no universo total da amostra desse estudo.
Tabela 9. Distribuição do cruzamento entre os tipos de contemplados e não contemplados e
as discussões existentes atualmente sobre o uso e acesso à água pelos indivíduos da amostra
de na comunidade de Pendências dos Emídios, 2008.

Variável Indicadora

Existe alguma reunião ou conversa na
comunidade para falar sobre água?
Sim

Total

Não

f

%

f

%

f

%

Não ser sócio e não
contemplado

5

12,5

3

7,5

8

20,0

Não ser sócio e contemplado

2

5,0

4

10,0

6

15,0

Ser sócio e não contemplado

13

32,5

2

5,0

15

37,5

Ser sócio e contemplado

11

27,5

0

0,0

11

27,5

Total

31

77,5

9

22,5

40

100,0
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Gráfico 5 - Distribuição da porcentagem de indivíduos que declaram ter conhecimento
sobre reuniões que discutem água na comunidade de Pendências dos Emídios, 2008.

NÃO - 22,5%

SIM - 77,5%

Gráfico 6- Distribuição dos dados relativos ao local onde acontece as reuniões para discutir
sobre água em Pendências dos Emídios, 2008.
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No Gráfico 7 abaixo apresentado, pode-se visualizar o efeito das políticas na garantia do
acesso a água na comunidade de Pendências dos Emídios demonstrando que 77,5% da amostra afirma
que faltava água anteriormente a essas políticas para consumo humano e 97,5% afirmaram que após a
intervenção das políticas não falta água para consumo humano na comunidade.

Gráfico 7. Distribuição do percentual que disse faltar ou que faltava
água para consumo humano, na comunidade de Pendências, 2008
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6.1.4 Impacto das políticas na realidade social

No Gráfico 8 poderá ser verificado o alcance das políticas de acesso na comunidade
de Pendências dos Emídios, através uma distribuição aleatória dos beneficiários. Observa-se
que 65% dos indivíduos residentes na comunidade foram contemplados pelo Programa Água
Boa, desse total, 42% foi contemplado pelo P1MC que corresponde a 11 indivíduos.
Enquanto isso dos indivíduos que não foram contemplados pelo programa Água Boa, apenas
43% foram contemplados pelo P1MC.
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Gráfico 8. Distribuição percentual da variável indicadora de participação em
programas , em Pendências, 2008.
Não ser sócio e não ser
contemplado
20,0
%
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o 15,0
%
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27,5
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37,5
%

Na Tabela 10, 95% dos indivíduos afirmam que as ações de acesso à água
melhoraram a vida da comunidade e de suas famílias. Do total de indivíduos que deram
respostas afirmativas, 39,5% foram contemplados apenas pelo Programa Água Boa.
Tabela 10. Distribuição dos moradores dados se as ações de acesso à água melhoraram a vida
de sua família e da comunidade versus variável indicadora, comunidade de Pendências do
Emídios, 2008.

Variável Indicadora
Ser sócio e contemplado
Ser sócio e não contemplado
Não ser sócio e contemplado
Não ser sócio e não contemplado
Total

Essas ações de acesso à água melhoraram a
vida de sua família e da comunidade?
Sim
Não
f
%
f
%
10
26,3
1
50,0
15
39,5
0
0,0
5
13,2
1
50,0
8
21,0
0
0,0
38
100,0
2
100,0

Fonte: Pesquisa de campo

Quanto ao impacto na realidade social, constata-se que não houve significativo efeito
dessas estratégias na diminuição do êxodo rural, pois conforme mostra o Gráfico 9 pouco de
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mais de 60% dos indivíduos afirmaram não ter havido diminuição ou efeito no êxodo rural
na comunidade de Pendências dos Emídios.
Gráfico 9 - Distribuição do percentual de resposta a cerca do efeito das políticas no êxodo
rural. Comunidade de Pendências dos Emídios, 2008.
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essas novas formas de acesso a água diminuiram o êxodo rural?

