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RESUMO --- O presente artigo analisa as visões de mundo dos membros dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas do Brasil a partir dos dados coletados pelo survey aplicado pelo Projeto Marca D´Agua 
em 2004. Entre o universo das questões, foram selecionadas aquelas relativas às concepções de 
desenvolvimento sustentável; as relativas à natureza e aos recursos naturais; e as relativas à gestão 
ambiental democrática. Os resultados sinalizam uma tendência a superestimar a importância dada ao 
conhecimento técnico em detrimento da compreensão dos aspectos sociais envolvidos na gestão de 
recursos hídricos. 

 
ABSTRACT --- This article analyses the visions of members of the Brazilian Basin Committee about 
sustainable development, nature and natural resources, and environmental management. The analyses 
are based on data collected by a survey research made by “Projeto Marca D´agua” in 2004. The results 
point out a tendency in overestimate on technical knowledge in detriment to comprehension of social 
issues involved in hydro resources management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Neste artigo se analisam as visões de mundo dos membros dos comitês de bacias hidrográficas 

do Brasil a partir dos dados coletados pelo survey aplicado pelo Projeto Marca D´Agua em 20043. Esta 

pesquisa contou com uma amostra de 626 entrevistados de membros de 18 organismos de bacias, à 

qual foi aplicada um questionário composto por seis módulos que exprimiram várias dimensões de 

análise. Para a reflexão aqui proposta, foram selecionados alguns dos dados disponíveis de acordo com 

a sua significação em relação aos aspectos aqui abordados. 

Atendendo aos objetivos do Projeto mencionado, a análise centrou-se em três dimensões 

principais: a) as visões em relação ao desenvolvimento, em particular às concepções de 

desenvolvimento sustentável, b) as visões em relação à natureza e recursos naturais, e c) as visões em 

relação à gestão ambiental e democracia. 

Como é mais do que evidente, estas três dimensões envolvem um número imenso de assuntos 

impossíveis de serem abordados neste contexto. Diante disto, a proposta aqui tem sido a de interrogar 

aos dados que foram disponibilizados a partir de certas questões específicas que, ao ver, exprimem 

aspectos cruciais das três dimensões mencionadas. Estas questões e seus fundamentos são 

sumariamente discutidos na seção 2 do artigo dedicada à fundamentação teórica. 

Na continuação são apresentados os dados selecionados do survey, junto com as análises 

relacionadas e as considerações finais. 

Estas análises, de modo algum têm a pretensão de serem conclusivas. Antes, devem ser 

consideradas como uma proposta de reflexão sobre a existência ou não de certas tendências entre os 

membros dos comitês de bacia hidrográfica e as implicações dessas eventuais tendências sobre a gestão 

dos recursos hídricos em particular e das condições ambientais em geral. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
2.1 Visões de mundo e ralações sociais  

 
Ao se falar de visões de mundo, de início algumas considerações epistemológicas aparecem 

como necessárias, sob risco de incorrer numa interpretação parcial das suas implicações. Trata-se de 

considerar que embora a expressão “visões” remeta a aspectos eminentemente perceptivos e cognitivos 

                                                 
3 O Projeto Marca D’ Água iniciado em 2001 é uma ampla pesquisa exploratória do processo de transformação institucional 
na gestão das águas brasileiras, com especial atenção no papel dos colegiados de bacias hidrográficas – Comitês, Consórcios 
entre outras. Em 2004 o Projeto aplicou um questionário junto aos membros de 18 organismos de bacia no Brasil.   
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que aninham na mente de indivíduos, estes estão intimamente relacionados às condições objetivas da 

vida social, sejam estas econômicas, institucionais, ambientais, políticas ou sócio-culturais, de caráter 

coletivo. Assim, as visões de mundo, do modo em que aqui são entendidas, não se referem a meras 

idéias a respeito das coisas, descoladas de uma base social. Antes, refletem esta base social assim 

como, recursivamente, são parte do processo de construção dessa base. Em outras palavras, as visões 

de mundo são situacionais, contextualizadas, quer dizer, não surgem desconectadas da situação social 

do agente, mas são uma expressão peculiar desta situação. 

Dado que os princípios estruturantes da visão do mundo radicam nas estruturas objetivas do 

mundo social, as relações de força estão sempre presentes nas consciências em forma de categorias de 

percepção dessas relações. Assim, para Bourdieu, (2005), o espaço social e as diferenças que nele se 

desenham ‘espontaneamente’ tendem a funcionar simbolicamente como espaços e grupos 

caracterizados por visões, interesses e até estilos de vida diferentes. 

