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Resumo:  

A crise ambiental da água, com a perda de sua qualidade e má distribuição é reflexo de uma 
crise social política e, sobretudo, ética vivida pela comunidade. Para superá-la a sociedade 
civil organizada e o Estado, através do planejamento participativo, tem criado e 
implementado políticas públicas de gestão democrática e descentralizada dos recursos 
hídricos, envolvendo diversos segmentos sociais. A participação indígena tem legalmente 
recebido papel de destaque neste processo, seja pelo conjunto de valores historicamente 
cultivados de valorização das águas, seja pelo significado simbólico que possuem os índios, 
como comunidades que cuidam e preservam a Natureza. Assim, o objetivo da pesquisa foi 
avaliar a participação indígena na gestão de recursos hídricos no Estado da Bahia. Para 
tanto foi mensurado o nível de participação, bem como identificados os fatores que a 
dificultam ou facilitam. Foi utilizada a metodologia da observação participante, com o estudo 
de caso do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru, com a análise da participação dos 
povos indígenas Kiriri e Kaimbé, através de uma abordagem sistêmica. 
 

Palavras-Chave: Participação Indígena, Comitê de Bacia Hidrográfica, Politicas Públicas. 

 
Tema: Governança e Cidadania para a água  
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um bem essencial para vida e de valor estratégico para o desenvolvimento 

econômico e cultural. A crise política, social e ambiental revela-se também numa crise ética, 

que exige novas atitudes e valores do ser humano.  

Políticas públicas pautadas na gestão descentralizada e participativa estão sendo adotadas, 

com o objetivo de superar tal crise. Neste contexto, a participação adquire um conceito 

amplo que envolve a organização da sociedade civil e o planejamento estratégico, bem 

como a absorção deste conceito em sua perspectiva ética.  

Seja pelo simbolismo, seja pela cultura pautada no cuidado e estreita interação com a 

Natureza, a participação indígena tem recebido papel de destaque nas políticas de gestão 

dos recursos hídricos.  

Apesar da abundância de água no território pátrio, sua má distribuição e a perda acelerada 

de sua qualidade fizeram com que o Brasil aprovasse sua Política Nacional de Recursos 

Hídricos - PNRH, criando seu Sistema de Gestão e de Informação dos Recursos Hídricos, 

pautado na descentralização e participação social.  

O Estado da Bahia possui parte considerável de seu território onde predomina o clima 

semiárido, sendo um desafio garantir a toda população o acesso à água de qualidade em 

quantidades razoáveis, sem comprometimento das futuras gerações.  

Para enfrentar este desafio, a lei baiana das águas, tem no Comitê de Bacia Hidrográfica - 

CBH o espaço de encontro entre poder público, sociedade civil organizada e usuários, com 

a atribuição de acompanhar a elaboração, aprovação e a execução dos planos de bacia.  

Os povos indígenas bem como a Fundação Nacional do Índio - FUNAI possuem legalmente 

assento nos comitês de bacias hidrográficas onde residem ou naqueles nos quais tenham 

interesse. No entanto, é necessário verificar a forma como esta participação de fato 

acontece.  

Desta forma, a pesquisa, através da observação participante, estudo de caso e análise de 

discurso do sujeito coletivo, mensurou o nível de participação indígena no Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Itapicuru - CBHI, identificando os fatores que a dificultaram ou 

favoreceram, no período de 2006 a 2009. 

 

2. PARTICIPAÇÃO INDÍGENA NO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

ITAPICURU NO ESTADO DA BAHIA  

Para avaliar a participação indígena nos Comitês de Bacias Hidrográficas no Estado da 

Bahia foram estabelecidos indicadores quantitativos e qualitativos. 
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No período analisado o único comitê de bacia hidrográfica com presença indígena dentre os 

seis instalados na Bahia era o CBH do Rio Itapicuru, com a presença dos Povos Indígenas 

Kaimbé, Kiriri e Tuxá (em transição), conforme ilustra o mapa a seguir. 

