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Governança da Água e Aprendizagem
Social no Brasil1

Gobernanza del agua y aprendizaje social en Brasil

Water governance and social learning in Brazil

PEDRO ROBERTO JACOBI2

Resumen

Este artículo aborda el tema de la gobernanza del agua en Brasil, tomando como referencia los
cambios ocurridos en el país en los últimos quince años. El analisis se centra sobre el fortaleci-
miento del espacio público y la apertura de la gestión pública a la participación de la sociedad civil
en la elaboración de sus políticas públicas. Esta argumentación lleva en consideración los aspectos
contradictorios de la institucionalización de las prácticas participativas innovadoras que marcan
las rupturas con la lógica prevaleciente en la gestión pública, y principalmente en la gestión am-
biental. El impacto en las prácticas participativas en la gestión, a pesar de sus controversias, apun-
tan para una nueva calidad de ciudadanía, que abre nuevos espacios de participación socio-politica
e influencia cualitativamente la transformación del estado actual de la gestión de recursos hídricos
en Brasil.

Palabras clave: Brasil, gestión del agua, participación, aprendizaje social, política ambiental.

Abstract

This text approaches the theme of water governance in Brazil, considering the changes that have
taken place in the country in the last fifteen years. The analysis is focused on the strengthening of
public space and the opening of public management to the participation of civil society in the
formulation of public policies. The article takes into consideration the contradictory aspects of
the institutionalization of innovative participatory practices that indicate ruptures with existing
practices and with the prevailing logic in public management, and mainly in environmental man-
agement. The impact of participatory practices, notwithstanding its controversies, point to a new

1 Este trabalho está inserido no “Projecto GovÁgua. Governança ambiental en bacias hidrograficas
Periurbanas en Áreas Metropolitanas - dinâmicas sociais, ambientais, territoriais e institucionais”. Contrato
de Subvençâo do Programa ALFA -II0433-FA-FCD-FI- da Comunidade Européia, 2005-2009.
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da Universidade de São Paulo. Coordenador do Grupo dePesquisa GovAgua USP e do TEIA USP- Laboratorio
de Educação e Ambiente. São Paulo, Brasil. E-mail: prjacobi@usp.br
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quality of citizenship, that opens new spaces to socio-politic participation and influences qualita-
tively the transformation of the present stage of water management in Brazil.

Keywords: Brazil, water management, participation, social learnig, environmental policy.

Resumo

Este artigo aborda a governança da água no Brasil, tendo como referência as mudanças ocorridas
no país nos últimos quinze anos. A análise se centra em torno do fortalecimento do espaço públi-
co e na abertura da gestão pública à participação da sociedade civil na elaboração de suas políticas
públicas. Esta abordagem leva em consideração a sempre complexa e contraditória institucionali-
zação de práticas participativas inovadoras que marcam rupturas com a dinâmica predominante
na gestão pública, e especificamente na gestão ambiental. Os impactos das práticas participativas
na gestão, apesar de controversas, apontam para uma nova qualidade de cidadania, que abre novos
espaços de participação sócio-política e influencia qualitativamente na transformação do estado
atual da gestão de recursos hídricos no Brasil.

Palavras chave: Brasil, gestão da água, participação, aprendizagem social, política ambiental.

Recibido: 07.05.08.   Aceptado: 11.08.08.

1. Gestão compartilhada da água e públicos participativos no Brasil

A PARTICIPAÇÃO popular se transforma no referencial de ampliação de pos-
sibilidades de acesso dos setores populares dentro de uma perspectiva de de-

senvolvimento da sociedade civil e de fortalecimento dos mecanismos democráti-
cos, mas também para garantir a execução eficiente de programas de compensa-
ção social no contexto das políticas de ajuste estrutural e de liberalização da eco-
nomia e de privatização do patrimônio do Estado.

A possibilidade de alterar a institucionalidade pública está associada às deman-
das que se estruturam na sociedade, e a esfera pública representa a construção da
viabilidade ao exercício da influência da sociedade nas decisões públicas assim
como coloca uma demanda de publicização no Estado. Segundo Putnam (1994)
as práticas sociais que constroem cidadania representam a possibilidade de cons-
tituir-se num espaço privilegiado para cultivar a responsabilidade pessoal, a obri-
gação mútua e a cooperação voluntária. A ampliação da esfera pública tem colo-
cado uma demanda à sociedade em termos de obter uma maior influência sobre o
Estado, tanto como sua limitação, assumindo que a autonomia social supõe trans-
cender as assimetrias na representação social, assim como modificar as relações
sociais em favor de uma maior auto-organização social.

A constituição de esferas públicas simultaneamente com a ampliação do es-
pectro de problemas tratados publicamente está associada ao desenvolvimento de
diversas formas de participação, não apenas no sentido de Estado que permeou a
sociedade, mas também no sentido de Estado permeado pela sociedade.

 A esfera pública apontada por Habermas como ponto de encontro e local de
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disputa entre os princípios divergentes de organização da sociabilidade e os movi-
mentos sociais se constitui de atores atores que reforçam formas de solidariedade
postas em risco pela racionalização sistêmica.

No contexto da transição pós-democrática no Brasil e por força das pressões de
uma sociedade civil mais ativa e mais organizada foram sendo criados novos espa-
ços públicos de interação, mas principalmente de negociação. As transformações
político-institucionais e a ampliação de canais de representatividade dos setores
organizados para atuarem junto aos órgãos públicos enquanto conquista dos
movimentos organizados da sociedade civil. Isto mostra a potencialidade de cons-
tituição de sujeitos sociais identificados por objetivos comuns para transformar a
gestão da coisa pública, configurando a construção de uma nova institucionalidade.

Essa perspectiva abre a possibilidade de buscar a articulação entre a implanta-
ção de práticas descentralizadoras e uma engenharia institucional que concilia
participação com heterogeneidade, formas mais ativas de representatividade.

Desde meados dos anos 90, o país aperfeiçoou a legislação de proteção à
biodiversidade e avançou na legislação ambiental em geral. Na política ambiental
é importante destacar também o surgimento e fortalecimento de numerosos con-
selhos, consultivos e deliberativos como parte componente, em várias áreas e em
todos os níveis (federal, estadual e municipal) com a participação ativa de repre-
sentantes de ONGs e movimentos sociais. As instâncias de gestão que agregam
estes atores são os conselhos de meio ambiente, os comitês de bacias e a áreas de
proteção ambiental. Entretanto, freqüentemente são instâncias bastante formais,
sem poder influenciar no processo decisório, e onde a representação assume mui-
tas vezes caráter bastante contraditório.

