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Capítulo 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Precisamos verificar se vale a pena tanta mobilização e tantos recursos envolvidos. Afinal, [...], são mais de 10 mil 
entidades envolvidas, participando de reuniões, que implicam em gastos com deslocamentos, com horas, com pessoal... 

e a situação das nossas águas será que está melhorando? É verdade que estamos no início de um processo. Muito 
ainda deve ser implementado para uma adequada e justa avaliação. Estamos, ainda, na fase do crer para ver: 

acreditar no sistema, nas regras do jogo para, quem sabe, depois, lá adiante ver resultados.”372 

 

 

11.1. O PERCURSO E AS HIPÓTESES 

A questão hídrica – uma questão socioambiental - é bastante complexa e, apesar de haver vários 
entendimentos sobre ela, com diferentes propostas, todas as abordagens favoráveis a um maior envolvimento 
dos atores na gestão das águas acabam questionando se há esperança e se vale a pena continuar agindo – 
conforme exemplifica a epígrafe. Neste sentido, as análises de um sistema inovador como os modelos 
analisados propõem – com a participação de novos atores em canais criados especificamente para isto -, 
acabam buscando, essencialmente, conhecer as potencialidades de tal sistema numa perspectiva otimista de 
responder a estas perguntas. 

Conforme apontamos no in ício deste trabalho, nosso objetivo é analisar as potencialidades dos 
modelos de gestão das águas – descentralizados e participativos -, adotados desde os anos 90, no Brasil e no 
México, esperando que, com os resultados obtidos , possamos contribuir de duas formas: 1) com as análises e 
construções teóricas desenvolvidas a respeito de práticas participativas – em especial as relacionadas à 
gestão das águas -, bem como com a própria prática que vem se dando nos conselhos criados; e 2) com a 
formação de futuros participantes nestes colegiados, em cursos de graduação e pós-graduação ou em cursos 
de capacitação que vêm sendo desenvolvidos – no caso de São Paulo , estes têm sido financiados com 
recursos provenientes do próprio sistema de gestão, por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
FEHIDRO. 

A pesquisa sobre os novos modelos de gestão das águas, adotados no Brasil e no México, desde os 
anos 90, teve como ponto de partida a análise dos marcos legais  que propõem, em linhas gerais, uma gestão 
baseada na adoção da bacia hidrográfica, na integração, na descentralização e na participação de novos atores 
no processo de tomada de decisões, além da adoção de instrumentos econômicos e financeiros.  

O passo seguinte foi a análise do processo de implantação destas propostas e de funcionamento dos 
novos arranjos, mais precisamente, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, no estado de São Paulo, 

                                                 

372 Isidoro Zorzi, coordenador geral do Fórum Nacional de Comitês. Abertura do VI Encontro Nacional dos Comitês, em Gramado, 6 
a 9 de junho de 2004 apud BEZERRA E SILVA et al, 2005, p.23. 
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Brasil, e do Consejo de Cuenca do Vale do México, no México. Embora estes arranjos já estejam em 
atividade, o exame cuidadoso de algumas discussões efetuadas nas reuniões ordinárias ou de alguns 
processos de encaminhamento ou votação de algumas propostas, evidenciou que existe uma série de 
obstáculos a superar para que os mesmos desempenhem o potencial que os atores “progressistas” esperam, 
isto é, para que sejam, de fato, espaços públicos abertos à participação dos diferentes atores não-
governamentais , com eqüidade, para a discussão, negociação e tomada de decisão sobre os assuntos 
relacionados à gestão das águas, de modo transparente; cujas agendas sejam construídas de modo conjunto 
pelos atores – internos e externos ao Governo -, observando as demandas dos diferentes grupos. 

Neste sentido, começamos a nos questionar sobre o que estaria  dificultando a efetividade destes 
sistemas; seria um problema de natureza conceitual? Seriam os aspectos institucionais? Ou ainda, os 
obstáculos encontrados seriam de ordem operacional? 