 

   Figura 1. Povos Indígenas no CBHI 

 

2.1. Indicadores Quantitativos 

Após a compilação dos dados documentais e das observações produzidas em campo, 

através da realização de conversas informais e elaboração de relatório de campo, estes 

dados foram avaliados através de indicadores de gestão participativa.  

Os indicadores quantitativos utilizados foram: 1) Número de vagas reservadas e 

preenchidas para os povos indígenas; 2) Quantidade de presenças indígenas nas reuniões; 

3) Número de intervenções indígenas registradas em ata; 4) Número de demandas 

levantadas pelos indígenas e atendidas pelo CBHI.  

2.1.1 Número de vagas   
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Da análise do Regimento Interno do CBHI, observa-se que, quando de sua instalação, em 

2006, era composto por 37 (trinta e sete) vagas, com duas reservadas para os povos 

indígenas, sendo dois titulares e dois suplentes.  

No entanto, devido à dificuldade de se atingir o quórum mínimo nas reuniões, o regimento 

interno foi alterado na reunião de 29 de setembro de 2009, diminuindo para 27 (vinte e sete) 

o número de assentos com representações estabelecidas de forma tripartite e paritária, com 

representações dos segmentos Poder Público, Usuários e Sociedade Civil Organizada.  

Do total das 27 vagas, foram destinados 03 (três) assentos para representantes dos povos 

indígenas residentes ou com interesse na Bacia Hidrográfica, conforme art. 5 º, IV, do 

Regimento Interno do CBHI.  

Além destas três vagas, dentro do segmento da sociedade civil organizada foram 

reservadas três vagas para os Povos e Comunidades Tradicionais, com atuação 

comprovada na área desta bacia hidrográfica, conforme art. 5 º, III, b do seu Regimento 

Interno.  

Assim, além de poder disputar as vagas dos Povos e Comunidades Tradicionais dentro do 

segmento Sociedade Civil Organizada, também podiam apontar mais três representações 

indígenas em segmento próprio, à parte.  

Esta é uma interpretação da norma, podendo também ser defendido que a partir do 

momento em que há um segmento específico, os povos indígenas não podem concorrer às 

vagas dos Povos e Comunidades Tradicionais. O entendimento que prevalecerá dependerá 

das relações de poder que se estabelecem no CBHI e do reconhecimento do grupo da 

importância da maior representação indígena.  

2.1.2. Número de presenças e falas registradas 

Desde sua criação, em 2006, foi convocado um total de 12 (doze) Reuniões Plenárias do 

CBHI, sendo que uma delas, do dia 29/05/2008, não foi realizada por falta de quórum de 

instalação.  

Através da análise das listas de presença das reuniões plenárias do CBHI, do total de 11 

reuniões ocorridas entre os dias 31 de junho de 2007 e 9 de novembro de 2009, os 

representantes indígenas se fizeram presente em 9 (nove). 

Para os quatro anos de existência analisados, a média de três reuniões anuais é um número 

razoável, embora se possa notar que no primeiro ano de formação (2006) não há registro de 

reuniões, e que no ano de 2009 houve uma concentração, com a realização de seis 

reuniões.  

Esta variação tem a ver com a história do Comitê, bem como com as mudanças de governo 

no Estado da Bahia durante o período, que serão analisadas mais detalhadamente no item 

que trata dos indicadores qualitativos. 
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Os dados levantados também demonstram que, nas nove reuniões em que representantes 

indígenas estavam presentes, apenas em quatro delas há registro de falas indígenas em 

atas. Qual a razão e o que este silêncio revela?  

2.1.3. Número de demandas levantadas e atendidas  

Do total de quatro registros das falas indígenas, em três deles foram trazidas demandas dos 

povos indígenas para o comitê, sendo que na fala da reunião do dia 16/7/2009 foi feito um 

registro de afirmação da identidade dos povos indígenas.  

Das demandas apresentadas, apenas uma foi satisfatoriamente atendida, por meio da 

ampliação do número de vagas destinadas aos povos indígenas, e as demais não foram 

atendidas ou apenas atendidas parcialmente.  