O sistema ambiental colegiado está implementado no Brasil, e isto representa
uma efetiva possibilidade de internalizar a questão ambiental nas políticas estadu-
ais e municipais, quando existentes.

2. Inovação na Engenharia Institucional na Gestão Compartilhada
da Água: avanços e contradições

A gestão de bacias hidrográficas assume crescente importância no Brasil, à medi-
da que aumentam os efeitos da degradação ambiental sobre a disponibilidade de
recursos hídricos. Em termos da evolução das políticas públicas no Brasil, obser-
vam-se importantes avanços no setor de recursos hídricos ao longo dos últimos
vinte anos.

O país mudou de uma gestão institucionalmente fragmentada, para uma le-
gislação integrada e descentralizada, principalmente com a edição da Lei Federal
no 9.433, em 8 de janeiro de 1997, e a criação da Agência Nacional de Águas –
ANA. Esta reorganização do sistema de gestão de recursos hídricos, além de mu-
dar qualitativamente, substituindo práticas profundamente arraigadas de plane-
jamento tecnocrático e autoritário, devolve o poder para as instituições descentra-
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lizadas de bacia, o que demanda um processo de negociação entre os diversos
agentes públicos, usuários e sociedade civil organizada. Á Agência Nacional de
Águas (ANA), e cabe a esta participar da elaboração do Plano Nacional de Recur-
sos Hídricos e prestar apoio, na esfera federal, à elaboração dos planos de recursos
hídricos. Estes planos, além de investimentos, incluem ações voltadas ao fortale-
cimento do sistema de gestão de recursos hídricos da bacia, implantação dos siste-
mas de informações, de redes de monitoramento e instituições de gerenciamento.
Cabe também à ANA a outorga, por meio de autorização, o direito de uso de
águas de domínio da União, assim como fiscalizar diversos usos e arrecadar, dis-
tribuir e aplicar as receitas auferidas através de cobrança.

Atualmente na gestão hídrica, enquanto arcabouço conceitual, o termo
“governança” representa um enfoque conceitual que propõe caminhos teóricos e
práticos alternativos que façam uma real ligação entre as demandas sociais e sua
interlocução ao nível governamental. Geralmente a utilização do conceito inclui
leis, regulação e instituições, mas também se refere a políticas e ações de governo,
a iniciativas locais, e a redes de influência, incluindo mercados internacionais, o
setor privado e a sociedade civil, que são influenciados pelos sistemas políticos
nos quais se inserem.

As contribuições de alguns autores (Dourojeanni e Jouralev, 2002; Rogers e
Hall, 2003) mostram em que nível os atores envolvidos entendem o processo de
gestão como um processo de governança. A proposta de gestão a partir da bacia
hidrográfica, demanda dos comitês um amplo leque de relações com os grupos de
interesses. Isto coloca a necessidade de levar em consideração bacias com níveis
diferenciados de estrutura física, práticas também diferenciadas de gestão integra-
da também são demandas para soluções complexas que envolvem direitos difusos
como os hídricos.

A busca por um aperfeiçoamento da gestão ocorre através da compreensão de
que existe uma diversidade de situações, e que isto representa um desafio para
efetivar uma governança das águas, seja em sua origem, objetivos e níveis de al-
cance.

A adoção da bacia hidrográfica como unidade regional de planejamento e ge-
renciamento das águas, resultou na delimitação de Unidades de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, cujos órgãos consultivos e deliberativos de gerenciamento
são denominados Comitês de Bacias Hidrográficas. O sistema baseado na tríade
descentralização, participação e integração, considera principalmente a qualidade
e a quantidade das águas através de ações que promovam os usos múltiplos dos
recursos hídricos. A efetivação do processo de gestão em bacias hidrográficas,
ainda é embrionária e a prioridade dos organismos de bacia centra-se na criação
dos instrumentos necessários para a gestão. A legislação propõe uma política
participativa e um processo decisório aberto aos diferentes atores sociais vincula-
dos ao uso da água, dentro de um contexto mais abrangente de revisão das atri-
buições do Estado, do papel dos usuários e do próprio uso da água. Fortalece a
gestão descentralizada de cada bacia hidrográfica pelos respectivos comitês,
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subcomitês e agências, e instituiu a cobrança pelo uso do recurso como um dos
principais instrumentos de atuação destes órgãos. Estabelece como fundamento
que a água é dotada de valor econômico, e isto está relacionado, na legislação
federal, à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, como forma de administrar a
exploração dos recursos hídricos federais e estaduais para a geração de fundos que
permitam investimentos na preservação dos próprios rios e bacias. Também pro-
voca um maior rigor no controle sobre os efluentes despejados nos rios. Isso por-
que a legislação sobre a cobrança pelo uso da água se baseia no conceito de usuá-
rio-pagador, no qual se incluem todos os que utilizam recursos naturais para a
produção industrial, sua comercialização e consumo.

Em suma, os principais instrumentos de gestão dos recursos hídricos são os
planos de recursos hídricos (elaborados por bacia hidrográfica), a outorga do di-
reito do uso da água, a cobrança pela água, o enquadramento dos corpos d’água
em classes de uso e o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. A
fórmula proposta é uma gestão pública colegiada dos recursos hídricos, com ne-
gociação sócio-técnica através de Comitês de Bacias Hidrográficas (Guivant e
Jacobi, 2003: 10), e se reserva à sociedade civil uma responsabilidade central na
condução da política e da gestão dos recursos hídricos. Os usuários da água, fun-
damentalmente, terão que se organizar e participar ativamente dos comitês, de-
fender seus interesses quanto aos preços a serem cobrados pelo uso, assim como
sobre a aplicação dos recursos arrecadados e sobre a concessão justa das outorgas
dos direitos de uso. Obviamente, estes acertos e soluções serão conseguidos a
partir de complexos processos de negociações e resolução de conflitos diversos
(Jacobi, 2004: 272). A institucionalização plena ainda não se completou. Este
déficit institucional, somado à não concreção da cobrança pelo da água, dificul-
tam enormemente a viabilização do processo. Cobrança e outorga são vistos como
instrumentos fundamentais de controle e realização de políticas.

Os alcances das experiências tem sido desiguais, destacando a constituição de
organismos colegiados de tomada de decisão. Enquanto é prerrogativa do plano
federal legislar sobre a água, os Estados têm suas próprias leis. Em 2007 já se
contam mais de 130 comitês de bacias estaduais, notadamente nas regiões Sudes-
te e Sul, e seis federais, mas que ainda carecem de regulamentação de suas ferra-
mentas básicas como as Agências e a cobrança pelo uso da água para que possam
cumprir suas responsabilidades legais. Até o presente momento, mais de uma
década após a aprovação da primeira lei das águas no país, nenhum sistema foi
operacionalizado por completo.

