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E o sertanejo valente guarda sempre uma semente 

Pro inverno abençoado”.  Jessier Quirino 
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RESUMO 

 
 
 Neste estudo analisamos o acesso à água como direito das populações do 
semiárido brasileiro, a partir das práticas e discursos da Articulação no Semiárido 
(ASA), rede de movimentos sociais que reúne cerca de 800 organizações, e tem por 
objetivo propor e implementar ações e estratégias de convivência com a semi-aridez. 
 A atuação desta Rede tem contribuído com a efetivação do direito à água para 
as populações rurais por meio de dois programas principais: o Programa 1 Milhão de 
Cisternas Rurais (P1MC) e o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2).   
 Nosso objetivo neste trabalho foi compreender como a água tornou-se campo 
de acesso a direitos e políticas públicas, a partir do debate recente de convivência 
com o semiárido.  Os procedimentos metodológicos da pesquisa incluíram os 
documentos de domínio público produzidos pela Rede e a realização de entrevistas 
semi-estruturadas com integrantes da ASA. Finalmente, concluímos que, por meio 
da execução dos programas de convivência com o semiárido da ASA, muitas 
famílias rurais da região tem usufruído o direito ao acesso à água de qualidade para 
consumo e para produção, o que tem favorecido a quebra da dependência política 
desta população por meio de processos participativos e de construção da cidadania 
popular. Entretanto, diante da necessidade de universalização do direito à água 
defendemos que o Estado deve garantir este acesso, embora com o indispensável 
envolvimento da sociedade civil, por meio de políticas públicas capazes de 
implementar um amplo projeto de desenvolvimento para o semiárido que inclua a 
democratização do acesso à água, por meio da construção de pequenas obras que 
garantam a captação de água da chuva e o armazenamento adequado para os 
períodos de longas estiagens, políticas agrícolas que fomentem a agricultura 
familiar, o controle dos usos insustentáveis das águas pelas grandes empresas do 
agronegócio e grandes obras de revitalização de rios, riachos e fontes hídricas, cujas 
águas podem abastecer muitas famílias na região.  
 
 
Palavras -chaves: água. direito humano. movimentos sociais. semiárido. 
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ABSTRACT 
 
 
 
In this study we analyze the access to water as a right of the people of the Brazilian 
semi-arid, from the practices and discourses of the Articulação no Semiárido (ASA), 
a network of social movements that gathers more than 800 organizations, and aims 
to propose and implement actions and strategies for living with the semi-arid. The 
performance of this network has contributed to the realization of the right to water for 
rural populations through two main programs: the Program 1 Million Rural Cisterns 
(P1MC and A land and Two Waters (P1 +2). Our objective in this study was to 
understand how the water became a field of access to rights and public policies, from 
the recent discussion about living in the semi-arid. The methodological procedures of 
the research included the field of public documents produced by the network and 
conducting semi-structured interviews with members of the ASA. Finally, we conclude 
that, through the implementation of living in the semi-arid region of ASA, many rural 
families in the region has enjoyed the right to access to quality water for consumption 
and production, which has helped to break the policy dependency of the population 
through participatory processes and the construction of citizenship popular. However, 
given the need for the universal right to water advocate that the State must ensure 
that access, albeit with the necessary involvement of civil society, through public 
policies capable of implementing a project for development of the semi-arid region 
that includes democratization of access to water, through construction of small works 
to ensure the capture of rainwater and appropriate storage for long periods of 
droughts, agricultural policies that promote family farming, control of unsustainable 
uses of water by large companies of agribusiness and the major revitalization of 
rivers, streams and water sources, whose waters can supply many families in the 
region. 
 
Key words: water.  human rigths. social movements. semiarid. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

 Está presente em todo corpo do texto, as reflexões, indagações e as diversas 

contribuições dos variados pontos de vista dos autores pesquisados, das instigantes 

orientações da Professora Rosineide Cordeiro e as reflexões realizadas com os 

colegas em sala de aula. Sucintamente nesta introdução iremos abordar a 

justificativa, o campo-tema, o problema de pesquisa, os objetivos e a metodologia 

que foram utilizados na realização deste trabalho dissertativo. 

 Este estudo é resultado da pesquisa realizada com a Articulação no 

Semiárido (ASA). A ASA é uma rede de movimentos sociais formada por cerca de 

800 organizações que atuam no semiárido, entre as quais se incluem associações 

comunitárias e de trabalhadores, sindicatos de trabalhadores rurais, igrejas católicas 

e evangélicas, Ongs de desenvolvimento e ambientalistas e diversas outras 

entidades da sociedade civil que tem por objetivo propor e contribuir na 

implementação de políticas e estratégias de convivência com o semiárido, que 

garantam o acesso à água como direito para as famílias agricultoras do semiárido 

brasileiro. 

O termo convivência com o semiárido designa uma proposta de 

desenvolvimento rural sustentável que acredita na viabilidade da região e na 

possibilidade das populações rurais terem uma vida produtiva do ponto de vista 

econômico, por isso, aposta no desenvolvimento de culturas de convivência 

adequadas ao meio ambiente, a partir da experiência dos agricultores e agricultoras. 

A ASA, como objeto de estudo, tem sido campo de pesquisas em diversas 

áreas do conhecimento científico. Analisamos algumas teses e dissertações que 

trataram do movimento, inclusive, destacando o debate recente sobre convivência 

com o semi-árido. Entre estes trabalhos, citamos a dissertação de Wedna Cristina 

Marinho Galindo (2008) e as teses de Paulo Afonso Barbosa de Brito (2007) e de 

Roberto Marinho Alves da Silva (2006). Partimos destes trabalhos para compreender 

o desenvolvimento dos programas de convivência com o semi-árido a partir da 
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perspectiva da ASA. Os autores desenvolveram elementos importantes para 

compreender a emergência, a consolidação, os processos participativos e de 

autonomia dos atores sociais, entre muitas outras contribuições teóricas. 

Nosso estudo situa-se neste debate sobre convivência com o semi-árido, 

mas, é especificamente direcionado às práticas e aos discursos da ASA sobre o 

acesso à água na região semi-árida em Pernambuco. Nosso objetivo principal foi 

compreender como a água tornou-se campo de acesso a direitos e políticas públicas 

para o semi-árido. Os objetivos específicos incluíram o conhecimento da emergência 

da ASA, o mapeamento das lutas e reivindicações da ASA por água, a 

caracterização das ações e projetos implementados e a identificação das 

abordagens sobre água que norteiam as práticas e o discurso da ASA. 

O acesso à água para as populações rurais é um aspecto, e segundo os 

interlocutores da pesquisa, é o principal aspecto, a ser considerado para que os 

programas de convivência com o semi-árido sejam viáveis e sustentáveis. A partir 

desta compreensão, decidimos que esta seria a nossa direção neste estudo. 

Esperamos que os resultados desta pesquisa possam acrescentar reflexões a 

respeito da centralidade do acesso à água no debate já posto sobre convivência 

com o semi-árido. E além disso, demonstrar a importância dos programas  de 

convivência, que proporcionam o acesso à água às famílias agricultoras, para a 

constituição deste acesso como direito e não mais como favor ou instrumento de 

barganha política. 

Água no semi-árido como tema de discussões acadêmicas não é algo novo, 

muito embora este campo teórico esteja longe de ser esgotado. Dentro do saber 

específico do Serviço Social, consideramos que este trabalho pode contribuir para 

ampliar o debate teórico em duas áreas específicas: os movimentos sociais da área 

rural e os estudos sócio ambientais, principalmente na discussão sobre água como 

direito. Será importante também, na medida em que oferecer subsídios para outras 

pesquisas na mesma temática em outras áreas do conhecimento acadêmico e 

também para subsidiar ações e políticas hídricas para a área rural. 

 

2. APROXIMAÇÕES COM O CAMPO -TEMA DA PESQUISA 

  

A aproximação com o tema da pesquisa nasceu na experiência no Projeto de 

Extensão: Riachos do Sertão de Pernambuco: práticas educativas em meio 
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ambiente, desenvolvido pelo Departamento de Serviço Social da UFPE1. O Projeto 

visou fortalecer as ações das mulheres trabalhadoras rurais e dos atores locais 

envolvidos com o projeto de revitalização das águas de riachos e fontes do semi-

árido. Esta experiência tornou-se objeto de pesquisa para realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso2, no final da Graduação em Serviço Social da UFPE.  

 As lutas das mulheres do Movimento de Trabalhadoras Rurais e dos parceiros 

do Projeto para recuperar um riacho em uma comunidade rural em Santa Cruz da 

Baixa Verde/PE, nos inspiraram a pesquisar sobre o acesso à água doce como 

direito das populações do semi-árido pernambucano, como aluna do Mestrado de 

Serviço Social da UFPE.   

As relações já estabelecidas com o Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais do Sertão Central de PE, com o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa 

Cruz da Baixa Verde e de Serra Talhada e com o Centro de Educação Comunitária 

Rural (Cecor), bem como com escolas rurais e muitas famílias agricultoras que 

participaram da pesquisa, favoreceram a continuidade de nossos estudos, agora 

com novos pressupostos e objetivos. 

 

3. O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO - INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE 

PESQUISA 

 

 Escolhemos os discursos e as práticas da ASA como campo-tema. Estamos 

tomando o conceito de campo-tema no sentido em que trata Spink (2003, p.28): 

“campo, portanto, é o argumento em que estamos inseridos; argumento este que 

tem múltiplas fases e materialidades, que acontece em múltiplos lugares diferentes”. 

 Segundo a visão deste autor, campo não é um lugar distante e separado que 

vamos para realizar a pesquisa, é um lugar negociado, no qual nos inserimos como 

pesquisadores e nos fazemos parte dele por nos considerarmos úteis à discussão 

que nos propomos a participar. O momento em que entramos no campo é quando 

entramos no debate, ou seja, quando nos aproximamos teoricamente do campo-

tema e nos vinculamos à temática. Nossa interação neste campo-tema permanece, 

                                                 
1 O Projeto foi realizado no período de julho a março de 2007 e coordenado pela Professora Dra. 

Rosineide Cordeiro. 
2 Monografia intitulada: A compreensão de crianças e professores de escolas rurais sobre as águas 

do sertão pernambucano. Autoras: Camila Bezerra Silva e Sandra Maria Batista. UFPE, 2007, 
orientado pela Professora Rosineide Cordeiro. 
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pois se trata de uma conversa constante e que ocorre em qualquer momento, 

trazendo elementos muito significativos à nossa análise. Conforme salienta o autor:  

“Campo é o campo-tema; não é o lugar onde o tema pode ser 
visto – como se fosse um animal no zoológico – mas são as 
redes de causalidade intersubjetiva que se interconectam em 
vozes, lugares e momentos diferentes, que não são 
necessariamente conhecidos uns dos outros. Não se trata de 
uma arena gentil onde cada um fala por vez; ao contrário, é um 
tumulto conflituoso de argumentos parciais, de artefatos e 
materialidades”. (Spink 2003, p.36) 

 

 Realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo. De acordo com Denzin e 

Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa é aquela que ressalta a natureza socialmente 

construída da realidade, que está repleta de valores e significações. Ou seja, é o 

modo de investigação que privilegia a experiência social e os sentidos destas 

experiências no cotidiano, e, portanto, vai além do ato de medir em termos 

quantitativos. 

 Minayo (1994) também destaca que a pesquisa qualitativa preocupa-se com 

uma dimensão da realidade que não pode ser quantificada, pois corresponde a um 

nível mais profundo das relações sociais. A autora apresenta a abordagem 

qualitativa como um modo de fazer pesquisa que se aprofunda no mundo dos 

significados e das relações humanas. 

 Ainda de acordo com Denzin e Lincoln (2006), a abordagem qualitativa não 

possui um paradigma teórico próprio, ou um conjunto de métodos e técnicas 

exclusivas. Ao contrário, esta prática de pesquisa pode ser apropriada por diversas 

correntes do pensamento, por meio do uso das variadas técnicas de coleta e análise 

de informações. 

 Para este estudo específico, desenvolvemos uma análise temática a partir 

dos discursos da ASA presentes nos documentos de domínio público e nas 

entrevistas semi-estruturadas. De acordo com Spink (2000), os documentos de 

domínio público são produtos sociais tornados públicos e, portanto, disponíveis para 

análise. Há várias possibilidades de analisar documentos de domínio público, entre 

muitas, os diários oficiais, revistas, artigos eletrônicos e relatórios. A escolha dos 

documentos é condicionada ao que é mais apropriado para análise dos objetos e 

que irá atender melhor aos objetivos da pesquisa. 

 Neste estudo, optamos por analisar um único tipo de documento: os relatórios 

dos Encontros Nacionais da ASA (Enconasas). Estes documentos sintetizam os 
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resultados das discussões dos encontros estaduais e microrregionais e acontecem a 

cada dois anos. Por se tratarem de relatórios, organizados em formato de cartilhas, 

não expressam os diálogos e as discordâncias que são comuns às elaborações 

coletivas, mas trazem os resultados finais destas elaborações, o que, por ora, 

atende aos objetivos desta pesquisa. 

 De documentos oficiais foram analisados cinco relatórios de Enconasas – A 

Carta de Princípios (do I Enconasa) , a Carta da Terra (do V Enconasa) e as Cartas 

Políticas (Do III, IV e VI Enconasa). O segundo encontro não gerou documento 

oficial, pois a ASA dedicou este momento à estruturação do movimento e para tratar 

das questões organizacionais e burocráticas. 

 A outra técnica utilizada no processo de pesquisa foi a entrevista. Neto (1997) 

define que a entrevista é uma conversa com um propósito bem definido, por meio da 

qual se obtém dados objetivos e subjetivos. Ela pode ser estruturada ou semi-

estruturada. Nesta pesquisa foram desenvolvidas entrevistas individuais semi-

estruturadas. Na definição de Gaskell (2002), as entrevistas individuais são 

conversações que possuem certa profundidade, e que requerem cuidados 

essenciais, tais como a preparação prévia e a definição das questões de pesquisa.

 No início da pesquisa tínhamos pretensões bem mais ousadas: verificar 

como, a partir da atuação da sociedade civil, a água se tornou campo de acesso a 

direitos e políticas públicas em toda a área de abrangência da ASA: ou seja, o nosso 

universo de pesquisa seriam as coordenações estaduais da ASA Brasil. Foi possível 

perceber que este intento era muito amplo e que precisava ser restrito diante de 

nossa capacidade de locomoção, dos custos da pesquisa e do tempo necessário 

para desenvolver uma pesquisa como esta. 

 Após esta constatação, optamos por realizar 13 entrevistas. Seis com 

integrantes da ASA em Pernambuco e sete com integrantes de famílias agricultoras 

que estão no Programa 1 Milhão de Cisternas rurais (P1MC) ou no Programa Uma 

Terra e Duas Águas (P1+2), também no Estado de Pernambuco. Nas entrevistas 

pudemos aprofundar nossas análises sobre a Rede e o funcionamento dos 

Programas e observar elementos que não apareciam nos documentos pesquisados. 

Entretanto, nas referências utilizadas, tivemos acesso a trabalhos que analisaram a 

ASA Brasil, o que trouxe clareza sobre o funcionamento da Rede no país. É deste 

lugar que construímos nossa análise. Os resultados que serão apresentados estão 

relacionados a este universo.  



 

 17 

17 

4. O PROCESSO DE ANÁLISE 

  

 Segundo Gaskell (2002), o objetivo da análise é procurar sentido e 

compreensão diante de tudo que pesquisamos. Neste processo, o pesquisador não 

é neutro, ele está completamente implicado no processo de construção do sentido. 

Para o autor, o processo de análise exige muito tempo e esforço e não há um 

método único para realizá-lo. O momento de início da análise é quando nos 

colocamos diante do material pesquisado ainda sem tratamento. A partir deste 

momento, nossa tarefa é nos debruçarmos sobre o material e ler e reler, marcar, 

destacar, acrescentar comentários antes de realizar a análise temática. 

  Gaskell (2002) também orienta que sejam construídas matrizes ou quadros, 

para dar visibilidade aos resultados da coleta de informações. A princípio, estas 

matrizes irão servir para reunir as respostas dos entrevistados e a relação dos 

documentos que pesquisamos, com as principais informações sobre os mesmos. À 

medida que evoluímos nas análises e após inúmeras leituras do material de 

pesquisa, novos elementos e conceitos vão se adicionando e aparecendo.  

 Construímos dois quadros para facilitar a análise, um para os resultados das 

entrevistas e o segundo para análise de documentos. No primeiro quadro, 

organizamos os discursos dos entrevistados a respeito de três aspectos principais: a 

concepção de água da ASA, neste aspecto foi possível observar três elementos 

principais apresentados pelos entrevistados: a água como direito para as populações 

do semi-árido, água como elemento de articulação da sociedade civil no semi-árido, 

água como elemento de construção da cidadania para as famílias; o segundo 

aspecto foram as dificuldades e proposições quanto ao acesso à água como direito 

das populações do semi-árido; e o terceiro tratou do posicionamento da ASA quanto 

a execução de uma política pública por uma rede de movimentos sociais. 

 Quanto a este tópico, percebemos que há três posicionamentos referentes às 

formas de relação  entre o Estado e os movimentos sociais, que categorizamos 

como: Responsabilidade do Estado, gestão da sociedade; responsabilidade do 

Estado, responsabilidade da sociedade; e, responsabilidade do Estado, negociação 

ou pressão da sociedade civil. 

 O segundo quadro traz as descrições dos Enconasas, ano de realização e 

resumo dos documentos que foram produzidos em cada encontro. Este quadro 

facilitou a análise das concepções de água da ASA, bem como indicou a respeito 
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das discussões que foram travadas internamente ao longo dos dez anos de história 

da Rede. 

 

5. SOBRE OS CAPÍTULOS DA DISSERTAÇÃO 

  

 Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos: No primeiro, tratamos 

dos elementos teóricos que irão nos ajudar a compreender a abordagem de direitos 

que está sendo construída em torno das águas no Brasil e no semi-árido a partir da 

perspectiva de direito coletivo ou difuso. Abordamos os conceitos: direito, cidadania 

e rede de movimentos sociais.  

 No segundo capítulo, discutimos a temática específica das águas, apontando 

as discussões internacionais, para em seguida situar as águas no Brasil, destacando 

as referências históricas dos usos das águas no Brasil e os dispositivos 

constitucionais que garantem a política hídrica partir da década de 1930. 

 No terceiro capítulo caracterizaremos o semi-árido brasileiro, para tratar 

especificamente das águas nesta região. Está presente neste tópico a definição de 

semi-árido a partir da qual nos referenciamos e qual a abordagem que acreditamos 

dar conta da configuração atual quanto ao acesso às águas como direito nesta 

região. 

 O quarto e último capítulo, o capítulo da análise, está dividido em três partes: 

A emergência da ASA e da sua consolidação; As estratégias de convivência com o 

semi-árido e os resultados das análises das entrevistas e dos documentos de 

domínio público. 

  Para realizar esta dissertação, nos inspiramos em trabalhos de 

pesquisadores (as) que, ao realizarem uma excelente pesquisa, abriram um 

caminho para os que os sucederam, cito entre eles a tese da Professora Mônica 

Rodrigues Costa (2006) que foi muito valiosa pelas indicações quanto ao referencial 

teórico; a tese da professora Rosineide Cordeiro (2004),  que foi porta de entrada 

para o conhecimento da região e das pessoas do semi-árido, além de notáveis 

considerações sobre ética e responsabilidade na pesquisa; a tese de Roberto 

Marinho Alves da Silva (2006), estudioso do semi-árido e das questões rurais; a 

dissertação e posteriormente, o livro de Wedna Cristina Galindo (2008), que traz um 

estudo detalhado sobre a ASA, motivo pelo qual não me alongarei na descrição e na 

história da organização, considerando esta etapa já bem elaborada pela autora e a 
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dissertação de Juliene Tenório de Albuquerque (2008), que trouxe inspiração para a 

forma da escrita e para a organização do trabalho. A contribuição de todas estes 

pesquisadores (as) estão distribuídos em todos os capítulos, embora não haja 

citação de todos no corpo do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 -  O DEBATE ATUAL SOBRE DIREITOS E  CONSTITUIÇÃO DA 

CIDADANIA 

 

 Neste capítulo trataremos dos elementos teóricos que irão nos ajudar a 

compreender a abordagem de direitos que está sendo construída em torno das 

águas no Brasil. Esta abordagem é resultado da ampliação das conquistas no 

campo dos direitos humanos e também das lutas dos movimentos sociais a partir da 

segunda metade do século XX, principalmente dos movimentos ambientalistas. 

 Estão na base deste debate os discursos sobre uma determinada 

compreensão de direitos, de cidadania e de movimentos sociais. Estes elementos 

são importantes, pois é a partir deles que o argumento principal desta dissertação foi 

construído: o acesso às águas como direito e como possibilidade do exercício da 

cidadania no semi-árido brasileiro, é conquista dos movimentos sociais que têm se 

organizado para pressionar o Estado a assumir novos posicionamentos quanto às 

questões hídricas e têm proposto políticas públicas alternativas às antigas 

estratégias de desenvolvimento regional.  Na nossa compreensão, há dois fatores 

que  contribuem com este resultado: o posicionamento propositivo dos movimentos 

sociais a partir das lutas pela redemocratização e a articulação dos movimentos 

sociais em rede, o que confere força e visibilidade aos movimentos. 

 O momento histórico citado (segunda metade do século XX) marca uma série 

de mudanças nas relações estabelecidas entre Estado e sociedade civil no Brasil. O 

contexto democrático, restabelecido na década de 1980, favoreceu  às articulações 

e negociações entre os movimentos sociais e alguns setores governamentais. A 

partir deste momento, muitos movimentos organizados passaram de um 

posicionamento apenas reivindicativo a uma postura propositiva, sem deixar de ser 

crítica, mas apontando também os caminhos que deviam ser trilhados para a 

superação das desigualdades denunciadas e, é claro, se implicando no processo. 

Não mais atribuindo toda a responsabilidade ao Estado, mas reconhecendo o que 

devia ser feito no âmbito da sociedade e no âmbito do Estado. 

 De acordo com Dagnino (2002), a partir do final da década de 1980 a relação 

entre Estado e sociedade civil no Brasil se modifica, no sentido de que são abertos 

novos canais de participação para a sociedade. Entretanto, a autora afirma que a 

participação dos setores populares ainda não foi ampliada às decisões sobre 
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políticas públicas mais amplas, com impactos sociais mais significativos. Segundo a 

autora, um aspecto que dificulta o processo de democratização das decisões é a 

burocracia estatal, que é lenta e, muitas vezes, ineficiente. Outra dificuldade diz 

respeito à qualificação exigida aos representantes da sociedade civil para o 

envolvimento com a formulação e execução de políticas públicas.  

 A possibilidade de expressar as reivindicações e apresentar propostas da 

sociedade dirigidas ao Estado, criadas no contexto democrático da década de 1990, 

exige um saber especializado, que muitos movimentos sociais não possuíam. E esta 

qualificação técnica interfere na participação política: quanto mais os movimentos 

conhecem o funcionamento do Estado e de todo aparato burocrático, e quanto mais 

preparados estiverem para propor ações e políticas públicas e para mostrar como 

podem participar, gerir e avaliar estas ações, mais  possibilidades haverá de 

ampliação dos direitos e do exercício da cidadania. 

 Ainda conforme Dagnino (2002), muitas organizações não governamentais 

buscaram contribuir com o processo de formação e capacitação dos movimentos 

sociais, para que estes fossem autônomos nas negociações com o Estado.  A autora 

citada afirma que as relações entre Estado e sociedade civil podem ser 

estabelecidas em conjunturas e situações diferenciadas: quando há coincidência de 

propósitos entre Estado e sociedade, pode existir um projeto político compartilhado; 

quando não há propósitos iguais, mas há um projeto comum, a execução pode ser 

compartilhada; e, por último, a parceria complementar, quando as atribuições da 

sociedade são ações complementares ao Estado, ou quando estas ações deveriam 

ser executadas unicamente pelo poder público. Neste caso, a relação de parceria 

pode significar uma transferência de responsabilidade de um Estado mínimo, que se 

isenta de garantir direitos e não uma ampliação da cidadania. Para a autora, também 

há possibilidade de estabelecer uma relação de parceria complementar quando o 

Estado não tem qualificação para atuar em determinada área e compartilha com a 

sociedade, mas com a condição de que não se isente de assumir a responsabilidade 

sobre a proteção dos direitos coletivos. 

 Como já mencionado, o segundo fator que justifica nosso argumento principal 

é a articulação dos movimentos sociais em rede. Para desenvolver a noção de redes 

de movimentos sociais, trazemos as contribuições de  Ilse Scherer-Warren (2006). 

Ela  afirma que a formação de uma rede social acontece a partir da complexificação 

dos movimentos sociais e da sua organização em torno da necessidade de 
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articulação com outros grupos com a mesma identidade social ou política. Os 

objetivos da articulação são obter maior visibilidade, produzir mais impacto com suas 

ações e ter maiores ganhos de cidadania. Nesta perspectiva, as redes se articulam 

com o Estado para planejar e executar algumas políticas públicas que são objeto de 

suas reivindicações. Ao mesmo tempo em que buscam criar um movimento 

autônomo, no qual seja possível ser um agente de pressão da sociedade civil. Estes 

dois posicionamentos (articular-se com o Estado e ser um instrumento de pressão 

da sociedade civil contra este próprio Estado) nos dão indicações da complexidade 

destas organizações, que têm ganhado a cena das lutas democráticas e tecido 

estratégias de acesso aos direitos das populações subalternas. 

 Neste estudo, as discussões a respeito desses temas estão inspirados, 

principalmente, nas postulações sobre direito e cidadania apresentadas por Norberto 

Bobbio(1992), Marco Mondaini (2006), Evelina Dagnino (2002), Aldy Mello de Araújo 

Filho (1997); nos ideais democráticos de  Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2004) 

que trazem pistas importantes para compreender a emergência de novos sujeitos 

políticos e para a compreensão de redes de movimentos sociais, trazemos as 

formulações de Ilse Scherer-Warren (2006), Evelina Dagnino (2002) e Maria da 

Glória Gohn (2003). 

 

1.1 LUTAS DA SOCIEDADE CIVIL: OS CAMINHOS TRILHADOS PARA A 

CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS. 

 

 Partimos do pressuposto que as conquistas democráticas dos direitos de 

cidadania são resultado de uma série de lutas populares, que pressionam o Estado a 

dar outras respostas às questões apresentadas pela sociedade. Não 

desconsideramos que há também interesses de legitimação do Estado ao atender 

algumas das demandas da sociedade, mas estas demandas não seriam conhecidas 

se não houvesse lutas populares. 

 Neste capítulo, abordaremos, sucintamente, a historicidade das demandas 

por direitos humanos e por cidadania, trazendo as especificidades das lutas 

ambientalistas no Brasil, que se situam historicamente a partir da ampliação das 

lutas democráticas e  pelo alargamento do conceito de cidadania, para que pudesse 

contemplar os novos direitos reivindicados. 