Considerando os marcos teóricos que estruturam esta tese, entendemos que o embasamento 
conceitual, de fato, remete a situações tensas e até mesmo contraditórias ao longo do processo. O 
entendimento dos princípios adotados - descentralização e a participação - varia de acordo com o grupo que 
o propõe e isto acaba gerando expectativas diferentes com relação ao sistema de gestão das águas, refletindo-
se em sua estrutura e operação. Em termos operacionais, observamos que tanto no Brasil, como no México, 
não existem recursos financeiros e humanos suficientes, o que dificulta o funcionamento dos comitês e 
conselhos; entretanto, estes problemas estão relacionados ao próprio entendimento que se tem destes espaços 
públicos e das expectativas para com os mesmos. Embora legalmente os comitês sejam definidos como 
consultivos e deliberativos e os consejos, como consultivos, na prática, tais características são incentivadas e 
amparadas de acordo com os interesses prevalecentes. 

Apesar de haver uma tendência a responsabilizar o Governo – e os agentes técnico-burocráticos -, 
por alguns dos obstáculos enfrentados, a análise nos informa que a Sociedade Civil também é responsável 
por alguns impedimentos no processo. O que ocorre é que, como o arranjo institucional está engastado na 
máquina estatal, dependendo de investimentos, decisões e ações do Governo para permanecer em atividade, 
as barreiras que os referidos agentes criam são rápida e facilmente perceptíveis , em oposição, às criadas 
pelos atores sociais. 

Entretanto, a constatação de que há resistência por determinados setores do Governo à implantação e 
funcionamento destes arranjos, em especial, ao compartilhamento do poder decisório sobre a questão hídrica, 
nos fez questionar o próprio conteúdo e a proposição destes modelos.  

Retrocedendo na História, constatamos que estes modelos começaram a ser discutidos no início dos 
anos 80, em um contexto de extrema centralização do poder;  de fato, as discussões e a elaboração da 
proposta inicial foram coordenadas pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, no 
Brasil, e pela Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos – SARH (posteriormente substituída pela 
Comissão Nacional de Águas – CNA), no México. Temos consciência de que o Estado não é um bloco 
homogêneo e que é composto por diferentes grupos, com diferentes ideologias e propósitos; entretanto, para 
que tais leis fossem aprovadas foi preciso haver um mínimo de negociação e consenso tanto no interior do 
Poder Executivo, quanto no do Legislativo.  
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Por outro lado, constatamos também que a idéia inicial dos governos, brasileiro e mexicano, era criar 
comitês de gestão das águas abertos à participação dos usuários diretos, com os quais seriam discutidos os 
valores a serem cobrados pelo uso da água – extração e emissão de dejetos –, bem como o uso destes 
recursos arrecadados, numa clara referência ao modelo francês.  

O confronto da proposta inicial com os marcos legais revela  que os sistemas de gestão aprovados são 
bem mais progressistas, principalmente no caso brasileiro, cuja legislação é mais “avançada e democrática” 
que a do México. 

Ou seja, a análise da problemática, em seus diferentes estágios – discussão e elaboração da proposta; 
definição e promulgação dos marcos legais; e implantação da proposta legalizada -, apontou para os 
seguintes pontos: 

o as propostas iniciais, coordenadas por órgãos federais, no contexto da centralização do poder, no Brasil 
e no México, previam a participação de usuários diretos, e não de entidades da sociedade civil ligadas à 
questão hídrica, ou ambiental de forma mais geral, no processo de gestão das águas; 

o os marcos legais aprovados pela Assembléia Legislativa - lei estadual de São Paulo -, e pelo respectivo 
Congresso Nacional - lei federal brasileira e lei federal mexicana -, guardadas as diferenças, são mais 
avançadas e democráticas que as propostas iniciais; 

o a implantação da legislação, em cada local, vem encontrando obstáculos, em especial, de alguns grupos 
dentro do Governo; 

o as proposições e inovações mais “avançadas e democráticas” propostas nas leis, em que pese a 
existência de tais obstáculos, têm conseguido se manter ao longo do tempo. 

Estas constatações nos levaram a perceber que, para analisar as potencialidades e limites dos novos 
modelos de gestão das águas, era necessário buscar algumas respostas a mais. Se as propostas iniciais dos 
órgãos federais não eram tão avançadas; se existem setores do governo que não são favoráveis à gestão 
descentralizada e participativa; necessariamente houve algum ator-chave – de dentro ou de fora do governo -, 
ou algum evento significativo, no processo de consolidação destas propostas e de sua aprovação pelo poder 
legislativo, que possibilitou que se obtivesse uma legislação mais democrática para a gestão das águas. 

