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INTRODUÇÃO 

 
Agua: “mirador privilegiado para examinar cuestiones fundamentales de la vida social y política contemporánea.”  

(CASTRO, 2006, p.266) 

 

O presente trabalho tem como tema os novos modelos de gestão das águas – descentralizada e 
participativa - que vêm sendo implantados no Brasil e no México, desde os anos 90, com o objetivo de 
enfrentar a chamada “crise hídrica”, entendida, de modo geral, como um problema de demanda, e não apenas 
de oferta.  

Trata-se de um tema relativamente novo. Até a década de 90, as análises dos conflitos relacionados 
aos usos da água, com poucas exceções, concentravam-se no estudo dos aspectos técnico-administrativos e 
físico-naturais. A partir de então, este quadro começou a mudar e os pesquisadores vêm trabalhando, cada 
vez mais, os aspectos sociopolíticos, haja vista a série de trabalhos que vêm sendo produzidos (CARDOSO, 

2003; CASTRO, 2006b; CASTRO et al, 2004; CUNHA, 2004; DÁVILA, 2006; HAASE, 2005; JACOBI, 1996, 2002; 
MACHADO, 2003; NEDER, 2000; NOGUEIRA, 2004; VERA, 2005; WARNER, 2005; WARNER; MOREYRA, 

2004; WESTER et al, 2003). No que tange aos estudos relacionados aos novos mecanismos de gestão da coisa 
pública, como os conselhos gestores de políticas públicas, também são escassas as análises em virtude do 
caráter recente de implantação destas experiências (FURRIELA, 2002; RAICHELIS, 2005; TEIXEIRA, 2000).  

Entretanto, estes estudos mais recentes têm se orientado, na maioria das vezes, por uma abordagem 
que parte dos marcos legais aprovados e busca analisar os resultados obtidos com a implantação dos modelos 
de gestão estabelecidos pelos mesmos. Entendemos, porém que este recorte reduz as chances de se discutir 
efetivamente sobre as potencialidades e limites destes modelos porque considera a legislação como algo 
dado e não dá a devida ênfase às relações ligadas aos interesses, vantagens e necessidades dos grupos sociais , 
que deram base à elaboração desta legislação e vêm sustentando sua aplicação.  

Este trabalho volta-se para aquilo que estes modelos de gestão trazem de realmente inovador, ou 
seja, a proposição de uma nova relação entre o Estado e a Sociedade na gestão das águas por meio da 
adoção da descentralização e da participação de novos atores no processo de discussão, proposição e tomada 
de decisões no campo dos recursos hídricos, sendo que entre estes novos atores, encontram-se atores não-
governamentais – um amplo leque de entidades -, e atores governamentais - nível estadual e municipal.  

Objetivando avaliar as potencialidades destes modelos – a despeito de alguns obstáculos e 
retrocessos verificados -, o trabalho se orienta pela análise do processo de construção destas propostas de 
gestão – elaboração, consolidação do marco legal, implantação e “experimentação” -, e, para isto, busca 
compreender não apenas o conteúdo dos marcos legais e institucionais  que os estruturam, mas também as 
relações e negociações entre os grupos sociais  verificadas no contexto histórico em que foram produzidos. 
Ou seja, entendemos que estes modelos de gestão descentralizada e participativa das águas constituem 
soluções tecnicamente viáveis e socialmente aceitáveis após um processo de negociação política.  
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Com os resultados finais desta pesquisa, esperamos contribuir , de um lado, com as análises e 
construções teóricas desenvolvidas a respeito de práticas participativas – em especial as relacionadas à 
gestão das águas -, e com a própria prática que vem se dando nestes colegiados; e, de outro, com a formação 
de futuros participantes nestes colegiados, seja nos cursos de graduação ou pós-graduação, seja nos cursos de 
capacitação que vêm sendo desenvolvidos – inclusive com recursos do próprio sistema de gestão das águas 
adotado, como ocorre em São Paulo, com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). 

Para a verificação empírica de nossas hipóteses, foram eleitos como objetos de estudo  o Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê  – CBH-AT, no estado de São Paulo, Brasil, e o Conselho de Bacia do 
Vale do México (Consejo de Cuenca) – CC-VM, que envolve o Distrito Federal e os estados do México, de 
Hidalgo e de Tlaxcala , no México. Destacamos que os mesmos não constituem exemplos pioneiros em suas 
áreas; os primeiros colegiados implantados de acordo com os novos modelos propostos foram o Comitê 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ, no estado de São Paulo, e o Consejo de Cuenca Lerma-Chapala 
– CC-LCh, no México1. Contudo, optamos por analisar o CBH-AT e o CC-VM porque: estas bacias abrigam 
áreas metropolitanas, o que lhes confere extrema complexidade administrativa e socioambiental, e convivem 
com alta densidade de conflitos com relação aos diferentes usos da água, a qual vem sendo importada de 
outras bacias há algumas décadas; já havíamos nos debruçado sobre estes colegiados no mestrado e em 
outros estudos , o que faz com que este trabalho represente uma continuidade em nossas pesquisas; não 
existem muitos trabalhos a respeito dos mesmos, o que representa ao mesmo tempo um desafio e uma 
necessidade para o aprimoramento da gestão das águas nestas áreas.  

