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Um movimento de cidadania pelas águas é, ao mesmo tempo, social,
ambiental, econômico e até estratégico. Em sua essência, ele aborda a
perspectiva de que cada cidadão altere suas atitudes, buscando o melhor
jeito de lidar com a água em cada momento e lugar



REVISTA DO LEGISLATIVO62

ncontáveis vezes tem sido repetida a
frase: Água é Vida.
No sentido literal e, portanto, bioló-
gico, ela é expressa com exatidão en-

quanto parte essencial e absolutamente pre-
dominante na constituição da maioria dos
seres vivos. A Ciência trabalha com sinais
de água para considerar hipóteses de existên-
cia de vida. É o caso típico das buscas feitas
na pesquisa espacial, como vemos freqüen-
temente nos noticiários.

Na constituição de nosso corpo, 2/3 são
água. E, assim por diante, até chegar ao pon-
to de que, nas manifestações de apelo políti-
co e emocional extremado, faz-se greve de
fome, mas não se faz greve de sede. Isso
porque uma pessoa pode viver semanas sem
alimento sólido, mas apenas poucos dias sem
água.

No plano geral da vida, a essencialidade
da água muitas vezes não é valorizada por-
que nós, no Brasil, com exceção do Nordes-
te, não conhecemos os efeitos de sua escas-
sez. Aliás, pode-se dizer que a sociedade bra-
sileira tem vivido sob a égide de uma cultura
de abundância. Cultura falsa e certamente
influenciada pelo fato de o Brasil possuir cer-
ca de 12% da água doce acessível do planeta.
Isso gera o ufanismo de quem possui o mais
volumoso rio do mundo, esquecendo-nos de
que a Bacia Amazônica possui 2/3 da água
do Brasil e, apenas, 7% da população. Em
contraposição, o Sudeste com 50% da popu-
lação possui apenas 7% da água.

Tenho procurado estimular o debate so-
bre o assunto com base em questionamentos
de caráter conceitual. Por exemplo: Apren-
demos nos bancos escolares sobre a divisão
clássica dos recursos naturais em renováveis
e não renováveis.

A água e os recursos florestais sempre fo-
ram considerados renováveis. Essa concep-
ção e a presumida abundância constituíram
fatores formadores de uma cultura perdulá-
ria e acomodatícia. Usamos água à vontade,
sem critérios, porque ela é abundante e
renovável. Esse é o costume.

Minas Gerais, por exemplo, sempre ins-
pirou seus cidadãos e políticos a exaltar or-
gulhosamente que somos �a caixa d�água do
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Brasil�. É verdade. E a cada dia, sobretudo
nesse quadro crítico, tal recurso já tem funcio-
nado inclusive como moeda política, tal sua
condição estratégica. Registre-se que, a par-
tir de Minas Gerais, formam-se as mais im-
portantes bacias hidrográficas brasileiras, com
exceção da Amazônia.

Mas, voltando à �caixa d�água� e ao nos-
so inconsistente ufanismo, pergunto sempre:
A caixa d�água está cheia? A água está lim-
pa? Muita reflexão é suscitada por esse tema.
Por exemplo, na relação água/vida, devemos
nos lembrar da água tanto no plano biológi-
co como também em nosso cotidiano, quan-
do sua relação mais próxima está nos planos
econômico, social e nas atividades como irri-
gação, pesca e piscicultura, abastecimento
humano, indústria, lazer, etc.

Da energia elétrica, hoje escassa e depen-
dente em 90% da água, nada se comenta? Afi-
nal, a sociedade humana já incorporou como
necessidades básicas tantos bens e serviços de-
pendentes da água que o conceito de água
como base da vida alargou-se e amplia-se cada
vez mais. Acaso um simples aquário ou uma
simples fonte de água não são indicados para
reduzir estresse? Ou seja, melhorar a quali-
dade de vida? Pois bem: Qualidade de vida
vem da qualidade da água também.

Vejamos o caso de lagoas, rios, córregos,
riachos e ribeirões que passam pelas cidades
e façamos um teste. Tomamos, por exemplo,
em Belo Horizonte, o Ribeirão Arrudas. Se
aprendemos que ribeirão é um curso d�água
e a água tem muitas funções, então façamos
uma avaliação. A água do Arrudas serve para:

� beber sim    não    

� nadar sim    não    

� pescar sim    não    

� banhar sim    não    

� irrigar sim    não    

� construir sim    não    

Ora, se aquela �água� não atende às suas
funções, então não é água.

UM BEM ESSENCIAL À VIDA
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Aí deve começar nossa motivação como
cidadãos. Não é intrigante que até hoje não
nos tenhamos indignado com isso? Será que,
nas escolas de Belo Horizonte, dirigentes, pro-
fessores e alunos ainda falam com naturali-
dade numa rede hidrográfica local, tendo o
Ribeirão Arrudas como seu principal canal
de drenagem?

Isso é importante porque não há bom
exercício de cidadania sem espírito crítico,
sem indignação com os desvios conceituais e
de conduta.

É necessário considerar que, sendo a água
um bem comum e a cidadania e a dignida-
de da pessoa humana fundamentos da nossa
República, segundo a Constituição brasilei-
ra, não devemos esperar que os governos fa-
çam tudo por nós. Em relação à água, o mes-
mo acontece.

Os eventos relacionados com a água (po-
luição, por exemplo) são incontáveis, difusos,
dinâmicos, freqüentes, aleatórios e, portan-
to, nem a mais colossal máquina administra-
tiva com todo o poder conseguiria eficácia
na missão de prevenir, reprimir e reparar to-
dos os danos causados pelas maneiras inade-
quadas de lidarmos com a água.