Por outro lado, se for considerado o conhecimento produzido pela antropologia cultural, a 

filosofia da ciência e a sociologia, evidencia-se que aquilo a que se chama de “natureza” é, na verdade, 

uma construção social e que as idéias de natureza são decorrentes de visões de mundo que obedecem a 

condições sociais. Assim sendo, as defesas da natureza são sempre defesas de valores, obedecendo a 

um ponto de vista que, em última análise, está baseado em condições sociais. Neste sentido, Diegues 

(1994); Florit (2004), lembram que a predominância de uma idéia de natureza não pode acontecer, 

senão como produto de uma imposição que reflete interesses e relações de poder. 

Para Soper (1995),  muito do que o impulso preservacionista entende como paisagem natural - ou 

tenta conservar como um estilo de vida mais natural - é o produto de relações de classe, gênero ou raça, 

que se sobrepõem na constituição formal de tais regiões. Portanto, muito do que é exaltado como 

natureza, é primeiramente um produto da cultura, sendo esta tanto no sentido da intervenção física no 

ambiente quanto na percepção das belezas e valores culturais que enquadram essa intervenção. 

Dado que as visões de natureza estão sempre associadas a valores culturais, os conflitos sobre o 

que é “respeitar a natureza” são na verdade conflitos entre sistemas de valores. E é fundando-se nesses 

sistemas de valores de acordo com Soper (1995); Florit (2004), que a natureza é construída, tanto 

simbólica e cognitivamente quanto fisicamente. Se, por um lado, os ambientes ocupados, domesticados 

ou delimitados constituem uma construção social que induz a um tipo específico de utilização ou de 

experiência culturalmente condicionada, por outro a busca de certas experiências induz a específicas 

intervenções físicas no ambiente, a fim de satisfazê-las. 
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Assim, as visões construídas ao longo da vida social, tanto sobre política, instituições ou classes 

sociais quanto sobre a “natureza”, remetem a posições e experiências sociais que, habitualmente, 

revelam tendências à sua reprodução. 

2.2. Visões predominantes em desenvolvimento sustentável, natureza e gestão ambiental 

democrática  

2.2.1 Desenvolvimento Sustentável  

Não é novidade que desde a década de 90 as concepções predominantes em torno de como deve 

se entender a combinação entre desenvolvimento socioeconômico e a conservação dos recursos 

naturais têm se apoiado, crescentemente, nas formulações expressadas pela CMMAD na noção de 

desenvolvimento sustentável. 

Esta asseveração não nega absolutamente as inúmeras discussões, questionamentos e 

problematizações realizadas em torno desta conceituação. Afirma, apenas, que se questionados, de 

modo geral os agentes de desenvolvimento envolvidos com questões ambientais se apóiam nesta 

formulação para explicar ou justificar seus propósitos. Isto tem sido já verificado por diversas 

pesquisas empíricas entre as quais constam os estudos de Noara (2007); Steinbach (2007).  

Dentre outras coisas, a CMMAD afirma que o crescimento precisa ser retomado nos países em 

desenvolvimento porque é neles que estão mais diretamente interligados o crescimento econômico, o 

alívio da pobreza e as condições ambientais. Considerando que esses fazem parte de uma economia 

mundial, suas perspectivas dependem também dos níveis e padrões de crescimento das nações 

industrializadas. De acordo com a CMMAD (1988), o desenvolvimento sustentável é um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam, e reforçam o potencial 

presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. Estas, como se sabe, 

deveriam atentar para a satisfação das necessidades das gerações presentes sem comprometer a 

satisfação das necessidades das gerações futuras. 

Outras formulações altamente influentes, como a de Sachs (1986), enfatizam que o 

desenvolvimento sustentável não representa um estado estático de harmonia, mas, antes, um processo 

de mudanças, no qual a exploração dos recursos, a dinâmica dos investimentos e a orientação das 

inovações tecnológicas e institucionais são feitas de forma consciente face às necessidades tanto atuais 

quanto futuras. O mesmo conceitua o termo sustentabilidade em cinco dimensões: a social, a 

econômica, a ecológica, a geográfica e a cultural.. 
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O relativo consenso destas proposições radica não tanto nas suas diretrizes operacionais, por 

vezes ambíguas e muitas vezes paradoxais, mas na sua força normativa, quer dizer, na sua expressão 

de qual deveria ser o rumo dos processos de desenvolvimento socioeconômico. 