 Para situar-nos no debate clássico sobre direito e ampliar a compreensão 
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sobre o tema, trazemos as contribuições de Bobbio (1992). O autor defende que os 

direitos humanos são construções históricas. Nascem em determinadas 

circunstâncias, em condições em que se torna possível o seu surgimento. Portanto, 

ele se opõe à idéia da existência de direitos fundamentais, que são inerentes aos 

homens e mulheres só pelo fato de serem seres humanos. Também se  esquiva de 

considerá-los como verdades em si mesmos, mas afirma que, quando se submete 

os valores à verificação histórica, se percebe que o que parece fundamental e 

evidente para uma época, não é evidente em outras épocas e em outras culturas.  

 Dentro desta compreensão, as construções de direitos seriam apoiados num 

consenso, que não é de modo algum absoluto, mas relativo aos valores de uma 

sociedade em uma determinada época. Segundo Bobbio (1992), este consenso 

estabelece que há valores comuns que estão sendo compartilhados por um povo. As 

expressões deste consenso acontecem por meio das cartas constitucionais e 

acordos entre nações. 

 A maior expressão de consenso, de acordo com Bobbio (1992), foi a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de dezembro de 1948. Naquele 

momento não se estava fazendo referência aos direitos de cidadãos deste ou 

daquele país, mas do mundo. O autor também pontua que além de nascerem sob 

determinadas condições históricas, os direitos são frutos das  lutas e reivindicações 

da civilização humana. Portanto, podem ser transformados, ampliados, 

questionados. A este respeito o autor afirma:  

 

“os direitos do homem são direitos históricos porque emergem 
gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria 
emancipação e das transformações das condições de vida que 
essas lutas produzem”. (Bobbio, 1992 p.32) 

 
 O surgimento de novos direitos, para o autor, está ligado a determinadas 

mudanças nas condições sócio-históricas que geram  novas necessidades. Além 

desses novos carecimentos, a luta política de atores sociais é fundamental para 

problematizar estas necessidades e elevá-las ao patamar de direito.  

 O referido autor expõe que proclamar um direito não implica necessariamente 

em torná-lo acessível a todos. Há uma distância entre a exposição do direito no 

plano formal e a sua efetiva proteção.  A grande urgência no que tange aos direitos 

já reconhecidos legalmente é pôr as condições para sua efetivação. Não há 

resistência quanto aos fundamentos e a validade dos direitos, mas quanto à sua 
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exequibilidade. Por isso que Bobbio (1992) fala que o problema não é mais 

filosófico, de reconhecer e definir os direitos do homem como tal, mas político, no 

sentido de colocar em execução, pensar no modo seguro de protegê-los e garanti-

los, impedindo sua violação. Apesar disso, ele reconhece a importância de usar o 

termo direito, para reforçar as reivindicações dos movimentos que demandam o 

suprimento de necessidades coletivas.  

 Mondaini (2006) argumenta sobre os sentidos da universalidade dos direitos 

humanos. O autor considera que a igualdade no plano legal entre todos os seres 

humanos, ou seja, a garantia constitucional de que todos são iguais perante a lei, é 

a condição básica para que os direitos possam ser concretizados, mas tal como 

Bobbio (1992), também reafirma que esta é uma etapa parcial para a efetivação 

desses direitos. Concordamos com o autor, afirmando também que o elemento da 

luta social é um instrumento, senão o único que pode criar possibilidades de garantia 

dos acessos aos direitos constituídos. 

 Mondaini (2006) destaca que os direitos humanos têm uma história de 

conquistas  e ganhos significativos que passa pelas três grandes tradições do 

pensamento político: o liberalismo, a democracia e o socialismo, e estas conquistas 

referem-se a três gerações de direitos que surgiram a partir do século XVII. 

 Ainda conforme o autor citado, a primeira geração de direitos humanos, que 

são os direitos civis e políticos, dizem respeito às garantias individuais de liberdade, 

e foram resultado dos embates revolucionários da burguesia contra o absolutismo e 

pela instituição do liberalismo como doutrina econômica e ideológica que vigorou 

nestes séculos. O segundo conjunto de direitos humanos diz respeito aos direitos de 

igualdade, que são resultado das conquistas das revoluções socialistas dos séculos 

XIX e XX.  

 O autor referido afirma que a principal indignação da sociedade civil que 

mobilizou os movimentos após a segunda metade do século XX foi a não 

concretização dos direitos constituídos para grande parte da sociedade.  Além disso, 

havia uma insatisfação com um mundo destruído pela violência das guerras e das 

revoluções sociais, sustentados pelas narrativas que ofereciam interpretações para 

as desigualdades sociais.  

 Nesse momento histórico, surgem as reivindicações pelo cumprimento dos 

direitos já constituídos e também pelo reconhecimento de novos direitos: entre 

outros, pelos direitos das mulheres, dos negros, dos loucos e daqueles que lutavam 
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pelos direitos ambientais. Estes novos direitos são incluídos no rol do terceiro 

conjunto de direitos humanos. E este processo não ocorre de forma linear, ainda 

conforme a argumentação de Mondaini (2006), mas “da mesma maneira que novos 

direitos são conquistados, outros tantos são retirados nesta verdadeira luta em torno 

das leis, fazendo com que seja constante o risco de perda daquilo que se imaginou 

adquirido para sempre”. (Mondaini 2006 p.14). 

 Neste mesmo raciocínio, Araújo Filho (1997) declara: 

“O processo de descoberta e formulação de novos direitos não 
tem fim, uma vez que à medida em que se faz conhecida e 
reconhecida uma certa ordem de direitos, novas expectativas 
nascem para serem exploradas”. (p.70) 

 
 O autor referido também traz elementos ao debate sobre direitos de terceira 

geração. Para ele, os direitos dos povos, como também são chamados, devido ao 

caráter universal que proclamam, são acrescentados aos direitos de liberdade e 

igualdade e se consolidaram no final do século XX, enquanto interesses que não são 

apenas dos indivíduos, mas principalmente de toda à humanidade.  

 Sobre este último conjunto de direitos Mondaini (2006) acrescenta: 

“em suma, o que este ciclo mais recente de expansão dos 
direitos humanos deixa de mais importante é a exigência de 
que a democracia não seja um privilégio de algumas poucas 
elites, mas sim um direito realmente vivido por todos sob a 
forma de uma conquista sem fim”. ( p.143) 

 

 Araújo Filho (1997)  afirma que esta categoria de direitos compreende o 

direito à auto-determinação dos povos, ao desenvolvimento, à paz e de participar do 

patrimônio comum, como o direito ao acesso à tecnologia e à comunicação e o 

direito ao meio ambiente. Sobre este último, o autor focaliza o direito a viver em um 

meio ambiente saudável, não poluído e à constituição de novas bases de 

convivência dos seres humanos com o meio ambiente3.  

 A partir da segunda metade do século XX, a sociedade civil foi fortalecida com 

as lutas dos movimentos sociais que, entre as diversas pautas de reivindicação que 

houve, se fez presente a luta pelos direitos difusos relacionados à defesa do meio 

ambiente, o que proporcionou a garantia legal de necessidades sociais e a  

ampliação da cidadania e do acesso a direitos. 

 Telles (1994) e Dagnino (1994) tratam de um modo particular de cidadania 

                                                 

3 Araújo Filho (1997) faz referência a uma quarta categoria de direitos que incluem o direito à 

democracia, a informação e ao pluralismo. 
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que privilegia a análise da construção democrática por meio de movimentos sociais4. 

Telles (1994) discute o conceito de cidadania tomando a sociedade como ponto 

central da discussão. Uma sociedade contraditória e complexa, não redentora.  Para 

a autora, a cidadania é um modo particular de problematizar a questão dos direitos, 

de como as desigualdades e diferenças são figuradas no espaço público e como 

conflitos e interesses se expressam. A autora propõe pensar os direitos como 

aspectos da estruturação das relações sociais, como princípios que regulam as 

práticas sociais e não apenas como garantias inscritas em lei, conforme o texto 

destaca a seguir: 

“Para além das garantias formais, os direitos estruturam uma 
linguagem pública que baliza os critérios pelos quais os dramas 
da existência são problematizados e julgados nas suas 
exigências de igualdade e justiça”. (Telles, 1994 p.92) 

 
 Mas, afinal, de que cidadania estamos falando? 

 Dagnino (1994) nos dá algumas pistas que serão úteis para compreender um 

sentido da cidadania que concebe o conceito em sua ligação com as experiências 

dos movimentos sociais e das suas lutas por direitos, a partir do aprofundamento 

das estratégias democráticas. 

 Esta perspectiva distingue a nova cidadania gerada a partir dos anos 1980 da 

visão liberal de cidadania, que foi gestada no século XVIII como resposta do Estado 

às reivindicações da sociedade. Em ambas as acepções, estão presentes as noções 

de direitos e de democracia. A diferenciação na nova concepção é a idéia do direito 

a ter direito. Ou seja, não seriam apenas os direitos legalmente constituídos os 

únicos válidos, mas também aqueles que ainda precisam emergir, advindo das lutas 

concretas dos homens e mulheres em movimento. Trata-se também de uma luta 

histórica pela delimitação do que é direito, do que pode ser considerado como tal. 

“Essa concepção não se limita a conquistas legais ou ao 
acesso a direitos previamente definidos, ou a implementação 
efetiva de direitos abstratos e formais e inclui fortemente a 
invenção/criação de novos direitos, que emergem de lutas 
específicas e da sua prática concreta”. (Dagnino, 1994 p. 108) 
 

 A autora ainda aponta que é preciso que haja uma ampliação que transcenda 

o pensamento sobre cidadania apenas como o espaço da relação com o Estado, e 

que considere a sociedade civil no processo de construção democrática com um 

                                                 

4 Faremos uma breve exposição do pensamento das autoras para no próximo tópico, tratarmos 

da emergência destes novos sujeitos coletivos e das estratégias de articulação em rede. 



 

 27 

27 

papel fundamental na conquista de direitos. Conforme o texto afirma: 

“A nova cidadania requer (e até é pensada como sendo esse 
processo) a constituição de sujeitos sociais ativos, definindo o 
que eles consideram ser os seus direitos e lutando pelo seu 
reconhecimento”. (Dagnino, 1994 p. 108) 
 

 A mesma autora aponta que a importância da sociedade civil é pontuada à 

medida em que traz a possibilidade de participar daquilo que está sendo construído, 

colaborar com a constituição de sujeitos cidadãos que se tornam participantes da 

construção de uma cultura de direitos. 

 Em outro trabalho, Dagnino (2002) afirma que o termo cidadania tem 

assumido vários significados nos últimos anos, como parte de uma disputa política 

por sua apropriação. Em suas próprias palavras: “a ênfase na questão da cidadania  

aponta para a importância de assegurar uma das condições mesmas de existência 

da sociedade civil: a vigência de um conjunto de direitos, tomados como parâmetros 

básicos da convivência em sociedade” (Dagnino, 2002, p.10). 

 As conquistas de cidadania apontam na direção da possibilidade de construir 

uma sociedade cada vez mais democrática, em que os diferentes sujeitos sociais 

podem se posicionar em suas lutas e buscar, cada vez mais, que suas 

reivindicações sejam audíveis nos espaços decisórios, reconhecidas como direitos 

legítimos e efetivamente atendidas. 

 

1.2 REDES DE MOVIMENTOS SOCIAIS: UMA NOVA EXPRESSÃO DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS NO FINAL DO SÉCULO XX 

 

 Neste tópico trataremos do surgimento e da consolidação dos movimentos 

sociais a partir da década de 1970 no Brasil. Para subsidiar a análise deste 

momento histórico, estamos partindo do pensamento crítico de Laclau e Moufe 

(2004) para pensar o campo da sociedade civil e as novas estratégias de luta por 

emancipação e autonomia dos sujeitos coletivos. A abordagem de movimentos 

sociais tratada neste trabalho foi construída a partir das formulações de Dagnino 

(2002), Gohn (2003) e Scherer- Warren (2006), especialmente no que se refere ao 

conceito de rede de movimentos sociais. 

 Laclau e Mouffe (2004) negam a existência de um horizonte único para a 

sociedade, em que se alcance uma harmonia plena e completa ausência de 

conflitos. A proposta apresentada pelos autores é de aprofundar e expandir a 
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democracia até que se torne cada vez mais radical e plural. Segundo Mouffe (2003)  

neste modelo de  sociedade democrática, não há o horizonte de erradicar os 

antagonismos. Nas palavras da própria autora, este modelo democrático é: “uma 

sociedade com uma esfera pública vibrante onde muitas visões conflitantes podem 

se expressar e onde há uma possibilidade de escolha entre projetos alternativos 

legítimos”.(Mouffe 2003, p.11). 

 O modelo alternativo de democracia apresentado pela autora não supõe a 

eliminação do poder, mas no exercício do poder em uma arena política em que não 

haja inimigos a serem destruídos, mas adversários, com os quais se discute idéias, 

embora defendendo o direito do outro de expô-las. A posição de adversário não 

elimina o antagonismo, a política democrática permite a possibilidade dos acordos e 

das negociações por meio da expressão livre de interesses divergentes, conforme 

texto a seguir: 

“Tal pluralismo está ancorado no reconhecimento da 
multiplicidade de cada um e das posições contraditórias a que 
esta multiplicidade subjaz. Sua aceitação do outro não consiste 
em tolerar as diferenças; mas em celebrá-las positivamente 
porque admite que sem alteridade e o outro nenhuma 
identidade poderia se afirmar”. (Mouffe, 2003 p.19) 

  
 Este modelo de pluralismo valoriza a diversidade e as discordâncias e 

também cria possibilidades para o exercício dos direitos e para o fortalecimento da 

cidadania. E neste horizonte, nascem as reivindicações, os protestos, as estratégias 

de lutas e os embates políticos que reclamam por necessidades ainda não tornadas 

públicas. 

 Laclau e Mouffe (2004) também rejeitam a concepção de que há sujeitos 

privilegiados que são  responsáveis pela mudança social, ou seja, eles discordam de 

que a transformação da sociedade pode ocorrer, unicamente, pela ação da classe 

trabalhadora. Segundo os autores, as lutas políticas que se opõem a uma infinidade 

de opressões e que entraram na cena pública a partir de 1970 evidenciaram o 

quanto é necessário construir novas concepções de sujeito que expliquem as várias 

possibilidades de identificação e que deem conta da pluralidade das lutas sociais.  

 Segundo as palavras dos autores: 

“Não há posição privilegiada única alguma, a partir de 
que uma continuidade uniforme de efeitos decorra, 
chegando-se até à transformação da sociedade como um 
todo. Todas as lutas, sejam elas dos trabalhadores ou de 
outros sujeitos políticos, entregues a si mesmas, tem um 
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caráter parcial e podem ser articuladas a discursos 
diferentes...não há, portanto, sujeito algum...que constitua 
um ponto de partida absolutamente seguro para a 
transformação social”. (Laclau e Mouffe, 2004 p.61). 

 
  Os mesmos autores também acrescentam que não acreditam que o Estado é 

sempre lócus da dominação e de onde partem todas as injustiças sociais. Para os 

autores, muitas relações de opressão estão situadas na sociedade civil. Assim, em 

ambos os espaços, as possibilidades de lutas e conquistas democráticas são reais e 

possíveis. 

 Os autores referidos apontam que as verdades consideradas evidentes no 

século XX sobre os possíveis rumos da humanidade foram reconsideradas diante do 

surgimento de lutas sociais das minorias étnicas, de protestos pela conservação 

ambiental, pela livre expressão sexual, entre outras.   

 Este movimento de reconfiguração histórica, que conduz também à 

reformulações teóricas, é um processo que vai tomando forma no decurso da 

segunda metade do século XX. Fizemos a opção de iniciar a análise a partir deste 

período, pois ocorre uma aceleração nos processos de resistência e de 

manifestações públicas diante das diversas expressões da desigualdade social. 

 De acordo com Laclau e Mouffe (2004), após a Segunda Guerra Mundial, 

intensificou-se a busca por lucros e a mercantilização de vários aspectos da vida 

social. Este novo cenário gerou muitas mudanças nas relações sociais, inclusive, 

impulsionou o surgimento de muitas lutas de resistência às novas formas de 

subordinação. Muitas dessas resistências contestaram as formas de opressão que 

eram resultado do modo de apropriação de riqueza, o capitalismo, e seus efeitos 

sobre a vida das pessoas. Como exemplo, os autores trazem o movimento 

ambientalista, que resistiu à apropriação indevida do meio ambiente e à degradação 

dos recursos naturais. 

 O segundo pós-guerra foi um momento de crise de legitimação do capital e de 

busca por oferecer uma alternativa capitalista ao modelo de socialismo que se 

desenvolvia no leste europeu. Deste modo, muitas reivindicações populares, que 

foram pauta de lutas de resistência da sociedade contra as precárias condições de 

vida de grande parte da população, foram  atendidas pelo Estado, nos anos 

considerados dourados do capitalismo, o chamado - Welfare State - o Estado 

interventor que passou a incluir em suas agendas o atendimento às demandas 

sociais exigidas pela sociedade civil. 
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 Este modelo de Estado, que não apresentou as mesmas configurações em 

todos os países em que foi desenvolvido, vigorou no ocidente europeu até o final da 

década de 1960, quando o capitalismo no mundo inteiro sofreu as consequências de 

uma crise de super produção e inicia uma série de ajustes para conter a crise e 

estabelecer novos moldes de relação com  a sociedade. 

 Nesta busca por respostas aos efeitos da crise capitalista, o ideário neoliberal 

foi o caminho utilizado para conter os problemas gerados pelo novo momento da 

economia mundial. Scherer-Warren (2006) afirma que, na contramão deste 

movimento, os movimentos sociais se organizaram para buscar alternativas políticas 

de superação da crise por meio dos protestos, das mobilizações e das ações 

coletivas. 

 De acordo com a autora, os movimentos sociais construíram suas práticas a 

partir de três processos: primeiro, sobre a ideia de exclusão, buscando soluções 

alternativas diante de todas as formas de dominação, exploração e empobrecimento. 

Segundo, refletindo sobre a cidadania, pensando em formas de fiscalizar as ações 

do Estado e terceiro, sobre a ideia de cultura e autonomia, visando defender e 

respeitar as diversidades culturais, mas combatendo os fundamentalismos. 

 Scherer-Warren (1999) também analisa o surgimento dos sujeitos coletivos a 

partir do momento histórico em que estes emergem  - a era da globalização – e para  

tornar claro ainda mais como ocorre este processo, ela apresenta quatro cenários da 

globalização: homogeneização da cultura, que tem a ver com a política neoliberal e 

com a cultura de massa que busca instigar. Um grande efeito é a valorização do 

consumo e a criação de uma cultura dos direitos de quem paga, em detrimento do 

cidadão detentor de direitos, desconfigurando as conquistas históricas por cidadania. 

 O segundo cenário trata da fragmentação da vida societária. Esta 

caracterização é para muitos a expressão da supremacia do neoliberalismo, do fim 

das grandes narrativas de interpretação das desigualdades sociais, e da utopia do 

individualismo. O terceiro refere-se às reações fundamentalistas, às afirmações de 

fundamentalismos tradicionais e à busca de proteção em determinadas doutrinas 

para enfrentar os processos de homogeneização da cultura. O quarto cenário 

corresponde à hibridação cultural e identitária, que tem o sentido de encontros de 

culturas locais e identidades específicas, mediadas por movimentos sociais. A autora 

afirma que este processo é  o mais propício para o desenvolvimento de uma 

cidadania planetária. 



 

 31 

31 

 Conforme apresentado por Scherer-Warren (1999), a globalização não é uma 

imagem homogênea, mas uma teia complexa em que há conflitos e desafios, mas 

também possibilidades de constituição de uma esfera democrática e de lutas por 

cidadania, por meio dos agentes coletivos que entram em cena a partir da 

organização de seus interesses e necessidades em demandas públicas.  

 Os movimentos sociais, ainda conforme a autora citada, reagem aos 

processos de opressão e desigualdade por meio de três processos distintos: o 

primeiro deles se refere às denúncias, às oposições organizadas e aos protestos. 

Outra forma de reação é a constituição de parcerias para resolução de problemas 

sociais e também reagem criando projetos alternativos e propostas de mudança. 

Scherer- Warren (1999) deixa claro que estes processos não são independentes, 

eles podem ocorrer simultaneamente em um mesmo movimento. 

 Cabe, neste momento da discussão, pontuar a concepção de movimentos 

sociais que a autora defende e que consideramos a mais apropriada para a 

argumentação que pretendemos construir. Antes de apresentar o conceito, ela faz 

uma diferenciação entre sujeito social (trata-se de uma construção que torna o 

indivíduo um ator comprometido com as questões de sua época), associações civis 

(formas organizadas de ações coletivas criadas por sujeitos sociais em torno de 

projetos comuns) e movimentos sociais. Sobre estes últimos, trazemos a definição 

da própria autora: 

“Movimento social é um conjunto mais abrangente de práticas 
sociopolíticas culturais que visam a realização de um projeto de 
mudança (social, sistêmica ou civilizatória), resultante de 
múltiplas redes de relações sociais entre sujeitos e 
associações civis. É o entrelaçamento da utopia com o 
acontecimento, dos valores e representações simbólicas com o 
fazer político ou com múltiplas práticas efetivas. Pode-se pois 
falar de movimentos pela paz, ecológico, feminista, negro, de 
direitos humanos, de democratizaçao da esfera pública, de 
combate à pobreza ou exclusão social, e assim por diante. 
Portanto, movimentos sociais é a síntese de múltiplas práticas, 
produto das articulações de sujeitos e  associações civis”. 
Scherer-Warren (1999 p.16) 

  
 Este conceito é bastante amplo, porém traz alguns elementos-chave para 

nossa análise. Destacamos a afirmação de que é um conjunto de práticas, 

direcionadas a um  projeto de mudança, que é formulado por vários sujeitos sociais 

e associações civis articulados em rede. O conceito da autora define de que 

movimentos sociais tratamos neste trabalho dissertativo: movimentos que elaboram 
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práticas concretas, que não se limitam a protestos ou mobilizações pontuais, que 

possuem um projeto comum, e que não são um sujeito coletivo isolado em sua 

localidade, mas um pulsar na sociedade repleta de vários atores, ideias, 

sentimentos, vontades coletivas e ações em rede. É esta caracterização que 

consideramos adequada para pensar movimento social na contemporaneidade. 

 Também concordamos com Gohn (2003) quando afirma que os movimentos 

estão atuando em quatro dimensões da vida social: defesa das culturas locais, 

buscando substituir o modelo de civilização voltado para o mercado e valorizando 

mais o ser humano e suas culturas; reivindicação da ética na política, orientando a 

população sobre seus direitos e em como exercer vigilância sobre o Estado; alcance 

do cotidiano das populações  e construção da autonomia a partir de uma concepção 

diferente da que havia na década de 1980. 

 Sobre este último âmbito de atuação dos movimentos sociais é importante 

fazer uma observação. Gohn (2003) esclarece que falar em autonomia hoje não 

significa o mesmo que tratar o tema no final do século passado. O conceito atual não 

significa estar isolado ou de costas para o Estado, mas ter autonomia no sentido de 

ter projetos, pensar nos interesses dos grupos envolvidos, ter um planejamento e 

estratégias de ação. A autora define este novo posicionamento como crítico, mas 

sem deixar de apresentar propostas para resolução dos problemas apresentados.  

 A autora também afirma que houve um declínio nas manifestações públicas 

nos movimentos sociais organizados após a democratização. Alguns analistas até 

sugeriram que os movimentos sociais estavam em crise, entretanto para a autora, na 

década de1990, surgem novas formas de participação popular e de engajamento 

nas lutas sociais diferentes das ocorridas nas décadas de 1970/1980. Surgem os 

fóruns e as redes de movimentos sociais. Estas novas formas de organização dos 

movimentos sociais são mais abrangentes, geram grandes diagnósticos dos 

problemas sociais e definem metas e objetivos para solucioná-los.  

 Ainda de acordo com o pensamento de Gohn (2003), os movimentos sociais 

sempre foram heterogêneos tanto nas temáticas quanto nas demandas. O que 

ocorre com o surgimento das redes na década de 1990 é que muitas das demandas 

específicas dos movimentos são articuladas com outros movimentos e sujeitos 

sociais e também entram nas pautas das discussões sobre políticas públicas. 

  Scherer – Warren (1999) afirma que o surgimento de muitas redes de 

movimentos sociais na década de 1990 atribui-se às transformações no sistema 
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político (busca de mais visibilidade para as ações dos movimentos); aos fatos 

históricos que tem estimulado a autodeterminação da sociedade civil; o 

desenvolvimento tecnológico que tem facilitado a comunicação; crise nas teorias de 

interpretação da realidade social que privilegiavam a análise da centralidade da 

classe trabalhadora e o movimento internacional que apoia a formação de redes 

nacionais. 

 A autora indica caminhos de análise das redes: 

“Essas redes de movimentos podem ser definidas como 
interações horizontais e práticas sociopolíticas pouco 
formalizadas ou institucionalizadas entre organizações da 
sociedade civil, grupos e atores informais, engajados em torno 
de conflitos ou de solidariedades, de projetos políticos ou 
culturais comuns, construídos ao redor de identidades e valores 
coletivos”. (Scherer-Warren, 1999 p.50) 

 

 Scherer-Warren (2006) acrescenta que os movimentos sociais que se 

organizam por meio de fóruns e redes de movimentos e lutam por direitos enfrentam 

dois desafios: a passagem de uma organização que possuía uma identidade única, 

para  as redes multi-identitárias e plurais e a ampliação e complexificação das 

temáticas a serem abordadas, como também as dificuldades em definir as 

prioridades. 

 Para a autora referida, as identidades tendem a ser cada vez mais plurais em 

nossa sociedade globalizada e multicultural. Surgem diversas dimensões de opções 

políticas e de valores, entre eles, o respeito à diversidade cultural, a sustentabilidade 

social e ambiental, liberdade, paz, entre muitas outras. 

“As redes por serem multiformes, aproximam atores sociais 
diversificados – dos níveis locais aos mais globais, de 
diferentes tipos de organizações e possibilitam o diálogo da 
diversidade de interesses e valores”. (Scherer-Warren 2006, 
p.4) 
 

 A autora também acrescenta que a participação dessas redes em espaços de 

deliberações coletivas, como conselhos e conferências, pode promover uma 

democratização das relações sociais e influenciar também a forma como são 

conduzidas as políticas públicas.  