Iniciamos, então, uma nova análise do processo de discussão e elaboração destas propostas, com o 
objetivo de descobrir qual teria sido este elemento-chave e quando passou a ter peso significativo no 
processo. 

Nossas pesquisas nos revelaram, então, que o embate entre diferentes atores sociais que, desde o 
início das mudanças políticas, econômicas, sociais e ambientais, se colocaram no cenário, reivindicando 
novos canais participativos, resultou na consolidação de alternativas para a gestão das águas, as quais 
paulatinamente, mediante um processo de negociação e convencimento, foram conquistando outros 
segmentos, em especial, aqueles mais próximos aos centros decisórios do Estado. Assim, se por um lado, 
foram incorporados os instrumentos econômicos e a cobrança pelo uso da água, ou os mercados de água, 
como propunham os agentes técnicos, por outro, foram criados os espaços democráticos de gestão das águas 
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com a inclusão de um número maior de atores governamentais, de nível hierárquico inferior, e/ou não-
governamentais , como pleiteavam as administrações municipais e o amplo leque de entidades da sociedade 
civil. 

Cabe ressaltar, porém que, em se tratando de um processo histórico ligado à cultura de cada país e 
movimentado por contextos parecidos, mas por atores e interesses diferentes, os resultados não são idênticos 
para os dois casos analisados. No caso brasileiro, em especial o paulista, observamos que houve um avanço 
significativo na democratização da gestão da água, na descentralização – municípios fortes - e na 
participação – inclusão de entidades sociais, além dos usuários e comunidades científicas, com direito a voz 
e voto. No caso mexicano, até a revisão da Lei de Águas Nacionais - LAN, iniciada em 2004, apenas os 
representantes dos usuários, convidados pela Comissão Nacional de Água – CNA, tinham assento nos 
Consejos de Cuenca e quem decidia , efetivamente, era o Governo; hoje, frente à indefinição quanto a esta 
revisão, ainda permanece a mobilização pela inclusão de entidades sociais nos Consejos, com direito a voz e 
voto, e pela definição de quais seriam tais entidades.  

Além disto, o exame da implantação destes sistemas, bem como de seu funcionamento, indica que, 
no tempo, ocorreram avanços e retrocessos, isto é, no processo, muitas vezes, as propostas mais 
progressistas, no sentido da abertura do sistema aos atores sociais, sofreram impactos com ações dos setores 
conservadores, no intuito de retroceder às práticas anteriores, centralizadas, corporativistas e clientelísticas, 
focadas nos aspectos técnicos. Em cada um destes momentos, porém, pudemos verificar que os grupos 
interessados em que o processo de tomada de decisão permanecesse aberto aos diferentes atores sociais – ou, 
como no caso paulista, interessados em continuar tendo direito de acessar os recursos financeiros do 
FEHIDRO -, se mobilizaram, uniram esforços e conseguiram que o direito inicialmente adquirido não fosse 
revertido. 

Considerando que a tendência do ser humano, em geral, é querer que as coisas permaneçam como 
estão – revelando um apego ao conhecido e ao estável -, infere-se que as mudanças, em especial no sentido 
progressista, só ocorrem quando há uma ação deliberada de determinados atores neste sentido. No caso da 
democratização das águas, ela será tanto maior quanto maior for a pressão e ação dos atores que tenham 
interesse nesta democratização; ou seja, ela é proporcional a esta mobilização. Há maior probabilidade de 
que sejam absorvidos os grupos de interesse que pressionarem mais e que no embate com outros grupos 
consigam se impor. 