No entanto, estas expressões, mesmo identificando os rumos desejáveis, tendem a ser 

assimiladas à luz de um otimismo técnico que é característico da sociedade moderna. Esta perspectiva 

supõe que o domínio da natureza através da ciência e da tecnologia aparece como a via privilegiada de 

acesso a um ‘reino da liberdade’, que ultrapassaria as fronteiras das necessidades que surgem do 

princípio da escassez de recursos. Tratar-se-ia da mesma razão tecnológica que marcou o 

desenvolvimento unidimensional das forças produtivas, homogeneizando as formas culturais de 

organização produtiva e a prática de aproveitamento dos recursos das comunidades, assim como os 

padrões de consumo e seu estilo de vida. Segundo Leff (2000), esse otimismo tecnológico se estende 

ao ponto de pressupor que todos os resíduos do processo de produção e consumo poderão ser 

reciclados, que os custos ambientais serão internalizados no processo econômico e que a matéria-prima 

dos processos produtivos poderá ser reduzida a uma massa e energia indiferenciados. 

Esta tendência a sobre valorizar as soluções técnicas em detrimento das causas sociais, de 

conflito de interesses e valores, tende a permear os âmbitos de ação ambiental direcionados pela noção 

de desenvolvimento sustentável. Noara (2007) mostra como exemplo dessa tendência, a visão dos 

conselhos de meio ambiente do Médio Vale do Itajaí/SC, quando estes apontam o tratamento de 

efluentes, e a reciclagem de lixo como formas de solucionar os problemas ambientais. Não diferente é 

o diagnóstico apontado por Steinbach (2007), destacando que as ações de educação ambiental 

desenvolvidas por educadores nas escolas do Vale do Itajaí/SC são, na maioria, também de ordem 

técnica, como a separação de resíduos e a venda de material reciclável. 

Não obstante isto, Foladori (2001) argumenta que antes do ser humano defrontar-se com limites 

físicos (problemas ambientais), ele se depara com contradições sociais (diferenças de interesses e 

valores), que são as que provocam as diferenças de acesso aos recursos naturais e que, em 

conseqüência, podem ser apontadas como causa. Contudo, essa causalidade não é reconhecida na idéia 

de desenvolvimento sustentável defendida pela CMMAD. Entender e colocar desta forma o problema, 

explica esse autor, significa considerar que as soluções para as questões ambientais não são técnicas. 

Ao contrário, os problemas são, em primeira instância, sociais. Sob esta perspectiva, as soluções 

técnicas não resolveriam as contradições sociais, mas se sobreporiam a elas, muitas vezes 

aprofundando-as. Nesta perspectiva, as técnicas, longe de serem neutras, seriam dispositivos que 

expressam interesses sociais. 
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Até que ponto, então, os membros dos comitês de bacias são exemplo dessa tendência, 

partilhando de uma perspectiva que reduz os desafios do desenvolvimento sustentável à 

implementação de adequadas soluções técnicas? 

2.2.2 Natureza e recursos naturais 

 A perspectiva do desenvolvimento, sumariamente caracterizada acima, se apóia numa visão da 

natureza e dos recursos naturais alicerçada, predominantemente, em valores antropocêntricos e 

instrumentais. 

São vários os autores como Keith Thomas (1993); Peter Singer (1998); Lenoble (2002), que 

apontam que as visões predominantes hoje sobre a natureza e os recursos naturais devem boa parte dos 

seus fundamentos à cosmovisão judaico-cristã (influenciada, por sua vez, por Aristóteles), a qual 

colocou a espécie humana como centro do universo, legitimando a posição de que o mundo natural 

fora criado para o bem do homem, enquanto que as demais espécies deviam subordinar-se a seus 

desejos e necessidades (Jonh Benson (2000), acredita que deste pano de fundo decorre a tendência a 

uma visão instrumental da natureza. De acordo com uma distinção habitual na ética ambiental, o valor 

instrumental se define por oposição ao que é considerado como valor intrínseco, seja este pelo 

reconhecimento não dependente da sua utilidade mas pela sua própria razão, ou pela sua independência 

da existência de algum ser que avalia o seu valor ou o reconhece.. 

De acordo com Noara (2007), o predomínio da visão antropocêntrica e instrumental pode ser 

constatado, por exemplo, nos valores ambientais dos conselhos de meio ambiente dos municípios da 

região do Médio Vale do Itajaí/SC, quando a maioria dos conselheiros entrevistados demonstrou ter 

uma visão antropocêntrica na qual os recursos naturais, de forma geral, existem para a satisfação 

humana, e que, por este motivo, devem ser preservados. 