 Gohn (2003) afirma que os principais movimentos sociais atuam por meio de 

redes sociais tanto locais quanto regionais, nacionais e internacionais. Estas redes 

articulam ações coletivas que agem como resistência à exclusão. A autora define 

redes como:  
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“estruturas da sociedade contemporânea globalizada e 
informatizada. Elas se referem a um tipo de relação social, 
atuam segundo objetivos estratégicos e produzem articulações 
com resultados relevantes para os movimentos sociais e para a 
sociedade civil em geral”. (Gohn, 2003 p.15) 

  
 Entretanto, esta forma de organização não é isenta de conflitos e 

desencontros, mas também traz a possibilidade aos movimentos sociais de 

encontrarem objetivos comuns em suas lutas por cidadania. Para a autora, a 

articulação de várias lutas e interesses vem produzindo a defesa de um sujeito 

social, não mais unitário, mas plural, cujos interesses e aspirações são também 

plurais. 

 

1.3 MOVIMENTOS AMBIENTALISTAS 

   

 Neste tópico iremos tratar de modo mais específico do conceito de 

desenvolvimento sustentável, das lutas em torno da questão ambiental e da 

organização  dos movimentos ambientalistas para participar das formulações de 

respostas à crise ambiental e construir, democraticamente, um mundo mais justo e 

com respeito ao meio ambiente. 

 Mondaini (2006) afirma que, na segunda metade do século XX, a humanidade 

começou a se dar conta dos limites de desenvolvimento do planeta. A partir da 

década de 1960, as primeiras reflexões foram formuladas em torno da ideia de que 

era preciso elaborar um tipo de desenvolvimento que não agredisse o meio 

ambiente, ou seja, buscava-se a conciliação entre desenvolvimento econômico, 

social e ambiental, o que posteriormente chamou-se de desenvolvimento 

sustentável. 

 Canelón Pérez (2004) afirma que a ideia de um modelo de desenvolvimento 

que mantivesse o progresso humano, não apenas em alguns lugares ou por algum 

tempo, mas em todo planeta foi primeiramente formulado pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento5 criada pela ONU em 1983. 

 Esta Comissão  propôs o  conceito de desenvolvimento sustentável, um 

modelo de desenvolvimento que garantisse a qualidade de vida hoje e a mantivesse 

                                                 

5  Essa comissão realizou uma avaliação dos problemas ambientais relacionadas ao 

desenvolvimento econômico. Seu trabalho resultou na publicação de um relatório intitulado "Nosso 
Futuro Comum", em 1987.  Fonte: Revista Pedagogia e Comunicação Disponível 
em:www.educação.uol.com.br 
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para as gerações futuras, sem destruir os bens naturais que a Terra possui.  

 Para Mondaini (2006), o novo conceito de desenvolvimento sustentável 

adquiriu caráter de consenso mundial principalmente a partir da ECO-92. Nesta 

conferência foram lançadas diretrizes voltadas para este novo padrão de 

desenvolvimento que propõe conciliar proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica. A proposta de expandir o conceito para se tornar referência para todas 

as nações está expressa no princípio 27 da Declaração do Rio6: 

“Os Estados e os povos deveriam cooperar, de boa fé e com 
espírito de solidariedade, na aplicação dos princípios 
consagrados nesta declaração e no posterior desenvolvimento 
do direito internacional na esfera do desenvolvimento 
sustentável”. 

  
 Na Conferência do Rio, em 1992, foi lançada a Agenda 21 – que dispunha 

sobre este novo padrão de desenvolvimento, buscando estabelecer uma nova 

parceria global entre os Estados e indivíduos para elaborar acordos que respeitem o 

meio ambiente. É oportuno pontuar o questionamento de Mendonça (2009) quanto à 

real concretização deste modelo de desenvolvimento: 

“O conceito de desenvolvimento sustentável, apoiado numa 
visão ética indiscutível, comprometida em preservar a natureza 
para as gerações futuras, tornou-se consensual em quase todo 
o mundo. No entanto, a sua viabilidade prática ainda precisa 
ser avaliada, pois é difícil definir até que ponto a exploração 
econômica é compatível com a manutenção de um ambiente 
saudável”. (Mendonça, 2009 p.1) 

 
 

 Concordamos que adotar um padrão de desenvolvimento sustentável para o 

planeta é um grande passo na construção de um mundo mais justo e 

ecologicamente saudável e, de certa forma, é resultado das discussões 

internacionais sobre meio ambiente, que foram pauta das conferências mundiais7 

que buscaram diretrizes para o desenvolvimento do planeta.  Entretanto, apenas 

entrar em acordo a respeito de diretrizes não é o suficiente. É necessário que haja 

urgência na concretização de políticas ambientais sérias em todas as nações, que 

protejam o meio ambiente, considerando as especificidades de cada região e as 

populações que integram os diversos ecossistemas terrestres. 

                                                 

6  Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, de 1992. 

disponível em www.ufpa.br. Acesso em 04/06/2009. 

7   A respeito destas conferências e de seus principais resultados, discutiremos no capítulo 
posterior. 

http://www.ufpa.br/
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 As lutas ambientalistas se voltaram contra a cultura do consumismo e o 

modelo de desenvolvimento capitalista que, basicamente, não tinha regras quanto 

aos usos dos bens naturais. Portanto, estes movimentos lutaram para que houvesse 

leis específicas para as nações quanto às questões ambientais. Os movimentos 

ambientalistas, que foram formados principalmente após a segunda guerra mundial, 

foram bastante influenciados pelo pacifismo de Gandhi, que defendia a resistência 

sem o uso de armas.  

 Castells (1999) afirma que foi grande o impacto cultural do movimento 

ambientalista na segunda metade do século XX. Para o autor, nem devemos tratar 

de movimento ambientalista diante da complexidade e diversidade de manifestações 

em cada país. Para ele, o que surge como movimento ambientalista na década de 

1960 é uma nova forma de movimento social descentralizado, multiforme, orientado 

à formação de redes e com alto grau de alcance, tendo se tornado um tema 

inquestionável para os diversos atores da sociedade em geral e também do Estado.  

 Ribeiro (2003) afirma que, nesta mesma década, o ambientalismo 

fragmentou-se em diversas lutas de defesa ao meio ambiente. Entre estes estão os 

radicais, que defenderam, no final do século passado, o retorno ao campo e o 

consequente abandono das cidades e do progresso. Este grupo percebeu que os 

impactos da ação capitalista está em toda parte e resolveu lutar contra o sistema 

dentro das cidades, com o que se chamou ecoterrorismo, pois eles começaram a 

destruir lojas e campos, que simbolizassem a desnaturalização da vida humana, 

expressão do modo capitalista de produzir. 

 Uma outra corrente apontada por Ribeiro (2003) são os desenvolvimentistas. 

Estes acreditam que é possível promover um tipo de desenvolvimento que  seja 

mais adequado à conservação do planeta, para que os recursos sejam utilizados 

sem serem esgotados. 

 No Brasil, as lutas ambientalistas ganham visibilidade pública na década de 

1950. As reivindicações eram variadas, ganhando corpo e consistência a partir de 

1970 com as discussões sobre o uso de defensivos agrícolas e com a poluição do 

ar. Na década de 1980, houve grande movimentação para garantir que a 

Constituição de 1988 incluísse temáticas ambientais, o que de fato ocorreu, embora 

saibamos que há muito caminho a percorrer no que concerne à sua aplicação. 

 Ainda segundo Ribeiro (2003), na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Humano, ocorrida no Rio em 1992, houve um 
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importante encontro dos ambientalistas com os movimentos sociais e desse 

encontro surgiram fecundas discussões a respeito da responsabilidade da larga 

produção industrial e do consumo nos processos de destruição ambiental. Também 

entrou em pauta que a pobreza das populações era um fator condicionante da opção 

de viver em áreas de risco ou em áreas naturais, que deveriam ser protegidas.  

 É importante destacar que o autor associa o tema do ambientalismo às lutas 

pela cidadania. Pois, independentemente da diversidade das lutas e dos 

posicionamentos do movimento, todos estão engajados em uma luta pelo equilíbrio 

da apropriação dos recursos naturais, para promover mais qualidade de vida para 

todos e garantir um meio ambiente vivo para as futuras gerações. Para o autor, a 

base material da vida é apropriada indevidamente por uma parcela mínima da 

população mundial e o pior, sem qualquer reposição. Esta é a base da crítica 

ambientalista. 

 Ribeiro (2003) ainda afirma que a sustentabilidade poderia se tornar uma 

referência nas relações entre os seres humanos e entre estes e o meio ambiente. 

Mas existe um paradoxo: como conseguir esta relação diante da racionalidade 

produtivista e da sociedade do consumo que prioriza cada vez mais a busca 

desenfreada por lucros? Diante desta contradição, o termo desenvolvimento 

sustentável pode representar interesses diversos.  Ribeiro (2003) nos indica um 

horizonte: 

“Só seria oportuno acreditar na sustentabilidade se por meio 
dessa referência se instalem novas relações sociais que 
permitam uma outra apropriação dos recursos naturais, menos 
voraz e mais equânime. Uma apropriação marcada pela 
diminuição da desigualdade social e pela diminuição da 
pobreza no mundo”. (Ribeiro, 2003, p.414) 

 
 E ainda: 

 

“Apenas com a instalação de um outro modo de vida, baseado 
em novas premissas culturais, seria possível vislumbrar um 
devir inovador e sustentável. Não é possível manter um sistema 
excludente como o atual, que isola a imensa maioria da 
população mundial do direito ao acesso e uso dos recursos 
naturais”. Ribeiro (2003, p.415) 

 
 Com estas considerações, o autor defende que a sustentabilidade pode ser 

uma fonte de cidadania. O que é necessário, e ainda está por vir, é a devida 

apropriação dos bens naturais, de modo que toda a população seja abastecida com 
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igualdade. Esta reflexão do autor aponta para a democratização dos recursos 

naturais, para não colocar em risco a vida dos seres humanos no planeta nem o 

esgotamento do meio ambiente. 

 Para Castells (1999), a resolução dos problemas ambientais requer a 

transformação dos meios de produção, de consumo, da organização da vida social e 

de nossas vidas pessoais. Ou seja, seria o desenvolvimento de uma nova cultura e 

uma reversão nas formas de pensar a economia, a sociedade e a natureza. E é 

nesta direção que apontam as lutas dos movimentos ambientalistas. 

 Scherer-Warren (1999) aponta que um dos potenciais dos movimentos 

ambientalistas é seu empenho em conectar conhecimento, valores morais e prática 

política. E nesta tentativa, eles defendem tendências de utopias diversas de 

transformação do meio ambiente. A primeira é a utopia cientificista: esta tendência 

acredita que é o avanço da ciência e da tecnologia que vai reconquistar o equilíbrio 

ecológico. Não considera suficientemente o papel dos movimentos sociais. A 

segunda utopia é a fundamentalista: acredita na restauração do meio ambiente 

através do resgate dos valores e tradições culturais: os movimentos sociais só 

seriam importantes em seu próprio habitat. E por último, os ecologistas de 

transformação: estes buscam conhecimento, ética e práticas político-culturais, para 

perceber os movimentos em suas múltiplas interações. 

 A autora também afirma que as redes ambientalistas tiveram papel importante 

na proposição de políticas públicas ambientais que atendessem mais 

adequadamente as necessidades das pessoas, sem agredir o meio ambiente. 

Surgem, portanto, várias oportunidades para os atores ambientalistas atuarem em 

políticas públicas. Estas oportunidades ocorreram tanto nas parcerias com o poder 

público, quanto nas possibilidades de pressão política, na formação da opinião 

pública e também nos processos de vigília cidadã, fiscalizando as políticas e 

cobrando em relação à legislação ambiental. 

 As lutas pela defesa do meio ambiente tem trilhado um caminho novo para a 

cidadania. Seja qual for o objeto específico de lutas, tais como acesso à terra, à 

água, entre muitos outros, as lutas ambientais sempre se referem à busca pela 

conservação dos bens naturais, à indignação diante da apropriação privada e à falta 

de acesso sustentável dos recursos ambientais pelos seres humanos.   

 Scherer-Warren (1999) conclui que estas redes de movimentos sociais que se 

mobilizam em torno da causa ambiental e dos conflitos ecológicos tem construído 
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um modelo de cidadania que se dispõe a articular meio ambiente e justiça social e 

busca a configuração de uma cidadania planetária.  

 Neste capítulo, fizemos uma breve introdução sobre a historicidade das 

demandas por direitos humanos, destacando a ampliação do conceito para abarcar 

as recentes conquistas no campo dos direitos difusos ou de terceira geração. 

Também discutimos sobre o conceito e os suportes teóricos da temática de 

movimentos sociais, principalmente a partir da noção de redes. Acreditamos que as 

conquistas legais de direitos e sua efetiva concretização são resultado das lutas 

sociais por cidadania e pelo acesso democrático aos bens coletivos. Como vimos, os 

movimentos sociais que tem se articulado em redes tem conseguido muito mais 

força e visibilidade para suas demandas e reivindicações  e tem tido maiores 

resultados em suas lutas por cidadania.  Percebemos que as estratégias de ação 

desses movimentos variam conforme houver possibilidades de trabalhar 

conjuntamente com o Estado. Ao mesmo tempo em que estas redes articulam-se 

com o poder público para propor e executar políticas públicas, também buscam criar 

um movimento autônomo que pressione o Estado a garantir e ampliar direitos.

 Consideramos que somente por meio das lutas sociais, direitos legalmente 

constituídos são efetivados, portanto, atribuímos à estas redes grande importância 

neste papel de negociar, propor e controlar a ação estatal. E é também por meio 

destas redes em ação que importantes direitos já reconhecidos formalmente tornam-

se parte do cotidiano de muitas famílias. 

 No próximo capítulo, apresentaremos o debate nacional e internacional sobre 

as águas, destacando as várias concepções presentes nas discussões mundiais e 

no tratamento dispensado às águas na legislação hídrica brasileira. 
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CAPÍTULO 2 - O DEBATE SOBRE ÁGUA NO MUNDO E NO BRASIL 

 

Neste capítulo iremos introduzir uma breve discussão sobre o debate  

internacional a respeito das águas a partir da década de 1970, para em seguida, 

apontar alguns elementos que nos ajudarão a compreender os usos históricos das 

águas no Brasil e a mediação das políticas hídricas brasileiras. 

 Este capítulo está organizado em dois tópicos: o primeiro vai caracterizar as 

discussões e acordos mundiais recentes sobre as águas, a partir de um relato das 

conferências internacionais e dos principais resultados e documentos produzidos 

nestes encontros. Em seguida, abordaremos as três concepções que se formaram 

em torno da temática a partir destes debates internacionais. O segundo tópico trata 

das águas no Brasil, das referências históricas dos usos das águas e dos 

dispositivos constitucionais que garantem a política hídrica partir da década de 1930, 

que é o marco do início do processo de industrialização brasileira. 

  

2.1 AS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS SOBRE ÁGUA E MEIO AMBIENTE 

  

 Optamos por utilizar neste trabalho o termo águas em detrimento do conceito 

de recursos hídricos. Esta escolha se justifica pela abordagem de água como bem 

comum e direito coletivo que iremos sustentar em nossos argumentos. É importante 

destacar o posicionamento de Rebouças quanto à diferença entre os termos: 

 

“O termo água refere-se, regra geral, ao elemento natural, 
desvinculado de qualquer uso ou utilização. Por sua vez, o 
termo recurso hídrico é a consideração de água como bem 
econômico, passível de utilização com tal fim”.  
(Canelón Pérez, 2004 apud Rebouças 2002, p. 1) 

  
 

 Segundo Canelón Pérez (2004) a água da Terra se “autocontrola”, é o que se 

chama de ciclo hidrológico. Este processo garante que as águas do planeta não se 

extinguam, mas apenas circulem, permanecendo constantes em seus volumes, se 

modificando apenas localmente. Este movimento se inicia com a evaporação das 

águas da terra e dos oceanos e sua posterior precipitação em forma de chuva. De 

acordo com o autor, 

“Tudo isso faz saber que a água não desaparece, só se 
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transforma, e que essa transformação pode ser produzida por 
vários elementos, como o clima e a natureza em geral, ou 
pelas pessoas quando desmatam, poluem, ou fazem uma 
barragem. Portanto, quando se fala de escassez de água, essa 
tem a ver com um contexto determinado num lugar específico, 
e não com uma escassez efetiva no planeta, quer dizer, a água 
que falta num canto pode estar causando enchentes em outro.” 
(Canelón Pérez, 2004 p. 2-3) 

 
 

 Concordamos com o autor quando fala que não há escassez efetiva de água 

no mundo. Por outro lado, não podemos desconsiderar as estatísticas da falta de 

acesso a este bem vital para todo ser vivo. De acordo com Selborne (2001) 1,4 

bilhão de pessoas, o que representa 25% da população mundial não tem acesso ao 

fornecimento regular de água e 2,9 bilhões tem falta de serviços sanitários básicos. 

O autor também defende que a água  

“tornou-se também um símbolo da equidade social, pois a crise 
da água é sobretudo de distribuição, conhecimento e recursos, 
e não de escassez absoluta. Assim, a maior parte das decisões 
relativas aos recursos hídricos implicam problemas de acesso 
e privação”.  (Selborne, 2001 p. 22) 

 
 O autor faz uma abordagem apropriada, pois considera que o problema de 

muitas pessoas estarem em situação de insegurança hídrica não corresponde a uma 

suposta falta de água no mundo, mas às restrições quanto ao acesso à água em boa 

quantidade e qualidade para atender as necessidades de todos. O autor também 

afirma que seria necessário que houvesse uma priorização adequada do acesso à 

água, para que as necessidades essenciais da humanidade e dos ecossistemas 

fossem atendidas para em seguida, ser destinada a outros usos. 

 John (2007) afirma que a grande barreira de acesso à água doce é a 

desigualdade social. Segundo o autor, são os pobres os primeiros atingidos  com a 

falta de água e com os desastres hídricos, pois são eles que estão expostos e 

desprotegidos diante dos efeitos das secas, da desertificação e das inundações, 

embora eles não sejam os principais responsáveis pelas agressões provocadas ao  

meio ambiente. 

 Scotto (1997) afirma que: 

“A degradação do meio ambiente é o resultado de um tipo de 
modelo econômico no qual as políticas ambientais estão 
subordinadas a determinados interesses que na maior parte 
das vezes, contrariam o interesse das populações efetivamente 
atingidas pelo problema ambiental.” (p. 12) 
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 Concordamos que o processo de organização do modelo capitalista de 

produção e sua consolidação acelerou sobremaneira o processo de destruição da 

natureza e de modo particular, dos mananciais hídricos.  

 Um dos processos que tem sérias implicações no abastecimento de águas 

nas cidades é a explosão demográfica, que segundo Rebouças (2004) já era uma 

realidade no mundo capitalista desde a revolução industrial no século XIX. A 

concentração de pessoas nas áreas urbanas para o trabalho fabril acelerou a 

demanda por água em níveis ainda não conhecidos anteriormente.  

 A aceleração da industrialização e do crescimento econômico, conforme 

aponta John (2007), principalmente nos setores da agricultura irrigada, da geração 

de energia, indústria e transporte, fez dobrar o consumo de água no século XX. Este 

crescimento, desenfreado e insustentável, tem trazido danos irreparáveis à toda a 

população mundial. 

 Tundisi (2005) acrescenta que as atividades industriais, a falta de 

saneamento, desvio e o assoreamento de rios, depósito de resíduos em áreas 

impróprias e o desmatamento das florestas são os grandes agressores das águas, 

causando destruição de mananciais, alteração do volume dos reservatórios, perda 

da diversidade biológica e expansão de muitas doenças. 

 A partir da segunda metade do século XX, os governos passaram a dar mais 

atenção às consequências ambientais e hídricas do modelo de desenvolvimento 

capitalista. Foram realizadas, neste período, diversas conferências e fóruns 

internacionais para buscar soluções e acordos entre as nações a respeito destes 

temas. Essas discussões também estavam presentes em outros espaços, mas 

queremos destacar o papel desses grandes encontros internacionais na formulação 

de diretrizes para as nações que de certa forma, orientaram o modo como as nações 

trataram as águas em suas constituições. A este respeito declara Canelón Pérez 

(2004): 

“As conferências internacionais geraram discussões globais a 
respeito da problemática da escassez e do saneamento da 
água e, em alguns casos, produziram declarações e planos de 
ação para auxiliar na tomada de decisões dos governos, 
sobretudo, nos países chamados de terceiro mundo” (p. 12) 
 

 Diante da relevância destes encontros, optamos por relacionar a seguir os 

encontros considerados mais importantes por Rebouças (2004) e Canelón Pérez 
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(2004). Ambos os autores relacionam e descrevem os principais encontros 

internacionais sobre água e meio ambiente realizados no período 1970 até 2009.  

 

QUADRO 1 - Principais conferências internacionais sobre água e meio ambiente 

Temática Ano País de realização 

Conferência sobre o Meio Ambiente 1972 Estocolmo / Suécia 

Primeira Conferência Internacional sobre a Água  1977 Mar del Plata /Argentina 

Consulta global sobre água segura e saneamento 1990  Nova Délhi / Índia 

Conferência sobre água e o meio ambiente 1992 Dublin/Irlanda 

Conferência das Nações Unidas sobre meio 

ambiente e Desenvolvimento 1992 

Rio de Janeiro / Brasil 

Primeiro Fórum mundial sobre Água 
1997 

Marrakesch / Marrocos  

Conferência Internacional da Água  1998 Paris / França 

Segundo Fórum Mundial sobre Água 2000 Haia / Holanda  

Conferência Internacional sobre Água Doce 2001 Bonn / Alemanha 

Conferência de Johannesburgo (a Rio + 10) 2002 Johannesburgo/ África do Sul  

Terceiro Fórum Mundial da Água 2003 Kyoto/Japão 

Quarto Fórum Mundial de Água 2006 Cidade do México / México 

Quinto Fórum Mundial de Água 2009 Istambul / Turquia 

Fonte: Rebouças (2004) e Canélon Pérez (2004) 

 

 Dentre estas conferências, há alguns encontros que, no nosso entendimento, 

tiveram mais influência nas discussões sobre água no mundo e contribuíram mais 

efetivamente na formulação das propostas e diretrizes internacionais para a questão 

hídrica. Faremos a seguir um breve relato de cada um desses encontros. 

 A Conferência Internacional sobre Água em Mar del Plata, ocorrida na 

Argentina em 1977 foi, segundo Canélon Pérez (2004) a primeira a tratar o problema 

da escassez de água no mundo. O objetivo dessa conferência foi buscar um nível de 

preparo entre todos os países que ajudasse o mundo a escapar da crise da água, 

para assegurar que houvesse água de boa qualidade para todas as populações por 

meio da formulação de políticas públicas específicas. 
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  O mesmo autor acrescenta que nesta conferência foi aprovado o “Plano de 

Ação de Mar Del Plata” que fazia várias recomendações sobre o manejo de água, a 

poluição, o ambiente, a saúde e mais 12 resoluções sobre áreas específicas. Este 

Plano de Ação declarou a década de 1980 como “Década internacional do 

fornecimento de água potável e do saneamento”. 

 A  Conferência Internacional sobre a Água e o Meio ambiente foi o segundo 

grande encontro internacional sobre água organizado pela ONU e ocorreu em 

janeiro de 1992 em Dublin, na Irlanda. Capriles (2007) indica que tratou-se de um 

encontro de técnicos e especialistas na temática e que foi produzido um programa 

de ação intitulado: “A Água e o Desenvolvimento Sustentável”. Canelón  Pérez 

(2004) pontua que foi produzida também a Declaração de Dublin, documento que 

trazia os seguintes princípios:  água doce foi definida como elemento finito e 

vulnerável;  a gestão da água deveria contar com a participação dos usuários; 

participação das mulheres na proteção e gestão das águas e o valor econômico da 

água. Este último princípio traz a discussão sobre privatização das águas e para o 

autor citado, é um retrocesso em relação a consideração de que a água devia servir 

prioritariamente ao consumo humano, conforme estabelecido na Conferência de Mar 

del Plata. 

 A maior e mais importante Conferência do século XX sobre a questão 

ambiental foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Humano – conhecida também como RIO – 92 (que foi também o 

maior encontro entre as nações depois da Segunda Guerra Mundial). Os principais 

resultados deste encontro foi a produção da Declaração do Rio8 e da Agenda 219 e a 

adoção do conceito de desenvolvimento sustentável como parâmetro para a relação 

com o meio ambiente em todo planeta. 

 Na avaliação de Mondaini (2006), a Agenda 21, que foi a expressão do 

acordo internacional resultante das discussões da Conferência do Rio em 1992, 

coloca o ser humano no centro das preocupações com o desenvolvimento 

sustentável, para que este tenha uma vida saudável e produtiva. 

                                                 

8  Um conjunto de 27 princípios pelos quais deve ser conduzida a interação dos seres humanos 

com o planeta (www.ana.gov.br) 

9 Programa de ação com 40 capítulos que trata uma nova parceria global baseada em acordos que 
respeitem os direitos de todos os Estados e indivíduos e protejam o meio ambiente (Mondaini, 
2006) 
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 Os princípios fundamentais apresentados neste documento, entre outros 

também importantes, referem-se às direções quanto às políticas de meio ambiente 

para cada Estado, tendo a proteção ambiental como parte integrante do 

desenvolvimento; as responsabilidades comuns e diferenciadas sobre saúde e a 

integridade do ecossistema terrestre; a orientação para que os Estados reduzam e a 

longo prazo, eliminem padrões insustentáveis de produção; adoção de legislação 

ambiental eficaz; criação de normas de responsabilidade e indenização por efeitos 

danosos causados ao meio ambiente e notificação dos desastres naturais ou outras 

emergências. Nos princípios propostos foram destacados a participação dos grupos 

de pessoas que secularmente foram submetidas à opressão, a dominação e 

ocupação, tais como  as mulheres, as populações indígenas e os jovens, para 

participarem na gestão ambiental e da promoção do desenvolvimento sustentável. 

 Canelón Peres (2004) também aponta que a Agenda 21 propõe cinco 

direções principais de organização de gestão das águas: desenvolvimento e 

gerenciamento de recursos hídricos; provisão de água potável, de saneamento 

básico para toda a população; água para produção sustentável de alimentos e 

desenvolvimento rural; proteção dos recursos hídricos, dos ecossistemas aquáticos 

e da qualidade da água e promoção de tecnologias e ações que integrem os setores 

público e privado no desenvolvimento e na inovação tecnológica. Estes 

direcionamentos foram fundamentais nos demais Fóruns e Conferências sobre água 

que houve a partir da RIO-92. 

 Em 1996, foram criadas duas organizações internacionais: World Water 

Council (WWC)  - O Conselho Mundial de Água, e a Global Water Partnership 

(GWP) - Parceria Global da Água. Ambas as organizações foram criadas pelo Banco 

Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Estas organizações eram parceiras das principais corporações de água e nas suas 

atuações, reafirmaram o valor econômico da água e a privatização como alternativa 

para o setor hídrico. 