Importante destacar que, no caso mexicano, as pesquisas que vêm sendo realizadas concentram-se, 
sobretudo, no Consejo Lerma-Chapala, sendo que para muitos estudiosos o Consejo do Vale do México é um 
verdadeiro “buraco negro”. Neste sentido, procuramos conhecer também a experiência desenvolvida neste 
Consejo a fim de complementar as escassas informações sobre o objeto de estudo. Além disto, as próprias 
características do sistema político mexicano dificultam o acesso a informações governamentais, não somente 
para um pesquisador estrangeiro, mas também para os próprios pesquisadores locais. Barkin e Klooster 
(2006, p.20), por exemplo, destacam que foi necessário desviar da intenção original de seu trabalho em 
virtude da “escassez de dados disponíveis” e, sobretudo, do modo “zeloso” como os órgãos governamentais  
guardam “tanta informação como seja possível sobre seu funcionamento e, sobretudo, suas finanças”.2  

Considerando que este trabalho busca analisar não apenas os marcos legais e institucionais , mas 
também o processo em que os mesmos foram elaborados e vêm sendo implementados, torna-se complexo 
estabelecer a data inicial da análise. As propostas em foco são fruto das mudanças econômicas, políticas e 
culturais, desencadeadas, desde a década de 60, por uma série de fatores. Entretanto, entendemos que os 
“fundamentos” que possibilitaram, de fato, uma reaproximação entre a sociedade e o Estado e uma nova 
abordagem no tratamento da água - e dos bens públicos, em geral –, uma abordagem mais democrática, 
ganharam espaço na passagem da década de 70 para a década de 80. 

                                                 

1 Segundo Dávila (2006), a Bacia Lerma-Chapala, a segunda maior bacia do México, apresenta uma grande diversidade de 
problemas, o que fez com que as autoridades federais a reconhecessem como “o lugar idôneo – em nível nacional - para funcionar 
como laboratório onde aplicar as novas políticas de gestão no âmbito estadual.” Este foi o mesmo entendimento para o caso das  
Bacias dos rios Piracicaba e Capivari, escolhida como modelo para a implantação da nova proposta que então se delineava, em 1987. 
sendo que, neste caso, também se verificou a pressão de atores políticos e sociais locais, reivindicando a resolução dos problemas de 
contaminação do rio Piracicaba e, posteriormente, de falta de água para abastecer as populações dos municípios da região. 
2 Na pesquisa, um pesquisador mexicano chegou a aconselhar que mudasse o objeto de estudo “se quisesse ter sucesso na minha 
investigação [...] o Vale do México [...] está em chinês”. (comunicação pessoal, novembro de 2005) 
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Analisando os casos brasileiro e mexicano, fixamos o ano de 1980, como a data inicial para o estudo 
das áreas selecionadas. Esclarecemos que, embora anteriormente a esta data, tendo em vista a intensificação 
dos conflitos entre os diferentes usos e usuários da água, tenham ocorrido experiências importantes, tais 
propostas não trabalhavam com a perspectiva da escassez nem contemplavam a descentralização e a 
participação, buscavam apenas resolver os problemas de forma pontual e do ponto de vista técnico.  

No Brasil, tivemos, em 1980, a aprovação do III Plano Nacional de Desenvolvimento (1981-85), no 
qual foi estipulado que o Governo deveria patrocinar a elaboração de uma Política Nacional de Recursos 
Hídricos; a partir de então, uma série de medidas “oficiais” foi tomada, visando recolher informações sobre 
experiências de gestão das águas em andamento em outros países. No ano seguinte, tivemos a promulgação 
da Lei Nacional de Meio Ambiente (no 6938/81), que instituiu uma nova visão sobre os recursos naturais e 
criou o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e outros colegiados para tratar da questão 
ambiental. Posteriormente, em 1983, foi realizado, em Brasília, o Seminário Internacional de Gestão de 
Recursos Hídricos, envolvendo técnicos e políticos, o qual constituiu um marco no processo de discussão 
sobre a questão hídrica brasileira. No México, por sua vez, um evento marcante no processo de revisão da 
gestão das águas foi a inclusão, em 1982, de um item na Lei Federal de Direitos , estabelecendo quotas pelo 
uso e aproveitamento das águas nacionais, superficiais e subterrâneas. No ano seguinte, foi efetuada uma 
revisão da Constituição dos Estados Unidos Mexicanos, a qual deu início a um processo de descentralização 
– ou de desconcentração – do poder e que, entre outros fatores, restituiu aos municípios a responsabilidade 
sobre a prestação dos serviços de saneamento. Também em 1983, foi aprovado o I Plano Nacional de 
Desenvolvimento (1983-88), o qual, considerando a água um recurso natural de interesse público, definiu 
uma política integral de água para assegurar seu uso racional; diminuir e controlar sua contaminação e 
contribuir para a preservação do equilíbrio ecológico.  

Visando delimitar o período de estudo, estipulamos o mês de dezembro de 2005 como data final das 
pesquisas - o fim de uma etapa -; porém, os eventos considerados significativos para este trabalho, ocorridos 
ao longo de 2006, também foram examinados e, quando adequado, incorporados ao trabalho. 

