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Resumo 

O Brasil introduziu, desde a constituição de 1988, uma série de avanços no envolvimento 
potencial da sociedade. A lei n°9.433/1997 instituiu a política e o sistema de gerenciamento 
de recursos hídricos e ratifica que tal gestão “deve [...] contar com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades”. Enquanto o Poder Público está presente em 
vários segmentos do sistema de gerenciamento, os usuários e as comunidades ficam 
restritos aos comitês de bacia hidrográfica e em menor percentagem ao conselho nacional. 
Participação é um conceito abrangente, que, sem defini-lo explicitamente, pode causar 
equívocos profundos e descontentamento. Estuda-se a seguinte hipótese: A descrição 
pouco precisa da participação pública alimenta expectativas diversas e contraditórias, 
limitando a efetividade desse conceito central da gestão de recursos hídricos no Brasil. Na 
escala da bacia participou-se de plenárias do comitê de bacia do Rio São Francisco 
(CBHSF); foram conduzidas uma série de entrevistas, complementadas por um questionário 
online para os membros do comitê e foram analisados documentos de acesso público. Na 
escala local avaliou-se a realidade das práticas de participação pública num município 
remoto da mesma bacia hidrográfica. As dimensões e a percepção sobre participação 
variaram bastante. Para alguns era uma forma de influenciar e tentar direcionar, e outros 
não se sentiram aptos e capazes de contribuir. Em geral, a participação no comitê (de forma 
semelhante no âmbito do município estudado) continua sendo uma atividade de um grupo 
especial. Porém, combater a dominação das elites é um elemento central de democracia 
participativa. Apesar de os membros serem de determinados segmentos, coloca-se a 
questão da independência, do equilibro de interesses e da equidade. Não ficou sempre claro 
qual opinião foi defendida: os objetivos comuns, pessoais ou os da organização de origem? 
As diferenças entre agendas e a heterogeneidade social fazem parte da diversidade da 
sociedade e de suas necessidades e expectativas. O processo da democracia participativa 
está em desenvolvimento continuo com todos os atores assumindo novas tarefas. Nesse 
processo ainda falta um amplo discurso social sobre o conceito político da participação que 
envolva uma boa participação pública. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

A participação é uma expressão polissêmica, que carece em sua abrangência de precisão, 
visto que coloquialmente é tratada como etimológica e sugere compartilhamento na ação de 
algo. Esta participação deverá compreender diferentes etapas desde o planejamento, 
intervenção, gestão, manutenção e retroalimentação de processos e resultados. Amplia-se 
assim os desafios crescentes na condução de formas de processos de participação. Sendo 
esses proporcionais ao desenvolvimento e crescimento da sociedade, em suas distintas 
áreas e temas, e desde o interesse comum, coletivo, ao privado e ao particular, desde o 
pessoal ao geral. Algumas instancias administrativas públicas e ou privadas da sociedade 
justificando a impossibilidade de abranger a totalidade de todos os segmentos sociais em 
seu distintos interesses desenvolvem mecanismos para a realização de seus propósitos que 
deram origem a uma farta e aperfeiçoada literatura. 

Arnstein (1969) propõe oito níveis de participação – começando na não-participação 
(separando manipulação e terapia), passando pela participação simbólica (informar, 
consultar e conciliar), e finalmente chegando aos níveis de poder cidadão (parceria, poder 
delegado e controle pelos cidadãos). Portanto, participação não significa a mesma coisa 
para os diferentes atores. Segundo Söderbaum e Tortajada (2011) as administrações 
públicas, muitas vezes, definem participação como simplesmente informar ao público nos 
momento escolhidos por eles. Do ponto de visto dos cidadãos, participação seria uma 
cooperação contínua nas tomadas de decisão.  

No que se refere à participação em nível de bacias hidrográficas, quatro perspectivas 
essenciais foram estabelecidas para envolver o público no planejamento (Webler e Tuler, 
2001): (i) O processo tem que ser legítimo, confiável e aceito pelo público, (ii) tem que 
produzir soluções tecnicamente competentes, (iii) tem que ser honesto e (iv) deve contribuir 
para a aprendizagem e para o discurso construtivo. Reed (2008) salientou que se precisa 
formular objetivos concretos e providenciar um trabalho de facilitação apropriado num 
quadro de capacitação, confiança, equidade e produzindo competências. Similarmente, 
Perkins (2011) aponta a educação, a capacitação e a voz do público como qualidades 
centrais no processo participativo. Finalmente, a prática da participação também depende 
muito das pessoas que facilitam o processo, pois seus valores vão moldar e direcionar a 
forma do diálogo (Aggestam, 2014). 