 A WWC foi impulsionadora da idéia de se realizarem Fóruns Mundiais sobre 

água, conforme citação abaixo: 

“A ideia de realizar um Fórum Mundial Sobre a Água foi 
promovida pelo Conselho Mundial da Água como uma iniciativa 
que possibilitasse a conscientização do mundo e o começo de 
um processo de colaboração global sobre a problemática da 
água”. Canelón Pèrez apud Bustamante (2003 p. 18) 
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 Já foram realizados cinco Fóruns sobre Água, conforme explicitado no quadro 

1: Marrakesch/ Marrocos, 1997; Haia/Holanda 2000; Kyoto/Japão 2003; Cidade do 

México 2003 e Istambul / Turquia 2009. Todos estes Fóruns reiteraram as parcerias 

público-privadas, conservando o controle público para os que não teriam acesso a 

água pela via do mercado e os usos sustentáveis da água bem como seu valor 

como bem econômico. 

 Em 2002, foi realizada em Johannesburgo/África do Sul, a Terceira Grande 

Conferência promovida pela ONU para discutir os desafios ambientais no planeta (a 

primeira foi em Estocolmo 1972 e a segunda a RIO-92). O encontro ficou conhecido 

como Rio + 10, uma vez que foi realizado dez anos após a RIO-92, no Rio de 

Janeiro/Brasil. Esta conferência não foi dedicada só à água, mas houve discussões 

que relacionaram água e desenvolvimento. Conforme Canelón Pérez (2004), alguns 

compromissos dos países foram aumentar o abastecimento de água potável, o 

saneamento e a segurança alimentar. O autor também afirma que, nesta 

conferência, não houve grandes novidades quanto as diretrizes básicas sobre água 

já estabelecidas nos demais encontros. 

 As principais orientações que são resultado de todas estas grandes 

conferências se referem ao relativo consenso quanto ao valor econômico da água, a 

participação dos usuários na gestão do recurso e a abordagem sustentável para o 

desenvolvimento sócio-econômico. 

 

2.2 AS PRINCIPAIS CONCEPÇÕES SOBRE ÁGUA NO MUNDO 

 

 Canelón Pérez (2004) afirma que as concepções sobre água no mundo são 

diferentes e até, conflituosas. Segundo o autor, é possível distinguir três 

posicionamentos principais quanto a água em nível mundial: a proposta hegemônica, 

que considera a água como bem econômico, a proposta alternativa, que a considera 

enquanto direito humano e a visão intermediária, que articula elementos de ambas 

as propostas. Trataremos das três a seguir. 

 A proposta hegemônica refere-se a concepção de que a água é um bem 

econômico e seu acesso deve ser condicionado ao pagamento. Esta abordagem 

está presente nas discussões e conferências internacionais sobre a disponibilidade 

hídrica que apresentamos anteriormente.  O principal argumento que sustenta 

esta concepção é apontado por May (2003) e refere-se à estratégia de pagar pelo 
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uso da água, como instrumento disciplinar de seu uso, considerando sua finitude, e 

de modificar o comportamento do usuários para hábitos de preservação e uso 

equilibrado, garantindo a sustentabilidade financeira do sistema de gestão. 

 Rebouças (2004) afirma que diante da crise da água e dos estragos que 

provoca, o Banco Mundial e as Nações Unidas buscam justificar  a cobrança pelo 

acesso à água como modo de conduzir ao uso racional, combater o desperdício e 

aumentar a qualidade das águas.   

 De acordo com Canelón Perez (2004), a abordagem de água como bem 

econômico marginaliza grandes parcelas da população que não têm os meios de 

acessar este bem com dignidade e que dependem das ações fragmentadas do 

Estado na provisão de suas necessidades. Esta visão tem transformado a água, 

assim como a terra, em um produto comercializável na sociedade capitalista. 

 A compreensão de água como bem coletivo e o seu acesso como direito 

pelos seres humanos, é indispensável para enfrentar a ideia de regulação das águas 

a partir das leis de oferta e procura, como uma mercadoria disponível no mercado.  

 Canelón Pérez (2004) apresenta as principais propostas relativas à 

concepção de água como direito em nível internacional: o Manifesto da Água10 e o 

Projeto Planeta Azul11.  Estas duas experiências tem em comum a consideração 

da água como direito humano fundamental, patrimônio público, responsabilidade 

coletiva e ambos tem a intenção de agir contra a privatização das águas.  

 O Projeto Planeta Azul criou um tratado para compartilhar e proteger a água, 

tratando-a como bem comum do planeta. A intenção deste Tratado é: “reconhecer a 

água como um desses elementos comuns, preciosos demais para serem entregues 

ao lucro de caráter privado e ao mercado anônimo mundial, constitui um 

compromisso solene e inalienável”. (Canelón Pérez, 2004 apud Blue Planet Project, 

2003 p.1) 

 Como direito das coletividades, a água não deve ser tratada a partir de 

interesses particulares e privados.  As legislações devem, portanto, criar 

mecanismos constitucionais de defesa destes direitos, garantindo sua universalidade 

para dar acesso a todas as populações e proteger contra a apropriação privada 

                                                 
10 Proposta elaborada pela ONG Contrato Mundial que luta para que a água seja reconhecida como 

patrimônio vital da humanidade (Canélon Perez, 2004) 
11 Elaborado por Jeremy Rifkin e Maude Barlow, foi lançado durante a reunião da Cúpula do 

Conselho de Canadenses, Água Para as Pessoas e Para a Natureza, que ocorreu em Vancouver, 
Canadá, em 2001 .Fonte: www.blueplanetproject.net, acesso em 03/06/2009. 

http://www.blueplanetproject.net/
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deste bem coletivo.  

 Quando nos referimos à abordagem da água como direito estamos 

considerando  tanto o seu aspecto constitucional, a importância do direito formal 

garantido legalmente, quanto ao acesso efetivo das populações àquele direito. 

Existe a tendência, conforme aponta Canelón Pérez (2004) de considerar a água 

como necessidade humana apenas, e não como direito. Ora, uma necessidade pode 

ser atendida por qualquer meio, inclusive mediada pelo mercado; mas, um direito é 

fruto de lutas e conquistas sociais e deve alcançar todas as populações, 

principalmente tratando-se de um bem fundamental à sobrevivência de todas as 

espécies. 

 O autor citado afirma que a terceira perspectiva sobre água no mundo é a  

proposta intermediária. Este posicionamento busca articular a concepção de 

economia e de direito, ora afirmando uma ora outra. Esta abordagem em muitos 

casos tolera o fornecimento gratuito e a autogestão, mas não admite o acesso à 

água como direito humano. 

 

2.3  AS ÁGUAS DO BRASIL E A POLÍTICA HÍDRICA BRASILEIRA 

 

 Segundo classificação da ONU, o Brasil possui em média uma oferta de água 

doce de 34.000 m3/ano por pessoa, entrando na categoria de país rico em água 

doce. Rebouças (2004) afirma que a ONU categoriza os países de acordo com o 

volume de água em seus rios: há os muito pobres (que possuem menos de 500 

m3/ano); pobres (que possuem entre 500 e 1000 m3/ano); regulares  (entre 1000 e 

2000 m3/ano); suficientes (entre 2.000 e 10.000 m3/ano); ricos (entre 10.000 e 

100.000 m3/ano) e os muitos ricos ( mais de 100.000m3/ano).  

 O Brasil está em uma situação privilegiada. Em seu território se concentram 

11,6% de toda água doce do planeta e também está localizado no Brasil o maior rio 

do mundo – o Amazonas - e o maior reservatório de água subterrânea do planeta – o 

Sistema Aquífero Guarani12. No entanto, o problema de algumas regiões é a 

distribuição irregular destas águas, 70% das águas doces superficiais do Brasil estão 

                                                 

12  O Aqüífero Guarani é o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do 

mundo. Está localizado na região centro-leste da América do Sul,em sua maior parte localiza-se no 
Brasil (840.000l Km²), estende-se pelo Paraguai (58.500 Km²), Uruguai (58.500 Km²) e Argentina 

(255.000 Km²). Dados do site: www.daaeararaquara.com.br/guarani acesso em 05/06/2009. 

 

http://www.daaeararaquara.com.br/guarani
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na Amazônia, onde vivem apenas 7% da população. Essa distribuição irregular deixa 

apenas 3% de água para o Nordeste. Pernambuco é o estado com menor 

disponibilidade hídrica, cerca de 1.320 litros de água por ano por habitante 13 . 

Apesar desta desvantagem quanto ao nível de disponibilidade hídrica em relação ao 

restante do país, Pernambuco está, na avaliação da ONU em situação hídrica 

regular. 

 Segundo Malvezzi (2007), 20% da população brasileira, cerca de 37 milhões 

de brasileiros, não tem acesso à água potável, principalmente nas áreas rurais e nas 

periferias das grandes cidades. O autor conclui, e concordamos com ele, que são os 

pobres que passam sede. 

 A partir destes argumentos, reforçamos que o principal problema hídrico do 

Brasil não é falta de água nem a irregularidade de chuvas, ou seja, a falta de acesso 

das populações pobres às águas de boa qualidade não tem a ver somente com a 

configuração natural do meio ambiente. Outros fatores também limitam e até 

impedem o acesso das populações às águas: Para Scotto (1997), é a apropriação 

privada de bens públicos, tanto a transformação de bens naturais em mercadorias, 

quanto a degradação do meio ambiente que afetam diretamente  o direito das 

populações de usufruírem dos recursos naturais para sua sobrevivência. 

Acrescentamos que o poder público precisa adotar políticas hídricas adequadas às 

diversas especificidades regionais brasileiras, que priorizem as áreas mais pobres e 

com maior déficit hídrico, considerando que são estas populações as que tem 

enfrentado de modo mais dramático a falta de acesso à água e restrições na 

garantia do direto à vida, que por sua vez, pressupõe a segurança hídrica. 

 A seguir apresentaremos alguns aspectos da política hídrica brasileira a partir 

da década de 1930, período que marca o início da regulação estatal sobre as águas 

em nosso país. 

 De acordo com Acserald (2001) neste período citado, são lançadas as bases 

da industrialização brasileira, e para favorecer a produção, os recursos naturais 

foram explorados sem limites. Neste período, também se intensifica a concentração 

de pessoas nas cidades para o trabalho nas fábricas. O investimento em tecnologia  

acelera o uso das águas, principalmente para o setor energético, em favor das 

hidrelétricas que estavam se estabelecendo e dos grandes projetos de irrigação. 

                                                 
13  Este parágrafo foi construído com dados disponíveis no site  www.ambientebrasil.com.br, acesso 

em 05/06/2009. 

http://www.ambientebrasil.com.br/
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 Lobato da Costa (2003) afirma que, até o início da década de 1930, os 

poderes públicos brasileiros não geriam nem regulavam as águas no Brasil e o 

abastecimento que havia era realizado pelo setor privado.  O mesmo autor 

acrescenta que a primeira iniciativa de gestão pública das águas foi o Código de 

Águas14, criado em 1934, no Governo de Getúlio Vargas. Este Código vai legislar 

sobre as águas privadas e públicas e vai assegurar o seu uso gratuito para as 

primeiras necessidades da vida. O texto designa as atribuições do governo central e 

dos estados para estabelecer as condições do aproveitamento das águas para a 

agricultura e a  indústria. 

 Nesta Lei é declarada a importância de dotar o país de: “uma legislação 

adequada que, de acordo com a tendência atual, permita ao poder público controlar 

e incentivar o aproveitamento industrial das águas”. O Código destaca que o uso 

industrial era principalmente para produção de energia hidrelétrica. 

 O Código das Águas foi um instrumento legal importante por que a partir dele 

a discussão sobre as águas assume o caráter de questão pública que precisava ser 

orientada e gerida de modo a estabelecer garantias e prioridades em seus usos. 

Este Código permaneceu vigorando durante todo o período do desenvolvimentismo.  

 Acserald (2001) traça um perfil das políticas ambientais no Brasil da década 

de 1930 até 1970.  Ele afirma que, neste período, houve iniciativas de políticas 

implícitas, ou seja, de ações que tratavam do meio ambiente, embora não se 

constituíssem políticas ambientais propriamente ditas. Estas regulações estatais 

foram voltadas à administrar os conflitos da apropriação privada, estruturar as 

condições gerais da acumulação capitalista (como por exemplo, o fornecimento de 

água para uso industrial) e ofertar bens de consumo coletivo, como o abastecimento 

urbano de águas e o esgotamento sanitário. 

 Lobato da Costa (2003) afirma que, a partir de 1970, com o aumento da 

produção industrial, houve um agravamento das condições urbanas, com inchaço 

das populações das cidades devido ao êxodo rural, provocando aceleração da 

deteriorização da qualidade das águas das reservas hídricas, crises de 

abastecimento nas cidades e muitos desastres hídricos.  

 O autor referido também afirma que no Brasil houve uma série de discussões 

sobre como minimizar as conseqüências da produção capitalista sobre as águas. Foi 

                                                 

14 Decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934 (Código das Águas) 
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a partir desta década (1970) que ocorreram discussões acadêmicas e técnico-

profissionais no Brasil (acompanhando as discussões internacionais já tratadas) 

sobre como minimizar os problemas hídricos. Além disso, os movimentos 

ambientalistas já estavam atuando em diversos países, manifestando suas 

insatisfações e advertindo quanto ao uso desenfreado dos recursos naturais. Neste 

contexto, foram formuladas as primeiras legislações ambientais.   

 Acserald (2001) afirma que, antes da década de 1970, não havia qualquer 

órgão responsável pela política ambiental. É a partir desta década que o Estado 

brasileiro passa a criar órgãos ministeriais que tratem da política ambiental, diante 

do reconhecimento da relevância das novas configurações do mundo capitalista. As 

legislações também precisavam ser repensadas, pois, de acordo com May (2003), 

até aquele período, só houve regulação sobre a exploração da pesca, da borracha, 

das florestas nativas e das águas que eram usadas para produzir energia. 

Em 1973, no governo de Emílio G. Médici, foi criada a Secretaria Especial do 

Meio Ambiente (SEMA)15. Esta Secretaria era subordinada diretamente ao Ministro 

de Estado do Interior, e entre seus objetivos, destacamos o estabelecimento de 

normas e padrões relativos à preservação ambiental, principalmente dos recursos 

hídricos, para assegurar o bem estar das populações e o seu desenvolvimento 

econômico e social.  

 A Política Nacional de Meio Ambiente, de acordo com a Lei 6938, foi 

estabelecida em 1981, se propunha a recuperar a qualidade ambiental para 

assegurar o desenvolvimento econômico da nação, os interesses da segurança 

nacional e a dignidade da pessoa humana. 

Com o processo de redemocratização do Brasil, na década de 1980, e com a 

formulação da Constituição de 1988, os estados e municípios ganharam mais 

autonomia em relação ao governo federal, fortalecendo o debate sobre 

descentralização político-administrativa e municipalização de políticas e programas 

governamentais. Inicia-se então, uma nova etapa no processo de gestão de águas. 

Este é o marco dos debates sobre a complexidade das demandas relacionadas às 

águas e a necessidade de se elaborar um gerenciamento que envolva diretamente a 

sociedade. 

 Este novo debate, nascido na década de 1980, é  embasado na nova 

                                                 
15 Instituída pelo decreto 73.030 de 10 de outubro de 1973 
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concepção de sustentabilidade que privilegia os princípios de participação, 

descentralização político-administrativa e pagamento pelo acesso à água. Este 

modelo tem orientado políticas para todas as regiões do Brasil nas quais o discurso 

de água como necessidade humana e mercadoria para consumo, tem se 

estabelecido em detrimento da discussão sobre direito humano. 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece que as aguas são bens comuns 

do povo, que a prioridade de seus usos deve ser para consumo humano, podendo 

sua distribuição ser gratuita ou não, de acordo com os regulamentos estaduais, 

devendo ser absolutamente gratuita no caso de necessidades extremas (artigo 34 e 

36).  Para atender ao princípio da descentralização político-administrativa e da 

participação da sociedade na gestão das águas, ficou instituído  o Sistema Nacional 

e Descentralizado de Gerenciamento de Águas, que tem como referência de gestão 

básica, as bacias hidrográficas16.  

No contexto da década de 1990, os governos brasileiros incorporaram 

diversas diretrizes neoliberais que orientaram a política econômica e social do país, 

e portanto, houve graves retrocessos no que tange às políticas públicas 

recentemente categorizadas enquanto direito. Foi nesse contexto que se formularam 

as políticas hídricas que afirmaram o consenso de água como bem econômico, por 

meio de processos de privatização dos recursos hídricos, conforme aponta Lobato 

da Costa (2003). 

 Neste período, cria-se a legislação específica das águas brasileiras por meio 

da Lei 9.433 (Lei das Águas de 08/01/1997) que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGRH) a partir dos Comitês de Bacias Hidrográficas como unidades deliberativas 

e participativas na gestão das águas de um território.  

De acordo com Rebouças (2004), esta Lei instituiu princípios básicos 

fundamentais para a gestão das águas no Brasil: adotou a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento; instituiu os usos múltiplos da água, ou seja, apontou que 

fossem considerados o abastecimento público, a irrigação, o transporte e também, a 

produção de energia hidrelétrica; reconheceu o valor econômico da água, o que 

confirmou o posicionamento da ONU e do Banco Mundial, que consideram esta 

                                                 

16 Bacia hidrográfica é uma área geográfica natural, delimitada pelos pontos mais altos do 

relevo, dentro da qual a água proveniente das chuvas é drenada superficialmente por um curso 
d’água principal até sua saída da bacia, no local mais baixo do relevo, que corresponde à foz desse 

curso d’água. Disponível em www.emater.mg.gov.br, acesso em 08/06/2009. 

http://www.emater.mg.gov.br/
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estratégia eficaz para reduzir o desperdício e conduzir à conservação das bacias; 

tratou da gestão descentralizada e participativa e, estabeleceu que, em situações de 

escassez, o uso prioritário é o abastecimento humano e animal. 

Esta Lei também apresentou como instrumentos básicos fundamentais, 

conforme elencados por Rebouças (2004) os  Planos Federal e estaduais de 

Recursos Hídricos. Tratam-se de documentos de planejamento para definir os usos 

mais eficientes das águas no âmbito das bacias; enquadramento dos corpos d'água 

em classes de usos preponderantes, que expressem os usos prioritários; outorga de 

direito de uso dos recursos hídricos; cobrança pelo uso da água; Sistema Nacional 

de Informações sobre Recursos Hídricos e, compensação aos municípios, que seria 

a necessidade de ressarcimento quando houver alguma calamidade pública que 

tenha como causa uma obra hidráulica construída pelo governo federal. 

Os estados possuem um Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, que é a unidade de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos em 

nível estadual. Este sistema executa a política estadual e aplica o plano estadual de 

recursos hídricos com base nas diretrizes da política nacional e das especificidades 

de suas regiões. É composto pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, pelo 

Comitê Estadual de Recursos Hídricos, pelos Comitês das Bacias Hidrográficas, 

pelas Agências de Bacias, que são como secretarias executivas dos Comitês, a 

Secretaria de Meio Ambiente e por outros órgãos executores da política no estado. 

Os comitês de bacias hidrográficas são os órgãos deliberativos no âmbito de cada 

bacia hidrográfica. 

Nos municípios encontram-se pequenas bacias hidrográficas, chamadas sub-

bacias. Cada sub-bacia hidrográfica se interliga a outra maior. O trabalho de manejo 

desta rede hidrográfica visa compatibilizar produção com conservação ambiental e 

se dá, inicialmente, no âmbito dos municípios. 

Por serem espaços deliberativos e por envolver os usuários das águas no 

processo de gestão, as pessoas devem estar organizadas para gerir este processo. 

Por meio dos Comitês de Bacia Hidrográfica, as principais decisões sobre a situação 

das águas em cada região devem ser tomadas e encaminhadas para as instâncias 

nacionais. 

Em 1998, ocorreu uma seca com efeitos catastróficos no Nordeste, o que 

levou o governo a criar a Agencia Nacional de Águas (ANA) por meio da Lei Federal 

9.980/00, diante do reconhecimento da necessidade de implementar o SINGRH . A 
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ANA é uma autarquia federal criada em 1999 no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, tem autonomia administrativa e financeira e é responsável pela 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e pela Lei das Águas, que 

entrou em vigor no Brasil desde 1997. Alguns autores, entre eles Rebouças (2004), 

afirmam que a ANA possui um caráter centralizador por ser responsável por 

gerenciar os rios de domínio da união e os recursos financeiros gerados pela 

cobrança dos usos das águas nestes territórios. Para o autor, este tipo de 

funcionamento inviabiliza a gestão participativa e descentralizada dos Comitês de 

bacia hidrográfica. A conclusão do autor é que, com este modelo, o gerenciamento 

das águas pode permanecer participativo, mas talvez, com caráter bem menos 

deliberativo quanto os usos dos recursos financeiros. 

Neste ponto da discussão, é importante esclarecer que nos referenciamos em 

Rebouças (2004) por este autor trazer uma síntese bem elaborada das políticas 

hídricas no Brasil, mas não concordamos com o posicionamento do autor em 

relação à cobrança pelo uso da água, dada nossa concepção que direito deve ser 

usufruído de modo gratuito e sua gestão contar com a participação das populações 

usuárias.  

Esta concepção de Rebouças (2004) está presente quando o autor explana 

sobre o terceiro princípio (da Lei 9433/97), sobre o reconhecimento do valor 

econômico da água,  

“Fator fortemente indutor de seu uso mais racional e serve de 
base à instituição da cobrança pela utilização dos recursos 
hídricos, um dos instrumentos de política do setor. Neste 
particular, uma das recomendações do Banco Mundial e da 
ONU para reduzir o desperdício de água, tanto nas cidades 
quanto na agricultura, é tratá-la como uma mercadoria, com 
preço de mercado”. Rebouças (2004 p.77) 

 

Para Lobato da Costa (2003), neste início de século, as grandes 

preocupações ambientais no Brasil se voltaram para a água, principalmente para os 

planos de drenagem urbana nas grandes cidades, diversificação das fontes de 

energia,   privatizações dos setores energéticos e de saneamento e aumento da 

disponibilidade para o Nordeste.  

 Neste capítulo, tratamos sucintamente sobre as abordagens contemporâneas 

de água no mundo, que tem direcionado as políticas hídricas no Brasil e nos demais 

estados nacionais. Consideramos que é importante que haja direcionamentos 
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internacionais quanto aos aspectos fundamentais da vida humana, como o acesso à 

água, entretanto, partindo do pressuposto que tal acesso seja direito do ser humano 

e não um bem concedido mediante pagamento, nos posicionamos em favor da 

abordagem da água como direito e de todas as iniciativas que favoreçam o acesso, 

principalmente às populações mais pobres das áreas rurais brasileiras. 
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CAPÍTULO 3 - POSSIBILIDADES E ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA 

COM O SEMIÁRIDO 

 

Está presente neste capítulo a abordagem de semiárido a partir da qual nos 

referenciamos e que está inspirada na definição de Roberto Malvezzi: “O Semiárido 

brasileiro não é apenas clima, vegetação, solo, sol ou água. É povo, música, festa, 

arte, religião, política, história. É processo social. Não se pode compreendê-lo de um 

ângulo só”. Malvezzi (2007, p. 9) 

 Portanto, trataremos neste capítulo dos aspectos físicos, socioeconômicos e 

também culturais que consideramos relevantes  para a compreensão das 

especificidades da região semi-árida e para as considerações que faremos a 

respeito da abordagem de água como direito. 

 O capítulo está dividido em duas partes. Na primeira, caracterizaremos o 

semi-árido brasileiro dando destaque à configuração hídrica e ao acesso das 

populações à água. Na segunda parte, trataremos das secas no semi-árido e das 

principais estratégias de desenvolvimento já empreendidas na região. Para construir 

este capítulo nos referenciamos em Roberto Marinho Alves da Silva (2006), Manoel 

Correia de Andrade (1997) Roberto Malvezzi (2007) e Wedna Cristina Galindo 

(2008). 

  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

   

 Andrade (1999) aponta que 25% da superfície do planeta é formada por 

regiões áridas e semiáridas espalhadas por todos os continentes.  O semiárido 

brasileiro, como outras grandes áreas semiáridas no mundo, é segundo Silva (2006), 

uma região onde predomina a aridez do clima,  a pouca ou irregular disponibilidade 

hídrica, os solos com muitas rochas cristalinas, as longas estiagens e as 

temperaturas elevadas que provocam o alto nível de evaporação das águas. O autor 

afirma que na América do Sul, além do Nordeste do Brasil, há regiões semiáridas na 

Venezuela, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Equador, entretanto, o semiárido 

brasileiro é a área mais homogênea do ponto de vista ecológico e social.  

 De acordo o autor,  o termo semiárido é um conceito técnico que foi 

designado na Constituição Brasileira de 1988, para delimitar a área de atuação da 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste - Sudene. Em 2005, houve 
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uma atualização na relação de municípios considerados dentro da faixa do semi-

árido e alguns critérios foram elencados: nível de ocorrência de chuvas ser igual ou 

inferior a 800 mm/ano; alto índice de aridez no período de 1961 a 1990 e o risco de 

seca maior que 60% entre 1970 e 1990. A seguir apresentamos o mapa atualizado 

da delimitação do semi-árido brasileiro. 

 Fonte: Ministério da Integração Nacional 

 

 A partir destes critérios, o semiárido passou a abranger 1.133 municípios, o 

que corresponde a uma área de 969.589,4 km2, quase 90 % do território da região 

Nordeste (exceto o Maranhão), e também a região setentrional de Minas Gerais, 

contando com uma população estimada em 21 milhões de pessoas, o que 

corresponde a 11% de toda população brasileira. O autor também indica que é mais 

apropriado utilizar o termo semiárido brasileiro, em vez de semiárido nordestino, já 
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que não abrange apenas os estados do Nordeste.  

 Quanto ao índice de desenvolvimento humano (IDH) da região, Silva (2006) 

indica, a partir de dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil  de 2000, 

que 82% dos municípios do semiárido estão abaixo da média nacional e possuem os 

piores indicadores de saúde e educação no Brasil. O trecho a seguir traz uma 

estatística do índice de analfabetismo na região: “em 46% dos municípios do 

semiárido, o percentual de pessoas de 15 anos ou mais, que são analfabetas, varia 

entre 25 a 36% e, em 42% dos municípios, essa variação é ainda maior, entre 36 e 

48%”. ( Silva, 2006 p. 23) 

 Segundo o autor, mais de 32% dos municípios do semiárido tem elevada 

concentração de renda, apresentando uma situação mais grave que a média 

nacional. A situação de desigualdade em níveis extremos favorece a condição de 

miséria e à forte dependência dos programas assistenciais de transferência de renda 

e dos benefícios previdenciários a que estão submetidas muitas famílias. 