Esta tese originou-se em nosso trabalho de mestrado3 (CAMPOS, 2001), no qual mostramos que, 
apesar da Região Metropolitana de São Paulo (Bacia Hidrográfica do Alto Tietê) e da Zona Metropolitana da 
Cidade do México (Vale do México) terem se constituído tendo como referência a existência da água - rios 
ou lagos -, em virtude da ocupação urbana do território em níveis altamente concentrados e do modelo 
econômico e cultural, fundamentado na exploração irrestrita dos recursos naturais e na ausência de 
investimentos compatíveis com as necessidades em termos de infra-estrutura, elas passaram a conviver com 
a “escassez” da água em padrões adequados ao consumo e com os conflitos entre os diferentes usos e 
usuários da mesma. Ou seja, os problemas enfrentados com relação à falta de água resultam de padrões 
inadequados de exploração, uso e consumo dos recursos hídricos nas diferentes atividades – do ponto de 
vista de sua sustentabilidade -, dos impactos diretos e indiretos dos processos de industrialização e de 
urbanização verificados; e do modo como tais questões foram administradas – ou não – pelos seus 
respectivos governos. 

                                                 

3 A dissertação de mestrado - "Metropolização e Recursos Hídricos na América Latina. O caso da Região Metropolitana de São Paulo 
e da Zona Metropolitana da Cidade do México. 1970 a 2000" -, desenvolvida sob a orientação da Profa Dra Rebeca Scherer, foi 
defendida em 2001, no Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo (PROLAM-USP ). 
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De modo geral, em nossas áreas de estudo, as respostas dadas a estes problemas privilegiaram o 
enfoque técnico e não alteraram o modelo de crescimento econômico vigente, o que, além de intensificar os 
conflitos entre usos e usuários, deu início a um conflito entre bacias ou regiões por causa da adoção da 
importação de água. Assim, no decorrer do processo, a crença de que os problemas hídricos 4 seriam 
resolvidos somente com a realização de obras provou ser errônea e isto teve graves conseqüências; estas 
áreas passaram a sofrer com o estresse hídrico e o número de conflitos sociais relacionados aos recursos 
hídricos aumentou, pondo em xeque o modelo de gestão das águas adotado até então – tipo “comando e 
controle” – e desencadeando um processo de reflexão e elaboração de novas propostas.  

Contribuiu para o questionamento destes modelos de gestão, a ocorrência de três “crises”: a 
ambiental, que apontou para a fragilidade do modelo de desenvolvimento adotado; a econômica, cujos 
impactos ultrapassaram o campo econômico e atingiram aos campos político e social; e a política, fortalecida 
pela crise econômica, que resultou no fim dos governos autoritários e, em períodos defasados, na retomada 
do processo de democratização. 

Cabe ressaltar que, embora em cada local os modelos propostos tenham assumido características 
próprias, de modo geral, tiveram como base os conceitos adotados pela Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos – GIRH, que se estrutura em cinco eixos, cuja profundidade e intensidade variam de acordo com o 
local em que é aplicada e da correlação de forças entre os grupos sociais envolvidos no processo, a saber: 1) 
adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência ao planejamento e à gestão; 2) valorização e a 
adoção do planejamento estratégico regional; 3) adoção de instrumentos econômicos e financeiros para 
promover um uso mais racional da água, coibir seu desperdício e regular – controlar – melhor a demanda; 4) 
descentralização e participação de novos atores no processo de tomada de decisões – compartilhada entre 
Estado e sociedade; e 5) estabelecimento de arranjos formais específicos – conselhos, comitês ou agências de 
bacia hidrográfica. Ou seja, a tendência tem sido sair de uma relação absolutamente hierárquica centrada no 
Estado – desenvolvimentista - e centralizada no governo federal, para uma relação mais distributiva – 
direitos e deveres -, com maior ênfase no nível local e na sociedade civil. 

De posse destas informações e análises, demos início ao estudo de caso, a partir do qual pudemos 
constatar que os limites para a implementação desta proposta são abundantes e facilmente identificáveis; 
contudo, suas reais potencialidades permanecem latentes, não estão expressas, nem hoje nem no futuro, 
apesar de todo o discurso em prol da mesma.  

Existe uma gama de conceitos5 que permeia os novos modelos de gestão descentralizada e 
participativa, cujo entendimento varia segundo a posição ideológica de seu proponente. A participação de 

                                                 