Trata-se de uma perspectiva que, embora profundamente arraigada e naturalizada, é alvo de 

diversas e consistentes objeções. Sonia Felipe (2006), por exemplo, considera que a finalidade da 

biodiversidade terrestre não se reduz a servir interesses do mercado, simplesmente traduzidos pelos 

quatro elementos que ocupam a economia humana: produção, distribuição, troca e consumo. Uma ética 

da biodiversidade deve questionar principalmente a destruição, o descarte da vida. Portanto, uma teoria 

ética da justiça, por exemplo, deveria considerar a distribuição justa dos bens naturais ambientais a 

todos os seres vivos, independentemente de sua capacidade de raciocinar ou falar, pois necessidades 

corpóreas são naturalmente comuns a todas as espécies vivas. 

Contudo, não se pode negar que existe, em muitos dos agentes que atuam no campo da gestão 

ambiental, uma sensibilidade aberta ao apreço e valoração das diversas formas de vida, incluindo as 
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não humanas. No entanto, é freqüente observar que esta sensibilidade se apresenta focada para certos 

tipos de seres ou paisagens, coexistindo, mais ou menos contraditoriamente, junto à aceitação da 

utilização instrumental de outras formas de vida. 

Esta contradição expressa o que já tem sido reconhecido como um dos traços peculiares da 

relação com a natureza na sociedade moderna - o fato de a natureza representar, ambivalentemente, 

tanto uma representação de tudo o que “é bom, desejável e digno de ser preservado”, quanto um 

recurso cujo valor provém do fato de ser útil à vida humana e precisa ser explorado. Este fenômeno 

tem sido identificado como “o dilema humano” conforme Thomas (1996) ou como “dupla estrutura da 

experiência moderna da natureza” de acordo com Eder (1996). O mesmo expressa a tensão entre as 

exigências físicas da civilização e certos valores que esta mesma civilização foi criando ao longo do 

tempo. Se, por um lado, a civilização moderna se assenta inegavelmente no domínio e na exploração 

da natureza, muitas das sensibilidades morais e estéticas que surgem no interior dessa civilização são 

contraditórias com essa realidade. 

Diante disto, pergunta-se, até que ponto a visão de natureza e dos recursos naturais dos membros 

os comitês de bacia se ajusta a esta forma instrumental ancorada no interesse exclusivamente humano? 

Até que ponto ela expressa essa dupla estrutura característica da modernidade? 

2.2.3 Democracia e Gestão Ambiental 

Os comitês de bacia hidrográfica constituem um modelo de gestão ambiental formulado sob 

princípios democráticos, sendo que a democracia é um sistema de gestão da coisa pública que preza, 

nos seus procedimentos de tomada de decisão, pela equilibrada representação de interesses e visões 

diversas. 

Para Touraine (1996), um sistema político, para ser democrático, tem de reconhecer a existência 

de conflitos de valores insuperáveis, sendo que é justamente esse reconhecimento o que faz que um 

sistema democrático seja percebido como uma necessidade. Se a pluralidade dos interesses pudesse ser 

resolvida e terminar numa gestão racional da divisão do trabalho e dos interesses, a democracia não 

seria, de fato, necessária. É necessária porque o desenvolvimento econômico supõe ao mesmo tempo 

concentração dos investimentos e repartição dos produtos do crescimento e para isso não há uma regra 

técnica. Somente uma decisão política pode escolher o peso de cada uma destas duas componentes do 

desenvolvimento econômico, sendo que a democracia é o reconhecimento desse processo político.  

Nesta perspectiva, o cerne da democracia surge ao se associar as diferenças através da 

comunicação, da discussão, da compreensão e do respeito do outro, elementos estes que podem se 

considerar aquilo que constitui uma cultura democrática. Assim, Touraine (1996) lembra que o que 
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mede o caráter democrático de uma sociedade não é a forma de consenso ou participação que ela 

atinge, mas a qualidade das diferenças que ela reconhece e que ela gere, e a intensidade e a 

profundidade do diálogo entre experiências pessoais e culturais diferentes uma das outras  

No Brasil, um marco histórico do aprofundamento do sistema democrático para a gestão da coisa 

pública é a promulgação da Constituição Federal em 1988. A partir de então se reconhece a sociedade 

civil como uma parte indispensável para o processo de gestão. Jacobi (2000), sublinha que a sociedade 

civil organizada passa a ser vista como a única capaz de monitorar e influenciar o processo de 

regulação sistêmica, tendo a capacidade de influenciar o Estado e o mercado dando suporte aos 

direitos, mas sem perder sua própria condição separada dos mesmos.  