 Silva (2006), aponta que o desconhecimento das características do semiárido 

influenciou muito na introdução de ações não apropriadas à realidade regional e que 

trouxeram sérias consequências ao meio ambiente. Portanto, consideramos 

relevante  introduzir uma uma breve caracterização dos aspectos físicos da região, 

neste capítulo.  

 Andrade (1997), afirma que o bioma17 predominante no semiárido é a 

caatinga18 -  na língua indígena quer dizer floresta branca. A vegetação é adaptada 

ao clima  da região, pois têm raízes capazes de armazenar água nos períodos mais 

úmidos, para consumir nos períodos mais secos. Na época da estiagem esta 

vegetação perde as folhas, formando um manto protetor sobre o solo, enriquecendo-

o de nutrientes e evitando danos maiores oriundos da forte insolação.  A caatinga 

possui alta biodiversidade animal e vegetal e é um bioma exclusivamente brasileiro, 

entretanto, este bioma foi por muito tempo  negligenciado. Apenas em 1965, com o 

Novo Código Florestal19, foi considerada passível de proteção ambiental.  

 Está em processo no semiárido um fenômeno conhecido como desertificação.  

Trata-se da perda gradativa da fertilidade da terra que é resultado, segundo Silva 

                                                 

17  “O bioma é definido como um conjunto de múltiplos ecossistemas agrupados em um 

espaço geográfico contíguo, com um certo grau de homogeneidade em torno de sua 
vegetação e fauna”. (Silva, 2006 p. 18) 

18  Cobertura vegetal peculiar a região semi-árida. 
19 Lei 4.771 / 1965 
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(2006) da qualidade do solo, da intervenção humana inadequada no cultivo da terra 

e das variações climáticas.  

“A desertificação atinge 98.595 km2 (10%) da porção 
semiárida, segundo estudos realizados pelo Ministério do Meio 
Ambiente. São áreas com processos de degradação dos solos, 
recursos hídricos, vegetação e redução da qualidade de vida 
das populações afetadas” (Silva, 2006 p. 19) 

  

Quanto à questão hídrica, em nosso semiárido chove mais que em outras 

áreas áridas e semi-áridas do  planeta (média das precipitações é de 750 mm/ano), 

conforme texto a seguir elaborado pela Articulação no Semi-árido (ASA): 

 

“Do ponto de vista hídrico, o semi-árido é, sobejamente, 
conhecido por apenas uma pequena parcela da região por ter 
uma média pluviométrica anual inferior a 400 mm. No semi-
árido como um todo, essa média sobe para 750 mm por ano. É 
bem verdade que temos problemas de má distribuição dessa 
chuva no tempo e no espaço. Mas, de fato, não existe ano sem 
chuva. Os anos mais secos dificilmente são inferiores a 200 
mm”. (ASA Brasil) 

 

 Segundo esta declaração da ASA, não falta chuva no semi-árido. O problema 

apontado por Malvezzi (2007) é que as chuvas ocorrem de forma irregular no tempo 

e no espaço, com um período subseqüente de longa estiagem, no qual as altas 

temperaturas provocam uma evaporação acelerada, que chega a ser três vezes 

mais intensa que a precipitação de chuvas.  Segundo o autor, 

 

“chove no sertão o suficiente para a manutenção da população, 
inclusive nos períodos de estiagem. O problema é que a 
evaporação de água é muito grande, sendo a situação 
agravada pela armazenagem inadequada. A escassez e a má 
qualidade da água são conseqüências do uso inadequado dos 
recursos hídricos”  Malvezzi (2007 p. 31)  

 

Muitos autores e especialistas defendem que há uma escassez real de água 

no semiárido. Não concordamos com esta afirmação, já que está claro que o volume 

de chuvas não é escasso na região. Entretanto, concordamos com Malvezzi (2007), 

quando diz que há um processo de degradação das águas – que produz uma 

escassez qualitativa – referente a destruição dos mananciais hídricos - e 

conseqüentemente, quantitativa – com a diminuição significativa dos corpos de 

água. E  há, principalmente, uma escassez social, decorrente da apropriação privada 
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da água e também, da insuficiência de políticas hídricas apropriadas para garantir 

este acesso com dignidade a todos. Nestes termos, podemos falar em escassez 

hídrica no semiárido. Muitas pessoas não tem acesso digno à água, comprometendo 

a garantia da produção de alimentos, a segurança hídrica e a saúde das famílias, 

principalmente de mulheres e crianças que são os principais responsáveis pela 

obtenção de água nas cacimbas distantes nos períodos de estiagem.  

A grande concentração de terras e de águas no semiárido favorece a 

formação dos grandes latifúndios onde se produz em larga escala para exportação. 

Conforme Malvezzi (2007), o modelo da grande produção agroexportadora, que  usa 

uma grande quantidade de água doce para irrigação é um dos responsáveis pela má 

utilização dos recursos hídricos e pela concentração de riquezas na região. A  lógica 

deste modelo é produzir para exportar, ao contrário da lógica da produção familiar, 

que é a segurança alimentar e hídrica para as famílias trabalhadoras. Sobre estes 

dois modelos de produção agrícola, o autor acrescenta: 

 

“É certo que a agricultura irrigada é muito mais produtiva que a 
não irrigada. Mas, ao mesmo tempo que diminui o uso dos 
solos, ela intensifica o uso da água. Também é responsável 
pela degradação e salinização de solos em muitas regiões 
áridas e semi-áridas.” Malvezzi (2007 p. 103) 

 

 Branco (2000) afirma que a agricultura familiar é a atividade produtiva mais 

relevante para a população mais pobre da região. E é também a grande responsável 

pela produção de alimentos que servem à subsistência de muitas famílias no semi-

árido. Entretanto, a ausência de uma política agrícola adequada, que favoreça à 

comercialização desses produtos, dificulta sua venda, principalmente nos períodos 

de longas estiagens. 

 Duque e Cirne (1998) afirmam que os grandes vilões para as famílias 

agricultoras são a estrutura fundiária concentradora e os poucos recursos, tanto 

financeiros, quanto técnicos, que possibilitem o investimento em inovações 

tecnológicas para aumentar a produtividade  e garantir as reservas de alimentos, 

ração para os animais e água, para os períodos secos.  

 Há ausência e precariedade no oferecimento de serviços que poderiam 

favorecer à autonomia das famílias, como o acesso ao crédito e à assistência 

técnica aos pequenos produtores. Segundo as autoras, para garantir a sobrevivência 

da família nos períodos de seca, as pessoas se submetem à relações de 
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dependência com as elites locais e com os grandes latifundiários, que muitas vezes 

representam ou são, as autoridades políticas.  

 As autoras também pontuam que por parte de muitas destas autoridades não 

há interesse em modificar esta situação, já que é exatamente esta fragilidade que 

mantém a dependência das massas para com as elites locais. Como as autoras 

expõem: “geralmente o poder vigente não tem interesse em modificar essa situação 

e, conseqüentemente, não toma as medidas necessárias para reverter os fatores 

que mantém as massas rurais em dependência” Duque e Cirne(1998 p. 134). Além 

disso, as autoras também apontam que esta dependência é construída por meio da 

ideia de que não há outro meio de sobrevivência na região nos períodos das 

grandes secas, a não ser por meio dos favores das elites políticas.  

 De um modo geral, as estratégias políticas que foram utilizadas por séculos 

reforçaram a falta de autonomia das populações do semiárido e a manutenção das 

estratégias de ação que não apresentavam soluções reais para os problemas 

enfrentados pelas famílias, mas alimentavam a chamada “indústria da seca”, termo 

que designa as proposições paliativas e inconclusas que garantem a relação de 

gratidão e subserviência das populações com os representantes do poder político 

local.  

 

3.2 AS SECAS NO SEMIÁRIDO E AS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

PARA A REGIÃO 

 

As músicas, as pinturas, os filmes e as obras literárias que tratam da temática 

da seca no semi-árido expressam as possibilidades e os limites do que se pensa e 

se conhece sobre a região em cada época. Muitas destas produções artísticas 

assumem um tom de crítica social e são muito válidas por denunciarem o descaso 

com que são tratadas as populações do semi-árido, principalmente no que diz 

respeito à fragilidade das políticas governamentais que viabilizam o acesso à água 

nos períodos das longas estiagens. 

Malvezzi (2007) fala sobre a importância destas obras para a divulgação de 

como é a vida no semi-árido: 

“O Semi-Árido é música. Junto com a literatura regional, ela 
teve do dom de tornar a região conhecida. Mas foi Luís 
Gonzaga, juntamente com seus poetas, que difundiu 
amplamente a realidade do sertão nordestino. As letras de 
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suas músicas, elaboradas pelos que o acompanhavam – como 
Zé Dantas, Patativa do Assaré e Humberto Teixeira – são 
densas, poéticas, humanas e belas”. (p.28) 

 

Entretanto, Malvezzi (2007) avalia que muitas produções artísticas 

contribuíram para a construção de um “espírito fatalista” diante da natureza 

soberana. Seriam as condições naturais que determinariam a vida das pessoas, 

quanto a possibilidade de viver, de partir e de retornar ao semi-árido. 

A título de exemplo deste posicionamento do autor, usaremos um trecho da 

famosa e bela música de Patativa do Assaré, Vaca Estrela e Boi Fubá: 

“Eu sou filho do Nordeste, não nego meu naturá 
Mas uma seca medonha me tangeu de lá prá cá 
Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar 
Minha linda Vaca Estrela e o meu belo Boi Fubá 
Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar 
Eeeeiaaaa, êeee Vaca Estrela, ôoooo Boi Fubá 
Não nasceu capim no campo para o gado sustentar 
O sertão se estorricou, fez o açude secar 
Morreu minha Vaca Estrela, se acabou meu Boi Fubá 
Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar”. 
 

No texto de Vaca Estrela e Boi Fubá, Asa Branca e tantos outros, as soluções 

apontadas para o drama da seca eram mínimas e sacrificavam principalmente as 

populações pobres, que tinham que se deslocar para terras distantes, viver em 

condições subumanas ou depender da política de favor dos governos locais. Sobre 

esta forma de abordagem do problema da seca no Nordeste, Malvezzi escreve: 

 

“As imagens de migrantes e crianças raquíticas, do solo 
estorricado, dos açudes secos, dos retirantes na estrada, dos 
animais mortos, da migração da asa branca – essas imagens 
estão presentes na música de Luiz Gonzaga, na pintura de 
Portinari, na literatura de Graciliano Ramos e na poesia de 
João Cabral de Mello Neto. É um ponto de vista ao mesmo 
tempo real e ideológico que muitas vezes serve para que se 
atribua a natureza problemas políticos, sociais e culturais, 
historicamente construídos.”  ( Malvezzi, 2007 p.11) 

 

Ao se referir às secas do semiárido, as  obras artísticas fazem indicações de 

saída e retorno à região, afirmando a vulnerabilidade dos homens e das mulheres 

diante dos efeitos das secas sobre a produção de subsistência e sobre as próprias 

vidas dos moradores. Ao mesmo tempo, ficava claro que a maioria não gostaria de ir 

embora, mas de ter possibilidades de vida no lugar onde viviam. 
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Referenciadas por Galindo (2008) e Malvezzi (2007), acreditamos que o 

semiárido é um lugar perfeitamente viável para todos. E, portanto, conviver com a 

seca é absolutamente possível. É necessário que haja, segundo Galindo (2008) um 

conhecimento aprofundado sobre as condições ecológicas da região e a luta por 

políticas adequadas para que se produza um desenvolvimento favorável para todas 

as pessoas. 

Por muitos anos, os governos brasileiros acreditaram que as estiagens 

prolongadas eram catástrofes ambientais, devendo os setores governamentais 

privilegiar as ações emergenciais e implementar estratégias de combate à seca, 

incluindo grandes obras hidráulicas e a distribuição de água via carros-pipa.  

Do ponto de vista ambiental, a seca é hoje considerada enquanto um 

fenômeno físico e natural caracterizado pela baixa precipitação de chuvas em 

determinado período, limitando muito a capacidade de armazenamento de água dos 

grandes reservatórios, pela aumento das temperaturas e consequentemente, a 

intensificação da evaporação. 

Além disso, a seca envolve aspectos sócio-econômicos e políticos, tal como é 

apontado pela ASA20:  

“Na contramão desse fenômeno natural, agravado pela 
insuficiência de políticas públicas estruturadoras e sustentáveis 
para a região, constata-se que a ocupação de grande parte do 
semiárido se deu, e ainda se dá, a partir de práticas que 
desvalorizam as características e potencialidades da região, a 
exemplo da moderna agricultura irrigada – hidronegócio – que 
fragiliza o ambiente com práticas que levam à salinização dos 
solos, à degradação das nascentes, à extinção das espécies 
vegetais nativas e à exclusão dos pobres de participar das 
riquezas produzidas.” (p.5) 

 

De acordo com Duque e Cirne (1998), a partir de cada grande seca, eram 

acionados programas emergenciais chamados também de Frentes de Emergência. 

Segundo as autoras, estes programas “representam uma intervenção oficial visando 

socorrer as populações do semi-árido atingidas pela seca” (p. 135). Para as autoras, 

estes programas foram estruturados para dar respostas emergenciais e 

assistencialistas sem perspectivas de superação das principais dificuldades 

enfrentadas pelas famílias. As autoras apontam uma série de problemas que foram 

identificados no processo de execução dessas obras – o atraso nos salários, as 

                                                 
20 Extraído da Cartilha: Caminhos para a convivência com o semi-árido, Publicação da ASA 2a. 

Edição, Recife, 2008. 
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péssimas condições de trabalho, o desinteresse pela conclusão das obras e os 

critérios de qualidade das mesmas. Por se repetirem a cada seca, as autoras 

apontam que estes programas, apesar de pontuais e emergenciais, acabaram se 

tornando as principais estratégias  de desenvolvimento para a região no século XX. 

Muitos autores, tais como Malvezzi (2007), acreditam que é possível viver 

bem e produzir na região a partir de algumas estratégias simples, mas que podem 

viabilizar a permanência das pessoas no lugar, com qualidade de vida e sem 

dependência política: 

“O povo fica por que construiu uma relação cultural com o meio. 
O povo caatingueiro é apaixonado pela caatinga, e ainda que 
precariamente, aprendeu a viver em seu ambiente. A criação de 
pequenos animais, a apicultura, a água colhida em 
reservatórios escavados no chão e outras soluções possibilitam 
que o povo nasça, cresça e se reproduza, embora migre 
intensamente para ir e para voltar” Malvezzi (2007, p.57) 

 

O posicionamento do autor é compartilhado por muitas organizações da 

sociedade civil que defendem que o projeto de desenvolvimento que o semiárido 

precisa deve ser desenvolvido por meio de políticas públicas que fomentem à 

convivência com o semiárido.  

Silva (2006) afirma que foram construídas três propostas  de desenvolvimento 

para o semiárido: combater a seca e seus efeitos; desenvolver a região por meio do 

aumento da produtividade econômica, principalmente da irrigação e conviver com o 

semiárido, combinando a produção apropriada com a qualidade de vida para as 

populações. A seguir, apresentaremos algumas observações sobre estes três 

principais projetos de desenvolvimento para o semiárido. 

 

3.2.1 Proposta de combate à seca 

 Do período colonial até o século XIX, houve ausência de ações governamentais 

sistemáticas relativas às secas. Houve  muitas ações fragmentadas de prestação de 

socorro às vítimas com distribuição de alimentos, repressão das revoltas, perfuração 

de poços e construção de açudes. A ideia era acabar com a seca por meio das 

grandes obras de açudagem e irrigação, estratégia que ficou conhecida por solução 

hidráulica. A este respeito, Silva (2006) declara: “era defendida como a capacidade 

humana de modificar as condições naturais inóspitas, ou seja, como solução direta 

dos problemas das secas” (p.44) 
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Nesta proposta de desenvolvimento para o semiárido, estava presente a 

compreensão de que as características ambientais e climáticas da região seriam os 

fatores limitantes ao desenvolvimento regional. As principais estratégias 

governamentais eram voltadas à execução de  grandes obras hidráulicas, para 

tornar o semiárido um lugar possível de ser habitado. A lógica do combate estava 

presente nestas intervenções e fundamentava-se na concepção de escassez de 

água na região. Deste modo, as consequências imediatas das estiagens foram 

historicamente privilegiadas pelos poderes públicos nas estratégias de combate à 

seca. 

De acordo com Galindo (2008) os poderes governamentais passaram a dar 

atenção oficial ao semiárido no início do século XX, no ano de 1909, quando foi 

criado a Inspetoria de Obras contra as Secas (IOCS), chamado de Departamento de 

Obras Contra as Secas (DNOCS) em 1945. Esse órgão era ligado diretamente à 

Presidência da  República e sua atribuição era construir grandes obras hidráulicas 

para combater a seca, considerado como principal problema do semiárido brasileiro. 

Malvezzi (2007) afirma que o DNOCS foi a única agência federal a atuar no 

semiárido brasileiro antes de 1959, e apesar de suas estratégias de armazenamento 

serem consideradas inadequadas hoje, a atuação desta entidade foi importante por 

manter algumas populações tendo acesso às águas por algum tempo. 

 

3.2.2 Proposta desenvolvimentista 

 

 

Silva (2006) afirma que, em meados do século XX, o problema das 

desigualdades regionais são intensificadas com o crescimento da indústria no 

centro-sul e o atraso na economia nordestina. Houve, neste período, uma mudança 

na concepção sobre combate a seca e concluiu-se que construir obras hídricas 

apenas não seria suficiente. Era necessário desenvolver o Nordeste e o semiárido, 

por isto esta proposta foi chamada pelo autor de desenvolvimentista. Neste modelo 

de desenvolvimento, as obras hidráulicas e as emergências foram mantidas, mas 

foram criados órgãos específicos para formular um plano de desenvolvimento para o 

semiárido. Os principais órgãos criados foram a Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco (CHESF), criado para aproveitar o potencial energético do Rio São 

Francisco; o Banco do Nordeste do Brasil, que foi um agente financeiro para 
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incentivar os empreendimentos industriais. O órgão específico para tratar do 

desenvolvimento regional foi a Superintendência para o Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), criada em 1959 no governo de Juscelino Kubitschek. Malvezzi 

(2007) afirma que o objetivo da Sudene era desenvolver o Nordeste, na mesma 

lógica de modernização instaurada no país pelo desenvolvimentismo, e buscar 

caminhos adequados para minimizar as diferenças entre o sul/sudeste e o 

norte/nordeste. As estratégias específicas para o semiárido incluíam a 

industrialização e a superação dos problemas agrícolas, decorrentes de uma 

agricultura inadaptada ao clima regional, o aproveitamento das bacias hidrográficas 

e a organização fundiária no semiárido.   

 

3.2.3 Propostas de convivência com o semiárido 

 

Por muitos anos, as ações de combate à seca e a execução de grandes obras 

hidráulicas foram as principais políticas governamentais para o semiárido. Conforme 

a ASA (2008) estas políticas privilegiaram os latifundiários ao invés das famílias 

agricultoras, estas ficando submetidas apenas aos programas assistencialistas e 

emergenciais na época das secas. Soma-se a este quadro, a falta de políticas 

públicas específicas para o desenvolvimento sustentável da região. 

O conceito de convivência apresenta uma proposta de desenvolvimento 

sustentável para o semiárido que, segundo Malvezzi (2007), parte do pressuposto de 

que é possível desenvolver culturas adequadas ao meio ambiente, se adaptar às 

condições ambientais e ter uma vida produtiva do ponto de vista econômico. Para 

haver convivência, é preciso que haja um conhecimento adequado do meio 

ambiente – as caraterísticas do clima, dos solos, das vegetações nativas e das 

formas adequadas de captação e armazenamento de água.  

O aspecto mais importante para a convivência com o semiárido é o acesso à 

água para consumo, para produção e criação de animais. Ainda segundo Malvezzi 

(2007), para favorecer o acesso à água, é necessário que haja uma interferência 

segura e responsável no meio ambiente para estocar água da chuva para que as 

famílias produzam e vivam adequadamente na estiagem.  

“O segredo da convivência com o Semi-árido passa pela 
produção e estocagem dos bens em tempos chuvosos para se 
viver adequadamente em tempos sem chuva. O principal bem a 
ser estocado é a própria água. Parece contraditório falar assim, 
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pois dizem que ali não chove. Mas, como vimos, o Semi-árido 
brasileiro é o mais chuvoso do planeta”. Malvezzi (2007,p.12) 
 

O autor também aponta que em todo o período em que predominaram as 

estratégias de combate à seca e das grandes obras hidráulicas, um dos grandes 

problemas relativos ao acesso à água foi a infra-estrutura de armazenamento. Os 

reservatórios eram rasos, facilitando a evaporação e sustentando a chamada 

indústria da seca com obras que, quando eram concluídas, eram muito custosas e 

não tinham eficácia para dar acesso à água para todos. 

Silva (2006) afirma que é principalmente após a RIO-92 que o discurso sobre 

desenvolvimento sustentável para o semi-árido foi impulsionado. A partir destas 

discussões, iniciou-se um debate envolvendo um conjunto de ONGs,  sindicatos, 

igrejas e associações sobre a viabilidade do semiárido e das propostas de 

convivência. Estas organizações juntas passaram a pressionar o Estado a dar outras 

respostas à questão hídrica no nordeste, e a também formular e propor o modelo de 

desenvolvimento que acreditavam ser possível.  

A discussão sobre água no semiárido que tem sido mais aceita recentemente  

pelos movimentos sociais e alguns setores governamentais é o da convivência com 

a região. Há iniciativas que apostam na boa convivência do ser humano com o clima 

e numa perspectiva de superação da pobreza rural.  

Neste capítulo delimitamos nosso estudo às especificidades do semiárido 

brasileiro, buscando compreender os aspectos físicos e sócio-políticos da região, as 

concepções sobre a seca e as principais propostas de desenvolvimento. 

Apresentamos as proposições governamentais alinhadas com a lógica do combate à 

seca e também, as formulações da sociedade civil para o desenvolvimento 

sustentável no semi-árido: os projetos de convivência com a região.  A principal 

proposição destes projetos é de que o semiárido é viável e que as populações 

podem conviver adequadamente com a região, mesmo nos períodos mais secos, a 

partir de técnicas apropriadas de estocagem de água e alimentos, com 

armazenamento adequado, para que o abastecimento seja garantido nos períodos 

de estiagem.   

O principal movimento social que defende a viabilidade dos projetos de 

convivência com o semiárido é a Articulação no Semiárido(ASA). Trataremos das 

lutas, conquistas, embates e proposições deste Movimento no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 4 – LANÇANDO UM NOVO OLHAR SOBRE O SEMIÁRIDO: A ASA E 

O COMPROMISSO COM A CONVIVÊNCIA 

 

 Neste capítulo estão organizados os resultados da pesquisa realizada junto à 

Articulação no Semiárido (ASA) em Pernambuco. Como estratégia de coleta de 

informações, optamos por utilizar, primordialmente, os relatórios dos Encontros 

Nacionais da ASA (Enconasas), por tratarem-se de documentos de domínio público 

e apresentarem sínteses organizadas das formulações ideólogicas e práticas da 

Rede desde sua formação. 

 Dos seis Enconasas já realizados, foi possível analisar os relatórios de cinco 

Encontros: A Carta de Princípios (do I Enconasa), as Cartas Políticas (Do III, IV e VI 

Enconasa) e a Carta da Terra (do V Enconasa). O segundo encontro não gerou 

documento oficial, pois a ASA dedicou este momento à estruturação do movimento e 

ao tratamento de questões organizacionais e burocráticas. No apêndice III desta 

dissertação, apresentamos os principais conteúdos destes relatórios organizados em 

formato de tabela, que serviram como importante subsídio à análise dos 

documentos. 

 Consideramos que a escolha dos relatórios dos Enconasas como material de 

pesquisa foi acertada, pois estes documentos apresentam os posicionamentos 

formais do movimento e as proposições formuladas a partir das discussões fecundas  

dos encontros. Entretanto, não era possível perceber os desencontros, as 

discussões, as diferentes óticas internas que precisavam ser equacionadas antes 

dos consensos demonstrados nas cartas oficiais. 

 Por este motivo, consideramos que seria importante ampliar nosso universo 

de pesquisa introduzindo entrevistas semi-estruturadas com integrantes da 

Articulação e com algumas famílias beneficiárias dos programas da ASA, para 

apreender elementos que não estavam aparecendo nos documentos. 

 Neste intento, optamos por entrevistar um membro da coordenação executiva 

nacional da ASA; dois membros de uma Unidade Gestora Microrregional (UGM); 

dois membros de duas Unidades Gestoras Territoriais (UGT's) e uma integrante da 

Assessoria de Comunicação da Associação 1 Milhão de Cisternas Rurais 

(AP1MC21). 

                                                 
21 

 A AP1MC é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, 
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 Além destes integrantes da ASA, entrevistamos beneficiários do Programa de 

Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido nos municípios 

de Flores e Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão do Pajeú. No total, foram seis 

entrevistas com integrantes da ASA Pernambuco e sete com famílias beneficiárias 

dos Programas. A seguir, apresentaremos o quadro com a identificação dos 

entrevistados que representam a ASA: 

Nome completo Instituição  Cargo que ocupa 

Fernanda Cruz de 
Oliveira 

Associação do Programa 
Um Milhão de Cisternas 
Rurais (AP1MC) / ASA, 
Recife/PE 

Jornalista da AP1MC / ASA 

José Aldo dos Santos Centro Sabiá, Recife/PE Coordenador executivo da ASA Brasil 

Joseilton Evangelista de 
Sousa 

Diaconia, Recife/PE Coordenador Geral do Programa de 
Apoio à Agricultura Familiar da Diaconia 
Membro da Coordenação Ampliada da 
Articulação no Semi-árido de 
Pernambuco - ASA-PE 
 
 

Manoel Barbosa dos 
Anjos 

Centro de Educação 
Comunitária Rural – CECOR 
– Serra Talhada/PE 

Membro da coordenação estadual da 
ASA  
Coordenador do P1MC no sertão central 
de PE.  

Neilda Pereira da Silva Diocese de Pesqueira /PE 
Cáritas Diocesana 

Membro da coordenação estadual da 
ASA 
Coordenadora do P1+2  

Rivaneide Lígia Almeida 
Matias 

Centro de Educação 
Comunitária Rural – CECOR 
– Serra Talhada/PE 

Assessora Técnica do Cecor 
 

 

 Assim como os documentos, as entrevistas também foram organizadas em 

quadros que contém os principais elementos das conversas e pontuam os aspectos 

relacionados aos objetivos da pesquisa. Entretanto, estes quadros não estão 

disponibilizados nos anexos porque nos comprometemos que só terão acesso ao 

conteúdo integral das entrevistas, a pesquisadora e sua orientadora, conforme 

exposto no Termo de consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice I). 