Neste sentido, nossas análises reforçam a idéia de que a participação de novos atores no processo 
de tomada de decisão não é ofertada aleatoriamente pelos atores já envolvidos neste processo. Ela é , acima 
de tudo, uma conquista daqueles atores que têm interesse em participar do processo de tomada de decisão 
porque dele esperam um resultado que lhes seja favorável. Neste sentido, confirmam que a democratização 
da gestão das águas é resultado do processo de negociação entre os diferentes grupos de interesse – 
dentro e fora do Estado - e é diretamente proporcional à atuação de atores ‘progressistas ’ específicos, 
em cada local, interessados em participar no processo de discussão e elaboração dos marcos legais, 
bem como no processo de  implantação da proposta. 
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De fato, trata-se de um processo de idas e vindas , de avanços e retrocessos, em que a participação 
dos diferentes atores é essencial. Alguns exemplos apresentados no capítulo anterior contribuem para 
comprovar esta afirmação. 

Neste sentido, nossas reflexões e análises nos levaram a entender que: 

Foi graças à participação ativa de determinados atores – agindo deliberadamente - ao longo do 
processo de questionamento e revisão  dos marcos que regulamentavam a gestão das águas no Brasil e no 
México, que as leis das águas  do Brasil (1997) – e do estado de São Paulo (1991) -, e do México (1992, em 

revisão desde 2004), avançaram no que diz respeito à sua abertura à participação de novos atores tais 
como a comunidade científica, entidades de defesa do meio ambiente e de direitos coletivos e difusos. Ou 
seja, as propostas originalmente pensadas  e que, de fato, davam corpo a uma série de propostas e ações 
que já vinham sendo desenvolvidas há algum tempo - embora com outros objetivos -, ganharam um novo 
sentido e incorporaram novas demandas, como resultado do embate de forças entre os atores que já 
vinham participando do processo – setores técnico-burocráticos , políticos e grupos , cujos interesses são 
representados pelo governo em exercício -, e os novos atores que começavam a ganhar espaço no cenário 
brasileiro e mexicano, dentre os quais observamos que se destacaram entidades ambientalistas, alguns 
técnicos e acadêmicos, bem como alguns sindicatos. Note-se que, embora estejamos nomeando estes atores 
por seu grupo de origem, não estamos considerando que são grupos homogêneos; além disto, não estamos 
ignorando que existem diferenças entre os casos brasileiro e mexicano. 

Tem sido graças à atuação de determinados atores ao longo do processo de implantação dos modelos 
de gestão , delineados pelas referidas leis, que está sendo  possível garantir, em maior ou menor grau, que 
os avanços consolidados nas respectivas leis sejam adotados, na prática, no funcionamento destas 
comissões, e que tais inovações no modo de gerir as águas – bem público -, permaneçam válidas por mais de 
um mandato governamental, apesar das mudanças de orientação política. 

 

 

11.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No mestrado havíamos apontado que “o principal fato em comum entre a RMSP e a ZMCM é a 
dificuldade para encontrar um modelo de gestão dos recursos hídricos que atenda aos requisitos do 
desenvolvimento sustentável, que dê conta dos problemas oriundos das peculiaridades da água, do sítio 
urbano e da região, ou zona, metropolitana e que promova um arranjo institucional e crie instrumentos legais 
adequados para assegurar uma gestão ambientalmente sustentável” (CAMPOS, 2001, p. 8). Naquele trabalho, 
indicávamos que uma das tarefas mais complexas na gestão das águas é “encontrar mecanismos viáveis para 
governar sobre territórios delimitados por razões naturais, como bacias, rios ou lagos, a partir de estruturas 
de governo criadas para governar sobre territórios delimitados por razões político-administrativas, como são 
os municípios, as províncias ou estados” (CEPAL, 2000, p.4). 

Contudo, hoje, após o desenvolvimento da pesquisa de doutorado, que complementou e alargou 
nosso entendimento sobre a questão hídrica, entendemos que o grande desafio é consolidar uma nova 
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relação entre Estado e Sociedade , baseada na democratização da gestão e na participação de amplos setores 
no processo, inclusive, na tomada de decisão. 