2.2 Indicadores Qualitativos  

Os indicadores qualitativos vão além da mera quantificação dos dados, buscando o 

significado neles embutidos, a serem postos à luz através da sua interpretação, que 

considera o contexto e a história no qual se originam.  

Desta forma, serão discutidos os pressupostos de organização da sociedade civil, através 

da identidade comunitária e representatividade da liderança, e o planejamento participativo 

por meio do acesso à informação e formação dos membros.  

Os indicadores qualitativos estabelecidos foram: 1) identidade comunitária dos povos 

indígenas; 2) representatividade das lideranças indígenas; 3) o acesso às informações 

pertinentes ao comitê; 4) condição socioeconômica dos povos indígenas.  

A avaliação qualitativa teve como base as atas das reuniões e Regimento Interno do CBHI, 

bem como os relatórios de campo, fruto da participação direta da pesquisadora nas reuniões 

do comitê. Utilizou-se a análise do discurso do sujeito coletivo (Lefrève e Lefrève, 2003) 

para desnudar as relações de poder nos registros das falas e silêncios dos representantes 

indígenas.  

2.2.1. Identidade comunitária dos povos indígenas  

O índio identifica-se com sua comunidade por uma série de traços característicos como 

língua, mitos, valores, modos próprios de ser e interagir com a natureza e assim por diante. 

Com base em tais traços a comunidade se materializa e se organiza assumindo a identidade 

de grupo.  

Essa identidade comunitária se faz fortemente presente entre os povos indígenas, “os 

parentes”, através da sua afirmação cultural. O índice de escolaridade é baixo nas 

comunidades indígenas, poucos tendo acesso à formação superior, o que demonstra que 

cultura é algo que se aprende não apenas na educação formal.  

Um bom exemplo disto é revelado na ata da reunião do dia 17/07/2007, em Ribeira do 

Pombal, onde, apesar de não haver o registro de fala dos indígenas, foram eles 
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responsáveis pela parte cultural do encontro, sendo feita a apresentação do Toré, que é 

uma forma de linguagem corporal.  

Na reunião do dia 16/07/2009, também há uma afirmação da identidade quando a 

representante indígena pontua que, “para envolver o nome das comunidades tradicionais no 

documento, os representantes das comunidades deveriam ser consultados”, não aceitando 

a condição de massa de manobra.  

Por outro lado, o silêncio indígena na maioria das reuniões que estiveram presentes revela 

uma falta de identidade dos indígenas com o próprio grupo do comitê, a linguagem formal de 

seus membros e sua própria dinâmica de funcionamento, pautada em normas muitas vezes 

desconhecidas ou das quais não participaram da construção, como demonstrarão os itens 

seguintes.  

2.2.2. Representatividade da liderança  

Quanto à representatividade, tudo indica que a formação do comitê se deu de uma forma 

autoritária, sendo imposta pelo Estado, sem ter sido encontrado nenhum documento que 

relatasse algum tipo de mobilização prévia.  

A que tudo indica, inicialmente as vagas para os povos indígenas foram criadas em função 

da regra geral estabelecida na PNRH, que deveria ser observada também na política 

estadual; portanto, mais pautada no simbolismo da presença indígena, vinculada ao cuidado 

com a Natureza.  

Assim, inicialmente os representantes indígenas não foram indicados pelo próprio povo:  

Um tempo depois, em reunião na SRH [Superintendência de Recursos 

Hídricos], a direção do Comitê informou que a FUNAI [Fundação Nacional do 

Índio] havia indicado um Kaimbé pra fazer parte. A gente ficou sabendo da 

participação de uma pessoa no comitê, mas a maioria não sabia o que é 

(UCSal, 2008 - Depoimento Kaimbé, Relatório de campo, abril de 2007).  

Só posteriormente os povos indígenas foram verdadeiramente se apropriando do seu 

espaço no CBHI, indicando suas lideranças escolhidas em reuniões com as comunidades, 

inclusive sendo atendidos quanto à demanda de criação de mais uma vaga para o povo 

indígena Tuxá, cuja relocação estava prevista para a Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru, em 

razão de obra pública a ser realizada em seu território original no município de Ibotirama. 