Outra avaliação nos efeitos dessas estratégias de acesso a água na realidade pode ser
verificado no Gráfico 10 acerca do impacto nas atividades de geração de renda. Pela
percepção de mais de 60% dos indivíduos, não houve efeito significativo para a renda das
famílias.
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Gráfico 10 - Distribuição do Percentual de respostas referente ao efeito das políticas nas
atividades de geração de renda. Comunidade de Pendências dos Emídios, 2008.
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7. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa empírica e da pesquisa bibliográfica trazem a luz os
elementos para uma discussão no cenário em que se inserem as estratégias de acesso a água
no semi-árido nordestino.
A partir da experiência na comunidade de Pendências dos Emídios, podem ser feitas
algumas deduções sobre o efeito dessas estratégias em comunidades rurais e apontar algumas
distorções presentes na execução das políticas.
Na esfera comunitária, onde essas estratégias se materializam, o reconhecimento da
população vem a tona na presença de resultados visivelmente perceptíveis pelos beneficiários,
conforme mostra o Gráfico 1, ao apresentar que 75% da população conhecem as políticas
publicas de acesso a água existente na comunidade. Isso com certeza reflete um avanço sem
precedentes no processo de democratização das políticas sociais no Brasil e em particular no
semi-árido nordestino.
O que limita as possibilidades desse reconhecimento é a ausência de uma participação
mais significativa da população atingida na construção dessas políticas. Na Tabela 3, pode-se
verificar que, apesar de 80% da comunidade ter sido beneficiada com as novas estratégias de
acesso (com um cunho participativo), 75% dos pesquisados afirmam não participar e não ter
participado da decisão de como a água chega na comunidade.
Apesar de 77,5% dos indivíduos, no Gráfico 5, afirmarem que existe reuniões na
comunidade para discutir sobre a água, o que se deduz, é a existência de uma participação
voltada muito mais ao uso e gestão do que a oportunidade de escolha quanto a uma melhor
forma desse acesso ao recurso natural.
A participação como premissa nessas estratégias necessita de um aprofundamento e
um olhar mais político do ponto de vista das oportunidades de escolha, para poder assim
romper com a cultura política cristalizada na forma de lidar com o fenômeno da seca no
Nordeste. Não se pode cometer o erro de ao delegar a esfera comunitária decisões acerca do
uso e gestão de recursos essenciais a sua sobrevivência como a água, superficializar os níveis
de participação na execução de uma política que se propõe a provocar mudanças vicerais na
relação já estabelecida entre a população e a consecução das políticas públicas no semi-árido
nordestino. Isso por que, conforme afirma Roberto Marinho (2006, p. 258): “A participação
política é uma estratégia para romper com o autoritarismo, que está na base do
patrimonialismo e do clientelismo que caracterizam a chamada indústria da seca”.
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Os sinais dessa limitação na forma de participação, vão aparecer na dificuldade
apresentada pelos beneficiários em identificar a origem das políticas, conforme mostra o
Gráfico 3, quando erroneamente apresenta o governo federal como principal executor dessas
políticas. Isto porque, de fato foram o governo estadual e a ASA, em parceria com o governo
federal, os verdadeiros executores. Esse equívoco se revela quando um dos principais
programas apontados pela amostra como responsável por mudanças significativas na
comunidade, o P1MC, foi justamente o programa que foi executado pela sociedade civil.
É estranho perceber que a sociedade civil não se reconheça ao executar políticas
públicas, parece um deslocamento de lugar que não é aceito, apesar de a sociedade ter lutado
muito para ter o direito de participar da construção e implementação das políticas sociais no
Brasil. Em se tratando de Nordeste, principalmente, só agora que as organizações ditas
„populares‟ tem tido a oportunidade de atuar mais ativamente, em alguns casos como o de
Pendências dos Emídios cuja atuação também não tenha reconhecimento. Talvez se trate de
uma crise de identidade, embora conclusões mais efetivas necessitassem de um tempo maior e
de mais aprofundamento quanto à percepção das pessoas a respeito desse reconhecimento.
É importante se considerar, no entanto, que são os esforços palpáveis da participação
da sociedade civil que tem concorrido para estabelecer uma convivência com o semi-árido,
refletindo-se não só nas ações da sociedade civil, mas também nas políticas públicas
materializadas neste trabalho nos Programas P1MC e AGUA BOA.
Figura 2 – Reservatório de água dessalinizada da Associação de Usuários de Água de
Pendências

Foto: Remo Pimentel

84

Figura 3 – Dessalinizador Programa Água Boa.