4 Inclui-se, aqui, além dos problemas de escassez de água, própria para consumo humano após tratamento, o problema de falta de 
acesso aos serviços relacionados à água - abastecimento de água e esgotamento sanitário -, que se constitui na outra face da questão 
hídrica e que, pelo menos até o momento, não tem sido tratada de forma conjunta com a gestão da água. 
5 Por sua complexidade, este tema envolve diferentes áreas do conhecimento e exige que se faça uma abordagem abrangente da 
problemática, considerando seus múltiplos aspectos, e que se busque compreender os diferentes conceitos envolvidos. Neste trabalho, 
além do cuidado com a extensão do material sistematizado sobre as áreas de estudo, constituiu uma preocupação constante a 
necessidade de trabalhar com conceitos de outras disciplinas. Embora tenhamos discutido o problema em nossas sessões de 
orientação e em reuniões do grupo de pesquisa ALPLAN-USP, sob coordenação da Profa. Dra. Rebeca Scherer, receamos que tais 
conceitos possam não estar suficientemente claros ou amadurecidos. No entanto, entendendo que é a forma mais adequada de tratar a 
gestão das águas, assumimos os riscos. 
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novos atores, por exemplo, é entendida de diversas formas: para alguns, trata-se de instituir um controle 
social sobre as políticas públicas por meio da participação de atores sociais no processo de tomada de 
decisões, o que contribuiria para empoderar os atores sociais e fortalecer a democracia ; para outros, trata-se 
da participação de atores do mercado – atores privados com interesses privados -, em especial, no que diz 
respeito à privatização dos serviços de saneamento básico; e, para um terceiro grupo, notadamente os 
técnicos, trata-se de uma forma de obter maior eficiência e efetividade de suas ações (ABERS; JORGE, 2003).  

Analisando os objetos de estudo, com base neste entendimento e de posse dos marcos teóricos , 
constatamos alguns pontos-chave a serem discutidos, os quais podem contribuir para o desenvolvimento da 
reflexão em torno dos limites e das potencialidades do novo modelo de gestão. Em linhas gerais, estes pontos 
referem-se aos quatro estágios da gestão das águas: 1) a discussão da proposta e definição dos conceitos 
subjacentes; 2) o desenho dos marcos legais e institucionais que materializam tal proposta; 3) a implantação 
dos referidos marcos; e 4) o processo de apropriação e consolidação do sistema de gestão proposto. Em todos 
estes estágios interferem as relações existentes entre os diferentes grupos sociais e o contexto no qual estes 
atores “transitam”. 

No que diz respeito ao primeiro ponto, as análises dos documentos primários e secundários  
existentes – atas de reunião, anais de seminários e entrevistas coletadas -, relacionados às áreas de estudo, 
nos permitiram constatar que, embora desde a década de 80 houvesse um discurso, local e global, apontando 
para um aparente consenso em torno da adoção de um modelo de gestão das águas descentralizada e 
participativa, na prática, a discussão inicial efetuada pelos setores tecno-burocráticos caracterizou-se pela 
busca de uma estrutura desconcentrada, coordenada por um órgão centralizado no nível federal, a qual 
contaria com a participação dos setores usuários  diretos da água – aqueles que pagam por uma outorga de 
direito de uso -, aos quais seria dado o direito de participar na definição dos montantes a serem cobrados pelo 
uso da água e, quiçá, na aplicação destes recursos em obras em suas respectivas áreas.  

O exame cuidadoso dos marcos legais aprovados , por sua vez, nos mostrou que estes são muito 
mais democráticos  que a proposta inicial discutida por tais técnicos e burocratas. 

Na seqüência, visando obter mais elementos para compreender o porquê deste descompasso, nos 
debruçamos sobre sua implantação. A análise deste processo evidenciou que o peso das estruturas políticas 
e administrativas tradicionais, a força dos aparelhos técnico-burocráticos e as relações corporativas e 
clientelistas, presentes por décadas nas áreas em estudo, têm representado grandes obstáculos à implantação 
destes modelos de gestão, em especial no que diz respeito à efetivação da descentralização e, principalmente, 
da participação de novos atores no processo de tomada de decisões. Tais obstáculos demonstram uma 
indisposição de alguns grupos no interior dos aparatos burocráticos a compartilhar seu poder com outros 
grupos, especialmente, de fora do governo. Contudo, não se pode retirar dos atores sociais sua parcela de 
responsabilidade – direta ou indireta - na formatação e funcionamento destes sistemas.  

Entretanto, embora se verifique a existência de obstáculos à participação, em especial à participação 
social, e de alguns retrocessos em algumas negociações - fatos que poderiam levar tais atores a se afastar do 
processo -, há um número cada vez maior de atores e grupos que apontam para a importância da manutenção 
ou criação destes espaços como meio de instituir e fortalecer uma nova relação entre o Estado e a 
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sociedade na gestão das águas ; relação esta que pode – e deve, segundo seus defensores – extrapolar para 
outros campos de ação do Estado.6  

O exame destes diferentes estágios do processo suscitou alguns questionamentos a respeito do tema e 
dos objetos de estudo. Neste contexto, considerando que, no período em que se iniciaram as discussões sobre 
a gestão das águas, o Brasil e o México contavam com governos autoritários e centralizadores; que houve 
um descompasso entre a proposta inicial de gestão das águas , discutida pelos técnicos e burocratas, e os 
marcos legais aprovados; e que vêm sendo apresentados obstáculos  por parte do segmento estatal à 
implantação e efetivação da nova proposta de gestão, nos questionamos sobre qual foi o fator decisivo 
que conduziu à adoção de uma legislação bastante avançada no que diz respeito à inclusão de novos 
atores – sociais ou governamentais de nível hierárquico inferior -, do qual o caso paulista constitui exemplo 
mais marcante.  

