
OPINIÃO  
Saúde-Trabalho-Ambiente-Direitos Humanos & Movimentos Sindical e Sociais 

20-09-2021 

DEUS  
Domitilo de Andrade 

[Ex-comerciário. Poeta e Cordelista] 
 

A agricultura consome 70% da água disponível do planeta.  
Nem precisa dizer que tipo de agricultura consome mais.  
Deus e todos sabemos... A indústria consome 22% da água 
disponível. O uso domiciliar e comercial é de 11%.  
Deus está de olho e estou falando da água total do planeta.  
Mas, quando vamos para os países subdesenvolvidos, 
subalternos, dominados, periféricos ou seja lá que diacho de 
expressão usemos para países miseráveis, os números mudam. 
Em países com maior concentração de renda, maior 
desigualdade social e índice de desenvolvimento humano 
desumano, as proporções são, em média - agricultura 82%, 
indústria 10% e domicílios 8% -. A disparidade é difícil de 
calcular, mas difícil mesmo é acreditar... que ... enquanto uma 
pessoa gasta mais de 500 litros de água por dia nos Estados 
Unidos, naqueles países de IDD (Índice de Desenvolvimento 
DESumano) a média diária per capita é de 15 litros.  
É importante lembrar que a Organização das Nações Unidas 
recomenda um mínimo de 100 litros de água per capita por dia 
no planeta. Talvez essa seja a razão dos EUA reclamarem que 
são o país que mais repassam dinheiro à ONU, tentando 
desconsiderá-la. Só esquecem de dizer que, 
proporcionalmente à riqueza do país, os EUA estão atrás de 
Reino Unido, Alemanha, Canadá, Japão e China e repassam 
cada vez menos. Guerras sobre o domínio da água no planeta 
não são novidade, mas tendem a aumentar exponencialmente 
com a escassez de água na Ásia, na África, no Oriente.  
Um Bilhão e 300 Milhões de pessoas no planeta (35% da 
população mundial) não têm acesso à água tratada.  
Resta saber se as pessoas que têm acesso a alguma quantidade 
de água têm banheiro e, principalmente, chuveiro, onde 
possam tomar um banho, nem que seja de vez em quando.  
Lembremos que a falta de saneamento básico atinge uma 
população ainda maior do planeta (43%). Calcula-se em dez 
milhões de pessoas mortas no mundo por ano, devido às 
doenças causadas pelos problemas decorrentes desses fatores. 
Deus deve saber que a grande maioria desses mortos são 
crianças. Em assim sendo, imagino que Deus deva estar em 
alerta total. Será? Se assim não for, que Deus me perdoe, é que 
talvez o céu ande carente de anjinhos...  
O Brasil perdeu 16% da sua superfície de água nos últimos 30 
anos. É desnecessário apontar as causas.          ................. 
Todos sabemos e continuamos fazendo as escolhas erradas - 
construção de barragens, uso extensivo da monocultura com 
expansão da fronteira agrícola, desmatamentos e incêndios 
predatórios, encurralamento das populações indígenas, 
poluição incontrolável, falta de incentivo a novas matrizes 
energéticas, consumismo desenfreado combinado à 
obsolescência programada (especialmente da indústria 
eletroeletrônica) e pra completar a desgraça achar que Deus 
vai dar conta disso, ainda mais associado ao nazi-fascismo. 

 

Mas, confesso que minha preocupação maior com a questão da 
água é o banho. Nas diversas vezes em que estive internado, 
deitado e impossibilitado de alevantar-me eu só pensava em 
tomar um banho de chuveiro. Aquele banho de paninho pra 
cá paninho pra lá entra aqui sai por ali vai em todos os 
buraquinhos e curvinhas e sempre fica faltando um território 
recôndito nunca me conquistou. Desde que Deus me colocou 
num hospital, em minha primeira internação, tornei-me um 
pesquisador sobre banhos, chuveiros e casa com banheiro no 
Brasil e no mundo. Descobri que o brasileiro é um dos povos 
que mais toma banho (?). Os chineses tomam banho uma vez 
por semana em média. As controvérsias pululam.  
Alguns dermatologistas dizem que muito banho faz mal à 
saúde.... Na Europa, parece que os espanhóis são os que mais 
tomam banho. Será? Banheiro e chuveiro no meu imaginário 
são indissociáveis, mas a realidade me aturde.  
Banhos (e banheiros) coletivos acompanham a história 
humana e continuam vigorando. Vide colégios internos, 
academias de ginástica, saunas, pensões e hospedagens 
populares, edifícios antigos em alguns locais do mundo e, aí 
reside meu pavor, enfermarias de muitos hospitais.  
Que dádiva biográfica supera um banho com uma chuveirada 
na temperatura certa? Sem ninguém olhar pra você 
observando se você está se ensaboando direito?  
Que os dermatologistas não me ouçam. 7,5 milhões de casas no 
Brasil não têm banheiro (17% dos domicílios). No Piauí é 43%. 
O IBGE às vezes me confunde em minhas pesquisas.  
Parece que 70% das casas brasileiras têm chuveiro elétrico, 
mas em 30% não funciona. Minha cabeça arde (pode não ter 
banheiro, mas será que tem chuveiro, onde? Do lado de fora? 
E se tem chuveiro tem água? Se tem água o chuveiro elétrico 
não funciona, e no frio?) E as penitenciárias? 
Lembro-me, com saudade, da barriga de minha mãe, em que 
eu navegava nas suas águas uterinas. Me esperava, ao nascer, 
o banho das madrinhas das comadres, das parteiras, parceiras 
de pessoas pobres. Acho que ali me apaixonei por Deus.  
Confesso que diante de tantas dúvidas e inquietudes, fiquei 
muito feliz por minha predileção por esse tipo de pesquisas, 
mesmo sendo por interesse pessoal, quando o Superior 
Tribunal de Justiça firmou que  submeter as Pessoas Privadas 
de Liberdade a banhos frios fere a dignidade da pessoa 
humana. Veja a sentença: "(...) não basta oferecer banho com 
água em temperatura polar, o que transformaria higiene 
pessoal em sofrimento ou, contra legem, por ir além da pena 
de privação de liberdade, caracterizaria castigo extralegal e 
extrajudicial, consubstanciando tratamento carcerário cruel, 
desumano e degradante"                    ................. 
Quando me perguntam: “Como você define DEUS?” 
Tenho a resposta na ponta da língua: “Deus é um chuveiro 
quente no inverno, uma ducha fria no verão e um banheiro com 
chuveiro que saia água em todas as casas do mundo...” 
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