A lógica do colegiado permite que os atores envolvidos atuem, em princípio,
tendo um referencial sobre seu rol, responsabilidades e atribuições no intuito de
neutralizar práticas predatórias orientadas pelo interesse econômico ou político.
A dinâmica do colegiado facilita uma interação mais transparente e permeável no
relacionamento entre os diferentes atores envolvidos - governamentais, empresa-
riais e usuários. Isto limita as chances de abuso do poder, entretanto não necessa-
riamente da manipulação de interesses pelo executivo. Isto dependerá, principal-
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mente da capacidade de organização dos segmentos da sociedade civil. Outros
riscos são sensivelmente atenuados, como por exemplo, a captura da instituição
por interesses específicos, que contrastam com a sua finalidade coletiva.

A atual política de recursos hídricos estabelece a partir de seus objetivos, as
metas a serem atingidas, os indicadores de análise de efetividade, e proporciona
condições de reformulação. A partir de 2003, se acrescentam três diretrizes gerais
e complementares ao sistema: a transversalidade, o controle social e o pacto fede-
rativo sócio-ambiental.

Essas diretrizes apontam, assim, para formas de integração entre as políticas de
recursos hídricos com outras áreas afins, nas perspectivas horizontais e verticais. A
primeira refere-se à integração da política dentro da mesma esfera de poder, ou
seja, à articulação intragovernamental das políticas públicas, em especial aquelas
de saneamento básico, de uso, de ocupação e de conservação do solo, de meio
ambiente, de energia e de irrigação. A segunda forma de integração consiste na
articulação intergovernamental entre as três esferas de poder (federal, estadual e
municipal). Assim, a idéia de um sistema integrado de políticas públicas assume
uma forte conotação nesse novo modelo.

Os complexos e desiguais avanços revelam, que estas engenharias institucio-
nais, baseadas na criação de condições efetivas para multiplicar experiências de
gestão participativa que reforçam o significado da publicização das formas de
decisão e de consolidação de espaços públicos democráticos, ocorrem pela supe-
ração das assimetrias de informação e pela afirmação de uma nova cultura de
direitos. Estas experiências que denominamos inovadoras, fortalecem a capacida-
de de crítica e de engajamento dos setores de baixa renda através de um processo
pedagógico e informativo de base relacional; assim como a capacidade de multi-
plicação e aproveitamento do potencial dos cidadãos no processo decisório den-
tro de uma lógica não cooptativa. Isto mostra que existem condições favoráveis
para cidadanizar a política, deslocando seu eixo do âmbito estatal para o cidadão.

A mudança de perspectiva na lei 9.433/1997 envolve uma politização da ges-
tão dos recursos hídricos. Com este uso do conceito de política não nos referimos
à política partidária, mas fundamentalmente a uma política abrangente, envol-
vendo a sociedade civil em processos de consulta e decisórios na gestão da água.
Esta orientação corresponde com uma tendência internacional estimulada pelos
graves problemas na qualidade e quantidade da água disponível no planeta, ocasi-
onados pela forma em que foram geridos os recursos hídricos.

A possibilidade efetiva de mudança do paradigma e os desafios que se apresen-
tam para a implementação de práticas participativas estão intimamente relaciona-
dos com o papel dos gestores e a lógica dos “sistemas peritos” (Giddens, 1992).
Existe uma certa ambigüidade na legislação, que por um lado abre os espaços para
a participação da sociedade civil, mas supõe um certo acesso a informações técni-
cas. Observa-se que, apesar dos avanços, a Lei Nacional No 9.433/97 coloca em
primeiro plano a importância do corpo técnico-científico e do conhecimento pro-
duzido por ele nas relações de força no interior dos espaços decisórios da bacia, o
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que limita o envolvimento da comunidade nas atividades dos Comitês. Assim, de
fato, mantém o poder decisório entre os que detêm o conhecimento técnico-
científico. As mudanças em curso representam uma possibilidade efetiva de trans-
formação da lógica de gestão da administração pública nos estados e municípios,
abrindo um espaço de interlocução muito mais complexo e ampliando o grau de
responsabilidade de segmentos que sempre tiveram participação assimétrica na
gestão da coisa pública. Frank e Schult3 (2007) mostram as dificuldades decor-
rentes destas assimetrias centradas principalmente na falta de praticas coletivas
para viabilizar atividades interdisciplinares e intersetoriais numa perspectiva de
reforçar visões compartilhadas para a gestão das bacias numa perspectiva de sus-
tentabilidade.

A lógica do colegiado permite que os atores envolvidos atuem, em princípio,
tendo um referencial sobre seu rol, responsabilidades e atribuições no intuito de
neutralizar práticas predatórias orientadas pelo interesse econômico ou político.
A dinâmica do colegiado facilita uma interação mais transparente e permeável no
relacionamento entre os diferentes atores envolvidos –governamentais, empresa-
riais e usuários. Isto limita as chances de abuso do poder, entretanto não necessa-
riamente da manipulação de interesses pelo executivo. Isto dependerá principal-
mente da capacidade de organização dos segmentos da sociedade civil. Outros
riscos são sensivelmente atenuados, como por exemplo, a captura da instituição
por interesses específicos, que contrastam com a sua finalidade coletiva (Jacobi,
2004: 270-289).

A influência de fatores não apenas técnicos, mas também de caráter político,
econômico e cultural torna o processo muito mais complexo, e o estilo de gestão
que tende a prevalecer obedece a uma lógica sócio-técnica. As relações de poder
não desaparecem, mas passam a ser trabalhadas e negociadas conjuntamente en-
tre leigos e peritos. Assim, a gestão colegiada tende a definir uma dinâmica que
permite que os atores integrem e ajustem suas práticas tendo como base uma
lógica de negociação sócio-técnica que substitui uma concepção tecnocrática, vi-
sando ajustar interesses e propostas nem sempre convergentes e articulados para
um objetivo comum (Guivant e Jacobi, 2003).