2.2.3 Acesso à informação  

Outra demanda registrada foi a dificuldade de acesso à informação, seja pela linguagem 

rebuscada, seja pela diferença de cosmovisão de quem escreve e do índio que as lê, 

elaboradas sem a participação deste.  

Os indígenas humildemente reconhecem a dificuldade como sendo deles, e afirmam o 

interesse em aprender e o compromisso em compartilhar com sua comunidade o que fora 

aprendido e deliberado pelo comitê:  
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O setor indígena relatou que em suas discussões chegaram a conclusão que 

os mesmos têm falta de conhecimento das Leis e sentem a necessidade de 

passar as informações para suas comunidades (Ata da reunião do CBHI, 

Jacobina, 15/01/08).  

Após o registro desta fala, e durante os quatro anos de criação do CBHI, só foi realizada 

uma capacitação com seus membros, no dia 30 de maio de 2008, com duração de um dia 

apenas.  

A invisibilidade dos povos indígenas no momento de criação e escolha dos primeiros 

representantes indígenas se repetiu na elaboração do material fornecido na capacitação: “A 

ocupação do semiárido data dos primeiros séculos da colonização, quando bandeirantes 

adentraram o país em busca de ouro” (Projeto Marca d’Água, 2003, p.58).  

Assim, a demanda não foi atendida, sendo reivindicada uma formação específica para os 

povos indígenas em documento entregue à Diretoria do CBHI, na reunião do dia 17/03/2009, 

ainda sendo levantados os seguintes pontos:  

1.Quando chega a comunicação; 2. Do lugar que é escolhido para realizar; 3. 

Aumentar o número de vagas aos povos e comunidades tradicionais; 4. 

Transparência das contas do Comitê; Plano deve ser encaminhado; 6. 

Secretaria Executiva autônoma desvinculado do órgão executor INGÁ e sim 

articulado ao próprio; 7. Alteração da legislação para viabilizar a autonomia do 

comitê com a criação da Secretaria Executiva; 8. Formação específica para o 

povo indígena não foi feita (Ata CBHI, reunião de 17/03/2009). 

O pouco acesso à tecnologia dificulta a comunicação, agravando o fato dos territórios 

indígenas ficarem distantes dos centros urbanos, sem cobertura de internet e telefonia 

celular, muitas vezes até Correios. As correspondências muitas vezes também chegam com 

algum atraso devido às más condições das vias de acesso.  

Inclusive este foi o motivo da ausência dos indígenas a uma das reuniões do comitê, pois, 

sendo enviada carta convocatória com poucos dias de antecedência, não chegou a tempo, 

inviabilizando a participação indígena.  

Além disto, na maioria das vezes, as convocações encaminhadas por AR (Aviso de 

Recebimento) não são acompanhadas dos documentos a serem discutidos na reunião, que 

requerem uma leitura prévia e estudo mais apurado.  

2.2.4 Condição socioeconômica dos povos indígenas  

Outro ponto que se destaca é a dificuldade financeira dos povos indígenas para viabilizar 

sua participação nas reuniões do CBHI, pois sua economia é pautada na troca da produção 

agrícola de subsistência, sendo baixo o Índice de Desenvolvimento Social nas comunidades 

indígenas, conforme anteriormente relatado.  

O custeio das despesas com deslocamento, alimentação e estada dos representantes das 

organizações civis de recursos hídricos para participar das reuniões dos comitês está 
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legalmente assegurado. Estes custos são ressarcidos pela Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente a posteriori, sendo um dos motivos da ausência indígena às plenárias quando não 

têm dinheiro disponível.  

Além disto, na sua maioria, os representantes dos povos indígenas são trabalhadores rurais, 

ou artesãos, e quando os mesmos se afastam da aldeia onde vivem para participar das 

atividades do comitê, eles perdem seus dias de trabalho, por vezes imprescindíveis em 

determinada época para produção agrícola. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escassez, perda da qualidade e má distribuição da água, bem essencial à vida digna, têm 

pautado a discussão em âmbito nacional e internacional na busca de uma solução para a 

crise de recursos hídricos que não seja sua disputa por meio de guerras.  