No plano da educação o Brasil tem se destacado desde a década de 60 do século passado 
nesse esforço de participação cívica nos processos através do construtivismo reconhecido 
no mundo inteiro desenvolvido como “Método Paulo Freire”. No aspecto legal, a Constituição 
Federal de 1988 ampliou a perspectiva de participação da sociedade dando origem a 
distintos instrumentos. Especialmente com respeito aos recursos hídricos a lei n°9.433/1997 
instituiu a política e o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, apontando que a 
gestão “deve [...] contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 
comunidades” (Brasil, 1997). Enquanto o Poder Público está presente em vários segmentos 
do sistema de gerenciamento, os usuários e as comunidades tradicionais ficam 
primeiramente restritos aos comitês de bacia hidrográfica. Na escala nacional, usuários, e a 
sociedade civil, participam também no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é, 
porém, dominado pelo Poder Público com uma ampla maioria de representantes (Siegmund-
Schultze et al., 2015). 

Tomando de empréstimo a expressão grega praxis que contempla “conduta” ou “ação” em 
oposição a teoria na produção e (re)produção da vida em toda a sua complexidade, buscar-



 

 

se-á analisar as relações teóricas e práticas significativas no processo de participação de 
segmentos da sociedade na gestão de bacias hidrográficas, com ênfase na bacia 
hidrográfica do rio São Francisco no Brasil. Partindo de uma realidade empírica como 
deflagrador da reflexão e produção do conhecimento, tomar-se-á particularmente como 
objeto de aprofundamento as margens desse recurso hídrico marcado pelos múltiplos e 
variados interesses e usos. Neste contexto, o tema participação será o eixo norteador de 
desenvolvimento deste artigo em distintas escalas e formas de ação. Adotou-se a seguinte 
hipótese para esse estudo: A descrição pouco precisa da participação pública alimenta 
expectativas diversas e contraditórias, limitando a efetividade desse conceito central da 
gestão de recursos hídricos no Brasil. 

2. METODOLOGIA 
Este estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto INNOVATE, uma cooperação cientifica 
teuto-brasileira que busca opções para um manejo sustentável de recursos aquáticos e 
terrestres em escalas regionais e locais (Siegmund-Schultze et al., submetido). Enquanto 
vários cientistas desse consórcio analisam as bases técnicas, este estudo faz parte do 
componente que analisa e sintetiza os desafios e contribuições da governança para um 
manejo sustentável. Para esta contribuição, além da literatura, foram utilizados como bases 
dois trabalhos com enfoque na participação pública na gestão ambiental. Na escala da bacia 
participou-se de plenárias do comitê de bacia do Rio São Francisco (CBHSF), foram 
conduzidas uma série de entrevistas, complementadas por um questionário online para os 
membros do comitê e foram analisados documentos de acesso público (Siegmund-Schultze 
et al., 2015). Na escala local, o enfoque do estudo foi um pouco diferente, avaliou-se a 
realidade das práticas de participação pública num município remoto - Petrolândia na 
microrregião de Itaparica - da mesma bacia hidrográfica (Gottwald, 2015). Completaram-se 
com observações da participação social durante oficinas sobre governança de recursos 
hídricos realizadas com diversos atores locais nessa mesma região (Rodorff et al., 
submetido).  

3. PRINCIPAIS RESULTADOS 
Na perspectiva da práxis na gestão dos recursos hídricos é imprescindível não perder de 
vista que, tal como qualquer outra política pública, “a gestão dos recursos hídricos também é 
um agente formador do território, assim como a água é um agente formador da paisagem 
natural” (Vianna, 2006). A necessidade de contemplar dialogicamente essas dimensões 
ambientais e econômicas teoricamente e praticamente foi evidenciada de maneira 
reincidente ao longo das análises das observações realizadas nas plenárias dos Comitês, 
tanto como nas repostas aos questionários. Proporcionalmente nos dois recortes 
destacados para a pesquisa, mesmo no nível local do município, a extensão foi identificada 
como dificultador da participação entre segmentos mais vulneráveis e com menos poder 
econômico e político de intervenção para defesa de ação externa e ou para reivindicar 
reconhecimento. Verifica-se então um cruzamento entre a expressão territorial da bacia e os 
limites da mobilidade, bem como a necessidade de um amplo mapeamento dos usos 
mínimos e ou predominantes na bacia e nos municípios para facilitar e fortalecer a 
participação, mesmo nos Comitês. Constata-se desigual representação dos estados e sub-
regiões no encaminhamento das respostas, sugerindo muitas possibilidades para suas 
causas, inclusive desalento, receio, dificuldade na escrita, dentre outros. Com respeito ao 
gênero, igualmente constata-se o predomínio da participação masculina nas entrevistas e 
questionários aplicados. Essa característica é posta em xeque no plano local. No município 



 

 

verificou-se a presença nas oficinas de maior número de mulheres, que participaram 
colaborando na sistematização dos usos e conflitos, desde a precariedade da qualidade da 
água do consumo humano, o seu papel na economia complementar, a dificuldade de 
conviver com os problemas sociais em áreas localizadas em ecossistemas de grande valor 
e vulnerabilidade como a caatinga e numa região de clima semiárido em uma condição de 
precária mobilidade e dotação de infraestrutura. 