 Retomando  nosso argumento principal apresentado no capítulo 1, p. 4: “o 

                                                                                                                                                         
educacional, ambiental e filantrópico constituída sob a forma de sociedade civil, com sede e foro na 
cidade de Recife/PE, criada em 2002 com o objetivo de gerenciar o P1MC. A Associação, em 2007, 
também passou a fazer a gestão P1+2.  (Fonte:Relatório do II Enconasa realizado em 2001, na cidade de 

Igarassu/PE). 
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acesso às águas como direito e como possibilidade do execício da cidadania a partir 

da segunda metade do século XX, é conquista das lutas dos movimentos sociais que 

tem se organizado para pressionar o Estado a dar outras respostas às questões 

relativas ao meio ambiente e tem proposto políticas públicas alternativas às antigas 

estratégias de desenvolvimento regional”. Acreditamos que as lutas dos movimentos 

sociais pelo acesso  à água no semi-árido tem efetivado direitos que estavam 

estabelecidos apenas no plano formal. 

 Este capítulo está organizado em duas partes: na primeira trataremos da 

emergência da ASA, da sua consolidação e das estratégias de convivência com o 

semi-árido presentes no Programa de Formação e Mobilização Social para a 

convivência com o semi-árido, que é desenvolvido por meio de dois programas: o 

Programa Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) e o Programa Uma terra e duas 

águas (P1+2). Na segunda parte do capítulo destacamos alguns elementos que 

consideramos centrais na análise do material de pesquisa, tais como a concepção 

de água da ASA, as dificuldades e proposições quanto ao acesso à água como 

direito das populações do semi-árido e o posicionamento da ASA quanto a execução 

de uma política pública por uma rede de movimentos sociais. 

 

4.1 – A EMERGÊNCIA DA ARTICULAÇÃO DO SEMIÁRIDO (ASA) 

 

 Diante da constatação de que as políticas governamentais não respondiam 

satisfatoriamente aos problemas enfrentados pelas populações do semiárido, a 

sociedade civil organizada criou o Fórum Pernambucano de Enfrentamento à 

Problemática da Seca - Fórum Seca. 

 Em sua assembléia de fundação em 1990, este Fórum contou com trinta 

organizações não governamentais que se dispuseram a discutir novas formas de 

enfrentamento dos efeitos da seca nordestina22. Este Fórum tornou-se “uma 

experiência pioneira de enfrentamento da seca em nosso estado” (Figueiredo, et. Al, 

1995,p.). A estratégia do Fórum foi articular diversas entidades (movimentos de 

trabalhadores rurais, pastorais, ONG's e intelectuais ligados às universidades) para 

construir um projeto de desenvolvimento para o semiárido, que favorecesse a 

organização dos trabalhadores, principalmente, por meio das lutas dos sindicatos de 

                                                 
22 Informações concedidas em entrevista por Marcos Batista Figueiredo, ex-coordenador do Fórum 

Seca. 
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trabalhadores rurais. 

 O Fórum Seca, conforme  Figueiredo, et. Al (1995) buscou fortalecer as lutas 

dos trabalhadores por meio da divulgação de informações sobre a região semiárida 

e a sensibilização de vários segmentos sociais na discussão e análise dos 

problemas da seca. O Fórum declarou que a seca é um problema que tem solução, 

pois os entraves ao desenvolvimento do semiárido não são as condições climáticas, 

mas estas revelam “um quadro grave de injustiça estrutural. É a estrutura social e 

econômica de nossa sociedade que sustentam essa situação de miséria”. (p.9) 

 O Fórum Seca considerou que as principais causas da pobreza na área rural 

eram  a estrutura fundiária,  que concentrava  terras nas mãos de alguns e 

expulsava o trabalhador do campo; a política hidráulica, que favorecia a 

concentração de água e investia muito em irrigação e melhoria da grande pecuária; 

e por último, a falta de assistência técnica e a ausência de uma política agrícola 

adaptada ao semiárido e voltada aos pequenos produtores.  

 Ao propor uma nova compreensão do semiárido e da seca, o Fórum estava 

defendendo um novo projeto de desenvolvimento para a região que permitisse um 

novo modo de interação ser humano x meio ambiente, valorizando as 

especificidades regionais e a permanência digna das pessoas no semiárido.  

  Em março de 1993, ocorreu o mais significativo ato público do Fórum Seca 

em defesa de políticas e estratégias de convivência com o semiárido: a ocupação da 

Sudene.  A este respeito, citamos a observação de um dos entrevistados: 

 

“Foi um ano bem crítico de seca. E o governo só apresentava 
como alternativa as chamadas Frentes de Emergência, 
trabalho e as cestas básicas...Fizemos uma ato na Sudene 
acho que quase 4, 5 mil pessoas.  Ocupamos a Sudene, e 
neste processo aí,  se construiu um primeiro programa 
alternativo da sociedade para convivência com o semi-árido” 
(José Aldo dos Santos, Coordenador do Centro Sabiá). 

 
 Após este ato público, foi elaborado um documento intitulado: Ações 

Permanentes para o desenvolvimento do Nordeste/semiárido brasileiro. Este 

documento contém propostas da sociedade civil, tanto para ações emergenciais 

quanto permanentes, visando reverter o quadro de miséria e descaso com que eram 

tratadas as populações do semiárido. Estas propostas tiveram o objetivo de 

“promover um processo permanente e auto-sustentado de desenvolvimento no meio 

rural do Nordeste/semi-árido brasileiro”(p.10). A ideia era que este modelo de 
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desenvolvimento pudesse favorecer a segurança alimentar e hídrica das famílias, 

promover o acesso aos serviços básicos e fortalecer a organização da população, 

para efetivar o exercício da cidadania. O texto citado a seguir nos dá indicações das 

propostas apontadas no documento: 

 

“Com efeito, a convivência do homem com a semi-aridez pode 
ser assegurada. O que está faltando são medidas de política 
agrária e agrícola, tecnologias apropriadas, gestão democrática 
e descentralizada de recursos hídricos e da coisa pública - para 
corrigir as distorções estruturais seculares, responsáveis pela 
perpetuação da miséria e pobreza no meio rural.” Fórum 
(Nordeste, 1993, p.5) 
 

 A exemplo da experiência de Pernambuco com o Fórum Seca,  entre os anos 

de 1993 a 1999 houve muitas mobilizações e discussões sobre os projetos de 

convivência com o semiárido nos demais estados do Nordeste. 

 Entretanto, foi a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de janeiro em 1992, que o debate 

sobre convivência com a seca foi ampliado. Segundo Galindo (2008), neste 

encontro, houve uma grande discussão sobre os programas internacionais de 

combate à desertificação e ficou acordado que os países atingidos se reuniriam em 

uma convenção chamada Convenção de Combate à Desertificação - COP23  para 

dar seguimento a estas discussões. 

 A autora aponta também que em paralelo a esta Conferência, as 

organizações da sociedade civil e muitos movimentos sociais promoveram o Fórum 

Global – mais conhecido por ECO-92. Neste fórum, a sociedade civil debateu sobre 

os desafios e potencialidades das regiões semi-áridas, e as organizações do 

semiárido brasileiro participaram ativamente das discussões. 

 A Terceira Convenção de Combate à Desertificação – COP3, foi realizada no 

Recife em 1999. Segundo Galindo (2008) este encontro “reuniu cerca de dois mil 

delegados de mais de 150 países que discutiram sobre políticas e instrumentos  

para enfrentar o problema do semi-árido em nível global” (p.37).  

 Neste Fórum, também foi criado um espaço para discussão específica sobre o 

Nordeste brasileiro, por meio do Fórum Paralelo da Sociedade Civil à COP3. 

Segundo Malvezzi (2007), neste encontro foi proposto o projeto de construção de 1 

Milhão de Cisternas Rurais, o conhecido P1MC. Foi organizada uma comissão para 

                                                 
23 Foi assinada por 158 países e entrou em vigor em 1996.  
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gerir o Projeto, que tinha sede em Recife, mas estava espalhada por todo semiárido 

do Brasil. Foi esta proposta preliminar de construção de cisternas rurais que 

intensificou o debate sobre convivência com o semiárido e contribuiu para a criação 

da Articulação no Semiárido (ASA) em 1999. 

 A ASA se caracteriza enquanto rede de organizações da sociedade civil. Para 

Scherer-Warren (2006), uma rede é uma articulação entre organizações, que  visam 

o empoderamento da sociedade civil e a interlocução entre esta e o Estado a 

respeito do interesse coletivo que é pleiteado. A ASA busca construir um discurso da 

realidade social que orienta novas práticas produtivas e políticas públicas para o 

semiárido e, vem lutando pelo desenvolvimento social, econômico, político e cultural 

do semiárido brasileiro. (ASA, 2008). Esta Rede reúne atualmente cerca de 800 

entidades, nas quais se incluem sindicatos de trabalhadores rurais, associações de 

agricultores, cooperativas de produção, igrejas católicas e evangélicas, ONG's de 

desenvolvimento e ambientalistas, entre muitas outras.   

 A ASA defende que é necessário promover o desenvolvimento sustentável na 

região e a boa convivência com o meio ambiente, com respeito ao ecossistema 

regional. Para alcançar estes objetivos, propõe a implementação de políticas 

públicas para combater à desertificação, promover o acesso à terra, financiamento, 

crédito e assistência técnica à agricultura familiar, educação e democratização do 

acesso à água24. 

 Em diversas ocasiões, a ASA denuncia a degradação ambiental e a exclusão 

social provocada pela centralização da oferta de água. As grandes obras hidráulicas 

que favoreciam apenas alguns, seguiram uma lógica de atendimento emergencial e 

clientelista, com uma gestão que não envolvia nem considerava o conhecimento das 

pessoas do lugar. Em lugar desta proposta centralizadora, a ASA acredita que é 

possível alcançar a descentralização do acesso à água por meio da construção de 

pequenas obras de baixo custo, construídas a partir da mobilização da comunidade 

e apropriadas à região semi-árida.  

 Ao se posicionar em favor da água como direito e da democratização do seu 

acesso, a ASA se opõe radicalmente à concentração e privatização, para que sejam 

garantidas à população, a possibilidade de dispor de água de boa qualidade e em 

quantidade suficiente, mesmo nas estiagens. 

                                                 
24 Extraídos do panfleto da ASA: construindo cidadania no semi-árido brasileiro. (ASA) 
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 Considerando de extrema importância o aspecto da democratização do 

acesso à água no semi-árido, a ASA propõe tecnologias sociais simples e que se 

localizem nas proximidades das propriedades das famílias agricultoras. Segundo 

Malvezzi (2007), a ASA se posiciona criticamente diante dos usos de tecnologias 

impróprias e insustentáveis para o manejo das águas na região e que foram 

utilizadas largamente no semiárido por muitos anos. Segundo o autor, as tecnologias 

sociais implementadas pela ASA tendem a ser simples, voltadas aos problemas 

básicos do povo, replicáveis e absolutamente controláveis pela população, dada a 

importância das famílias deterem o conhecimento do funcionamento dos 

equipamentos de captação e armazenamento de água. No lugar das grandes obras 

hidráulicas, a ASA propõe as pequenas ações como barragens subterrâneas, 

cisternas para armazenar água para consumo e água para produção, e tanques de 

pedra, que armazenem águas coletivas. 

 As famílias que dispõem destas obras em suas propriedades, ou nas 

proximidades, participam de um processo de formação no qual são discutidos 

diversos assuntos referentes à convivência com o semiárido: a gestão da água, a 

produção agroecológica e os cuidados com as tecnologias sociais que recebem em 

suas comunidades. Segundo a ASA, neste processo formativo as famílias 

compreendem melhor a própria região em que vivem.  

  A ASA realiza a cada dois anos um encontro nacional, chamado Enconasa. 

Estes encontros são considerados como os espaços políticos mais importantes da 

ASA. Segundo a ASA, são momentos de: 

“discussão e avaliação das políticas públicas voltadas para o 
semi-árido e fortalecimento das experiências de convivência 
com a região. O EnconASA é também um momento de 
intercâmbio de cultura, valores e conhecimentos entre aqueles 
que buscam, em conjunto, construir um Semi-Árido mais 
próspero, onde o acesso à água e à terra seja apenas o 
primeiro passo para uma vida digna na região25”. 

 
 Já foram realizados seis Enconasas desde o surgimento da ASA em 1999. O 

primeiro e o segundo encontro ocorridos em 2000 e em 2001, realizados em 

Igarassú/PE deram destaque à estrutura organizacional da Rede, embora 

especialmente o primeiro tenha tratado da falta de água no semiárido. A ASA buscou 

se definir enquanto Rede, formulou seus seus objetivos, definiu sua missão, o modo 

                                                 
25 Citação extraída do site: www.asabrasil.org.br 
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como iria funcionar e como se daria a operacionalização dos seus programas de 

atuação.  

 Os quatro posteriores encontros são realizados em 2002, 2003, 2005 e 2006, 

respectivamente nas cidades de São Luís/MA, Campina Grande/PB, Teresina/PI e 

Crato/CE. Nestes encontros são formuladas diretrizes para a atuação da ASA e 

alguns temas ganham destaque: acesso à água e à terra, reforma agrária, 

agricultura familiar e desertificação. Todos os relatórios elaborados no final de cada 

encontro26 foram  sistematizados em Cartas. Foram elaboradas cinco cartas: A Carta 

de Princípios (primeiro encontro), a Carta da Terra (quinto encontro) e três Cartas 

Políticas (terceiro, quarto e sexto encontros). 

 Em relação ao abastecimento de água para as populações do semiárido, a 

ASA estabeleceu como uma das propostas centrais para a convivência com a 

região, a construção de cisternas por meio da execução do Programa de Formação 

e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-árido. Este programa é gerido 

pelas entidades que fazem parte da ASA e tem como principal parceiro o Ministério 

do Meio Ambiente, por meio de um convênio firmado para sua execução. A seguir 

explanaremos sobre este programa. 

 

4.2 PROGRAMA DE FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA A 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

 

 

 O Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 

Semiárido visa desenvolver tecnologias sociais de captação e armazenamento de 

água para consumo e produção de alimentos para as famílias rurais do semi-árido 

brasileiro, numa perspectiva de direito humano, conforme nos indica o trecho a 

seguir: 

“Entendendo que a água não é bem de consumo, é direito 
humano básico e, ao mesmo tempo, alimento necessário à vida 
e insumo para a produção de outros alimentos, a ASA 
desenvolveu o Programa de Formação e Mobilização Social 
para a Convivência com o Semi-árido”27. Asa (2009, p.13) 

 

                                                 
26 No segundo enconasa não foi produzido Carta Política. O momento foi exclusivamente dedicado a 

estrutura organizacional da Rede e a criação da Associação do Programa 1 Milhão de Cisternas 
Rurais (AP1MC) 

27 Publicação da Asa – Articulação no semi-árido brasileiro.  
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 No processo de mobilização e formação das famílias para a construção 

destas tecnologias, elas tem acesso também a outros conhecimentos como a 

produção agroecológica, acesso ao crédito rural, criação de animais, educação 

contextualizada e combate à desertificação. O Programa referido se desenvolve por 

meio do P1MC (Programa Um Milhão de Cisternas Rurais) e do P1+2 (Programa 

Uma Terra e Duas Águas. A seguir, discorreremos sobre ambos. 

 

4.2.1 Programa Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) 

 

 A meta deste programa é construir 1 milhão de reservatórios para garantir 

água de beber para as populações rurais, o suficiente para abastecer 5 milhões 

pessoas. O P1MC é um programa que propõe uma tecnologia simples e barata – a 

cisterna de placas. Trata-se de um reservatório, construído ao pé da casa, que 

recolhe a água da chuva por meio de calhas, localizadas nos telhados das casas 

das famílias. Este reservatório tem capacidade de armazenar 16 bilhões de litros de 

água, o suficiente para abastecer uma família por um ano. 

 O P1MC, foi proposto em 1999, mas só foi iniciado em 2001, por meio de uma 

negociação com a Agência Nacional de Águas – ANA, no Governo de Fernando 

Henrique Cardoso. Este Programa é desenvolvido prioritariamente para famílias 

chefiadas por mulheres, que possuam idosos, pessoas com deficiência e crianças 

entre 0 e 6 anos na família e também que as crianças e adolescentes estejam 

frequentando regularmente a escola.   

 Apresentaremos a seguir alguns depoimentos e imagens de pessoas que 

foram incluídas neste Programa28. 

 

 

 

 

                                                 
28 Todos os moradores que entrevistamos foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, 

autorizaram o uso de suas falas e das imagens contidas neste capítulo, por meio da assinatura de 
um Termo de Consentimento. 
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“Pegava uma latinha de água na cabeça. Era longe. Cinco ou seis latas de água na cabeça, 

aí depois era eu com uma lata e meu esposo com um galão, tudo pequenininho, mas depois 

da cisterna foi uma benção. Eu não sei mais nem o que é colocar uma lata na minha 

cabeça, nem posso, eu acho que derrubo. É brincadeira, porque ta muito bom, graças a 

Deus”.     (Moradora de Flores/PE) 

 

 

“E para mim foi uma saúde, porque também essas cacimbas ela não dão água de beber, 

não existia cloro na época, muito menos água sanitária. A gente apanhava, você lavava o 

copo bem lavado, coava aquela água, tinha já um pano próprio para aquilo, mas ela não 

seria uma água de boa qualidade, de maneira alguma. Agora já hoje a gente já bebe uma 

água de qualidade, porque antes a gente pegava água de barreiro em época de chuva”  

 

(Moradora de Flores/PE) 
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 Para a ASA, e também como pode ser observado nos depoimentos acima, a 

cisterna do P1MC garante água de qualidade para beber, cozinhar e escovar os 

dentes, assegurando a saúde e evitando o dispêndio de energia nas longas 

caminhadas. 

 Observa-se que a implantação deste Programa tem produzido impactos no 

cotidiano das famílias, nos resultados escolares e na melhora da saúde dos 

moradores, principalmente de mulheres e crianças, que são as principais 

responsáveis pelo abastecimento de água das famílias. Os moradores entrevistados 

se mostraram aliviados de não terem mais o trabalho de carregar água para 

abastecimento da família porque era uma tarefa muito pesada, devido às longas 

distâncias que tinham que percorrer e também por que a água não era de boa 

qualidade para consumo humano. De um modo geral, aprovam a cisterna como 

melhor alternativa para guardar água da chuva para estiagem. 

 Um outro aspecto observado foi o cuidado que cada família tem com a 

cisterna. Os entrevistados fizeram questão de explicar como era feita a limpeza da 

cisterna e as precauções que tomavam para não contaminar a água. Também fica 

claro que depois da construção da cisterna, se sentem responsáveis pela água de 

sua propriedade, que acreditam que não dependem mais das doações de água por 

meio dos carros-pipa, mas podem ter certa autonomia quanto ao abastecimento de 

água para a família. 

 

4.2.2 Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) 

 

 

 Este Programa busca garantir uma terra para plantar e duas águas – uma 

para consumo, e outra para produção. Conforme Malvezzi (2007), este Programa dá 

um salto de qualidade em relação ao P1MC, pois traz a discussão do acesso à terra, 

associado ao acesso à água. Trata-se de uma proposta que pressupõe a reforma 

agrária e a construção de pequenas obras hídricas econômica, ambiental e 

socialmente sustentáveis. 

 O P1+2 é direcionado às famílias que já dispõem de água para abastecimento 

humano, que tenham sido contempladas no P1MC. O trecho a seguir aponta que, 

atendida a necessidade de água para beber, o segundo passo é garantir a produção 

agrícola: 
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“uma vez que o acesso à água para beber está garantido, 
torna-se urgente o desenvolvimento de ações que possibilitem 
a produção de alimentos, respeitando a cultura alimentar da 
região e o saber dos agricultores e das agricultoras locais”. 
ASA (2009) 

 
 As tecnologias sociais de armazenamento de água para produção são 

variadas, entre elas: a barragem subterrânea, tanque de pedra, cisterna - calçadão e 

bomba d'água popular. Estas tecnologias são desenvolvidas pela ASA em pequenas 

propriedades rurais do semi-árido, entretanto, a proposta da ASA é que sejam 

amplamente assumidas pelo Estado como meio de propiciar o acesso à água para 

todas as populações rurais. 

 Apresentamos a seguir imagens  de uma cisterna calçadão situada em uma 

propriedade na área rural do município de Flores: 

 

    

Quando chove, a água é recolhida no calçadão e conduzida à cisterna. 

  

 A partir do tópico seguinte, apresentaremos os resultados da análise das 

entrevistas e dos documentos de domínio público, destacando  alguns aspectos que 

consideramos importantes no processo de pesquisa. Organizamos as informações 

obtidas em três categorias: concepção de água, dificuldades e proposições quanto 

ao acesso à água como direito no semi-árido e o posicionamento quanto à execução 

de uma política pública por intermédio da ação de um movimento social. 
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4.3 CONCEPÇÃO DE ÁGUA 

 

 Conhecer a concepção de água da ASA foi um dos aspectos principais 

abordados nas entrevistas e também, nos documentos analisados. Entre muitos 

elementos referentes à temática que foram apresentados, destacamos os mais 

recorrentes e mais significativos para  análise que desenvolvemos. Estes são: água 

como direito das populações do semi-árido, água como elemento de construção de 

cidadania para as famílias rurais e água como elemento articulador da sociedade 

civil no semi-árido. 

 

    

4.3.1  A água como direito para as populações do semiárido 

 

 

 A ASA define que: “No semi-árido, o acesso à água é um direito humano 

básico que necessita ser urgentemente efetivado para toda a população, em 

especial aos agricultores familiares”. Com esta consideração presente na Carta 

Política do  III Enconasa e reafirmada nos encontros posteriores, a ASA afirma um 

dos grandes pressupostos  de sua atuação  -  a água como um direito humano 

direcionado a um grupo específico de usuários – as famílias agricultoras. A ASA 

defende que a água é direito de todos e portanto, deve ser garantido a toda a 

população, entretanto, sua atuação é voltada especificamente para garantir o direito 

à água aos agricultores familiares do semiárido brasileiro. 

 Esta opção da ASA por proporcionar acesso à água às famílias agricultoras 

define o posicionamento da Rede quanto às causas da pobreza na área rural. A ASA 

não considera que os fatores climáticos e ambientais são os responsáveis pelos 

problemas da agricultura e  os produtores da miséria das populações rurais. As 

famílias agricultoras são submetidas a uma série de privações: de terra, de água 

boa, de sementes, de informações, de documentos, de acesso ao crédito, a 

tecnologias adequadas e assistência técnica, entre outras. Este quadro é reforçado 

quando há uma grande seca na região, pois sem estoques de água e alimentos, as 

populações rurais pobres não têm como manter a produção nem a sobrevivência. 

 Duque e Cirne (1998) afirmam que “a seca agudiza uma fragilidade já 

existente cujas causas são sociais antes de serem ambientais” (p. 133). Partindo 
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desta consideração, compreendemos que a configuração da agricultura familiar no 

semiárido hoje demonstra que os trabalhadores e as trabalhadoras estão 

vivenciando uma situação de pouco incentivo e pouco suporte governamental à 

produção familiar, insuficiência de políticas públicas que favoreçam o acesso à água 

e a garantia de práticas sustentáveis na produção. 

  As autoras apontam que, ao contrário dos pequenos produtores, os grandes 

latifundiários dispõe, além de água suficiente para manter a produção, de reservas 

de alimentos e ração para os animais mesmo nos períodos de seca. Este quadro 

expressa a grande desigualdade que se estabelece no semiárido entre grandes e 

pequenos produtores. Para as autoras, os vilões para as famílias agricultoras são a 

concentração fundiária, a falta de capital, de acesso ao crédito e de tecnologia 

apropriada para produção. Esta precariedade gera dependência destes agricultores 

com os políticos locais nos períodos das estiagens prolongadas. 

“Geralmente o poder vigente não tem interesse em modificar 
essa situação e, consequentemente, não toma as medidas 
necessárias para reverter os fatores que mantém as massas 
rurais em dependência. Não raramente as tentativas de 
organização são reprimidas. A população pobre é mantida na 
convicção, construída a partir da experiência cotidiana, que sua 
sobrevivência depende da proteção e dos favores do grande 
(fazendeiro, prefeito, político ou mesmo técnico). Essa própria 
dependência prolonga a fragilidade dos protegidos de uma 
seca a outra” Duque e Cirne (1998, p. 134) 

  
 Considerando que um direito só pode ser efetivado quando o seu acesso é 

garantido, a grande luta da ASA é para que o direito à água seja concretizado para 

as famílias agricultoras do semiárido, por meio das obras simples, baratas, 

descentralizadas e próximas às residências das famílias.  

 A ASA aponta algumas direções que devem ser seguidas para a efetivação 

deste direito, entre eles, a quebra do monopólio da terra e da água, que são os 

meios de produção das famílias agricultoras. Ao assumir um posicionamento contra 

o monopólio da terra e da água, a ASA se contrapõe à própria lógica de privatização 

desses elementos naturais. A apropriação privada dos recursos coletivos tem sido 

uma realidade  no semiárido e um dos fatores mais graves para a falta de acesso à 

água. 

 Como expuseram Bobbio (1992) e Mondaini (2006), conforme destacamos no 

primeiro capítulo, proclamar um direito no plano formal não implica em sua 

efetivação. O elemento que tem a possibilidade de tornar um direito constituído em 
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direito garantido é a luta social. Portanto, acreditamos que a ASA tem cumprido um 

papel de extrema importância quanto à pressão dos setores governamentais para 

que o direito à água seja usufruído pelas populações rurais. Há ainda muito o que 

alcançar. Mas, o fato de um projeto da sociedade civil, nascido das aspirações 

populares e dos movimentos sociais, assumir o patamar de política pública evidencia 

que é possível, na disputa de projetos de desenvolvimento para o semiárido, ter 

ganhos significativos para a sociedade civil.   

 Nas seis entrevistas realizadas com integrantes da ASA, os interlocutores 

trouxeram o elemento central do posicionamento da ASA quanto à concepção de 

água: água é uma questão de direito. Não houve qualquer questionamento à esta 

postulação, considerando também que este direito já foi consolidado do ponto de 

vista jurídico-legal. A citação a seguir exemplifica este posicionamento:  

“O ponto principal é a família ter acesso a água.   Acesso a 
água para consumo humano (pelo P1MC), para diminuir a 
questão das doenças, pela contaminação da água.  E o P1+2 
seria uma segunda água para a família, que seria uma água 
para a produção. Mas o objetivo principal é que essa família 
tenha acesso à água, como um direito do cidadão. Direito que 
está na Constituição. (Manoel Barbosa dos Anjos, Cecor, Serra 
Talhada/PE) 

 
 Observamos que a grande luta da ASA hoje, no que diz respeito à água, não 

é pelo reconhecimento formal do direito, mas pela sua real efetivação para as 

famílias do semiárido brasileiro. Como fica claro na fala do entrevistado acima, a 

grande necessidade hoje é garantir o acesso das famílias do semiárido à água para 

consumo e para produção.  