Foto: Remo Pimentel

Figura 4 – Cisterna familiar construída pelo P1MC

Foto: Remo Pimentel

As Figuras 2, 3 e 4 ilustram as novas tecnologias postas pelas estratégias de acesso a
água presentes na comunidade de Pendências dos Emídios, e em boa parte das comunidades
rurais do semi-árido potiguar que sofre com a escassez de água.
Na comunidade de Pendências dos Emídios, mesmo com os Programas já citados, nos
períodos de seca ou estiagem o Programa Emergencial de Carros Pipas também fornece água
para consumo humano, abastecendo as cisternas e reservatórios existentes na comunidade.
Isto é um paradoxo, pois numa mesma comunidade rural, onde 80% da população é atendida
diretamente, além de contar com barreiros e açudes construídos pelas políticas mitigadoras da
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seca na década passada, essa necessidade do carro pipa parece um contra-senso, frente a
afirmativa das política de que esses programas atende a necessidade das comunidades rurais.
Compreender a dinâmica que levou a essa necessidade de carro pipa, mesmo com todo
esforço hídrico disponibilizado para essa comunidade, é um tanto desafiador, mas também
necessário. Deve-se buscar entender a complexidade do fato, principalmente ao olharmos
para as lacunas dessas estratégias, aliadas a percepção da população sobre as suas próprias
necessidades. Uma situação a ser compreendida é que boa parte dos indivíduos ao ser
questionado sobre a necessidade de carro pipa, afirma que “a água fornecida é só para beber e
cozinhar” e, portanto, “não é suficiente para atender as necessidades das famílias”, mesmo
para aquelas atendidas pelos dois programas.
O argumento para entender essa situação poderia vir do fato das estratégias não terem
sido executadas de forma proporcional no atendimento à população. Observando a
distribuição, constatou-se que o Programa Água Boa, que foi implantado em 1997, atingiu
65% das famílias residentes na comunidade Enquanto isso na hora de fazer a distribuição do
P1MC (2003), não se levou em consideração algum critério que priorizasse quem não tivesse
sido contemplado com alguma estratégia de acesso a agu. Isso se revela no fato de que o
P1MC quando se instalou não levou em conta a existência de beneficiários do Água Boa, no
que resultou a existência de famílias beneficiárias com os dois programas em detrimento de
outras que não foram contempladas por nenhum. Desta forma, 20% da comunidade não foi
contemplada diretamente por quaisquer dessas estratégias de acesso a água, sendo
dependentes da solidariedade de quem foi contemplado ou da estrutura hídrica (barreiros,
açudes, poço) já existente na comunidade em decorrência de algumas políticas mitigadoras.
A ausência de interação entre essas políticas também dificultou o avanço ainda maior
dessas estratégias, que terminaram abordando a água como um recurso natural isolado dos
demais recursos naturais em sua necessidade de uma gestão sustentável, além de deixar a
parte 20 % das famílias residentes na comunidade.
Uma outra dimensão a ser considerada, se refere à gestão dessas estratégias pela
comunidade, que uma vez de posse das tecnologias e estratégias de gestão absorvida pelas
políticas, estabelece sua própria necessidade de abastecimento. Ora, 77,5% dos indivíduos da
amostra afirmaram que faltava água para consumo humano anteriormente a essas estratégias
de acesso a água, e 97,5% afirmaram que não falta mais água para consumo humano. Então se
percebe um êxito das políticas em garantir para a comunidade rural água para consumo
humano. O que vem a ser apontado como êxito em virtude dos objetivos das estratégias,
torna-se um dos principais argumentos da população para a exigência de mais água, ou seja,
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não é só água para consumo humano, mas para as demais atividades diárias necessárias no
cotidiano do rural, como por exemplo: aguar plantas, lavar roupas, lavar louça, agricultura,
animais. Assim afirma um dos indivíduos entrevistados: “quanto mais água melhor!...”.
A água fornecida atualmente é gerida por regras tanto para o P1MC quanto para o
Água Boa, conforme afirma 82,5% (Tabela 7) dos indivíduos, demonstrando uma capacidade
de gestão não só do uso como do acesso local ao recurso natural. A percepção dessa
capacidade pode ser evidente na gestão das tecnologias entre os períodos de seca e de chuva,
no qual a maioria dos indivíduos afirma haver diferença no uso e acesso. Então no período de
chuva a cisterna passa a ter um uso mais intenso, por estar captando água e o dessalinizador
passa a ter um papel mais secundário no abastecimento, fato inversamente proporcional no
período de seca.
Isso é uma mudança enorme para uma comunidade que tinha no barreiro a principal
fonte de abastecimento de água, conforme mostra o Gráfico 4 . E hoje tem a cisterna como
principal fonte de abastecimento de água potável.
Na Tabela 5 pode ser verificado que o barreiro passou de principal fonte de
abastecimento humano para a principal fonte de dessedentação de animais e de outras
atividades.
Figura 5 – Agricultor pegando água no barreiro