O maior problema com o qual se têm defrontado muitos comitês é o fato dos
diversos atores envolvidos na dinâmica territorial terem visões do processo e dos
objetivos que pelo fato de serem divergentes, dificultam a busca de soluções que
parecem mais eqüitativas. O espírito presente numa negociação em bases sócio-
técnicas é marcado pela negociação entre diferentes e parte da premissa das
assimetrias na situação dos atores, tanto em termos econômicos, como sociais e
políticos. A grande questão que se coloca é quanto à capacidade de negociação e
de estabelecer pactos. Dada a complexidade do processo, e das dificuldades de se

3 Dados elaborados a partir da pesquisa Marca D’Agua realizada em 2004 por equipe multi-institucional
sobre Gestão das aguas no Brasil atraves dos organismos de bacias. Foram estudadas 18 organismos de bacias
e entrevistados 626 membros de comitês e consorcios.
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consolidar um parâmetro de cidadania ambiental, os limites estão dados pela pre-
valência de lógicas de gestão que ainda centram, na maioria dos casos, uma forte
prevalência do componente técnico como referencial de controle do processo.

A existência dos Comitês de Bacias estabelece uma mudança também, quanto
ao relacionamento entre Estado e Sociedade Civil, na medida em que as regras do
jogo se tornam mais em torno do uso da água e passam a articular um número
maior de atores no processo decisório. Os alcances das experiências têm sido desi-
guais, destacando a constituição de organismos colegiados de tomada de decisão.
Em 2007, existem cadastrados 134 comitês estaduais, 7 comitês federais e 36
consórcios intermunicipais.

Para garantir uma participação mais abrangente da sociedade civil na gestão
dos recursos hídricos, faz-se necessária uma redefinição do papel de poder em que
se situam os peritos em relação aos leigos e não só um questionamento das rela-
ções de poder econômico ou uma abertura de maior espaço para a sociedade civil
nos processos decisórios. No cotidiano das práticas de implementação da legisla-
ção tem-se configurado redes sociais diversas para coletar informações, formar
opiniões, legitimar pontos de vista, que contínua e inevitavelmente implicam
redefinições das relações de poder (Guivant e Jacobi, 2003)

Vive-se uma transição na gestão de recursos hídricos, onde se constroem, mui-
tas vezes, de forma controversa, as condições para a definição de novos espaços
institucionais, para as relações entre peritos e leigos, entre técnicos e usuários,
entre os setores público e privado. A dinâmica do colegiado facilita a transparên-
cia e a permeabilidade nas relações entre a comunidade, os empresários e Organi-
zações Não Governamentais - ONGs; incorpora os principais interessados no
processo e cria um canal formal de participação da cidadania. Configura-se como
espaço de articulação, de negociação, de debate de problemas e abre espaço para a
expressão e defesa dos interesses difusos. O Comitê reduz riscos de que o aparato
público seja apropriado por interesses imediatistas e amplia as possibilidades de
uma prática orientada pela negociação sócio-técnica. Assim podem articular-se
interesses territoriais e necessidades técnicas, num processo aberto a negociações.
(Jacobi, 2004:275).

Neste sentido, o trabalho intersetorial se apresenta como uma importante con-
tribuição para estabelecer melhores condições para uma lógica cooperativa e para
abrir um novo espaço não só para a Sociedade Civil, mas também para os sistemas
peritos na gestão dos recursos hídricos.

As dimensões diferenciadas de participação mostram a necessidade de superar
ou conviver com certos condicionantes sócio-políticos e culturais, na medida em
que o salto qualitativo começa a ocorrer a partir de diferentes engenharias institu-
cionais que têm uma progressiva penetração de formas públicas de negociação
dentro da lógica da administração pública, renovando os potenciais do exercício
da democracia.

A presença crescente de uma pluralidade de atores através da ativação do seu
potencial de participação cria cada vez mais condições de intervir consistente-
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mente e sem tutela nos processos decisórios de interesse público. Isso legitima e
consolida propostas de gestão baseadas na garantia do acesso à informação, e na
consolidação de canais abertos para a participação que, por sua vez, são pré-con-
dições básicas para a institucionalização do controle social.

Por outro lado, as redes têm funcionado com um importante instrumento de
cooperação, o que tem possibilitado um avanço nas relações horizontais entre
atores territorialmente identificados. Em muitos casos, o segmento sociedade ci-
vil têm sido o dinamizador, estimulando a capacitação dos seus representantes.

Mesmo assim, dadas as dimensões bastante diferenciadas de participação e
conflitos, coloca-se a necessidade de superar ou conviver com certos condicionantes
sócio-políticos e culturais. O salto qualitativo começa a ocorrer a partir de dife-
rentes engenharias institucionais, que tem uma progressiva penetração de formas
públicas de negociação dentro da lógica da administração pública, renovando os
potenciais do exercício da democracia.

No caso das bacias proximas das grandes cidades e regiões metropolitanas,
como é o caso da Região Metropolitana de São Paulo, as complexidades associa-
das com a escala de gestão se refletem na articulação, comunicação e participação
de instâncias que desenvolvem ações que influenciam na qualidade e na quanti-
dade da água apontam limites da gestão de recursos hídricos (Fracalanza, 2002).
A dinâmica de funcionamento dos organismos de bacia se observam no cotidiano
institucional, notadamente a sua dimensão deliberativa, a participação ativa dos
membros da sociedade civil tanto na instância decisória quanto nas câmaras téc-
nicas, e uma menor participação dos representantes dos governos municipais.
Também se verificam posicionamentos pelos membros da sociedade civil sem que
se observem constrangimentos para expressar livremente seus pontos de vista
(Jacobi, 2004: 278-280) O que se pode observar em diferentes momentos é a
importância dos acordos obtidos nas câmaras técnicas como procedimento que
permite votações onde se respeitam as decisões tomadas e acordadas. Isto revela
um amadurecimento da forma de interação entre os atores. O papel das câmaras
técnicas tem sido estratégico para reduzir as assimetrias na relação de forças, uma
vez que nestes foruns os três segmentos dialogam, articulam e negociam os temas
da agenda estratégica do comitê, e nas discussões se nivelam as assimetrias de
informação, assim como também cabe à Secretaria Executiva providenciar a do-
cumentação previamente para garantir o acesso à informação de forma democrá-
tica. Um dos grandes desafios para fortalecer o ethos democrático de um comitê é
ampliar o acesso á informação sobre os temas que compõem a agenda, na medida
em que o conteúdo técnico não pode se transformar num fator de promoção de
assimetria na compreensão de um conhecimento técnico e, portanto de maiores
recursos na argumentação entre os diversos segmentos. Entretanto, o papel de
muitos técnicos de prefeituras e de agências do estado tem sido estratégico para o
fortalecimento dos Comitês, principalmente para que a informação possa con-
vergir, ser sistematizada e produzir indicadores. Estes técnicos têm se ressentido
freqüentemente da falta de continuidade administrativa e das dificuldades advindas
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da inadequação dos atuais instrumentos entre curto e longo prazo. Evans (2002:
223-226) ressalta a importância do envolvimento de atores provenientes da classe
média urbana, que é privilegiada em relação aos recursos humanos com os quais
pode contar internamente e em relação às ligações que pode ter com elites e orga-
nizações de elite, nesses processos de participação na gestão de recursos comuns.
Ou seja, o fato destes atores deterem alguma forma de poder (seja pela posição
profissional, política, ou mesmo econômica), deve ser considerado, pois certa-
mente facilita o acesso a recursos legais, conhecimento científico e tecnológico,
assim como uma situação que permite maior acesso a pessoas de maior status
político.