 A possibilidade de convivência com o semiárido, defendida pela ASA, está 

diretamente relacionada com o acesso das pessoas à água. A ASA defende que 

sejam executadas políticas públicas que garantam o acesso à água para as 

populações difusas no semiárido para que seja garantida a vida digna das pessoas 

no lugar.  Este pensamento pode ser observado no depoimento descrito a seguir: 

“Então para nós hoje, para a Articulação no Semiárido, ter dois 
programas que são reconhecidos como políticas públicas, que 
foi pautado por nós, significa a gente reafirmar não só esse 
sentimento mas essa concepção e essa convicção de que a 
água é um direito humano. E por ser um direito humano cabem 
às famílias terem o acesso e não como favor. Ter um acesso 
como pessoas que são, como seres humanos, como pessoas 
que têm direito a água. Então para a gente hoje estar na 
execução desses dois programas que partem desse elemento 
vital significa reconhecer que a água é um direito de cada 
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cidadão e cidadã”. (Neilda Pereira da Silva, Diocese de 
Pesqueira/PE) 

  
 Este depoimento apresenta dois elementos muito importantes para nossa 

análise: a água como direito supõe sua negação como favor e a sua devida 

efetivação por meio de políticas públicas. Estes dois processos afirmam a cidadania 

para as famílias agricultoras. Isto por que, não existe possibilidade de pensar a 

cidadania em um contexto em que o direito constituído é acionado como um favor. 

Pois a construção cidadã, nos termos em que define Dagnino (1994), pressupõe que 

a sociedade civil não seja apenas receptora dos serviços e benefícios estatais, mas 

tenha um papel ativo na constituição de uma sociedade democrática e participativa, 

por meio da proposição de ações e programas, e das reivindicações coletivas para 

que direitos  sejam  reconhecidos e devidamente efetivados.  

 O segundo aspecto que queremos destacar é a efetivação de direitos 

propostos pelos movimentos sociais por meio de políticas públicas. Considerando 

que, somente por meio do Estado os direitos podem ser universalizados a todas as 

populações, é imprescindível que a ação estatal assegure amplas garantias de 

acesso à água no semiárido por meio da formulação de um projeto de 

desenvolvimento regional que considere as proposições dos movimentos sociais no 

que diz respeito as estratégias de convivência com a região.  

 

4.3.2  Água como elemento de construção da cidadania para as famílias rurais 

 

 

 Como foi abordado no primeiro capítulo, há duas noções de cidadania 

apontadas por Dagnino (1994). A primeira refere-se a concepção liberal de 

cidadania, que diz respeito às respostas do Estado às reivindicações da sociedade. 

E a segunda, que a autora chama de nova cidadania, é aquela que pressupõe as 

lutas concretas dos homens e mulheres, por meio de movimentos sociais, para que 

os direitos sejam ampliados e efetivados e também para que novos aspectos sociais 

assumam o patamar de direitos. Em nossa análise, estamos considerando que a 

construção democrática não ocorre apenas com as respostas do Estado às 

reivindicações populares, mas, como indica a autora, na própria construção destes 

sujeitos, como agentes fundamentais para a conquista de direitos. 

 Tomando como ponto de partida as observações da autora a respeito desta 
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nova perspectiva de cidadania, acreditamos que são as lutas dos movimentos 

sociais pelo acesso à água para as populações do semiárido que tem fortalecido a 

construção da cidadania para os moradores da região. Os entrevistados apontaram 

três processos que expressam o fortalecimento desta cidadania, os quais 

discorremos adiante: quebra da configuração histórica de dependência política; 

conquista da liberdade para as famílias e participação política.  

 Historicamente, o abastecimento de água, principalmente nos períodos das 

longas estiagens, foi desenvolvido por meio de mecanismos que reforçaram a 

dependência política das pessoas em relação aos governos locais, tais como a 

distribuição via carro-pipa e as obras hidráulicas mal planejadas e inviáveis. Este tipo 

de relação não gerava autonomia nas pessoas, nem os fortalecia enquanto sujeitos 

sociais que lutam pela garantia de direitos, mas como receptores de “doações” 

governamentais, que portanto deviam gratidão e obediência àqueles que os 

favoreciam.  Abaixo, trechos de entrevistas que exemplificam este posicionamento: 

“Para mim, Neilda, significa primeiro um elemento vital. Então 
sem água não há vida. E a água aqui no Nordeste sempre foi 
um instrumento de compra de voto”. (Neilda Pereira, Diocese 
de Pesqueira/PE) 
 
 

E ainda: 

 

“...é interessante para o político que a população seja 
dependente de um carro-pipa. Chegou um carro-pipa na 
cidade, foi fulano de tal que mandou o carro-pipa. Então as 
pessoas ficam com essa amarra, o bem é público, mas dá a 
interpretação de quem deu a água, e se elege”. (Rivaneide 
Almeida, Cecor,  Serra Talhada/PE) 
 

 Portanto, um primeiro aspecto que podemos destacar é que o acesso à água 

como direito quebra a configuração histórica de dependência política que se 

estabelece entre as populações do semiárido e muitos políticos locais, que se 

aproveitam da facilidade de negociar o voto utilizando a água como moeda de troca.  

  Com a possibilidade de ter água em suas próprias terras e de participar de 

discussões sobre direitos e cidadania, as populações rurais não precisam mais estar 

submetidas às manobras que mantém muita gente em situação de dependência 

política.  

 Um dos entrevistados também aponta um resultado importante da quebra da 
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dependência política por meio do acesso à água:  

“É o elemento capaz tornar as pessoas cidadãs. Eu acho que 
água pra ASA tem essa dimensão profunda de um bem natural, 
esgotável, não precisa ser renovado, que leva as pessoas a 
terem perspectivas de vida diferente, de serem sujeito da sua 
própria mudança, sujeito de uma utopia, digamos assim, de um 
projeto de vida que muda sua realidade, e aí a gente acredita 
muito que isso se constrói no cotidiano”. (José Aldo dos Santos, 
Centro Sabiá - Recife/PE).  

  
 O acesso a água proporciona a experiência das famílias pensarem seus 

projetos de vida, visualizando as alternativas de viver bem na região e de terem 

novas perspectivas de trabalho e vida digna.  Podemos considerar que a água, na 

concepção do entrevistado, é mais que um elemento condicionante da vida, é 

também um elemento que torna as pessoas cidadãs por meio da construção de si 

próprias como sujeitos da mudança de suas próprias vidas.  

 Para os interlocutores da pesquisa, o acesso a água como direito também 

representa a liberdade das famílias, como nos indica o trecho da entrevista abaixo:  

“Para a ASA a água significa hoje a liberdade da família. Eu 
digo isso. Para a ASA a água significa a liberdade da família. A 
liberdade em relação a família poder reproduzir, ter liberdade 
para produzir, ter liberdade para consumir algo de qualidade. 
Eu colocaria assim até a frase que a gente usa: Água, 
liberdade, cidadania. E o único propósito da ASA é trabalhar no 
sentido que a família tenha dignidade, tenha cidadania. Então a 
água é hoje para a ASA isso aí, é liberdade, cidadania, 
dignidade” (Manoel Barbosa dos Anjos, Cecor – Serra 
Talhada/PE). 

 

 Podemos indagar: as pessoas já não eram livres antes de ter acesso a água 

ao pé de suas casas e em suas próprias terras? O que muda efetivamente do ponto 

de vista da liberdade? E como esta liberdade constrói a cidadania? O depoimento 

acima nos indica que, para pensar a liberdade nesta relação com a cidadania, 

estamos pressupondo  a construção da autonomia das famílias. Autonomia no 

sentido de escolher permanecer na região, produzindo e construindo suas vidas, 

tendo acesso aos recursos indispensáveis para isto, sem necessitar dos favores que 

garantem a dependência política.  

 Somente com esta liberdade de serem autônomas em relação às próprias 

vidas, as famílias podem se constituir enquanto sujeitos que podem elaborar um 

projeto de mudança, que podem se organizar e exigir que seus direitos sejam 

garantidos.  
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 Um outro aspecto que queremos destacar é a liberdade de não ter que 

percorrer longas distâncias para buscar a água, trabalho principalmente 

desenvolvido por mulheres e crianças, que são as responsáveis pelo abastecimento 

de água da grande maioria das famílias rurais. Portanto, o acesso facilitado à água 

tem trazido saúde, mais descanso e qualidade de vida para as pessoas, tem 

portanto, proporcionado uma vida com mais dignidade e cidadania. 

 No processo de pesquisa tivemos conhecimento de que as famílias que 

recebem as cisternas passam por um período de formação e capacitação, por meio 

do Curso de Gerenciamento de Recursos Hídricos (GRH). Nesta capacitação são 

discutidos diversos temas relacionados à convivência com o semiárido, tais como as 

secas, as chuvas, o cuidado com a água das cisternas, o desuso do termo “combate 

à seca” e principalmente, as possibilidades de participação das famílias. Por meio 

deste processo, as pessoas podem aprender sobre a realidade em que vivem, ter 

uma visão crítica sobre as estratégias governamentais de combate à seca e 

aprender sobre as atuais propostas de convivência com o semiárido. 

 A proposta é que este processo formativo possa favorecer a ampliação dos 

conhecimentos da família a respeito do semiárido e a posterior reflexão com outras 

pessoas e comunidades, como citado em outro depoimento, tratando do P1MC: 

“Não é um programa que o fim dele é a obra em si, a obra faz 
parte, lógico, como reservatório de água fundamental para a 
vida, para as pessoas, mas a gente sempre diz que a cisterna 
vai cheia de conhecimento, vai cheia de direito, vai cheia de 
cidadania, ela vai culta. Isto leva as famílias a refletirem e 
inclusive, a ter novos posicionamentos seja no município, seja 
na sua comunidade, tem famílias que se mobilizam hoje para 
debater no município os seus direitos da educação, da saúde a 
partir dessa mobilização. A partir da água, eu creio, inter 
relações com várias outras dimensões de política. Isso foi 
gerando a necessidade de ter novos programas, como hoje a 
gente discute qual o debate que nós vamos fazer sobre 
combate à desertificação, o debate sobre educação 
contextualizada, o debate sobre a questão mais ampla da 
soberania alimentar.” (José Aldo dos Santos, Centro Sabiá - 
Recife/PE).  

 
 Fica claro neste depoimento, que a ASA objetiva ir além de levar 

conhecimentos para as famílias receptoras das cisternas, ela pretende expandir 

estes conhecimentos por meio de reflexões na comunidade e no município, inclusive 

sobre outras temáticas sociais. Neste processo, a ASA busca fortalecer a 

participação política das famílias nas discussões sobre as problemáticas do 
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semiárido e principalmente, sobre as estratégias de convivência. 

 Um outro meio pelo qual a ASA busca fortalecer a participação política das 

famílias  é: proporcionando o controle sobre a tecnologia de captação de água da 

chuva instalada nas propriedades rurais, para que o próprio trabalhador e 

trabalhadora não deixem de ter acesso à água por não ter o domínio do 

funcionamento da obra. 

“Por que aí quando eu falo em democratização eu estou 
falando nos múltiplos usos da água por um conjunto de 
tecnologias que as famílias vão se apropriar, dominam. Não 
precisa alguém pra que ela faça gestão. Inclusive, diferente do 
dessalinizador. Que por mais que ele coloque a água um pouco 
melhor que a salobra que sai do poço, do pote, mas é um 
instrumento que a família, que as comunidades não tem mínima 
autonomia sobre ele. Quebrar uma membranazinha daquela, 
uma pecinha daquela, parou”. (José Aldo dos Santos, Centro 
Sabiá - Recife/PE).   

 
 O domínio da tecnologia pelas famílias é algo essencial para não gerar 

dependência de uma assistência técnica, de uma burocracia externa que impeça o 

acesso à água.  

  Uma das entrevistadas destacou a importância de construir que a cisterna é 

da família, tanto no sentido dos usos da água quanto pela responsabilidade sobre 

ela. Os cursos de GRH passam pela busca de um comprometimento pessoal com a 

tecnologia, como uma conquista da família e não algo que foi doado. Como está 

presente na fala da entrevistada:  

“Aí o ideal, a gente tenta acertar muito isso na família é que o 
primeiro sentimento é que a cisterna é da família. É um direito, 
ninguém deu a cisterna. A cisterna ela ta sendo construída em 
cada propriedade familiar porque é a devolução na verdade de 
um recurso que a própria família sempre foi buscar. Então a 
responsabilidade para com aquele benefício é da família, então 
a família é que fica no gerenciar, a família é que tem que cuidar, 
porque a organização não tem condições de estar 
permanentemente na comunidade acompanhando, 
monitorando, até pela própria demanda da instituição. Então a 
gente tenta muito nos momentos de formação discutir esse 
compromisso da família, essa responsabilidade da família. É 
claro que tem algumas que não assimilam isso, aí a gente tem 
uma estratégia de envolver os agentes comunitários de saúde, 
tem a estratégia de envolver as organizações locais. A gente 
tenta ver o máximo de possibilidades, mas ainda é um desafio. 
É um desafio” (Neilda Pereira, Diocese de Pesqueira/PE).    

  
  Este depoimento também reforça a idéia de que a gestão sobre a água é 

responsabilidade da família. Concordamos que a apropriação do conhecimento e do 
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manejo das tecnologias sociais é importante para as famílias para que não se 

tornem alheias, mas participem dos processos de manejo e gestão das águas, mas 

o mesmo processo que pode favorecer a participação política, na nossa 

compreensão, também pode contribuir com a desresponsabilização do Estado com 

os processos de gestão das águas nas comunidades rurais, pois o programa não 

prevê assistência técnica para as famílias e monitoramento do Programa. Em outros 

termos, se houver algum problema mais grave na tecnologia que está sendo usada 

pela família para abastecimento de água, eles correm o risco de voltar à mesma 

situação de dependência política dos poderes governamentais para garantir a 

sobrevivência.  

 

4.3.2  Água como elemento de articulação da sociedade civil no semiárido 

 

 Como tratamos no primeiro capítulo, Scherer-Warren (2006) afirma que as 

redes de movimentos sociais aproximam atores sociais diversificados, dos níveis 

locais aos mais globais, de diferentes tipos de organizações e articulam ações 

coletivas que resistem a determinadas formas de exclusão.  

 Como é apontado pela autora, esta forma de organização não é isenta de 

desencontros e conflitos, pois congrega a diversidade de muitos posicionamentos e 

interesses das organizações que são integradas à rede. Entretanto, há sempre um 

elemento comum entre as diversas organizações, que articula as lutas em rede.  No 

caso específico da ASA, o fator que articula, que foi capaz de reunir tão diversas 

entidades foi a água, como é possível averiguar nos depoimentos seguintes: 

 

“A água é o elemento que mobiliza toda a situação. A água é a 
questão central, que mobiliza as organizações, mobiliza as 
famílias. É o elemento principal da articulação, do ponto de 
vista da questão política, do projeto de formação, de 
capacitação. É esse o significado que a água tem”. (Joseilton 
Evangelista, Diaconia, Recife/PE) 

  
E também: 

“Por que a ASA enquanto Rede tem uma característica 
diferente de um MST, de uma CPT, de uma FETAPE. Porque é 
um espaço que congrega a diversidade. Aí, o que é que 
congregou? Por que teve um elemento central que mobilizou 
todos para esta dimensão, que é a dimensão de água. A água 
mobilizou para uma necessidade básica e mobiliza para um 
processo de democratização do uso da água” (José Aldo dos 
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Santos, Centro Sabiá).  

 
  

 Os depoimentos apontam que a ASA, formada por centenas de entidades que 

tem bandeiras de lutas diversas, foi reunida a partir de uma única dimensão: a luta 

pelo acesso à água como direito das populações do semiárido. Na nossa 

compreensão, a diversidade que o entrevistado aponta possibilita a ampliação das 

discussões para além da questão da água, atingindo outras dimensões da vida das 

famílias agricultoras. Estas discussões contribuem bastante para o processo de 

constituição da ASA enquanto sujeito social, e como nos indicou Scherer-Warren 

(1999) não unitário, mas com interesses e aspirações plurais, que produza um 

projeto de desenvolvimento sustentável no semiárido para garantir qualidade de vida 

às famílias, considerando as várias dimensões da vida social.  

 Na fala descrita anteriormente, o entrevistado se refere a água como 

elemento que mobiliza para o processo de democratização dos seus usos. A este 

respeito, trazemos as contribuições de Ribeiro (2003) para pensar sobre cidadania e 

sustentabilidade. Como nos referimos no capítulo primeiro, o autor acredita que o 

padrão de desenvolvimento sustentável que se propõe a associar desenvolvimento 

econômico e justiça social só é possível se forem instaladas outras relações sociais, 

inclusive com uma outra forma de apropriação das riquezas naturais, que diminua as 

desigualdades sociais e a pobreza. Portanto, o autor acredita que é possível 

democratizar recursos naturais apenas a partir de um modelo de apropriação que 

permita que toda a população seja atendida em seus direitos.  

 Outra indicação a respeito da temática está presente em Castells (1999). Para 

ele, além da dimensão da transformação nos meios de produção e consumo, para 

que bens naturais sejam democratizados, é necessário que haja também uma 

transformação na organização da vida social e de nossas vidas pessoas, ou seja, 

ele aponta a necessidade de promover o desenvolvimento de uma nova cultura. 

 Acreditamos que esta é a direção que a ASA aponta. Se por um lado, 

admitem que garantir o acesso à água de modo universal para as populações do 

semiárido é tarefa das políticas públicas estatais, também concordam que as 

famílias agricultoras devem estar envolvidas no processo de constituição de seus 

direitos, pensando os cuidados com a água das cisternas, as práticas agrícolas, a 

conservação ambiental,  adotando modos de produção mais sustentáveis e 
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aprendendo a exigir seus direitos. 

 Ainda a respeito da abordagem de água como elemento articulador da 

sociedade civil, o depoimento abaixo apresenta alguns elementos para análise:  

 

“A abordagem da água ela é a principal. A gente costuma dizer 
que é um tema que mobiliza. Hoje a questão da água  como 

direito ta mobilizando o mundo todo.  A água é que é o 
mobilizador, mas acaba na porta de entrada para discutir uma 
série de outras questões...É a questão da preservação das 
matas ciliares, das nascentes, da recuperação das espécies 
nativas florestais do semiárido e por aí vai. Nos espaços  de 
discussões sempre se aborda uma ampla diversidade de 
temas, recursos genéticos, relações sociais de gênero, 
juventude, agro biologia, agro biodiversidade, a questão da 
própria água, desertificação” (Joseilton Evangelista, Diaconia).  

 
 A ampliação da abordagem de água para outras temáticas favorece uma 

compreensão mais ampla das características, limitações e possibilidades 

encontradas no semiárido, o que subsidia o próprio discurso da convivência com a 

região. E é, sem dúvida, muito importante porque permite que os Programas não se 

resumas a entrega das tecnologias. Por meio das capacitações, é possível que os 

moradores façam discussões importantes, tais como meio ambiente, relações de 

gênero e juventude, além de buscarem possibilidades de produção e de vivência 

com o clima, que ocasione um melhor resultado nas colheitas.  

 

 4.4 Dificuldades e proposições quanto ao acesso à água como direito das 

populações do semiárido 

 

 

 Os entrevistados apresentaram alguns problemas que são considerados 

entraves à constituição da cidadania e o acesso ao direito à água no semiárido. 

Entre os elementos que apontaremos, o primeiro deles é a lógica do combate à 

seca. Como nos referimos no capítulo terceiro, esta lógica empreendia estratégias 

inadequadas ao meio ambiente do semiárido. E ao invés de terem desaparecido 

diante do novo debate da convivência, tem se atualizado e permanecido em muitos 

discursos governamentais. Abaixo apresentamos duas falas de entrevistados que 

indicam este pensamento:   

“A indústria da seca é uma indústria pesada. Ela é uma 
indústria que tende a enriquecer muita gente e ainda hoje tem 
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um papel forte, mesmo com tanto avanço, mesmo com a 
discussão todinha de convivência, quando você vai olhar na 
prática ainda tem algumas (ações) que são exclusivas de 
combate à seca. De vez em quando o governo escorrega e fala 
em combate à seca. De vez em quando alguém escorrega e 
diz combate à seca” (José Aldo dos Santos, Centro Sabiá - 
Recife/PE).  

   
 

“Infelizmente na nossa região, como foi citado anteriormente, 
existe muito essa questão da troca da água pelo voto. O carro 
pipa sempre está presente nessa região e o que a ASA quer é 
desmistificar isso”. (Manoel Barbosa, Cecor – Serra 
Talhada/PE). 

 
 Como podemos observar nos depoimentos acima, o novo debate sobre 

convivência com o semiárido não pressupõe a eliminação das antigas estratégias de 

combate à seca, mas eles coexistem, em um processo contínuo de disputa de 

projetos de desenvolvimento para o semiárido. 

 Referenciados em Silva (2006), tratamos no terceiro capítulo das três 

propostas de desenvolvimento para o semiárido: o combate à seca, o 

desenvolvimentismo e a convivência com o semiárido. Acreditamos que as três 

propostas foram suficientemente exploradas pelo autor e também já explanadas 

anteriormente em nosso trabalho. Consideramos que a estratégia de convivência 

com o semiárido, que foi gestada no interior da sociedade civil é atualmente a que 

mais se aproxima das aspirações populares, pois nasce junto com o debate 

participativo entre organizações não governamentais e famílias agricultoras.  

 A estratégia da ASA para ampliar as ações de convivência já desenvolvidas 

no semiárido é que os programas já referidos P1MC e P1+2, que apostam na 

execução de pequenas obras de armazenamento de água em cada propriedade 

rural, seja ampliado de modo que o acesso à água seja democratizado na região 

semiárida. A respeito desta proposta de descentralização, o depoimento abaixo 

revela o posicionamento da ASA: 

“Então, pensando nas populações difusas, a ASA acredita 
muito nessa perspectiva de que a descentralização das 
estruturas hídricas é fundamental. ASA está apostando muito 
nessa perspectiva de obras descentralizadas. Então, se eu 
moro no meio rural e tenho a possibilidade de acumular água 
em quantidade para que me supra as necessidades, isso é o 
mínimo. Claro que tem que estar associado à um conjunto de 
políticas de crédito, de acesso ao mercado, de habitação, de 
educação e por aí vai” (Joseilton Evangelista de Sousa, 
Diaconia, Recife/PE). 
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 Como já havíamos mencionado, o acesso à água nas pequenas propriedades 

rurais possibilita uma série de facilidades para o exercício da cidadania e da 

participação popular, pois as pessoas podem produzir, viver dignamente, ter mais 

saúde e descanso e ainda se integrar às discussões que dizem respeito a sua 

comunidade. Mas, concordamos com a citação da entrevista acima que deixa claro 

que não é somente a água, mas um conjunto de políticas públicas que as famílias 

agricultoras precisam acessar para ter condições de construir um projeto de vida 

digna no semiárido. É interessante notar que, como o carro-chefe das propostas de 

convivência é proporcionar o acesso à água, é por meio deste acesso que as 

demais políticas têm sido discutidas e articuladas. Seria campo de pesquisa para um 

outro estudo avaliar o nível de inserção em outras políticas setoriais dos usuários 

que tiveram acesso às cisternas rurais. 

 Uma outra dificuldade apresentada é a degradação dos mananciais hídricos, 

dos rios e riachos da região, conforme o trecho abaixo aponta:  

“Eu acho que o mais grave que existe hoje ta na degradação e 
acho que os rios estão morrendo... Eu lembro que minha mãe 
conta, na juventude dela, pegavam água no Pajeú para beber. 
A cidade de Serra Talhada era abastecida com a água do Rio 
Pajeú, e hoje tá completamente poluída. Então quer dizer, a 
mata ciliar foi completamente destruída. Esse processo foi se 
dando com a ocupação. Com a ocupação principalmente para 
a produção rural. A pequena e a grande produção, que fica na 
margem do rio normalmente. Como é esta justamente a área 
mais fértil do ponto de vista da produção, da margem, que é a 
produtividade da água, de irrigar, esta também é explorada. É a 
mais explorada. Sem muita preocupação de cuidar, de 
preservar a mata ciliar e aí isso não acontece só no rio Pajeú, 
riacho, olhos de água... Que essas questões a gente não tinha, 
eu acho que faltava um pouco da informação sobre o mal que a 
retirada dessa mata, dessa vegetação faz.” (Rivaneide Almeida, 
Cecor – Serra Talhada/PE) 

 
 

 Tratamos no primeiro capítulo das redes ambientalistas que tem trilhado um 

caminho novo para a cidadania – elas lutam pela conservação ambiental, pelo 

acesso sustentável a bens naturais e constroem a indignação diante da apropriação 

privada destes bens. Scherer -Warren (1999) afirma que as redes ambientalistas têm 

buscado articular meio ambiente e justiça social e atualmente, tem papel importante 

na proposição de políticas públicas adequadas às realidades em que atuam. 

 Neste trabalho, estamos categorizando a ASA, pelas definições da autora 
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citada, enquanto rede ambientalista. E como tal, percebemos que a base de sua 

crítica é que há falta de acesso à água por que há apropriação indevida por uma 

parcela mínima da população. Esta apropriação, nos termos em que definem Scotto 

e Viana (1997) e que referenciamos no segundo capítulo, tem a ver com a 

transformação de bens naturais em mercadorias e também com a degradação do 

meio ambiente, que afeta diretamente o direito das populações de usufruírem destes 

recursos. 

 A dimensão que queremos destacar no último depoimento citado é a 

degradação dos mananciais de águas que a entrevistada pontua e que conforme as 

autoras citadas acima, são elementos de apropriação privada das águas. Esta 

degradação tem destruído mananciais hídricos em todas as regiões do planeta, mas 

especificamente no semiárido brasileiro, tem atingido o direito de dispor da água de 

muitas famílias. 

 Acreditamos que, a degradação das águas está presente no semiárido 

brasileiro nas diversas práticas agrícolas desenvolvidas por grandes produtores 

rurais, que fazem uso de substâncias tóxicas que agridem os solos e as águas, os 

despejos de dejetos industriais nos leitos dos rios, a produção em larga escala, os 

latifúndios e a monocultura, entre outros processos agressivos que desgastam o 

meio ambiente e às águas. Mas também está presente nas práticas dos pequenos 

produtores, como apontado pela entrevistada, quando retiram a mata ciliar do leito 

de rios e riachos, não tratam devidamente o lixo das comunidades e vilas, entre 

outros. Como a produção é mais fértil nas margens das águas e o pequeno produtor 

não tem condições de irrigar, muitas vezes, há o desmatamento de espécies nativas 

para dar espaço à produção familiar. Com este posicionamento, não estamos 

culpabilizando o pequeno produtor pela degradação das águas do semiárido, 

estamos afirmando que a agricultura familiar, que atualmente necessita de fomento e 

incentivos governamentais, de políticas de acesso ao crédito, à assistência técnica e 

à capacitação, também pode incorrer em práticas insustentáveis e agressivas ao 

meio ambiente. 