No que se refere à gestão ambiental, isto se reflete no art. 225 dessa Constituição, que trata do 

direito referente à preservação do meio ambiente. De acordo com a Constituição Federal (1988, p. 

127), este artigo estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum ao povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações”.  

A Lei das Águas (Lei nº 9.433/97), que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, é, por sua vez, mais um reflexo dessa 

concepção de gestão democrática. Através desta lei, os Comitês de Bacias dão um novo enfoque a 

gestão ambiental, deixando de ser centralizada e passando a contar com a participação da União, 

Estado, Município, ONGs e de toda comunidade envolvida na região, fomentando a gestão ambiental 

participativa. Medauer (2006), diz que estes comitês acabam constituindo um tipo de organização nova 

com relação à administração dos bens públicos no Brasil.  

Para Gohn (2001), trata-se de uma experiência que denota que o exercício da democracia em 

nome da cidadania de todos é um processo, e não uma engenharia de regras  

A gestão ambiental é o processo de articulação das ações dos diferentes agentes sociais que 

interagem em um dado espaço, com vistas a garantir a adequação dos meios de exploração dos recursos 

ambientais - naturais, econômicos e sócio-culturais. De acordo com a definição disseminada por Lanna 

(1999), a gestão ambiental é uma atividade voltada à formulação de princípios e diretrizes, à 

estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões que tem por objetivo final promover, de 

forma coordenada, o inventário, o uso, controle, proteção e conservação do ambiente visando a atingir 

o objetivo estratégico do desenvolvimento sustentável. 

Ao pensar em gestão ambiental, dois pontos são fundamentais para sua efetivação na busca de 

soluções. O primeiro diz respeito à gestão ambiental integrada, no sentido de que a gestão de recursos 

naturais deve levar em conta todos os seus aspectos. Com efeito, a gestão dos recursos e do ambiente 
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necessita levar em conta as interdependências das partes dos ecossistemas, considerando que uma parte 

do sistema (por exemplo, uma área de floresta) não pode ser gerida independentemente de outras partes 

do sistema (por exemplo, solos e águas). Para Vieira et al. (2005), na medida em que todos os sistemas 

ecológicos são compostos de elementos bióticos, abióticos e antrópicos, a gestão integrada demanda 

uma percepção clara da dinâmica interdependente dos sistemas sociecológicos.  

O segundo, conforme Vieira et al. (2005), refere-se a que a gestão integrada deve assumir um 

perfil transdisciplinar, na medida em que procura compatibilizar aquilo que tem constituído o objeto 

precípuo das ciências naturais – florestas, solos, águas, ar – com os vários aspectos relacionados à 

busca de satisfação de necessidades humanas fundamentais – economias locais, meios de subsistência, 

desenvolvimento – e também com processos participativos de tomada de decisão política  

Assim sendo, os comitês de bacia hidrográfica exprimem uma concepção de gestão ambiental 

democrática que supõe o reconhecimento do caráter conflitivo dos diferentes interesses e valores a 

respeito dos recursos ambientais que têm como missão gerir e que preza, antes de tudo, por 

procedimentos de diálogo e negociação para a confluência desses interesses. 

Portanto, cabe aqui se perguntar, até que ponto este reconhecimento é expresso nos membros 

desses comitês? Em que medida eles aderem a visões de gestão integrada? 

A seguir serão apresentadas as análises dos dados. Estes foram organizados de acordo com as 

três dimensões aqui discutidas e as respostas dos membros foram divididas em três categorias, 

Usuários, Poder Público não Usuário e Sociedade Civil. Estas categorias correspondem aos setores de 

representação nos comitês. No caso dos usuários correspondentes ao setor público, os mesmos foram 

categorizados conjuntamente com os usuários.  

 

3. ANALISE DOS RESULTADOS 

3.1 Desenvolvimento sustentável 
 

Até que ponto os membros dos comitês de bacias partilham de uma perspectiva que reduz os 

desafios do desenvolvimento sustentável à implementação de adequadas soluções técnicas? 

Quando consultados sobre a principal qualidade individual para se fazer um bom trabalho no 

comitê, 31,1 % responderam explicitamente em favor do conhecimento técnico. Por outro lado, 

existem 23,9 % dos consultados que apontaram a experiência da gestão de recursos hídricos. Levando 

em consideração que tal experiência na gestão envolve também formas específicas de saber técnico e 

que a capacidade de articulação e a inserção na comunidade denotam capacidades “sociais”, é 



 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   

 

10 

plausível concluir que uns 55 % dos membros apontam para uma valoração prioritária para os saberes 

técnicos em relação às capacidades “sociais” (Quadro 1). 