Os membros do CBHSF que responderam ao questionário mencionaram vários critérios que 
dificultam o trabalho participativo do grupo. Dentre as razões internas ao comitê se 
destacaram: As dimensões geográficas da bacia, que promovem grandes deslocamentos e 
incluem grandes diferenças socioambientais; os interesses diversos, tanto pessoais como 
das instituições e setores; e dificuldades na comunicação e troca de informação. Como 
razão externa foi constatado uma falha no reconhecimento público. Porém, poucas pessoas 
reconheceram atividades de sensibilização pública como uma tarefa dos próprios 
participantes. Apesar das pessoas de setores e formações escolares bem diferentes se 
expressarem na reunião, ficou claro uma discrepância na experiência de lidar com o material 
técnico e a forma de argumentar e interagir. Enquanto algumas pessoas nem leram os 
documentos fornecidos antes das reuniões, outros tinham dificuldades em apreendê-los. 
Outros acharam o material insuficiente ou pouco balanceado, por exemplo, focando 
principalmente nos assuntos técnicos e pouco no social. 

Coletamos sugestões para uma boa governança (Siegmund-Schultze et al., 2015), incluindo 
os seguintes assuntos relativos à otimização da pratica da participação pública: 

� Mais transparência e objetividade na colaboração, 

� Mais informação, cursos e comunicação, 

� Abrir o processo participativo para demais assuntos, por exemplo, financeiros, 

� Minimizar a burocracia, deixando mais espaço para o discurso participativo, 

� Fortalecer o papel dos comitês das sub-bacias e dos conselhos regionais, 

� Aproveitar melhor das pessoas motivadas convidando não só os titulares do comitê, 
mas também os suplentes, 

� Expandir o processo participativo contando mais as entidades governamentais como 
as populações locais. 

No âmbito municipal, as pessoas definiram participação de formas muito variadas (Gottwald, 
2015): ou como uma simples participação do público alvo em uma política; ou como uma 
participação em um projeto do governo, mas não no processo do planejamento; ou ainda 
como uma participação concreta em processos políticos. Sete entrevistados responderam 
que nunca tinham participado em processos de participação pública e isto por razões 
pessoais. Seis disseram que gostariam de participar, mas nunca foram convidados para 
fazê-lo. Sete pessoas já participaram em processos, mas não ficaram muito satisfeitas com 
a prática. Cinco entrevistados já participaram e ficaram satisfeitos. 

A prática e as oportunidades eram recentes com a criação de vários conselhos locais, mas, 
em geral, os convites para as reuniões foram precários e informais, excluindo interessados 
em comparecer. Determinadas pessoas afirmaram que não seria o papel da população em 
participar, pois existem representantes bem mais preparados para este papel. Algumas 
pessoas estavam insatisfeitas, pois constataram que as atividades de participação não 
alteraram as tomadas de decisão do governo. 



 

 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
As formas de participação foram questionadas quer na escala do local quer na da bacia 
hidrográfica como um todo. Para alguns a participação era uma forma de influenciar e tentar 
direcionar, e outros não se sentiram aptos e capazes de contribuir. Em geral, a participação 
no comitê (de forma semelhante no âmbito do município estudado) continua sendo uma 
atividade de um grupo especial. Porém, combater a dominação das elites é um elemento 
central de democracia participativa (Abers et al., 2009). O CBHSF como entidade também 
estava ficando a margens de certas decisões, por exemplo, relativas às recentes reduções 
de vazão.  

O poder politico de um grupo reside na participação de indivíduos, e, no sentido hegeliano, 
distingue-se a possibilidade, ou potentia, da realização e atividade, ou potestas (Dussel, 
2007 e 2014). Ou seja, o movimento da sociedade civil (potentia) que criou uma instancia de 
mediação de seus interesses coletivos através da institucionalização e delegação (potestas) 
que termina por se distanciar da causa original e do movimento consequentemente, 
atingindo até o nível do estranhamento e isolando-se do movimento que lhes deu origem. 
Ou ainda, convertendo uma totalidade que seria a bacia ou a sub-bacia no caso em tela, ou 
o município em uma instancia fragmentada alienada tanto da base como dos demais 
elementos lhes imprimem desde a gênese sua complexidade. Pode-se exemplificar com 
existência de Planos Diretores para municípios que não dialogam com problemas da sub-
bacia, ou planos de sub-bacias que não dialogam com as instancias municipais, estaduais e 
ou setoriais nacionais. Assim como planos de bacias a serem concebidos por instancias 
alheias a realidade cultural e socioeconômica local, sem falar no ambiental. Num estudo de 
caso em Mozambique, Inguane et al. (2014) concluem semelhantemente que a 
descentralização da governança de recursos hídricos deveria ser apoiada por processos 
paralelos de cooperação nas diversas escalas governamentais para evitar decisões 
inadequadas entre as entidades governamentais. Choudhury (2013) alerta para o risco de 
uma prática de participação mal manejado poder causar mais conflitos ao invés de diminuir 
estes.    