 Acreditamos que o caminho a percorrer para superar este quadro é lutar para 

que o Estado garanta políticas públicas adequadas ao semiárido, de modo que a 

produção rural seja sustentável e assegure a sobrevivência das famílias agricultoras. 

E a ASA, enquanto rede ambientalista, busca contribuir com esta luta. 

 Neste mesmo raciocínio, entretanto, atribuindo maiores danos a apropriação 
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privada dos grandes produtores, um outro entrevistado afirma: 

“Por que se você for olhar hoje a grande concentração das 
águas, elas estão nas grandes propriedades. Todo investimento 
público que foi na década de 60, 70, 80, até 90 e até o ano de 
2000, é pras grandes estruturas, grandes obras que estavam 
sob o controle da propriedade privada” (José Aldo dos Santos, 
Centro Sabiá - Recife/PE) . 

  
 Estas questões são muito importantes por que apontam de onde vem o déficit 

hídrico. Se há corpos hídricos, grandes e pequenos, apropriados por uma minoria ou 

deteriorados pela destruição da vegetação nativa, a mata ciliar, significa que, mais 

uma vez, o discurso da escassez é infundado. 

 Portanto, um projeto de desenvolvimento para o semiárido, tem que 

considerar a urgente democratização do acesso à água, por meio da construção das 

pequenas obras nas propriedades rurais, as políticas agrícolas que fomentem a 

agricultura familiar, o controle dos usos insustentáveis das águas pelas grandes 

empresas do agronegócio, e grandes obras de revitalização de rios e riachos, cujas 

águas podem abastecer muitas famílias, como nos indica o trecho da entrevista 

abaixo: 

“Por exemplo, a gente ta aqui na bacia hidrográfica do São 
Francisco. O Pajeú no Estado de Pernambuco é o maior 
argumento que se tem. Eu acho que a gente tem que tentar ver 
uma política de restauração da bacia e aí tem que ser política 
pública, e aí tem que ser massificada, tem que entrar pesado” 
(Rivaneide Almeida, Cecor,Serra Talhada/PE). 

 
 Para a entrevistada citada, pensar em restauração de bacias hidrográficas 

implica em pensar numa política hídrica ampliada, que possa ser universalizada e 

dar conta do acesso que todos precisam ter à água como direito. Até por que, as 

águas da cisterna são apenas suficientes para abastecer a família por um ano. Se a 

água acabar e houver um período prolongado de estiagem, a família poderá, de 

novo, recorrer às águas de péssima qualidade, sem qualquer tratamento, trazendo 

riscos para a saúde das famílias. 

 Uma outra dificuldade apresentada é a falta de acompanhamento e 

assistência técnica às famílias que foram integradas ao programas de convivência 

com o semiárido. Para esta entrevistada, a questão do acompanhamento é um 

desafio para a ASA: 

“Esse ainda é um desafio. Não existem recursos previstos para 
fazer o conserto da cisterna que deu problema um ano depois, 
não tem nada previsto. Mas aí deu problema imediato, eu 
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construo uma cisterna e deu problema, então a pedreira é que 
é a responsável, então tem que voltar lá e corrigir o problema. 
Deu um problema de dilatação, um vazamento por exemplo, aí 
ele tem que ir lá e fazer a correção.  Eu acho que um desafio 
grande do programa é fazer um pouco o monitoramento em 
médio e longo prazo, na cisterna, nos impactos, nos 
desdobramentos que o programa está alcançando. As famílias 
continuam cuidando dessas cisternas no período de três, 
quatro, cinco anos? Ela ainda está lá? Existe? Continuam 
cumprindo o seu papel?”. (Rivaneide Almeida, Cecor – Serra 
Talhada/PE) 

 
 Este debate  é muito importante por que traz um outro consigo: até onde vai a 

responsabilidade de uma rede de movimentos sociais em executar uma política 

pública?Em nossa compreensão o Estado não pode considerar que é suficiente 

financiar um programa para dar acesso a uma tecnologia de armazenamento de 

água e se ausentar, deixando a responsabilidade de efetivar um direito com os 

movimentos sociais e com as famílias beneficiárias.   Os programas desenvolvidos 

pela ASA são hoje considerados os mais adequados e sustentáveis à região, 

portanto, acreditamos que devem ser ampliados no sentido de incluírem o 

monitoramento e a avaliação do funcionamento das tecnologias sociais, para que as 

famílias não deixem de ter acesso à água em suas propriedades. 

 

4.5 POSICIONAMENTO DA ASA QUANTO À RESPONSABILIDADE DA 

GESTÃO DA POLÍTICA DE ACESSO À ÁGUA NO SEMIÁRIDO  

 

 Retomando as discussões sobre constituição de sujeitos sociais que 

desenvolvemos no primeiro capítulo a partir do pensamento crítico de Laclau e 

Mouffe (2004), acreditamos que os processos de transformação social podem ser 

empreendidos por uma infinidade de atores sociais que elegem suas lutas em 

oposição a diversas opressões sociais. Os mesmos autores também pontuaram que 

estas opressões nem sempre são forjados no nível do Estado, portanto, não 

consideram que o Estado é sempre o lócus da dominação e das “maldades” contra 

as pessoas. Para eles, muitas relações de opressão se estabelecem 

independentemente do Estado, entretanto, em todos os espaços, é possível lutar e 

obter conquistas democráticas. 

 Partimos desta perspectiva para analisar a ASA enquanto rede de 

movimentos sociais, formada pela articulação de diversos sujeitos coletivos que tem 
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em comum a luta pelo acesso ao direito à água no semiárido. A partir das 

considerações de Scherer-Warren (2006) sobre rede de movimentos sociais, 

consideramos que como entidade da sociedade civil, a ASA já avançou muito, tanto 

nas discursos e práticas sobre cidadania e formas de controlar a ação do Estado, 

como nas proposições quanto às políticas e estratégias de efetivação do direito á 

água no semiárido.  Neste sentido, percebemos que a articulação em rede produz 

impactos positivos  tanto quando é um movimento autônomo de pressão do Estado 

para execução de políticas públicas, como quando se articula com o Estado para 

estabelecer parcerias de ação referentes a algumas destas reivindicações.  

 Um dos aspectos que buscamos compreender no processo de pesquisa foi 

como a ASA se posiciona em relação à execução de uma política pública, por uma 

Rede de movimentos sociais. Portanto, nos propomos a observar como se apresenta 

a relação estado x sociedade civil no discurso da ASA.   

 Scherer-Warren (1999) pontua três aspectos das lutas dos movimentos 

sociais:  o primeiro deles se refere às denúncias e às oposições organizadas; o 

segundo, é a constituição de parcerias para resolução de problemas sociais e o 

terceiro, é a criação de projetos alternativos e proposições de mudança. A autora 

afirma que estes processos não são independentes, eles podem ocorrer 

simultaneamente em um mesmo movimento.  

 Observamos que na ASA estes posicionamentos estão presentes nas falas 

dos entrevistados quando se referem à ação da ASA para garantir o direito ao 

acesso à água no semiárido. Distinguimos três posicionamentos entre os 

interlocutores da pesquisa que se aproximam muito das três categorias de ação 

apresentadas por Scherer-Warren (1999), sobre as quais discorremos a seguir: 

a) Responsabilidade do Estado, gestão da sociedade: O Estado deveria, mas não 

está estruturado para assumir sua responsabilidade de garantir o acesso à água 

com qualidade e por isso, a sociedade civil assume por meio de suas organizações. 

  Segundo este posicionamento, é a própria lógica de gerenciamento de 

políticas públicas do Estado, por meio de um modelo centralizador que não 

considera a experiência das populações rurais, que atrapalha na implementação de 

uma política de acesso à água para o semi-árido: 

“a nossa intenção é que o Estado pudesse assumir como 
política pública efetiva. Mas eu vejo que o contexto coloca esse 
desafio para a sociedade civil. Porque a minha avaliação é que 
o Estado, ou não está estruturado ou não quer responder a 
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essa problemática. Porque recurso tem, pessoal tem, mas com 
a lógica muito diferente da nossa lógica. Enquanto nós 
desenvolvemos um processo de construir um conhecimento 
junto com quem é beneficiário diferentemente das organizações 
estatais/públicas não tem essa filosofia de construir junto, acho 
que isso é uma grande perda. Nós percebemos que isso é um 
grande motivo para que o programa venha funcionando bem, a 
gente discute uma realidade com as pessoas beneficiárias e a 
partir de um dado concreto. Então o Estado não tem uma 
estrutura para poder responder” (Joseilton Evangelista de 
Sousa, Diaconia - Recife/PE).  

 
 Fica claro no depoimento acima que a ASA considera que esta tarefa seria do 

Estado, mas como o Estado não consegue responder a esta demanda de modo 

adequado, a tarefa tem cabido a sociedade civil. Temos a compreensão de que, de 

fato, o programa tem funcionado bem com a execução da sociedade civil e que o 

Estado realmente, conforme o entrevistado pontua, não considera os aspectos de 

formação e participação das famílias receptoras das cisternas, o que pode ocasionar 

um sentimento de doação, como sempre foram construídas as obras públicas de 

combate à seca.  Entretanto, acreditamos que a perspectiva da sociedade civil 

deve ser que o Estado assuma amplamente esta política, e não apenas com 

financiamento, mas com planos e estratégias de ações, apoio técnico e avaliações 

constantes. Por que consideramos que, por se tratar de direito humano, deve ser 

garantido pelo Estado, claro que com a participação e o controle da sociedade.  

 

b) Responsabilidade do Estado, responsabilidade da sociedade: Este segundo 

posicionamento define que ao Estado cabe a responsabilidade pelas políticas de 

acesso à água, e a ação da sociedade civil deve ser complementar e de parceria. 

“Mas assim é a verdade: a água como cidadania é um dever do 
Estado. É dever do Estado garantir a água para que as famílias 
possam ter a água, possuam água para a produção. Na minha 
opinião, não impede que a ASA também acompanhe o trabalho, 
mas para mim, o dever é do Estado. Não impede que o Estado 
toque um plano de ação para a água no semiárido, que a ASA 
também tenha esse mesmo plano e em alguns momentos isso 
pode até trabalhar conjunto”. (Manoel Barbosa, Cecor-Serra 
Talhada/PE) 
 

 Trata-se de uma abordagem da responsabilidade do Estado e da ação 

complementar da sociedade para executar ações que garantam acesso a direitos. O 

entrevistado deixa claro que acredita que Estado e sociedade civil podem trabalhar 

juntos. 
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 No primeiro capítulo, apresentamos o pensamento de Dagnino (2002) sobre as 

possibilidades de relação entre Estado e sociedade civil. A autora destaca que há 

três formas de relações que podem ser estabelecidas: quando há coincidência de 

propósitos, é possível haver um projeto compartilhado entre ambos; quando não há 

propósitos iguais, mas um projeto em comum, neste caso, a gestão pode ser 

compartilhada e por último, quando a sociedade executa ações complementares ao 

Estado.  

 Nos parece que as relações de parceria podem ser importantes instrumentos dos 

movimentos sociais para propor ações, projetos e programas que atendam às 

necessidades sociais e aos direitos das populações usuárias. Entretanto, a autora 

chama a atenção para o perigo de, neste processo, o Estado se ausentar de sua 

responsabilidade de garantir direitos, passando-o à sociedade civil, que não terá o 

aparato e os recursos suficientes para prover a universalização do atendimento à 

todas as populações usuárias.  

 Portanto, acreditamos que é importante estabelecer uma relação de parceria entre 

Estado e sociedade civil, mas, sem perder de vista o caráter reivindicativo e 

propositivo que os movimentos sociais devem ter na busca por garantir direitos e 

construir cidadania. 

 

c) Responsabilidade do Estado, negociação ou pressão da sociedade civil:  esta 

concepção aponta para uma compreensão de que há diversas possibilidades de 

conflito e de negociação na relação Estado x sociedade civil, cabendo aos últimos se 

posicionarem a favor ou contra as propostas do primeiro.  Quer dizer que pode haver 

uma relação de parceria e ao mesmo tempo, de conflitos e embate político na 

execução de políticas públicas, conforme as possibilidades de acordos e de 

negociações entre Estado e movimentos sociais. 

“A gente vem tendo, aí eu falo da ASA Pernambuco, a gente 
vem tendo uma facilidade de diálogo com o governo do Estado 
e aí em alguns momentos se é necessário a gente ir para cima, 
a gente vai para cima. Somos parceiros, existe inclusive uma 
relação de parceria com o Estado, mas sem perder as nossas 
convicções e o que a gente tem construído como articulação no 
Estado. Eu acho que tem esses dois elementos, somos 
parceiros, sentamos na mesma mesa, mas tanto nós enquanto 
ASA procuramos entender as limitações do Estado, como o 
Estado também ele vê esse trabalho da ASA como um trabalho 
que tem uma dimensão incrível no Estado. Se tiver algum 
embate, vamos para o embate, claro um embate saudável. Eu 
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costumo dizer que é uma discussão calorosa, mas que a gente 
tem o nosso ponto de vista e o Estado também. Mas isso não 
impede que a gente sente na mesma mesa e dialogue” (Neilda 
Pereira, Diocese de Pesqueira/PE).            

 
 Acreditamos que cada posicionamento apresentado traz um elemento importante 

para este debate, mas o nosso entendimento sobre esta questão é que embora os 

movimentos sociais desenvolvam ações e programas que tem dado certo, eles não 

podem ser ampliados e universalizados para a totalidade das populações diante da 

insuficiência de recursos e de capacidade técnica para dar conta deste grande 

objeto.  

 Partindo deste pressuposto acreditamos que o trabalho da ASA na implementação 

de políticas de acesso à água no semiárido tem garantido a qualidade de vida de 

muita gente que vive na região, mas este trabalho não deve ser executado, com a 

qualidade e o compromisso com que hoje é desenvolvido, apenas pela sociedade 

civil, mas pelo Estado com o apoio, o direcionamento, o potencial intelectual e 

técnico e o controle social da sociedade civil. 

 Nosso posicionamento se justifica na compreensão de que somente o Estado deve 

garantir direitos por que trata-se de uma política que tem que ser gerida e 

monitorada em toda faixa do semiárido no Brasil, o que significa 1.133 municípios, 

21 milhões de pessoas,  distribuídos em uma área de 969.589,4 km2. Como foi 

descrito no capítulo terceiro, este território corresponde a quase 90% da região 

Nordeste (exceto o Maranhão) e mais uma parte do estado de Minas Gerais. 

Considerando as dimensões do território e a importância das políticas de acesso à 

água de qualidade nesta região, defendemos que a execução desta política deve ser 

realizada pelo Estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Consideramos todo processo de aprendizagem extremamente desafiante e 

encantador. No processo de realização desta dissertação experimentamos a busca 

pelo esforço e pela disciplina que todo trabalho acadêmico exige. Ao mesmo tempo, 

estas questões de pesquisa que nos instigaram e mobilizaram a estudar, pesquisar  

e escrever sobre a temática, nos trouxeram alegrias e incríveis descobertas! 

 O fato de estarmos finalizando esta dissertação indica apenas que por ora, 

até onde chegamos é suficiente. Não significa que o objeto de pesquisa está 

completamente saturado. Temos nitidez de que a contribuição que trazemos para o 

debate proposto representa um ponto de vista, que é um retalho na imensa colcha 

de possibilidades de abordagem da temática. Acreditamos que a maior contribuição 

que trazemos é a possibilidade de nosso trabalho seguir adiante – com outros 

olhares e perspectivas, questionamentos e proposições.   

 Nosso objetivo central neste trabalho foi compreender como a água tornou-se 

campo de acesso a direitos e políticas públicas no semiárido, a partir do debate 

recente de convivência com o semiárido.  

 Chegamos a conclusão, como havíamos pressuposto, que o acesso às águas 

como direito e como possibilidade do exercício da cidadania para muitas famílias 

agricultoras no semiárido brasileiro, tem sido possível por meio da intervenção da 

ASA, através dos programas de convivência. Reafirmamos os dois processos que 

contribuíram com este resultado: o posicionamento propositivo da ASA e a sua 

articulação em rede.  

 Em relação ao primeiro argumento, percebemos que a ASA definiu sua 

atuação a partir de dois movimentos: pressionar o Estado para garantir que sejam 

dadas outras respostas às questões hídricas e elaborar projetos e programas 

sustentáveis para garantir o direito à água no semiárido. Neste sentido, a rede tem 

organizado práticas, em determinado momento, para se opor às estratégias 

insustentáveis ainda praticadas na região e, em outro momento, tem se articulado 

com este Estado para executar ações de convivência e de acesso à água pelas 

populações rurais. 

 O segundo argumento refere-se à articulação em rede. Consideramos que 

esta estratégia ampliou as possibilidades de atuação das organizações sociais que 

atuam na região, pois antes elas representavam vozes fragmentadas que defendiam 
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o acesso à água como direito, e, a partir da constituição da rede, se tornaram 

visíveis  e elaboraram grandes propostas para contribuir com o desenvolvimento 

sustentável da região.  Além disso, através desta nova forma de organização, houve 

uma ampliação nas temáticas abordadas pelos movimentos, contribuindo com uma 

compreensão mais ampla do semiárido e subsidiando as estratégias de convivência 

com a região. 

 Consideramos que a água no semiárido, embora já constituída enquanto 

direito do ponto de vista formal, apenas torna-se acessível enquanto direito e alvo de 

políticas públicas,  a partir das  proposições da ASA para democratizar o seu acesso 

por meio de programas de convívio com a região. Estes programas, conforme já 

pontuamos no corpo do texto, referem-se ao P1MC e o P1+2, que são atualmente, 

as estratégias da rede para garantir o acesso à água, por meio da construção de 

pequenas obras de captação e armazenamento de água da chuva. 

 Diante disto, consideramos que as ações e programas da ASA têm  

democratizado o acesso à água para muitas famílias agricultoras no semiárido, e 

têm contribuído com o exercício da cidadania para estas famílias, pois, têm 

garantido que disponham de água em suas propriedades para consumo e produção, 

e que participem de discussões sobre direito, cidadania e sobre as possibilidades de 

convivência com o semiárido. Todo este processo quebra, ou ao menos, fragiliza a  

configuração secular de água como favor e instrumento de barganha política na 

região. 

 Foi possível perceber que a ASA já avançou muito nas estratégias de controle 

da ação estatal e nas proposições de ações e programas para efetivar o direito à 

água. Entretanto, há três aspectos que queremos destacar por considerarmos 

importantes elementos para ampliar o alcance dessas ações. 

 O primeiro se refere as dimensões do monitoramento e da avaliação dos 

programas de convivência. Atualmente, o P1MC e o P1+2 não preveem o posterior 

retorno às famílias, para ver como as obras tem funcionado. De certo modo, é o (a) 

trabalhador (a) que ficam responsáveis pela manutenção posterior das cisternas. 

Embora eles tenham passado por um processo de capacitação e formação anterior à 

construção das cisternas, não é possível saber quantas permanecem funcionando 

depois de algum tempo.  

 Em nossa opinião, a dimensão do monitoramento e da avaliação é muito 

importante, principalmente para que a família não retorne à condição anterior de 
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vulnerabilidade hídrica.  Consideramos que esta falta de monitoramento e avaliação 

das tecnologias sociais, expressa uma fragilidade na condução das  políticas 

hídricas para o semi-árido. Se não houver o processo adequado de monitoramento 

dos programas, as famílias correm o risco de se tornar reféns da tecnologia. Ou 

seja, a água será usufruída enquanto as cisternas funcionarem e até quando a 

família conseguir resolver os problemas com a manutenção. 

 O segundo aspecto que queremos destacar é que falta um projeto de 

desenvolvimento para o semiárido, que assuma a efetivação do direito à água como 

política do Estado, e não apenas ação de um governo específico, que apoia as 

estratégias da sociedade civil. Acreditamos que ações para garantir direitos devem 

ser assumidas pelo Estado, para que alcance toda a população e garanta a 

universalização do atendimento. É também importante considerar a importância de 

que este projeto seja formulado e gerido de modo participativo, contando com a 

participação dos movimentos sociais que tem pensado estratégias sustentáveis para 

a região, juntamente com as famílias agricultoras.   

 Por último, acreditamos que, para se empreender um grande projeto de 

desenvolvimento para o semiárido, para garantir a convivência com a região, é 

necessário que Estado estabeleça uma política de revitalização de rios, riachos e 

fontes da região. O aproveitamento de água da chuva é uma excelente alternativa 

para armazenar água para os períodos da estiagem, entretanto, acreditamos que 

não deve ser a única. Pois, o semiárido dispõe de águas armazenadas em bacias, 

mananciais e rios e muitas delas estão contaminadas e destruídas. Diante disto, é 

necessário que se estabeleçam ações de revitalização e também de controle dos 

usos insustentáveis das águas e do meio ambiente em geral, garantindo que a água 

alcance todas às famílias rurais que vivem na região. 

 No processo de pesquisa, foi possível perceber que a ASA aponta nesta 

direção: se por um lado admitem que garantir o direito à água de modo universal, é 

tarefa do Estado, por outro, concordam que as famílias agricultoras devem participar 

no processo de constituição de seus direitos, aprendendo a convivência sustentável 

por meio dos cuidados com água das cisternas,  as práticas agrícolas adequadas, 

adotando modos de produção mais sustentáveis e aprendendo a exigir que seus 

direitos sejam garantidos. Ou seja, a ASA defende mudanças em nível 

governamental e também, no cotidiano das famílias, a partir das novas posturas 

frente à realidade. 
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 Acreditamos que a grande contribuição da ASA tem sido apresentar 

possibilidades de efetivar direitos por meio de estratégias organizadas que tem 

gerado inúmeras experiências positivas, e tem proporcionado o acesso à água para 

muitas famílias do semiárido. 
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Tema da pesquisa: As lutas pela água no semi-árido: As práticas e os discursos da 
Articulação no Semi-árido (ASA). 
 

Declaro que estou ciente de estar participando da pesquisa que tem como 
finalidade principal compreender como as lutas pela água no semi-árido se tornaram 
campo de acesso a direitos e políticas públicas. Fica acordado que as informações 
por mim fornecidas não serão utilizadas para outro fim além deste. 

A realização desta pesquisa poderá trazer como benefício à sociedade uma 
ampliação do debate sobre água no semi-árido na perspectiva dos direitos, o que 
abre espaço para reflexões e futuras possibilidades públicas para o semi-árido. 

Estou ciente de que se trata de uma atividade voluntária. Posso desistir a 
qualquer momento e minha participação não envolve nenhuma remuneração. Nestes 
termos, posso recusar e/ou retirar este consentimento, informando à pesquisadora, 
sem prejuízo para ambas as partes, a qualquer momento que eu desejar. 

Será utilizada a entrevista individual para a realização do trabalho de 
campo, a qual será gravada e transcrita posteriormente, para efeitos de análise, com 
a garantia de que apenas a pesquisadora e possivelmente a orientadora, Prof.ª Dra. 
Rosineide Cordeiro, terá acesso à íntegra das gravações. 

O contato para quaisquer esclarecimentos que necessite, será realizado 
com a pesquisadora Sandra Maria Batista Silveira, autora do estudo, pelo endereço: 
Departamento de Pós-Graduação em serviço Social da UFPE, localizado na Cidade 
Universitária, telefone: 81-21268730 e pelo telefone celular 81-94511165 ou pelo e-
mail: sanlagoa@live.com. 

Minha participação está formalizada por meio da assinatura deste termo em 
duas vias, sendo uma retirada por mim e a outra pela pesquisadora. Após ter lido e 
discutido com o entrevistador os termos contidos neste termo de consentimento 
esclarecido, concordo em participar como informante, colaborando desta forma, com 
a pesquisa.  

 
 
 

Local: _____________________________________________ Data: ___/___/___ 
 
 
 

Nome completo do entrevistado 
 
 
 

Assinatura do entrevistado 
 
 
 

Sandra Maria Batista Silveira 
Entrevistadora   
 

 

mailto:sanlagoa@live.com
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APÊNDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Iniciação - Introduzir a lógica da pesquisa 
 
4 Apresentação da pesquisadora e da pesquisa. 
5 Explicar brevemente o contexto da investigação (objetivos e a metodologia que será 

aplicada na pesquisa). 
 
Concepção do entrevistado em relação ao tema: 
Você poderia me falar o que a água significa para a ASA? (conceituação) 
Quando você olha para toda a trajetória da ASA, qual foi o momento que o movimento 
passou a pensar, produzir, refletir sobre a água? Poderia me falar sobre esta experiência?  
Há posicionamentos diferentes dentro da ASA sobre as concepções de água?  
 
Buscar o sentido que o assunto tem para a vida das pessoas 
 Você poderia me falar se a ASA possui uma discussão sobre a mudança no tratamento 

da água nos períodos históricos? 
 A ASA acompanhou/tem acompanhado as discussões internacionais e nacionais sobre a 

água nos fóruns mundiais? 
 Você lembra do movimento de surgimento da ASA? Estava presente naquela ocasião? 

Qual era o discurso sobre água naquela época? Houve alguma mudança no discurso 
depois de dez anos de existência do movimento?  

 Você poderia me falar quem são os integrantes da ASA que mais se preocupam com a 
questão hídrica?  

 
Enfocando as partes centrais do tema em estudo 
 A ASA participa dos Comitês de Bacias Hidrográficas? Como tem se posicionado? 
 O que motivou a criação do PIMC? Qual foi a proposta inicial deste programa? 
 Você sabe quando este programa se torna política do governo e passa a ser financiado 

pelo poder público? 
 O que motivou a criação do programa P1 + 2 (Uma terra e duas águas)?  
 Vocês sabem quantas pessoas já foram atendidas com o Programa das Cisternas? 
 Quais os objetivos deste programa?  
 Você considera que estes programas têm funcionado bem, ou precisam ser 

reformulados em alguns aspectos? 
 

Tópicos gerais mais relevantes 
 Na sua opinião, qual o papel dos movimentos sociais na implementação de políticas 

públicas? 
 Como hoje a ASA se relaciona com o poder público no que se refere à implementação 

de políticas hídricas para o semiárido? A relação é conflituosa ou harmoniosa?          
 Quem deve se responsável por pensar e garantir o acesso à água para as populações 

do semi-árido, hoje? 
 
Questões não atendidas nas narrativas: 
 São quantos coordenadores por Estado ou região? Quem são esses outros?  
 Qual a periodicidade dos encontros nacionais e regionais?  
 Quais são os principais temas discutidos? Como é realizado o registro dos resultados 

dos encontros? 
 Como funciona a interligação entre coordenadores e as bases nos municípios? 
 Como são preparados os simpósios regionais e estaduais sobre água? 
 Quem prepara estes relatórios? 



 