3. Aprendizagem Social e Negociação de Conflitos pelo Uso da Água
em Comitês de Bacia Hidrográficas

Está em curso uma transição na gestão de recursos hídricos, onde se constroem,
muitas vezes, de forma controversa, as condições para a definição de novos espa-
ços institucionais, para as relações entre peritos e leigos, técnicos e usuários e
entre os setores público e privado.

As transformações em curso nos organismos colegiados, comitês e consórcios,
mostram que a implementação efetiva dos diversos instrumentos de participação
na gestão compartilhada e de recursos hídricos poderá mudar os padrões de
governança, estabelecendo novas mediações entre Estado e sociedade civil, basea-
das no aprimoramento de suas relações democráticas. Poderão representar uma
possibilidade efetiva de transformação da lógica de gestão da administração pú-
blica nos estados e municípios, abrindo um espaço de interlocução muito mais
complexo e ampliando o grau de responsabilidade de segmentos que sempre tive-
ram participação assimétrica na gestão pública. O trabalho intersetorial se apre-
senta como uma importante contribuição, estabelecendo melhores condições para
uma lógica cooperativa, abrindo possíveis espaços não só para a sociedade civil,
mas também para os sistemas peritos na gestão dos recursos hídricos.

Inserido no processo de Governança da Água, o conceito de Aprendizagem
Social abre um estimulante espaço de desenvolver processos de articulação de
ações que tem como premissa a noção de “aprender conjuntamente para manejo
e decisões conjuntos e mudanças na gestão”. Basicamente, a estratégia de aprendi-
zado é que todos devem conhecer o contexto de criticidade e condições de
governança para intervirem juntos em contextos de bacias hidrográficas. Essa di-
nâmica possibilita o aprendizado social, e o aperfeiçoamento da gestão das águas.

Como não há um conceito único de governança, ou uma única abordagem,
pode se identificar três formas de vê-la: a) os que se preocupam com a deficiência
financeira e administrativa (lado econômico); b) os que enfocam nas questões
políticas, como democracia, direitos humanos e processos participativos; c) os
que procuram ver se há ou não coerência entre o sistema político-administrativo
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e o sistema ecológico na gestão dos serviços (Rogers e Hall, 2003). Três elementos
fazem parte do sistema de governança: um elemento político, que consiste em
balancear os vários interesses e realidades políticas; o fator credibilidade, instru-
mentos que apóiem as políticas, que faça com que as pessoas acreditem nelas.

Mesmo com as diferenças semânticas ou de classificação, pode-se identificar
que o enfraquecimento do Estado é uma das causas da necessidade de envolver os
outros setores na elaboração e implementação de políticas públicas, como forma
de legitimar as decisões tomadas e, ainda, que a maioria da literatura sobre o tema
considera a nova e/ou melhor governança, a realizada através da participação,
envolvimento e negociação de multi- atores (multi-stakeholders), da descentrali-
zação (transferindo poder para o governo local (empowerment), da unidade de
gestão por bacia hidrográfica e de mecanismos para resolução dos conflitos (Solanes
e Jouralev, 2006; Castro, 2007: 97-118).

A partir do conceito de Aprendizagem Social (social learning) visa-se responder
aos desafios da sustentabilidade e integração das interfaces da gestão da água, o
que pressupõe a contribuição de diferentes conhecimentos e interdisciplinaridade.
Isso implica em compreender o arcabouço jurídico-institucional, a dinâmica só-
cio-territorial da bacia, os atores que incidem na gestão, o conteúdo do plano de
bacia, entre outros. Trata-se de uma tarefa complexa; pois o conflito cognitivo é
imanente (HarmoniCOP, 2003a)4. Esta concepção de conhecimento é parte com-
ponente do projeto HARMONICOP- Harmonising Collaborative Planning, que
como parte das novas diretivas européias sobre a água, incorpora a abordagem do
Planejamento da Gestão de Bacias Hidrográficas para incrementar a participação
pública neste processo. O projeto foi desenhado com o envolvimento de 15 países
parceiros, o que representa uma inovação enquanto formação de rede cooperati-
va. O entendimento do problema é pressuposto para que os atores comecem a
dividir sua compreensão sobre o mesmo, explorando as possibilidades de perspec-
tivas para a intervenção. Isso resulta no desenvolvimento para a conexão de dife-
rentes tipos de entendimento do problema, criando diálogos intersetoriais e
interdisciplinares, enquanto base de fortalecimento de lógicas de cooperação. O
convencimento à participação de lideranças e facilitação são essenciais para a cons-
trução e manutenção do comprometimento dos atores envolvidos direta ou indi-
retamente na gestão das águas. Ao contrário de estratégias de controle; existe a
necessidade de mudança flexível e adaptativa ao gerenciamento, e as arenas de
articulação se tornam imprescindíveis para o desenvolvimento cooperativo das
atividades propostas.

No contexto da Governança da Água, a Aprendizagem Social (Social Learning)
se compõe de um conjunto de estratégias institucionais de aprendizado em bacias
hidrográficas para o fortalecimento da tomada de decisão. Esta abordagem não se

4 Como exemplo utiliza-se o projeto HarmoniCOP – (“Harmonising Collaborative Planning”), um
projeto de cooperação européia que envolve diversas instituições de pesquisa para a gestão de bacias hidrográficas
em diversas regiões da Europa. (www.harmonicop.info).
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centra apenas na obtenção de um conhecimento suplementar e no aperfeiçoa-
mento da compreensão de problemas inter-relacionados complexos, como ocorre
nos temas vinculados com a gestão da água; mas permite que os diferentes atores
intervenientes compreendam melhor as percepções dos outros sobre os proble-
mas que são essenciais para melhorar as relações dos participantes e proporcio-
nam a base para a uma cooperação consistente e articulada.