Foto: Remo Pimentel
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Figura 6 – Barragem do Jacumirim dos Secundos

Foto: Remo Pimentel

Essas estratégias aperfeiçoaram as práticas de manejo da água na comunidade,
inclusive na forma de armazenamento conforme mostra a Tabela 6, demonstrando uma
gestão do uso e não só do acesso, e como é evidente nas práticas dos indivíduos.
Figura 7 – Agricultora armazenando água de beber

Foto: Remo Pimentel
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Figura 8 – Reprodução da tecnologia

Foto: Remo Pimentel

O reconhecimento da melhoria de vida dessa comunidade é feito inclusive por aqueles
que não foram contemplados por essas estratégias de acesso a água, conforme mostra a
Tabela 10. Isso é algo já esperado para uma comunidade que passou a consumir água de
melhor qualidade. A Organização Mundial de Saúde – OMS já fez várias publicações
afirmando a relação da água potável com a saúde de uma população, principalmente e se
tratando de regiões semi-áridas.
Não se pode ignorar o fato de que essas tecnologias têm suas limitações e distorções
no seu impacto. Na Figura 8, tem-se uma reprodução da cisterna de captação de água da
chuva promovida pelo P1MC, mas totalmente fora dos padrões. A compreensão de que é
possível aproveitar a água da chuva parece ter-se firmado no imaginário das pessoas, mas a
forma como se reproduz pode não trazer os resultados positivos de melhoria da qualidade de
vida ou até mesmo trazer algum dano ao meio ambiente local. Por outro lado a mesma
dificuldade se apresenta com o Programa Água Boa, conforme mostra a Figura 9, que
apresenta um tanque de decantação da usina de dessalinização, segundo a SERHID, até hoje
essa prática resulta num problema em algumas comunidades rurais que não conseguem dar
um destino adequado ao dejeto da dessalinização.
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Figura 9 – Tanque de decantação

Foto: Remo Pimentel

Toda essa imersão nos resultados apresentados nesse estudo traz algumas reflexões
finais na discussão sobre a água no semi-árido nordestino, fazendo emergir alguns aspectos
que possam contribuir com mudanças significativas na avaliação das políticas públicas e
assim fortalecer ainda mais as estratégias de “Convivência com o semi-árido”.
O semi-árido como um espaço de socialização e materialização de políticas públicas,
não só nos tempos atuais, mas desde o início do século XX, tem sofrido com o recorrente erro
das políticas de mitigação ou de convivência com as seca, por não estabelecer critérios claros
e efetivos no atendimento a uma população que apresenta carências substantivas, deixando
assim, lacunas na execução das políticas, desde as grandes obras hidráulicas até a tecnologia
mais simples de cisterna para captação de água da chuva.
O que a experiência de Pendências do Emídios demonstra é que esses fatos, não
representam apenas um conjunto de estratégias que não interagem na sua consecução, como
também a dificuldade da população em ter sua necessidade de água compreendida pelos
fazedores de políticas.
A ausência de um monitoramento dessas estratégias se traduz como m espécie de
“emperramento”, que certamente as tornarão ultrapassadas em pouco tempo. Assim como as
demais estratégias de mitigação dos efeitos da seca, se faz necessário um monitoramento não
só da gestão do uso e acesso, mas das implicações dessas ações no meio ambiente, na
participação social e na vida econômica das comunidades rurais.
Apesar do Programa Água Boa ter na sua metodologia, um acompanhamento distante,
em verdade, a única relação que se estabelece entre a Associação de Usuários de Água e a
SERHID é de apoio técnico para troca do filtro do dessalinizador ou de alguma peça que
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quebra. Isso nessa comunidade que é considerada modelo, pois em outras comunidades do
município de Serrinha/RN, onde existe a usina de dessalinização esse acompanhamento é
ainda mais precário.
No P1MC o desafio ainda é maior, pois se parte do pressuposto que o Fórum local irá
fazer o acompanhamento das ações no município, mas logo após a implantação das cisternas e
do afastamento da ASA, o Fórum não se reúne mais e o sindicato, que faz a articulação, volta
a dedicar-se as suas rotineiras atividades. Isso é bastante evidente na fala de um dos técnicos
da ASA, que executou a política, ao falar porque não existe monitoramento:
[...] pra depois da cisterna não tem, há um incentivo, há uma discussão que é
importante fazer, mais assim. Agente acaba dependendo do tempo que se
tem pra isso, não é o programa que garante que você tenha um processo de
retorno nessa comunidades...(FREIRE, Coordenadora do P1MC no Triairi).