Já quando consultados sobre a qualidade menos importante, esta valoração do saber técnico em 

detrimento das capacidades sociais também fica evidente (Quadro 2). Chama a atenção, nesta questão, 

o percentual de membros correspondentes ao setor do Poder Público que apontaram a capacidade de 

articulação política como a qualidade menos importante (42,6 %). 

Quadro 1 Sobre a qualidade individual mais importante dos membros do Comitê 
Para que o comitê faça um bom trabalho, qual é a qualidade individual que o Sr.(a) considera como sendo a mais 
importante para seus membros? 
 

Conhecimento 
técnico 

Capacidade 
de 

articulação 
política 

Experiência 
na gestão de 

recursos 
hídricos 

Inserção na 
comunidade e 
conhecimento 

local NR NS 

 
 
 
TOTAL 

Usuários 32,3% 17,1% 26,6% 23,4% 0,6% 0,0% 100,0% 
Poder 
Público 
não 
Usuário 

33,3% 17,2% 24,0% 24,0% 1,1% 0,4% 100,0% 

Sociedade 
Civil 25,5% 18,8% 20,8% 32,9% 2,0% 0,0% 100,0% 

Total 31,1% 17,6% 23,9% 26,1% 1,2% 0,2% 100,0% 

 
Quadro 2 Sobre a qualidade individual menos importante dos membros do Comitê 

E a menos importante? 
 

Conhecimento 
técnico 

Capacidade 
de 

articulação 
política 

Experiência 
na gestão de 

recursos 
hídricos 

Inserção na 
comunidade e 
conhecimento 

local NR NS 

 
 
 
TOTAL 

Usuários 7,0% 35,4% 21,5% 25,3% 8,9% 1,9% 100,0% 
Poder 
Público 
não 
Usuário 

11,2% 42,6% 19,9% 14,4% 10,1% 1,8% 100,0% 

Sociedade 
Civil 14,8% 38,3% 17,4% 13,4% 14,1% 2,0% 100,0% 

Total 11,0% 39,6% 19,7% 17,1% 10,8% 1,9% 100,0% 
 

Este posicionamento mostra uma razoável coerência com o grau de relevância atribuída ao uso 

de informações de origem técnica na gestão de recursos hídricos, à qual foi atribuída, em média, uma 

nota de 7,83 (Quadro 3). 

Quadro 3 Sobre a relevância do uso de informações técnicas na gestão de recursos hídricos 
 

Qual é o grau de relevância que o Sr.(a) atribui ao uso de informações de origem técnica para a gestão de recursos 
hídricos na Bacia (0-Nenhuma relevância/10-Muita relevância)? 
  Média 
Usuarios 7,80 
Poder Público não Usuario 7,83 
Sociedade Civil 7,85 
Total 7,83 
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Entretanto, quando questionados sobre se a tecnologia garantirá a existência da vida no planeta, 

ou seja, sobre o papel global da tecnologia face aos desafios ambientais, os respondentes se inclinaram, 

na sua maioria, para posições de equilíbrio, desconfiando das novas tecnologias como soluções 

absolutas. Com efeito, 61,7 % dos questionados vêm objeções parciais na afirmação de que a 

tecnologia sempre trará soluções, sendo que mais 21,1 % negam totalmente tal afirmação (Quadro 4). 

Quadro 4  Sobre a tecnologia e a garantia da vida no planeta 
  

 

 

 

 

A tendência à sobre valorizar o saber técnico resultante dos dados apresentados (especialmente 

nos Quadros 1 a 3),  contrastam com dados decorrentes de respostas espontâneas4 nas quais é 

sinalizado que os assuntos mais difíceis são aqueles cuja resolução passa por definições políticas, como 

a cobrança pelo uso da água ou os conflitos de interesse.  

3.2 Natureza e recursos naturais 

A visão de natureza e dos recursos naturais dos membros dos comitês de bacia é 

fundamentalmente instrumental e ancorada no interesse exclusivamente humano? Ela expressa a 

mesma ambigüidade da visão característica na sociedade moderna? 

No Quadro 6, a soma das respostas de concordância total e parcial (que denotam uma tendência 

que privilegia o interesse humano e o uso instrumental do ambiente) representa 68,8 % do total. 