Os participantes do comitê geralmente eram representantes de grupos e não indivíduos 
autônomos, levando dúvidas quanto ao significativo da participação “pública”. Apesar de os 
membros, já por definição, serem de determinados segmentos, coloca-se a questão da 
independência, do equilibro de interesses e da equidade. Não ficou sempre claro qual 
opinião foi defendida: os objetivos comuns, pessoais ou os da organização de origem? 
Podem existir contrassensos entre as decisões do grupo, e contradições nos valores e 
visões da organização de origem, atrapalhando o trabalho das pessoas. Algumas pessoas 
tentaram instrumentalizar o comitê para assuntos muito específicos, enfatizando atividades 
táticas em detrimento da estratégia geral. As diferenças entre agendas e a heterogeneidade 
social fazem parte da diversidade da sociedade e de suas necessidades e expectativas. De 
acordo com Inguane et al. (2014) pode afirmar-se que, pelo menos, foi realizada uma 
primeira aproximação entre usuários e agentes gestores.  

Participação pública lidando a decisões importantes da sociedade precisa ser baseada em 
informações adequadas. O acesso fácil e a legibilidade geral do material fornecido para a 
leitura preparativa são fatores primordiais que muitas vezes não são cumpridas de forma 
adequada (Odparlik e Köppel, 2013). Varias pessoas entrevistadas e observadas mostraram 
grande disposição a tentar entender e interpretar. Porém, o processo também poderia ser 
facilitado por uma linguagem mais accessível, tendo em conta a exatidão e a integridade do 



 

 

conteúdo. Outro pré-requisito para a realização de um processo participativo são recursos 
financeiros. O CBHSF está na situação favorável de poder utilizar recursos da cobrança da 
água e à escala do município as despesas são mínimas, pois não há despesas amplas de 
deslocamento. Em outros casos a situação financeira é diferente, restringindo um processo 
justo (Moriarty et al., 2010; Mirumachi e Torriti, 2012).    

A noção de governança ainda não está assimilada de forma a superar algumas expectativas 
e limites equivocados de colaboração, participação, como compartilhamento e ideias e 
ações. Constata-se uma alienação e ausência de compreensão até mesmo quando da 
confrontação entre o que os instrumentos legais e normativos acenam quanto à 
participação, visto não contemplarem as composições dessas estruturas e processos, 
correndo o risco de consubstanciar novas instituições representativas esvaziadas. Ou ainda, 
verifica-se no confronto entre os conteúdos e os discursos e as práticas equívocas quanto 
ao exercício da práxis e os impactos no concernente a água como valor e os recursos 
hídricos como preço na perspectiva da sustentabilidade. 

Muitas vezes a participação pública está sendo avaliada da perspectiva dos participantes 
novos. No entanto, os novos participantes encontram-se com os participantes mais 
experientes, que, de regra geral, são membros do governo das varias escalas. Não é só a 
tarefa dos “novos” de aprender e se encaixar nos processos existentes. Muito pelo contrario, 
os integrantes do processo pré-participação precisam se questionar de como lidar e 
adequarem-se para a nova situação com participação pública, o que também envolve 
assuntos do poder (Siegmund-Schultze et al., 2015). O governo brasileiro reconhece que 
isto não vai acontecer espontaneamente e lançou um guia técnico para apoiar as reflexões e 
adequações necessárias (Brasil, 2014b), explicando o decreto que institui a politica nacional 
de participação social (Brasil, 2014a). Disseminar os documentos e implementar adaptações 
ficam ainda na agenda dos atores envolvidos. A discrepância entre teoria (o que é escrito 
nas leis, planos, programas e projetos) e práxis/prática (conseguir realizar a participação 
pública) fica ainda grande; primeiros passos foram realizados para preencher as lacunas. 

Concluindo, aceita-se a hipótese, confirmando que a descrição pouco precisa da 
participação pública alimentou uma serie de expectativas diversas e contraditórias, que está 
limitando, atualmente, a efetividade desse conceito central da gestão de recursos hídricos 
no Brasil. O processo da democracia participativa está em desenvolvimento continuo com 
todos os atores assumindo novas tarefas, respectivamente, que deveriam assumir novas 
tarefas. Nesse processo ainda falta, porém, um amplo discurso social sobre o conceito 
político da participação e o que implica uma boa participação pública.  
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