Talvez o que esteja estranho nessa falta de um esforço maior para se fazer
monitoramento seja a concepção de emancipação social tão evidenciada pelo P1MC nos seus
princípios e objetivos. A compreensão de uma emancipação como autonomia total dos Fóruns
frente não só há outras organizações quanto a próprio Estado, que é inerente a ação das
organizações e movimentos sociais deixou essa lacuna da ausência de monitoramento da
política. Mas enquanto que, para o Estado o acompanhamento necessário é o hidráulico e por
isso não precisa ser tão efetivo, a sociedade civil já reconhece a importância de um
acompanhamento mais amplo, mas está limitada por suas próprias concepções.
Os programas conseguiram juntos garantir o acesso a água potável a maior parte da
comunidade, mostrando o êxito dessas estratégias na garantia de água para consumo humano.
Apesar da comunidade ainda apresentar uma demanda para o Programa de Carro Pipa nos
períodos de estiagem, as principais fontes de abastecimento ainda são a cisterna de captação
de água da chuva e a usina de dessalinização.
No que concerne à efetividade da gestão no uso e acesso, conclui-se que o Programa
Água Boa teve mais eficácia na construção de um referencial de gestão da água nessa
comunidade, deixando claro que o Estado conseguiu ser mais eficaz na execução dessas
políticas do que a sociedade civil através da ASA. Não só isso, o Estado conseguiu introduzir
essa política na agenda pública local e fazer do abastecimento humano nas comunidades
rurais uma prioridade para o município no período em que o Programa Água Boa foi
executado. Diferente do P1MC, que não conseguiu dialogar com o poder público local e
trazer a discussão para agenda municipal. Com o argumento de que o programa é para
fortalecer a sociedade civil, os fóruns terminam se tornando instancias sem muita interlocução
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com o poder público local, a não ser quando a sociedade civil apresenta uma força política
efetiva, conforme afirma Elizangela Freire , Coordenadora do P1MC na região do Trairí, onde
se insere a experiência de Pendências dos Emídios. Essa coordenadora foi enfática ao afirma
que “isso depende da força política da sociedade civil daquele município”.
A sustentabilidade no abastecimento das regiões semi-áridas é uma discussão que
precisa ser ampliada ainda mais, pois os debates realizados até o momento são tomados por
um sentimento de militância tão forte que chegam a negar a população atingida o direito e o
tempo de expressar com segurança o que seria sustentável a sua sobrevivência nessas regiões.
A eminente transposição do Rio São Francisco tem acirrado o debate muito mais
político-acadêmico-militante do que sobre as reais necessidades de abastecimento das
populações do semi-árido. Na experiência da comunidade de Pendências dos Emídios
constatou-se a insatisfação da população com a limitação posta pelas políticas de só garantir
água para consumo humano. Para o documento base dessas propostas isso é sustentável, mas
para a população atingida ainda não é insuficiente. Então é necessário questionar: onde está a
sustentabilidade no abastecimento e gestão da água no semi-árido?...Se limitarmos o acesso à
água apenas ao consumo humano nas comunidades rurais, então estamos democratizando o
acesso à água pra quem?...
O termo sustentabilidade está intrinsecamente relacionado à idéia de desenvolvimento
sustentável do Relatório “Nosso Futuro Comum” (CNMUD, 1987), que por sua vez apresenta
o conceito em 05(cinco) dimensões: econômica, social, política, ambiental e tecnológica. É
preciso refletir qual dessas dimensões tem sido atendida nas ações que buscam o
abastecimento de água no semi-árido nordestino. Optou-se por garantir apenas o
abastecimento para consumo humano nessas comunidades rurais, então de qual
sustentabilidade se estar falando?...
Certamente que o caminho está na efetivação da democratização não só do acesso à
água, mas da construção e implementação das políticas, que apesar de terem um caráter
participativo, ainda não são efetivas na população do semi-árido conforme mostra o caso de
Serrinha. É necessário um longo caminho a percorrer haja vista o pouco avanço verificado ao
passarmos da idéia do “combate a seca” para a “convivência com o semi-árido”. Nesse
sentido, entender que a escassez de água esta relacionada a uma condição climática específica
da região semi-árida já é um grande passo considerável em direção a sustentabilidade no
abastecimento.
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