Por outro lado, embora 85% dos respondentes coloquem ressalvas a um posicionamento 

exclusivamente antropocêntrico, cabe salientar que entre as respostas de concordância e discordância 

total prevaleceram aquelas em favor da tendência centrada no interesse humano (15%) em relação às 

de tendência que se opõe a esta posição (9%). 

Embora os dados disponíveis não permitam resultados conclusivos, chama à atenção a 

polarização, tanto na concordância quanto na discordância, por parte dos membros representantes da 

Sociedade Civil. Contudo, a heterogeneidade deste setor (nele encontram-se tanto representantes de 

entidades ambientalistas e de interesses difusos, quanto representantes de universidade e centros de 

                                                 
4 Algumas questões “abertas” do survey merecerão análise específica em outro trabalho. 

A capacidade dos seres humanos de criar novas tecnologias vai sempre garantir a existência da vida no planeta. 
 

Concorda 
totalmente 

Concorda 
em parte 

Não 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda em 
parte 

Discorda 
totalmente TOTAL 

Usuários 22,0% 30,2% 0,0% 30,2% 17,6% 100,0% 
Poder Público 
não Usuário 13,6% 32,3% 0,0% 33,7% 20,4% 100,0% 

Sociedade Civil 18,1% 28,2% 0,7% 26,8% 26,2% 100,0% 
TOTAL 17,0% 30,7% 0,2% 31,0% 21,1% 100,0% 
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pesquisa, dentre outros) dificulta a interpretação neste espaço deste dado interessante, por se tratar do 

setor que, presumivelmente, possui posições mais bem informadas a respeito da questão. 

Quadro 6 Sobre o direito dos seres humanos modificar o meio ambiente 

 

Agora, ao se questionar sobre o direito a existir das outras formas de vida, os posicionamentos 

são mais definidos em favor da consideração desse direito (88,4 %), reconhecendo um valor intrínseco 

a essas formas de vida (Quadro 7). 

Estes dados, possivelmente estão indicando a concepção ambivalente relacionada à natureza que 

fora mencionada acima, na medida em que se aceita simultaneamente um uso instrumental e um apreço 

pela diversidade da vida. 

Quadro 7 Sobre o direito de existir das demais espécies vivas 
 

Plantas e animais têm tanto direito de existir quanto os seres humanos?. 
 

Concorda 
totalmente 

Concorda 
em parte 

Discorda 
em parte 

Discorda 
totalmente NR NS 

 
 
 
TOTAL 

Usuários 82,4% 10,7% 3,1% 3,1% 0,6% 0,0% 100,0% 
Poder Público 
não Usuário 91,0% 7,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,4% 100,0% 

Sociedade Civil 89,9% 7,4% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0% 100,0% 
TOTAL 88,4% 8,3% 1,9% 1,0% 0,2% 0,2% 100,0% 

 

3.3 Democracia e Gestão Ambiental 

Até que ponto os membros dos comitês reconhecem a necessidade de negociação e articulação 

entre diversos interesses e sistemas de valores? Em que medida eles aderem a visões de gestão 

integrada? 

De acordo com os dados do Quadro 8, observa-se uma razoável satisfação com relação ao 

modelo de gestão dos recursos hídricos na medida que a este modelo é atribuída uma nota média de 

7,23. 

Já no que diz respeito ao escopo de atuação do Comitê, observa-se que 90,4% dos respondentes 

acreditam que a gestão de recursos hídricos deva ser uma gestão integrada a outras questões correlatas, 

Os seres humanos têm o direito de modificar e usar o meio ambiente para satisfazer as suas necessidades? 
 

Concorda 
totalmente 

Concorda 
em parte 

Não 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda em 
parte 

Discorda 
totalmente NR 

 
 
 
TOTAL 

Usuários 14,5% 55,3% 0,6% 19,5% 9,4% 0,6% 100,0% 
Poder Público não 
Usuário 14,0% 54,8% 0,4% 22,6% 8,2% 0,0% 100,0% 

Sociedade Civil 17,4% 48,3% 1,3% 22,8% 10,1% 0,0% 100,0% 
TOTAL 15,0% 53,3% 0,7% 21,8% 9,0% 0,2% 100,0% 
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indo ao encontro do que preconiza a Política Nacional de Recursos Hídricos, em termos de gestão 

sistêmica e integrada (Quadro 9). 