De modo mais específico:  

Por que  os órgãos federais, como o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, no 
Brasil, e a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos – SARH (posteriormente substituída pela 
Comissão Nacional de Águas – CNA), no México, no contexto da centralização do poder, encabeçaram 
o desenvolvimento de uma nova proposta de gestão das águas, baseada em um modelo participativo e 
descentralizado, sendo que existiam – e existem – inúmeros interesses contrários à divisão do poder e à 
ampliação da participação de novos atores, especialmente dos não-governamentais? 

Ou colocado de outra forma:  

Em que momento, e por que, as entidades da sociedade civil passaram a ser consideradas e 
incorporadas no processo de discussão e elaboração da legislação que consolidou os novos modelos de  
gestão descentralizada e participativa das águas  – no Brasil, em um primeiro momento, e no México, 
na revisão da lei em 2004? 

Tais questões constituíram o ponto de partida para que estruturássemos nossas hipóteses de trabalho 
e elaborássemos um plano de trabalho para verificá-las. 

 

HIPÓTESES 

A efetividade de uma política de gestão, descentralizada e participativa, não depende apenas da 
criação e instituição legal de uma política de águas e de um gerenciamento de recursos hídricos - como 
ocorreu no Brasil e no México. Ela depende também, de um lado, da relação existente entre o Estado e a 
sociedade e da correlação de forças que se estabelece entre os diferentes grupos sociais, cujo entendimento 
sobre a questão hídrica e sobre os fatores e conceitos intervenientes são diferentes e, portanto, decisivos para 

                                                 

6 Como apontamos em trabalho anterior (CAMPOS, 2001), na Bacia do Alto Tietê, isto já ocorre: na falta de uma instância para 
tratar dos problemas da Região Metropolitana de São Paulo e considerando que participam do Comitê de Bacia diferentes níveis de 
governo e atores, o colegiado vem abrigando algumas discussões para tratar da região. Cf. também ALVIM, 2003. 
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determinar que rumo certa política pública seguirá e qual será o desenho proposto; e, de outro, do modo 
como o Estado – em seu nível competente – implementa tal política e do grau de abertura à participação de 
atores sociais no processo de implantação e de monitoramento da mesma. 

Sendo assim, é necessário compreender o contexto em que se verificou a discussão e a elaboração do 
desenho do modelo de gestão em foco, quais foram os atores envolvidos - e quais os excluídos –, quais as 
características físicas, políticas, econômicas e sociais do território em questão e quais as influências e 
constrangimentos externos pelos quais passa(ra)m os atores. As respostas a estas - e outras - questões 
orientam determinadas políticas públicas, que se materializam em documentos legais e projetos.  

Contudo, ao se trabalhar com os aspectos legais da questão, é necessário estar atento para dois 
aspectos importantes. Um deles se refere à grande distância que existe entre as propostas contidas nos 
documentos legais e a realidade com a qual se trabalha – em permanente movimento pela ação dos atores e 
da própria natureza. Neste sentido, como aponta Bobbio (2004, p.146), enquanto a lei “traça as linhas do que 
deveria ser”, a realidade apresenta “conflitos jamais resolvidos em definitivo, e cuja resolução acontece 
mediante acordos momentâneos, tréguas e esses tratados de paz mais duradouros que são as constituições.” 
Não se dar conta do papel da lei, ou ainda, naturalizá-la, “pode contribuir para retardar a tomada de 
consciência sobre as transformações em curso ou para delas fornecer interpretações distorcidas.” (BOBBIO, 

2004, p.146) 7 O outro aspecto a se considerar é que, embora haja esta distância e se verifiquem obstáculos à 
implantação dos mesmos – “tradições políticas arraigadas, o bloqueio conservador à efetivação dos direitos 
ou então o encapsulamento das instâncias participativas no particularismo dos interesses corporativos” -, é 
fato que a lei “traduz uma experiência histórica que se firma como parâmetro e referência para práticas 
inéditas de cidadania ativa.” (PAOLI; TELLES, 2000, p. 110) 

A existência de marcos legais e institucionais, que respondam às políticas do Estado, é fundamental, 
mas os resultados de tais políticas estão diretamente relacionados à ação – e interação - dos atores ao longo 
do processo, dentro e fora do aparelho do Estado.  

No contexto atual, em que o Estado não está dando conta de responder às demandas sociais e o 
mercado já revelou suas falhas, os grupos sociais devem ser incluídos no processo, embora estes, de modo 
genérico, ainda estejam reestruturando sua relação com o Estado e tornando-se cidadãos ativos.  

Ressaltamos, porém que a participação não é uma panacéia, mas ela pode contribuir para 
democratizar a gestão da coisa pública.  

Importante observar também que, no processo de participação, a única certeza é a incerteza dos 
resultados dos processos de negociação e de tomada de decisões; neste sentido, com a criação – e 
apropriação - de canais participativos há a possibilidade da inovação na gestão. O mesmo se passa com 
relação à descentralização; não existem garantias de que sua adoção irá abolir a dominação ou proporcionar 
um uso mais efetivo dos recursos, mas há a possibilidade – “o vir a ser”. 