O desafio de implementar políticas públicas de gestão democrática da água é um desafio 

para vários Estados brasileiros, em especial para aqueles com regiões áridas ou semiáridas, 

pois sua degradação vem ocorrendo em velocidade bem mais rápida do que as medidas 

efetivamente adotadas para transpor tal crise.  

Para encontrar uma solução e alternativas para um problema que reflete o modelo de 

desenvolvimento baseado no capital, competição, domínio e exploração da natureza, é 

necessária a participação ampla da sociedade, sobretudo dos povos e comunidades que 

vivenciam crenças e atitudes que valorizam a água.  

Os povos indígenas caracterizam-se pela vida em ambiente rural, estabelecendo uma 

relação íntima e direta com suas terras e com a natureza nelas presente, da qual se sentem 

parte integrante e necessitam diretamente para sobreviver. Ao longo de gerações, 

estabeleceram uma cultura diferenciada com valores pautados no respeito à Mãe Terra.  

Por isto, nas diversas leis das águas, estes povos possuem assento nos espaços criados 

para discussão e gestão dos recursos hídricos. Mas até que ponto a presença dos povos 

indígenas tem garantido sua efetiva participação na gestão democrática das águas? Quais 

os fatores que limitam ou favorecem esta participação?  

Partindo destas inquietações, a pesquisa analisou, através de estudo de caso, a 

participação indígena nos Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado da Bahia, no período de 

2006 até o ano de 2009. 

Assim, foram levantados dados, com base nos indicadores qualitativos e quantitativos, 

chagando-se a conclusões que servem de reflexão para outros comitês.  

O número de vagas reservadas para Povos Indígenas deve corresponder ao número de 

etnias presente no território da bacia ou que nela tenham interesse em participar, sem 

concorrer com as vagas da Sociedade Civil. Tais vagas devem ser preenchidas por 

lideranças legitimamente constituídas. 
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A delimitação de grandes áreas de abrangência de uma única bacia hidrográfica torna sua 

gestão custosa e difícil para os membros do comitê, podendo ser pensada sua subdivisão 

com reuniões setoriais e gerais.  

Para garantir a presenças dos povos indígenas nas reuniões, uma vez que são agricultores 

familiares em sua maioria, é necessário que as despesas com transporte, estadia e 

alimentação sejam custeadas pelo estado.  

Além da presença física, para que os povos indígenas façam suas contribuições nas 

reuniões do comitê, é necessária a formação continuada e específica para os povos 

indígenas. Com o intuito de diminuir as barreiras encontradas para sua efetiva participação 

na gestão das águas, em especial na linguagem. 

A capacitação e formação dos membros do Comitê, levando-se em consideração suas 

especificidades e cosmovisão, deve ser a primeira demanda a ser atendida como 

pressuposto de qualquer intervenção. Para que esta tenha continuidade devem ser 

superadas as dificuldades de acesso às informações, principalmente para quem vive no 

meio rural. 

Verificou-se que, embora a forte identidade comunitária dos indígenas tenha papel 

preponderante na organização e formação de sua consciência social, a negação de seus 

direitos sociais, econômicos e culturais implica negativamente no exercício de seus direitos 

civis e políticos.  

Por meio do planejamento participativo no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica, e da 

articulação entre políticas públicas, o Estado da Bahia juntamente com a sociedade civil 

organizada tem o desafio de tornar a gestão das águas cada vez mais democrática.  

Para tanto, é importante lembrar que as mudanças dependem de uma nova visão e postura 

ética no encontro com o outro, percebendo na diversidade cultural a possibilidade 

enriquecedora de aprendizado mútuo.  

Conclui-se a pesquisa verificando-se que a participação além de um imperativo legal, trata-

se também de escolha pela ética ambiental, capaz de determinar atitudes pautadas no 

respeito, tolerância e cuidado, valores imprescindíveis para superação da crise ambiental, 

social e política que desafiam a humanidade. 
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