Consideramos nesse caso que a sensibili-
dade humana é insubstituível. Retomemos a

questão de responsabilidade pelas águas, ou
como falamos tecnicamente, pela gestão das
águas. Ela é de todos. E, como somos uma
democracia, não precisamos pedir licença
para participar. Mais do que isso, toda legis-
lação sobre recursos hídricos no Brasil e na
maioria dos Estados está atualizada concei-
tualmente, tratando a água como um recur-
so finito e vulnerável e cuja gestão deve ser
democrática, compartilhada, com a parti-
cipação da comunidade.

A mesma legislação estabelece mecanismos
vários cuja eficácia depende da participação,
da compreensão dos múltiplos usos da água e
assim por diante. O momento, com graves efei-
tos para todos, tem sido muito propício à re-
flexão. Vejamos o caso do racionamento da
energia em si; mas, por exemplo, confronte-
mos o uso da água do Lago de Furnas para
geração da hidroeletricidade com o uso turís-
tico de sua orla. Um conflito que, caso não
pudesse ser evitado, deveria pelo menos ter
sido previamente discutido com a sociedade.

Por tudo isso, nós, cidadãos e cidadãs, de-
vemos considerar não apenas os direitos e
deveres, mas, sobretudo, o poder da cida-
dania. Está na Constituição, em seu parágra-
fo único do artigo 1º, Capítulo I: �Todo po-
der emana do povo, que o exerce por seus
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representantes eleitos diretamente, nos ter-
mos desta Constituição�. Aí está a caracteri-
zação da democracia representativa que,
entretanto, reconhece o espaço para o exer-
cício da democracia direta.

Nesta época de informações disponíveis
e em tempo real, não apenas aumentam as
possibilidades de exercício desse poder dire-
tamente, como também estimulam os repre-
sentantes do povo a adequarem suas agendas
e seus comportamentos, valorizando, cada dia
mais, os movimentos de cidadania com cau-
sas justas.

Um movimento de cidadania pelas águas
é, ao mesmo tempo, social, ambiental, econô-
mico e até estratégico. Em sua essência, ele
aborda a perspectiva de que cada cidadão alte-
re suas atitudes, buscando o melhor jeito de
lidar com a água em cada momento e lugar.

Do ponto de vista ambiental, muitas ve-
zes, pessoas que vivem nas grandes cidades
devotam-se à defesa de causas justas e legíti-
mas sem se informar da forte inter-relação
entre a vida urbana e uma determinada par-
cela da natureza que ela defende.

Certa vez, um médio empresário de Belo
Horizonte afirmou: �Estão acabando com o
Rio São Francisco, onde eu sempre ia pes-
car�. Na seqüência da conversa, verificou-se
que ele nem tinha consciência de que a capi-
tal e a região metropolitana geram o mais
forte impacto ambiental de toda a bacia da-
quele rio.

Afinal, um rio é o resultado e a conse-
qüência de tudo que lhe tiram e do que lhe
atiram.

Essa reflexão é muito oportuna para a dis-
cussão do tema água, vida e cidadania por-
que somos uma sociedade que se urbanizou
veloz e desordenadamente, criando ecossis-
temas artificiais de tal magnitude e com tais
demandas que vêm impactando seriamente
os ecossistemas naturais, em alguns casos,
com perdas irreversíveis.

É lamentável constatar que o crescimen-
to das cidades em geral é regido pela força da
especulação imobiliária, às vezes associada a
interesses eleitorais. E por aí foram-se e se
vão as nascentes e pequenas lagoas naturais.
O verde que refresca cede lugar ao asfalto que
esquenta e impermeabiliza, bloqueando uma
parte do ciclo hidrológico.

Certas avenidas construídas, onde antes
eram leitos naturais de córregos permanen-
tes, transformam-se em leitos artificiais, sem
curvas, das águas furiosas das chuvas fortes
de verão. É a essa resposta da natureza que
damos o nome de enchente. E, nesse momen-
to, aprendemos que a água que afaga é a
mesma que afoga.

Para terminar, é bom lembrar que a quan-
tidade de água existente no planeta terra é a
mesma há bilhões de anos. Então, ela está per-
manentemente se reciclando. É o ciclo
hidrológico. Mas, como parte da natureza,
ela reage aos tratos que recebe. Ela migra, não
acaba; porém deixa de estar disponível para
quem a maltratou, como no caso de constru-
ções ou processos de produção que soterram
nascentes, assoreiam e a poluem.

Quanto a projetos ou ações que destro-
em a natureza ou reduzem a qualidade de vida
e, portanto, a dignidade da pessoa humana,
podemos dizer que são aéticos porque ultra-
passaram o limite do tolerável.

Órgãos públicos e privados, corporações
e organizações de todos os tipos não faltam.
Mas as organizações, diferentemente das pes-
soas, não sentem. É necessário deixar fluir e
exprimir emoção. A vida em seu processo é
dinâmica. As relações homem/natureza são
complexas. Há que mobilizar corações e
mentes. Por fim e para meditar: �Uma pes-
soa nunca vai a um rio duas vezes; na segun-
da vez, nem o homem e nem o rio serão os
mesmos�.
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Toda legislação sobre
recursos hídricos no
Brasil está atualizada
conceitualmente,
tratando a água
como um recurso
finito e vulnerável e
cuja gestão deve ser
democrática,
compartilhada, com
a participação da
comunidade

UM BEM ESSENCIAL À VIDA
Marcelo Metzker