Embora ganhe cada vez mais força a idéia de que a inclusão de diferentes atores em colegiados tem 
um grande potencial, porque possibilita que as carências destes atores sejam apontadas e consideradas na 
discussão e na tomada de decisão e depois incorporadas nas políticas públicas elaboradas, entendemos que 
ainda há muito que avançar e que não se trata de um esforço unilateral e passivo, isto é, esta “inclusão” não 
depende apenas de uma ação estatal, mas também de uma ação da sociedade, envolvendo co-
responsabilidade. Além disto, apesar de que a adoção de práticas participativas pode contribuir para superar 
uma série de problemas existentes, é necessário ter claro que o entendimento sobre as mesmas - ou a 
finalidade de se adotá-las -, não é o mesmo para os diferentes grupos envolvidos. Assim, de acordo com o 
entendimento que o promotor, ou facilitador, tem da questão hídrica e da participação, ter-se-á uma proposta 
e um desenho institucional, os quais condicionarão o processo, facilitando ou dificultando a realização da 
prática participativa. 

Também é necessário superar a concepção de que o Estado ou a sociedade são blocos homogêneos, 
em que todos os atores têm a mesma posição e interesses; ao contrário, tanto o aparelho do Estado, como a 
sociedade civil, têm composições variadas. É preciso superar a idéia de que a sociedade civil é portadora de 
interesses gerais universais (LAVALLE, 2003) e de que o Estado tem uma posição sempre contrária à 
sociedade – à “grande massa”. Como aponta um estudo de Silva (2004 apud CORTES , 2005, p.20), “a 
reprodução de estruturas e dinâmicas políticas autoritárias e tradicionais não ocorre apenas pela ação das 
elites políticas e econômicas, mas também envolve segmentos significativos da sociedade civil.” 

Outro ponto importante a se considerar nesta discussão é que os atores “transitam entre espaços 
governamentais e societais exercendo diferentes papéis conforme conveniências pessoais e circunstâncias 
políticas. Profissionais, servidores públicos localizados em postos de comando, ministros, secretários [...] são 
muito influentes em processo de tomada de decisão que ocorrem em um contexto de policy networks” 
(CORTES, 2005, p.21). Isto reforça a idéia colocada por Melluci (1994, p.87) de que “é o campo das oposições 
que permanece constante, e não os atores.” 

No que diz respeito ao caráter participativo dos novos modelos de gestão das águas, o qual os marcos 
legais consolidam, existem alguns pontos-chave que devem ser compreendidos e reconhecidos. 

Em primeiro lugar, é preciso entender que , em que pesem os resultados pouco alentadores obtidos 
até o momento, estas propostas de gestão participativa, ao criar um novo espaço para se lidar com os 
conflitos e incluir novos atores, propõem um redesenho do sistema de gestão existente e das relações entre os 
diferentes grupos envolvidos , o que implica em uma reconfiguração nos poderes estabelecidos e uma 
adaptação dos atores à nova proposta. Trata-se de um processo de inovação organizacional (institucional)  e, 
neste sentido, é necessário tempo e aprendizado, sendo que este corresponde tanto à sociedade civil, quanto 
ao próprio poder público.  

Em segundo lugar, é preciso reconhecer que estes novos modelos, tal qual definidos pelas leis, não 
representam uma concessão dos governos aos atores não-governamentais, mas sim uma conquista dos 
diferentes grupos socia is que, compreendendo que a gestão dos conflitos em torno do uso das águas não deve 
se restringir ao governo central - ou ao Estado -, atuaram ao longo do processo de discussão, elaboração e 
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aprovação das referidas leis, lutando para que a descentralização e participação de novos atores fossem 
incluídas. Isto se tornou evidente através da análise do processo de elaboração dos marcos legais, no qual 
tiveram destaque movimentos ambientalistas, acadêmicos, associações de classe, parlamentares, consórcios 
intermunicipais e políticos – muitos destes, interessados na municipalização dos serviços de abastecimento 
de água. No caso do México, onde a Lei de Águas Naciona is está em processo de revisão e readaptação, 
observa-se grande resistência em incluir os atores sociais no processo e a luta dos atores favoráveis à 
democratização da gestão das águas continua. 