                                                 

7 Inicialmente, em nossa trajetória de pesquisa, estivemos muito perto de cair nesta armadilha; entretanto, a análise dos marcos legais, 
enquanto elemento dado e não como algo socialmente construído, se mostrou insuficiente para compreender a problemática. Na 
discussão sobre a questão hídrica, a clareza sobre o que é dado, ou natural, e o que é socialmente construído constitui um elemento 
fundamental para que se tenha um encaminhamento melhor no tratamento da gestão das águas. 
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Entendemos que as mudanças, que vêm sendo verificadas na América Latina, de modo geral, 
resultam de um esforço deliberado de determinados grupos sociais – específicos em cada contexto -, os quais  
buscam dar conta de seus problemas e conflitos relacionados à água e fazer frente às suas necessidades. 
Neste movimento, contribuem para redefinir as relações entre o Estado e a sociedade e, no campo específico 
dos recursos hídricos, participam da criação, ou aprimoramento, de espaços participativos com o objetivo de 
gerenciar o uso das águas.  

Neste processo, tem importância a emergência da nova noção de cidadania, marcada pela 
participação dos cidadãos na definição de novos direitos  e, de modo mais amplo, do próprio sistema político 
- a cidadania ativa (BENEVIDES, 1994). Se de um lado, vêm sendo redefinidos os parâmetros para limitar as 
decisões políticas, regular a utilização dos recursos públicos e orientar a negociação entre os envolvidos 
(TELLES, 1994), de outro, graças à cidadania ativa, vem sendo ampliado o campo de atuação dos atores 
sociais na gestão da coisa pública.  

Tendo como base estas idéias, esta tese buscará comprovar as seguintes hipóteses: 

A participação de novos atores no processo de tomada de decisões não é ofertada aleatoriamente pelos 
atores já envolvidos neste processo. Ela não é uma doação, ela é , acima de tudo, uma conquista 
dos atores que se mobilizam e lutam para participar deste processo porque dele esperam um 
resultado que lhes seja favorável. 

A adoção de um modelo de  gestão participativa das águas é resultado do processo de negociação entre 
os diferentes grupos  – de dentro e de fora do Estado -, em contextos específicos, no qual se 
sobressaem os grupos que entendem que sua participação no processo de gestão – desde a discussão 
e elaboração dos marcos legais até a implantação da mesma – é fundamental para o tratamento da 
questão hídrica. 

A democratização da gestão das águas  é um processo contínuo de co-responsabilidade de todos atores. 

Sendo assim, apesar de que seja necessário avaliar os marcos que estruturam um modelo de gestão 
das águas e os resultados das experiências desenvolvidas, é imprescindível fazer uma análise do processo 
em que tais marcos foram delineados, consolidados e implementados , tendo como foco a ação e 
interação dos diferentes atores envolvidos – ou que lutam para serem incluídos – no processo em questão, 
a fim de desvendar as potencialidades dos novos modelos propostos. Cabe acrescentar que a própria 
mudança verificada da noção de “comando e controle” para a concepção de gestão participativa, reforça a 
idéia de processo e de continuidade , ultrapassando as ações pontuais, isoladas e periódicas.  

Esperamos evidenciar ao longo deste trabalho, a propriedade destas colocações. 
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METODOLOGIA ADOTADA 

Com o objetivo de buscar responder a estas questões e verificar estas hipóteses, adotamos como 
orientação metodológica, essencialmente, a apreensão do processo de transformação teórico-conceitual sobre 
a problemática e o entendimento dos condicionantes históricos que impulsionaram e possibilitaram a adoção 
de um novo modelo de gestão das águas; e, simultaneamente, a realização de uma investigação empírica 
sobre os dois casos concretos, localizados em países da América Latina, ou seja, no Brasil e no México. 

Entendemos que a análise da proposta conceitual e do processo correspondente de construção de um 
arcabouço legal e institucional, que lhe conforme, exige uma leitura atenta dos registros que tenham sido 
efetuados, especialmente, no intuito de buscar nas entrelinhas e na articulação entre fatos, processos e idéias, 
as respostas às questões que nos colocamos. Assim, embora no processo de construção das propostas muita 
informação tenha sido perdida, trabalhamos com os documentos primários e secundários existentes – atas de 
reunião, anais de seminários e entrevistas coletadas -, além dos próprios documentos legais promulgados. 

Lembramos que, em virtude das peculiaridades de cada área estudada - não apenas físico-ambientais, 
mas também institucionais e culturais -, dos diferentes interesses existentes, da correlação de forças entre os 
atores, das lutas estabelecidas e espaços conquistados, o processo de discussão, elaboração e implementação 
dos aparatos legais, no campo dos recursos hídricos, bem como os avanços e os retrocessos verificados são 
diferentes para cada área, o que torna difícil comparar os casos ponto a ponto. Assim, tal como no mestrado, 
nos propusemos a estabelecer um paralelo 8 entre os casos estudados, ressaltando as particularidades e as 
similitudes do processo de gestão em cada uma destas áreas e os resultados alcançados até o momento.  