O arcabouço teórico da Aprendizagem Social permite verificar que o aprendi-
zado conjunto é fundamental para que as tarefas comuns e construção de um
acordo para a bacia; levando em conta o processo no qual está inserida, seu con-
texto e seus resultados, levem ao entendimento da complexidade das questões
ambientais que precisam ser decididas. Não pode ser ensinado por alguém de fora
do contexto, mas é a co-reflexão-prática entre todos os atores envolvidos que
permitem o aprendizado e intervenção conjunta (HarmoniCOP, 2003a). Consi-
dera-se que o crescente envolvimento e aprendizado conjunto das entidades en-
volvidas na gestão da bacia; cuja estratégia é reforçar o aprender junto para intervir
junto. Isto reforça a dimensão da participação, compartilhamento e co responsa-
bilização, para decidir quais cenários de sustentabilidade se deseja para a bacia
hidrográfica.

4. Aprendizagem social: referencial teórico, pressupostos
e estratégias de implementação

Os referenciais da Aprendizagem Social se inserem nas práticas socioambientais
educativas de caráter colaborativo. Têm se revelado veículo importante na cons-
trução de uma nova cultura de diálogo e participação. E abre um estimulante
espaço para a construção de eixos interdisciplinares em torno dos quais se tece
uma nova cultura para a formação abrangente, a partir de uma abordagem sistêmica
e complexa.

As origens do conceito de “Aprendizagem Social” remetem à Psicologia, tendo
sido o termo proposto por Bandura (citado por Glasser, 2007: 49) para referir-se
ao processo de desenvolvimento cognitivo (aprendizagem) dos indivíduos no con-
texto social. Atualmente o conceito perpassa diversas correntes das Ciências Soci-
ais, e visa contribuir para explicitar os objetivos de todos os atores envolvidos no
processo; alcançar melhores soluções (mais democráticas) para as questões sócio-
ambientais e melhores maneiras de gerenciar os conflitos (Hart, 2007: 313-329).

Essa abordagem, integradora das relações entre as esferas subjetivas e intersub-
jetivas, amplia a possibilidade de constituição de identidades coletivas em espaços
de convivência e debates. Isto abre caminhos para incrementar o potencial de
fortalecer espaços de diálogos horizontalizados, de aprendizagem e do exercício
da democracia participativa, mediando experiências de diferentes sujeitos auto-
res/atores sociais locais na construção de projetos de intervenção coletivos (Jiggins,
Röling and Slobbe, 2007: 419-433).
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Esse “fazer coletivo” se configura em potenciais estratégias que englobam um
conjunto de atores e práticas. Podem ser um elemento inovador na construção de
pactos de governança no futuro das bacias hidrográficas, fomentando a compre-
ensão e o acolhimento de novos paradigmas, que possam informar novas escolhas
do poder público e da sociedade numa perspectiva de avanço rumo à sustentabi-
lidade socioambiental.

A Aprendizagem Social também implica que os participantes aceitem a diver-
sidade de interesses; de argumentos, de conhecimento, e que também percebam
que um problema complexo como a gestão de bacias poderá ser resolvido através
de práticas coletivas, que se sustentam na disseminação de informação, conheci-
mento e atividades em rede (Wals, 2007: 18-19).

O seu arcabouço teórico mostra que o aprendizado conjunto é fundamental
para que as tarefas comuns e a construção de um acordo para a bacia hidrográfica;
levando em conta o processo no qual está inserida, seu contexto e seus resultados;
e que levem ao entendimento da complexidade das questões ambientais que pre-
cisam ser decididas. Portanto tem de ser desenvolvido dentro do contexto, como
co-reflexão-prática entre todos os atores envolvidos que permitem o aprendizado
e intervenção conjunta (HarmoniCOP, 2003a, 2003b). Isso pressupõe a contri-
buição de diferentes conhecimentos e interdisciplinaridade, transversalidade.

Este trabalho colaborativo promove um diálogo reflexivo onde contexto5, pro-
cesso6 e resultados7 são elementos essenciais para entender a complexidade da
bacia, a sua dinâmica sócio-jurídico-institucional, e os obstáculos e possibilidades
de intervenção (Pahl-Wostl, Craps, Dewulf, Mostert, Tabara, Tailleu, 2007).

De acordo com as críticas referentes aos desafios da participação, é importante
destacar que o conceito de Aprendizagem Social, bastante utilizado pelos pesqui-
sadores que têm analisado projetos de gestão participativa de bacias hidrográficas
na Europa (Warner 2007) dentro de uma perspectiva de governança democrática
que tem nas Plataformas de Multiplos Atores, suporte metodológico de uma
formalização participativa. Ao utilizar o conceito de Governança, se entende que
está relacionado com a implementação socialmente aceitável de políticas publi-
cas, um termo mais inclusivo que governo, por abranger a relação Sociedade,
Estado, mercado, direito, instituições, políticas e ações governamentais.

Warner (2007) define Plataformas de Múltiplos Atores como processos nos
quais os grupos de interesse (stakeholders) trabalham de forma coletiva para abor-
dar um problema comum, cooperam para resolver problemas e desacordos relaci-
onados com ele e desenvolvem ações conjuntas em relação aos problemas percebi-
dos. Estas plataformas podem ter duração limitada para resolver um problema

5 O contexto tem diversas sutilezas e “camadas” que precisam ser compreendidas pelos atores. Sem essa
apreensão é improvável compreender a problemática da bacia.

6 Como a situação-problema, o processo é uma construção social que implica em concertação entre as
diferentes partes e de seu grau de conexão com a gestão.

7 A aprendizagem social só pode ser alcançada se estiver relacionada com a prática concreta inserida no
contexto e dos eventuais conflitos de gestão.
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específico ou assumir um caráter permanente. Seu potencial, relacionado com a
participação de diversos grupos de interesse, a cooperação e a ação coletiva tem
feito que fosse aplicado com muita freqüência em diversos contextos e atividades.

Mesmo com as diferenças semânticas ou de classificação, pode-se identificar
que o enfraquecimento do Estado é uma das causas da necessidade de envolver os
outros setores na elaboração e implementação de políticas públicas, como forma
de legitimar as decisões tomadas e, ainda, que a maioria da literatura sobre o tema
considera a nova e/ou melhor governança, a realizada através da participação,
envolvimento e negociação de Multi-Stakeholders, da descentralização (transfe-
rindo poder para o governo local – “empowerment”), da unidade de gestão por
bacia hidrográfica e de mecanismos para resolução dos conflitos (Solanes e
Jouvralev, 2006).