Em terceiro lugar, é preciso também ter consciência de que estes novos sistemas de gestão têm 
permitido que se façam alterações nos mesmos para atender às novas demandas que vêm surgindo quanto às 
regras para participação nos colegiados, à questão da representação e representatividade de cada segmento, 
ao modo de se empregar os recursos financeiros obtidos no Sistema, dentre outros casos. O acordo inicial 
permanece, isto é, o espaço criado permite a participação dos diferentes segmentos e grupos, previstos na lei, 
nos processos de gestão - sendo que, no caso brasileiro, as instâncias regionais, os comitês, são deliberativos, 
enquanto que no caso mexicano, são instâncias consultivas. Contudo, frente aos novos conflitos ou 
demandas, tem sido possível rever as regras e propor alterações, a partir da negociação entre os segmentos. A 
análise do processo de implantação das propostas e do funcionamento destes colegiados corrobora esta 
afirmação, haja vista alguns exemplos ocorridos: revisão da composição do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos - CRH, com a inclusão do segmento sociedade civil, com direito a voz e voto; a revisão dos grupos 
passíveis de ter acesso aos recursos financeiros do FEHIDRO, também com a inclusão de entidades sociais; a 
revisão do número de usuários participantes dos Consejos de Cuenca, dentre outros. 

É preciso ressaltar ainda que, a água tem um papel articulador do território e da sociedade e que isto 
representa um grande potencial para que haja participação nos comitês; além do que o entendimento de que é 
necessário defender a água é mais claro para os atores sociais, do que a defesa da biodiversidade, por 
exemplo. Entretanto, no que se refere à participação na gestão das águas, em áreas metropolitanas, nos 
deparamos com um “problema de escala”, isto é, nestas áreas, em virtude do alcance da malha urbana no 
território e da complexidade que adquirem os problemas, a questão hídrica acaba se diluindo, sendo mais 
perceptíveis os problemas pontuais; ao passo que em áreas menores a consciência sobre tais problemas 
emerge com maior clareza e força373, impulsionando os diferentes grupos – industriais, agrícolas, associações 
de bairro, etc. Este “problema de escala” incide sobre o novo sistema de gestão das águas e acaba 
acarretando pouca visibilidade ao comitê de bacia e também um imobilismo social. (SOUSA Jr., 2004) 

Pode contribuir para reverter esta tendência, a realização de um trabalho que vise a superação da 
visão da qualidade ambiental e do bem-estar social como elementos antitéticos , e seu entendimento 
como fatores que fazem parte de uma mesma equação e que, portanto, devem ser articulados. Isto poderá 
possibilitar maior entendimento dos problemas ambientais como parte do cotidiano da população, 
contribuindo para atrair maiores parcelas da sociedade para que participem destes novos espaços 
participativos.  

                                                 

373 A criação do Comitesinos e do comitê do rio Gravataí, afluentes do Guaíba, no Rio Grande do Sul, demonstra que é mais fácil 
obter a coesão em unidades territoriais de menor escala.  Estes Comitês foram criados em 1988 e 1989, respectivamente, antes da lei 
que instituiu a Política das Águas naquele estado, como resultado da mobilização das sociedades locais que procuravam articular os 
interesses dos diferentes usuários das águas de suas respectivas bacias hidrográficas, mesmo sem o respaldo legal e institucional. 
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Com base no trabalho realizado, focado na teoria e nos casos empíricos, concluímos que a grande 

potencialidade  destes novos modelos encontra-se no fato de que o sistema e os colegiados são “obras 
abertas” – flexíveis -, o que permite que se adaptem não apenas às características de cada local, mas também 
às transformações e à emergência de novas necessidades por parte dos atores ao longo do processo, bem 
como contribui para que, a partir da experiência e dos fatos que vão sendo observados, seja possível 
introduzir as alterações necessárias no sistema de gestão, de acordo com os resultados que sejam obtidos na 
negociação entre os grupos envolvidos. Ou seja , a grande potencialidade reside no próprio processo 
democrático de discussão, proposição, implementação e avaliação dos modelos de gestão.  

Contudo, pode-se verificar, hoje, que, frente aos resultados muito aquém do esperado, muitos atores 
que participaram da construção e da implantação destes modelos estão pessimistas e frustrados, 
especialmente no Brasil, onde se conseguiu ir mais longe no processo de democratização da gestão das águas 
do que no México. Observa-se uma tendência a culpar o Estado, em seus vários níveis, por não corresponder 
às expectativas da sociedade e por não cumprir com seu papel. No entanto, considerando nossas hipóteses – a 
participação é uma conquista e a democratização da gestão é proporcional à atuação dos atores e à correlação 
de forças estabelecida entre “progressistas e conservadores” -, é preciso verificar qual tem sido a participação 
dos atores progressistas no processo posterior à aprovação da lei e à criação dos colegiados. 