No âmbito desta pesquisa, procedemos inicialmente a uma atualização dos dados da pesquisa de 
mestrado, referentes à problemática hídrica, em São Paulo e no México, abrangendo de um lado, os aspectos 
legais e institucionais e, de outro, os serviços de abastecimento e esgotamento sanitário instalados, as obras 
executadas ou propostas, a oferta e a demanda de água, os conflitos entre usos, atores e políticas setoriais 
existentes nas áreas. É preciso ressaltar que nos deparamos com a existência de dados desencontrados, o que 
trouxe alguma dificuldade para compatibilizar as informações obtidas. Se por um lado, existem diferentes 
dados para a mesma área, por outro, há o problema adicional de coexistirem diferentes divisões territoriais - 
municípios, estados, área metropolitana 9, bacia hidrográfica, região hidrológica. Assim, após analisar as 
informações obtidas fizemos algumas opções. No caso da Bacia do Alto Tietê, utilizamos a maior parte dos 
dados contidos no Relatório Final do Plano de Bacia do Alto Tietê, apresentado em setembro de 2002. No 
caso do Vale do México, utilizamos a maior parte dos dados apresentados no Programa Hidráulico Regional 
2002-2006, Região XIII - Vale do México e Sistema Cutzamala -, divulgado pela Comissão Nacional de 
Águas, em 2003. 

                                                 

8 Procuramos apresentar o maior número possível de informações sobre as duas áreas, tendo em vista que fazemos parte do Programa 
de Pós-graduação em Integração da América Latina – PROLAM USP, e que estas informações serão divulgadas nos dois países. 
Faltam dados mais completos pela dificuldade de acesso aos mesmos, pelas dificuldades representadas pelo trabalho comparativo e 
pelo fato deste trabalho enfocar questões extremamente atuais. 
9 No caso do México, a Zona Metropolitana, embora reconhecida e utilizada, não foi legalmente instituída, o que torna especialmente 
difícil organizar as informações; existem várias delimitações para a mesma. 
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Ressaltamos que a estruturação desta tese considerou o desejo de produzir um material que pudesse 
servir de referência não apenas aos iniciados no campo dos recursos hídricos, mas também a aqueles que 
desejam conhecer e entender melhor a questão hídrica.  

O avanço em qualquer área do conhecimento só se realiza mediante o acesso a informações e a 
reflexões sobre as mesmas. Embora a questão socioambiental demande uma abordagem inter e até mesmo 
transdisciplinar, que conte com a participação de profissionais da área de arquitetura e urbanismo – 
entendida como ampla e abrangente -, este tema ainda não tem recebido grande atenção dos profissionais 
desta área. Neste sentido, considerando a complexidade do tema e buscando contribuir para um maior 
envolvimento de arquitetos e urbanistas, desde sua formação na graduação, optamos por apresentar uma 
abordagem o mais detalhada possível dos fatos e da evolução das idéias neste campo. Buscamos registrar, 
além das análises, os marcos que as possibilitaram.  

Tal anseio adveio de nossa experiência no acompanhamento das aulas da disciplina AUT- 561 - 
Metodologia de Planejamento Ambiental, por meio do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE. A 
partir da mesma, pudemos observar como a questão hídrica – e a questão ambiental, de modo geral -, é um 
tema novo para os alunos e quantas idéias “pré-fabricadas”, divulgadas pelas mídias, sem uma crítica 
fundamentada, vêm sendo incorporadas no discurso dos alunos. Contudo, também pudemos verificar que 
estes alunos encontram-se abertos à discussão e desejosos de compreender a problemática; isto contribuiu 
para que selecionássemos alguns parâmetros para estruturar a tese. 

 

ESTRUTURAÇÃO DA TESE 

A tese é composta de três partes: 1) “A questão e os marcos teóricos”, 2) “Institucionalização e 
democratização da questão hídrica: estudo de caso” e 3) “Por uma nova cultura da água”.  

Na primeira parte, abordamos os marcos teóricos que norteiam o trabalho e introduzimos a 
problemática de fundo: a questão (sócio)ambiental e, de modo específico, a questão hídrica, frente aos novos 
paradigmas de desenvolvimento; as transformações que vêm ocorrendo nos mais variados campos, e à 
redefinição do papel do Estado e da sociedade. Esta parte compõe-se de seis capítulos.  

No primeiro capítulo , abordamos a questão ambiental, apresentando alguns conceitos importantes e 
os principais conflitos sobre seu entendimento que vêm se destacando nos últimos anos, e destacamos as 
principais discussões sobre o binômio “meio ambiente-desenvolvimento econômico”, ressaltando as 
principais alternativas de desenvolvimento propostas desde os anos 70. Na seqüência , tratamos da questão 
hídrica, trazendo para a discussão as várias posições sobre a escassez de água e a chamada “crise hídrica” no 
planeta, apontando as conseqüências destes diferentes entendimentos para o tratamento da questão.  

No segundo capítulo, discutimos a respeito das crises econômica, política e socia l que ocorreram 
desde a década de 70, as quais conformaram um cenário onde a questão ambiental vem sendo discutida e 
repensada. Introduzimos as principais transformações pelas quais passou a América Latina, com destaque 
para os casos do Brasil e do México. Na seqüência, trazemos para a discussão as propostas sobre o redesenho 
das relações entre Estado e sociedade na gestão da coisa pública e abordamos de forma sucinta os conceitos 
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de governabilidade e governança e as novas propostas para reformar a administração pública. Finalizamos o 
capítulo  com algumas considerações sobre as bases para a relação entre o Estado e a sociedade, no contexto 
de governos democráticos.  