Steins y Edwards (1999) definem Plataformas de Múltiplos Atores (Multi-
Agentes) como processos nos quais os grupos de interesse (stakeholders) trabalham
de forma coletiva para abordar um problema comum, cooperam para resolver
problemas e desacordos relacionados com ele e desenvolvem ações conjuntas em
relação aos problemas percebidos. Estas plataformas podem ter duração limitada
para resolver um problema específico ou assumir um caráter permanente. Seu
potencial, relacionado com a participação de diversos grupos de interesse, a coo-
peração e a ação coletiva têm feito com que fosse aplicado com muita freqüência
em diversos contextos e atividades. Warner e Vehallen (2004) sistematizam, a
partir de estudos específicos, as possibilidades de contribuir para a democratiza-
ção da gestão, resolução de conflitos, gestão mais integrada dos recursos, resolu-
ção de problemas de coordenação. MSP ou Multi Stakeholders Process ou
Multistakeholders dialogue, todos esses termos sugerem processos nos quais dife-
rentes setores se propõem, através do diálogo, resolver suas diferenças (Warner,
2005, 2007).

A Aprendizagem Social nas bacias hidrográficas se refere a um conjunto de
ações que estimulam as pessoas a mudarem suas práticas, gerindo processos
ambientais mais sustentáveis, tanto socialmente como economicamente. Combi-
na também informação e conhecimentos, assim como capacitação, motivação e
estímulos para a mudança de atitudes. No contexto da gestão da água também se
refere às habilidades adquiridas para participar de processos de negociação e avan-
ço para ação compartilhada e concertada. Trata-se de um processo interativo, e
tanto a estrutura de governança e o meio ambiente afetam e podem ser afetados
por este processo. Da mesma forma, o contexto da estrutura de governança e o
meio ambiente natural interferem no processo de gestão. Neste processo, o enga-
jamento dos atores, (tais como o desenvolvimento de capital social ou novas prá-
ticas sociais) e o desenvolvimento de conteúdos e metodologias (criação de novos
conhecimentos e utilização de novas ferramentas de gestão como é o caso de
modelos) são muito relevantes.

O desafio que os diferentes trabalhos de pesquisa (Warner, 2007) mostram é
de aprender coletivamente para o manejo e para a tomada de decisões em conjun-
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to, de modo a viabilizar mudanças qualitativas na gestão dos recursos hídricos.
O conceito de Aprendizagem Social tem recebido diversas críticas, apontan-

do-se ter uma abordagem demasiado instrumentalista e orientada ao desenvolvi-
mento de técnicas de gestão. Entretanto, se for considerada conjuntamente com a
questão da construção social do conhecimento e da realidade, as reflexões sobre a
aprendizagem social contribuem para pensar as inter-relações entre ciência, soci-
edade e ambiente (Craps, 2003).

Observa-se que não é tarefa simples compreender determinadas questões téc-
nicas para a tomada de decisão. O entendimento de um problema é pressuposto
para que os atores comecem a dividir sua compreensão sobre o mesmo, exploran-
do as possibilidades de perspectivas para a intervenção. Isso resulta no desenvolvi-
mento de atividades de conexão de diferentes tipos de entendimento do proble-
ma, criando algum tipo de intersecção, base para constituir uma arena de diálogo
e de negociação. Convencimento de participação de lideranças e facilitação são
aspectos essenciais para a construção e manutenção do comprometimento dos
atores envolvidos direta ou indiretamente na gestão das águas. Ao invés de estra-
tégias de controle, existe a necessidade de mudança flexível e adaptativa ao geren-
ciamento, onde as arenas pautadas pela lógica da Aprendizagem Social e a coope-
ração se tornam imprescindíveis para o encaminhamento das propostas estratégi-
cas dos atores.

As perguntas que, portanto, se colocam são: como compreender o plano de
bacia, quais os atores envolvidos e que tipo de contribuição pode ser dada por
cada um, que recursos controlam, cooperam, que nível de participação têm e
como negociar com os mesmos. Assim, o objetivo central de um processo de
“Aprendizagem Social” é investir em trabalho cooperativo, promovendo a partici-
pação coletiva e o diálogo entre os atores envolvidos na gestão. Não somente o
aprendizado dos atores8, mas também como estes lidam entre si e com suas
interdependências, reconhecendo as estratégias uns dos outros, buscando um cam-
po sinérgico de negociação.

A Aprendizagem Social, enquanto construção coletiva, permitirá que as posi-
ções coletivas e individuais sejam colocadas visando, de preferência num modelo
de ganhos mútuos, e em processos de aprendizagem colaborativa.

Entende-se que a melhora no acesso à informação e a participação social têm
promovido mudanças de atitude que favorecem o desenvolvimento de uma cons-
ciência ambiental coletiva, um importante passo na direção da consolidação da
cidadania (Jacobi, 2004). Existe o desafio de superar a excessiva setorização das
políticas públicas e garantir a integração setorial.

As dimensões diferenciadas de participação mostram a necessidade de superar
ou conviver com certos condicionantes sócio-políticos e culturais; na medida em
que o salto qualitativo começa a ocorrer a partir de diferentes engenharias institu-

8 Os atores são sujeitos que intervém na realidade, com sua história de vida e sua apreciação situacional
da realidade da bacia.
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cionais que têm uma progressiva penetração de formas públicas de negociação
dentro da lógica da administração pública, renovando os potenciais do exercício
da democracia.

Estratégias de negociação e intervenção adequadas de aprendizado permitem
explorar e discutir os cenários para construção dos respectivos acordos sobre a
gestão das águas. O fundamental é traçar estratégias que institucionalizem a apren-
dizagem dos processos de gestão e de interação entre atores, através da negocia-
ção. Isso pressupõe troca de experiências entre atores que têm perspectivas dife-
rentes sobre questões, cujas resoluções necessitam de cooperação entre distintos
tipos de atores e não de decisões individuais.

O desafio é aprender coletivamente para o manejo e para a tomada de decisões
em conjunto de modo a viabilizar mudanças qualitativas na gestão dos recursos
hídricos.

Esse arcabouço teórico permitirá desenvolver e operacionalizar dinâmicas coo-
perativas combinadas com outras atividades pedagógicas, como por exemplo, o
jogo de papéis. Trata-se de instrumentos de fortalecimento de práticas de “Apren-
dizagem Social” para facilitar a negociação ou para fortalecer as discussões entre
“stakeholders” que participam do processo compartilhado de gestão de recursos
hídricos, construindo uma representação conjunta para o desenvolvimento de
cenários e debates (Barreteau, 2003).