Para alguns analistas, que têm participado do processo de consolidação destas propostas no caso 
brasileiro, a sociedade civil tem demonstrado uma atuação tênue nestes colegiados, designando ao Estado 
“um papel que o mesmo ainda não absorveu como seu e postando-se na posição confortável de esperar que o 
mesmo avance por conta própria.”374 Argumenta-se que falta vontade política, mas de onde viria esta 
“vontade política”? Não seria  do conjunto de atores de dentro e de fora do Estado?  

Também há que considerar que, como aponta Raichelis (2005, p.44), a “sociedade civil precisa 
recuperar seus canais autônomos de participação, até para submeter os Conselhos ao controle social [...], se 
os Conselhos continuarem atuando como uma instância fechada, com fraca capilaridade social e sem sintonia 
com fóruns sociais mais amplos, a tendência é se burocratizarem, caírem na rotina institucional.” 

É essencial ter consciência de que estes “novos” espaços de participação não estão dados. Trata-se de 
um processo lento e gradual, no qual tais espaços devem ser permanentemente construídos e “reconstruídos”, 
com base na co-responsabilidade dos atores. 

O fundamental é perseguir um modelo participativo que propicie uma comunicação nos dois 
sentidos , ou seja, do governo para a sociedade civil e vice-versa, no qual a decisão final seja resultado de um 
processo coletivo, que reflita os diferentes graus de influência exercidos pelos diferentes grupos; aqui, há 
uma divisão de responsabilidades sobre os resultados que podem advir das decisões efetuadas. Neste modelo, 
é importante a construção de vínculos entre a equipe de governo e da administração local e os cidadãos, bem 
como a descentralização de atribuições e a adoção de medidas que contribuam para a transparência das ações 
do governo e para a socialização das informações. 

                                                 

374 Comunicação pessoal. Setembro de 2007. 
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A democratização da gestão das águas, em curso nas áreas em estudo, embora com graus 
diferenciados, demanda que se adotem algumas medidas visando o aprimoramento dos sistemas de gestão 
adotados.  

Uma destas medidas refere-se à adoção de mecanismos legais com o objetivo de que o Estado dê 
“continuidade” às decisões tomadas pelos colegiados, respeitando o acordado e implementando-as por meio 
dos órgãos responsáveis. Neste sentido, pode-se acionar o Ministério Público, ou equivalente, para que este 
tome as providências e determine o cumprimento de determinada ação por parte do Estado. Talvez se os 
governos tivessem consciência de que a abertura de fóruns de negociação e o exercício da participação 
podem contribuir para aumentar sua capacidade governativa, eles se posicionassem de modo diferente com 
relação ao tema.  

Outra ação que pode ser adotada, visando aprimorar os sistemas de gestão, é criar estímulos para 
uma maior participação dos atores sociais. Atualmente, vêm sendo realizados esforços no sentido de 
capacitar a população, o que representa um ponto positivo neste processo. Cabe, porém, esmiuçar as 
metodologias que vêm sendo utilizadas e os conteúdos que vêm sendo passados para que as atividades 
desenvolvidas375 e os cursos de capacitação376 contribuam, de fato, para ampliar e aprimorar a participação 
nos colegiados. 