No terceiro capítulo , tratamos do processo de redefinição das relações entre Estado e sociedade e 
pontuamos alguns pressupostos e condições relevantes. Após as considerações iniciais, apresentamos uma 
discussão sobre o espaço público, apontamos algumas construções teóricas a seu respeito e a relação entre 
racionalidade política, espaço público e grupos de interesse. Na seqüência, tratamos separadamente dos 
principais instrumentos que vêm sendo utilizados no processo de democratização - descentralização e 
participação -, enfocando os principais referenciais teóricos a este respeito. Por fim, finalizamos com uma 
síntese dos conceitos e pontos relevantes nesta discussão, que fundamentarão nossa análise posterior. 

No quarto capítulo, discutimos sobre os diferentes “personagens” que vêm emergindo, desde os anos 
70, destacando os que têm contribuído na retomada do processo de democratização e na construção de novos 
arranjos instituc ionais abertos à participação socia l. Ressaltamos, porém que não há pretensão de proceder a 
uma abordagem exaustiva da literatura existente e das teorias a respeito. Fazemos uma aproximação 
conceitual do termo “sociedade civil” e tratamos da constelação de movimentos e organizações sociais que 
vêm se destacando no processo; e por fim, encerramos o capítulo com uma discussão sobre a questão da 
representação e da representatividade dos atores sociais nos espaços públicos. 

No quinto capítulo, tratamos das “duas faces da questão hídrica” - gestão das águas e gestão do 
saneamento básico. Na primeira seção, tratamos da gestão das águas e apresentamos alguns conceitos e 
elementos relacionados tais como: política pública; plano de uso, controle e proteção das águas; 
gerenciamento de recursos hídricos e modelos de gerenciamento adotados e atores sociais envolvidos. Na 
seqüência, estabelecemos uma relação entre as propostas de gestão das águas, que vêm ganhando força no 
momento, com o contexto mundial de revisão de paradigmas. Na segunda seção, procedemos a uma 
aproximação conceitual com relação ao saneamento básico – e ambiental – e, na seqüência, apontamos 
alguns impasses que vêm surgindo em decorrência da privatização do setor. Encerramos com uma discussão 
sobre a interface entre estas duas áreas, ressaltando a necessidade de buscar um tratamento conjugado, em 
especial, no que diz respeito aos arranjos participativos, ao controle social das políticas relacionadas a estes 
setores e ao financiamento destes serviços, bem como a consideração do saneamento ambiental nos planos 
de uso da água – ou planos de bacia hidrográfica. 

Com o sexto capítulo encerramos a primeira parte da tese, trazendo algumas considerações, que 
buscam consolidar os marcos teóricos a partir dos quais será efetuada a análise dos objetos de estudo. 

Na segunda parte da tese, avançamos na abordagem do tema, a partir dos objetos de estudo, 
apresentando nossas análises sobre a problemática e buscando verificar as hipóteses levantadas. Esta parte se 
divide em quatro capítulos. 

No capítulo sete, introduzimos algumas informações básicas sobre o Brasil e o México de modo a 
contribuir para o entendimento: de seus sistemas político, econômico e social; do processo de 
institucionalização da questão ambiental nos mesmos; da emergência de novos atores e do fortalecimento 
dos antigos; do processo de criação de conselhos abertos à participação social; do processo de gestão, 
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planejamento e execução das políticas hídricas e de saneamento básico, bem como da influência da reforma 
do Estado e da adoção de políticas neoliberais sobre estes setores. 

No capítulo oito, caracterizamos as áreas escolhidas para análise - Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e 
Região Metropolitana de São Paulo, Brasil, e Vale do México e Zona Metropolitana da Cidade do México, 
México -, quanto ao seu território, ao processo de industrialização e metropolização e seus impactos sobre os 
recursos hídricos locais e regionais; aos problemas técnicos e sociais relacionados à água e os conflitos, 
obstáculos e impasses que existem para a gestão das águas. 

No capítulo nove, apresentamos as principais experiências que serviram como referência para as 
novas propostas de gestão das águas nos locais de estudo e, na seqüência , tratamos da legislação em vigor 
relativa à gestão das águas em São Paulo - estabelecendo relações entre a lei paulista e a lei federal -, e no 
México. Concluímos com algumas considerações prévias sobre os marcos legais adotados.  

No capítulo dez, analisamos o processo de democratização da gestão das águas, recuperando o 
processo de elaboração dos marcos legais, de implantação destas leis e de funcionamento dos colegiados 
instituídos - Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Consejo de Cuenca do Vale do México -, 
apontando avanços e retrocessos. Ressaltamos que, uma vez que estamos trabalhando com processos 
históricos, não foi possível tratar da mesma forma os dois casos, mas isto contribui com a própria análise e a 
verificação das hipóteses. Finalizamos este capítulo , apresentando algumas considerações sobre os aspectos 
sociais e políticos verificados. 

Na terceira e última parte, retomamos o percurso e nossas hipóteses de trabalho, pautando-nos nos 
resultados das análises efetuadas ao longo dos capítulos precedentes – marcos teóricos e análise dos marcos 
legais, dos aspectos sociais e políticos, bem como do processo histórico em que ocorrem -, e encerramos com 
a apresentação de nossas considerações finais. 