Conclusões

A contribuição dos espaços deliberativos é fundamental para o fortalecimento de
uma gestão democrática, integrada e compartilhada. A ampliação destes espaços
de participação cidadã favorece qualitativamente a capacidade de representação
dos interesses e a qualidade e equidade da resposta pública às demandas sociais. A
experiência dos CBHs demonstra a importância do exercício da participação civil
nestes fóruns, enquanto espaços de questionamento não apenas da forma do pro-
cesso decisório do Estado, mas também das relações entre Estado e Sociedade
Civil no campo das políticas públicas.

O grande desafio é que esses espaços sejam efetivamente públicos, tanto no seu
formato quanto nos resultados. A dimensão do conflito lhes é inerente, como é a
própria democracia. Assim, os espaços de formulação de políticas onde a socieda-
de civil participa, marcados pelas contradições e tensões, representam um avanço
na medida em que publicizam o conflito e oferecem procedimentos-discussão,
negociação e voto- e espaço para que seja tratado de forma legítima. A criação de
condições para uma nova proposta de sociabilidade deve ser crescentemente apoi-
ada em processos educativos orientados para a “deliberação pública”. Esta se con-
cretizara principalmente pela presença crescente de uma pluralidade de atores
que, através da ativação do seu potencial de participação terão cada vez mais con-
dições de intervir consistentemente e sem tutela nos processos decisórios de inte-
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resse público, legitimando e consolidando propostas de gestão baseadas na garan-
tia do acesso à informação, e na consolidação de canais abertos para a participação
que, por sua vez, são pré-condições básicas para a institucionalização do controle
social. Não basta assegurar legalmente à população o direito de participar da ges-
tão ambiental, estabelecendo-se conselhos, audiências públicas, fóruns, procedi-
mentos e práticas. Isto implica em mudanças no sistema de prestação de contas à
sociedade pelos gestores públicos e privados, mudanças culturais e de compor-
tamento. Dependemos de uma mudança de paradigma para assegurar uma cidada-
nia efetiva, uma maior participação e a promoção do desenvolvimento sustentável.

A participação de atores qualificados e representativos assume, portanto, um
papel cada vez mais relevante na denúncia das contradições entre os interesses
privados e os interesses públicos na construção de uma cidadania ambiental que
supere a crise de valores e identidade e proponha uma outra, com base em valores
de sustentabilidade. Isto potencializa a ampliação de um compromisso com os
problemas ambientais, e sua tradução em ações efetivas de uma população orga-
nizada e informada de maneira correta, que está preparada para conhecer, enten-
der, reclamar seus direitos e também de exercer sua responsabilidade. Isto reforça
a necessidade de identificar os papéis e as responsabilidades dos diversos atores, e
a necessidade de construir consensos em torno deles. Na medida em que o Estado
terá, cada vez mais, que dar respostas em relação a políticas orientadas para o
desenvolvimento sustentável, os cidadãos devem ser parte integrante de uma vi-
são comum de longo prazo.

Assumir o discurso participativo não necessariamente implica estar aceitando
uma redefinição continua das relações de poder. Os processos sociais que têm
lugar durante a implementação da legislação são inevitavelmente complexos,
permeados por descontinuidades de interesses, valores e distribuição de poder,
envolvendo negociações, acomodações e conflitos, fatores que não podem ser con-
siderados como anomalias. Ter as condições de lidar com estes processos é um
desafio significativo.

Os desafios para ampliar a participação estão intrinsecamente vinculados à
predisposição dos governos de criar espaços públicos e plurais de articulação e
participação, nos quais os conflitos se tornam visíveis e as diferenças se confron-
tam, enquanto base constitutiva da legitimidade dos diversos interesses em jogo.
Isto nos remete à necessidade de ter como referência, não só suficiente, mas ne-
cessária, uma engenharia institucional legítima aos olhos da população, que ga-
ranta espaços participativos transparentes e pluralistas numa perspectiva de busca
de sustentabilidade e justiça social configurada pela articulação entre complexida-
de administrativa e democracia.

A modernização dos instrumentos requer uma engenharia sócio-institucional
complexa apoiada em processos educacionais e pedagógicos para garantir condi-
ções de acesso dos diversos atores sociais envolvidos –e notadamente dos grupos
sociais mais vulneráveis– às informações em torno dos serviços públicos e dos
problemas ambientais.
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Assim, é preciso pensar as políticas de recursos hídricos no contexto de políti-
cas sócio-ambientais que se articulem com as outras esferas governamentais e pos-
sibilitem a transversalidade, reforçando a necessidade de formular políticas
ambientais pautadas pela dimensão dos problemas em nível regional, e em mui-
tos casos em nível metropolitano, reforçando a importância de uma gestão com-
partilhada com ênfase na co-responsabilização na gestão do espaço público e na
qualidade de vida.

De fato, os impactos das práticas participativas na gestão compartilhada dos
recursos hídricos, apontam para uma nova qualidade de cidadania, que institui o
cidadão como criador de direitos para abrir novos espaços de participação sócio-
política. Apesar das barreiras que precisam ser superadas para multiplicar iniciati-
vas de gestão que articulem eficazmente a democracia com a crescente complexi-
dade dos temas objeto de políticas públicas, justificam-se todos os esforços de
fortalecimento do espaço público e de abertura da gestão pública à participação
da sociedade civil.

Pode-se concluir que os mecanismos para promover espaços comunicativos
democráticos que possibilitem uma participação cidadã mais qualificada; se inse-
rem dentro de uma perspectiva de governança, que apesar dos avanços ocorridos
principalmente na última década, se confronta com o fato dos problemas
ambientais não entrarem de forma efetiva na agenda pública. Isto gera uma situ-
ação na qual, apesar dos avanços na descentralização das políticas ambientais, e
em especial dos recursos hídricos, o descompasso na implementação da gestão
tem mantido passivos ambientais que, apesar das demandas da sociedade, tem
sido pouco modificados pelos gestores públicos. A inércia e falta de mudança
qualitativa no enfrentamento dos problemas ambientais, tem comprometido a
qualidade dos recursos hídricos. As transformações aqui apresentadas em relação
aos processos participativos; mostram que havendo vontade política e não se per-
mitindo práticas de cooptação, o papel dos diversos instrumentos de participação
na gestão poderão mudar os padrões de governança, estabelecendo novas media-
ções entre Estado e Sociedade Civil, baseadas no aprimoramento dos princípios
de participação na gestão descentralizada e compartilhada dos recursos hídricos e
das políticas ambientais.
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