Uma vez criados os canais participativos, é necessário que existam atores ativos, politizados, que 
contribuam para incluir temas socialmente relevantes na pauta das discussões; caso contrário, como 
apontamos, a probabilidade de um tema se tornar uma questão política depende menos de seu conteúdo do 
que de seu “rótulo atrativo” – potencial para se conseguir algum tipo de proveito, como o ganho político - ou 
da relevância dos atores que o defendem (COSTA, 1997). Além disto, considerando que há uma grande 
parcela da sociedade excluída deste processo – por imposição, por desinteresse ou por desconhecimento - e 
que “só se cuida do que se conhece”377, assume grande importância desenvolver ações que propiciem maior 

                                                 

375 Participei na sessão teste de um jogo de papéis (Role Playing Games - RPG), o “JogoMan: o jogo dos mananciais”,  desenvolvido 
pelo projeto NEGOWAT (IEA-USP, PROCAM -USP e CIRAD –França). Por meio desta experiência pude vivenciar uma dinâmica 
de enfrentamento entre grupos com interesses diferentes – às vezes, opostos – e as várias estratégias adotadas pelos mesmos para 
negociar uma saída ou tentar fazer valer suas propostas, frente a um problema socioambiental. Observei que este tipo de método 
contribui para romper as barreiras iniciais entre os participantes de um dado espaço público, estabelecer elos entre aqueles que têm 
interesses afins e ressaltar aqueles com interesses conflitantes. Também pude observar que, uma vez envolvidos, há uma propensão a 
querer defender “com unhas e dentes” aquilo que acreditamos – fato que inevitavelmente ocorre no cotidiano destes espaços. 
376 Participei do curso de capacitação em recursos hídricos para representantes da sociedade civil, realizado no subcomitê Pinheiros-
Pirapora, pelas ONGs Catalisa - Rede de Cooperação para Sustentabilidade, e AGDS – Associação Global de Desenvolvimento 
Sustentado, com apoio do CBH-AT e do FEHIDRO. Este curso foi freqüentado por uma heterogeneidade de pessoas que buscavam, 
por um lado, aprender mais sobre os problemas que envolvem a gestão das águas e, por outro, descobrir como cada um pode 
contribuir com o processo de gestão, numa atitude mais pró-ativa. A troca de experiências, o exercício do diálogo, o ouvir e o 
entender o ponto de vista alheio, o conseguir se explicar para o outro, são atividades fundamentais que começam a preparar um 
futuro membro de um colegiado. Além disto, a solicitação de que cada um dos participantes refletisse sobre alguns problemas dados 
e prop usesse alguma ação a ser desenvolvida dentro de um projeto a ser encaminhado ao FEHIDRO, fez com que o processo 
evoluísse positivamente. Cabe ressaltar, porém que muitos participantes tinham dúvidas sobre como poderiam continuar o trabalho 
como multiplicadores, isto é, ao passo que adquiriam novos conhecimentos, sentiam-se mais preparados para levar informação 
adiante e contribuir para aprimorar o sistema de gestão, mas não sabiam exatamente como fazê-lo. 
377 Esta idéia é defendida, entre outros, pelo projeto Chão Verde Terra Firme, do Instituto de Pesquisa em Ecologia Humana – IPEH  
(“ninguém cuida do que não conhece”). Em contraposição, os membros do World Water Council – WWC, entendem que grande 
parte da população não tem consciência do valor (econômico) da água “porque o que não custa não se cuida”. Aqui reside o grande 
debate de nosso momento histórico. 
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conscientização e que estimulem a mobilização, bem como promover uma discussão a respeito da 
representatividade daqueles que participam nos colegiados. 

Assim, amparados pela análise das experiências em andamento que revela a necessidade de 
continuar informando e capacitando, de forma sistemática, os atores oriundos da sociedade e da própria 
administração pública, ganham destaque os projetos de capacitação e de educação ambiental, pois, à medida 
que estes grupos adquirem maior conhecimento - consciência crítica, baseada em argumentos científicos -, e 
desenvolvem sua capacidade de julgar, de modo geral, acabam participando mais dos novos canais abertos e 
aproveitando melhor as oportunidades que aparecem, contribuindo para aprimorar o sistema. 

A compreensão de que os avanços na democratização da gestão das águas se vinculam ao agir 
contínuo dos atores e grupos envolvidos faz com que as novas propostas teóricas – e de ação -, baseadas no 
aprendizado coletivo, adquiram maior sentido, devendo, portanto, ser valorizadas. 378  

 

                                                 

378 Com este entendimento ganha “sentido” o enfoque cognitivo que trabalha com a cooperação entre os atores e com o aprendizado 
social, em uma perspectiva na qual todos ganham no processo participativo. 