Quadro 8  Sobre o modelo de gestão de recursos hídricos 
 

8. As leis das águas propõem um modelo de gestão. Na sua opinião, este modelo é adequado para a resolução dos 
problemas da sua bacia? (0-Não adequado/10-Adequado) 
  Média 
Usuários 7,12 
Poder Público não Usuário 7,29 
Sociedade Civil 7,22 
Total 7,23 

 
Quadro 9  Sobre a forma de gestão dos recursos hídricos 

 
9. Com qual destas afirmativas o Sr.(a) concorda mais: 
 

As atividades do 
comitê devem se 

limitar aos 
problemas dos 

recursos 
hídricos 

As atividades do comitê 
devem incorporar outras 

questões relacionadas às águas 
(por exemplo, uso do solo, 

planejamento regional 
integrado, gerenciamento 

costeiro, etc.) NR NS 

TOTAL 

Usuários 15,1% 84,9% 0,0% 0,0% 100,0% 
Poder Público 
não Usuário 6,5% 93,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Sociedade Civil 7,4% 90,6% 1,3% 0,7% 100,0% 
Total 9,0% 90,4% 0,3% 0,2% 100,0% 

 
Os Quadros 10, 11 e 12 apresentam as avaliações dos membros dos comitês em relação a vários 

aspectos que dizem respeito à efetividade de seu modelo de democracia. 

São vários os aspectos avaliados positivamente, como a sua capacidade de envolver ativamente 

seus membros (7,29), a democracia na tomada de decisões (7,25), e no seu empenho na resolução de 

conflitos (7,11). 

Já no que se refere à comunicação com a população atribuiu-se a nota mais baixa entre todos os 

aspectos (5,35). Também pode ser observada a percepção de ser pouca a  capacidade do comitê de 

influenciar as empresas privadas (5,67). Neste sentido, ao que parece, há uma percepção de 

dificuldades na capacidade dos comitês em influenciar os agentes externos do mesmo, especialmente a 

população da bacia. 

Quadro 10  Avaliação do comitê em termos de representatividade, democracia e envolvimento dos seus 
membros 

Que nota o Sr. (a) daria para os seguintes aspectos do comitê? Neste escala de 0 a 10, 0 quer dizer péssimo e 10 
quer dizer ótimo, 

 A representação dos 
interesses da sociedade no 

comitê  

E quanto à democracia na 
tomada de decisão, que 

nota o Sr.(a) daria?  

E quanto à tentativa de 
envolver ativamente 
todos os membros?  

Usuários 6,76 7,27 7,55 
Poder Público não Usuário 6,78 7,42 7,33 
Sociedade civil 6,64 6,92 6,93 
Total 6,74 7,25 7,29 
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Quadro 11  Avaliação do comitê em termos de negociação de conflitos, comunicação e tratamento dos 

problemas da bacia 
Que nota o Sr. (a) daria para os seguintes aspectos do comitê? Neste escala de 0 a 10, 0 quer dizer péssimo e 10 
quer dizer ótimo, 

 E quanto a tentativa de 
negociar conflitos entre 

membros de forma 
democrática, que nota o 

Sr.(a) daria, ou não existe 
conflitos entre membros 

neste comitê?  
E quanto a comunicação 

com a população?  

E quanto ao tratamento 
dos problemas mais 

importantes da bacia, que 
nota o Sr.(a) daria?  

Usuários 7,28 5,68 6,59 
Poder Público não Usuário 7,15 5,22 6,69 
Sociedade Civil 6,87 5,24 6,38 
Total 7,11 5,35 6,58 

 
Quadro 12  Avaliação do comitê em termos de sua influência nas decisões dos órgãos governamentais e 

privados e no comportamento dos habitantes da bacia 
 

Que nota o Sr. (a) daria para os seguintes aspectos do comitê? Neste escala de 0 a 10, 0 quer dizer péssimo e 10 
quer dizer ótimo, 

 
E quanto ao sucesso em 

influenciar as decisões dos 
órgãos governamentais?  

E quanto ao sucesso em 
influenciar as decisões das 

empresas privadas, que 
nota o Sr.(a) daria?  

E quanto ao sucesso em 
influenciar o 

comportamento dos 
habitantes na bacia?  

Usuários 6,08 5,90 5,71 
Poder Público não Usuário 6,10 5,59 5,29 
Sociedade Civil 5,90 5,55 5,36 
Total 6,04 5,67 5,42 

 
Os membros dos comitês percebem estes organismos como tendo uma razoável capacidade para 

resolver conflitos de forma democrática (Quadro 11). No entanto, restam dúvidas a respeito da 

percepção da existência de conflitividade de interesses e de valores inerente à gestão democrática dos 

recursos.  

Com efeito, o Quadro 13 mostra uma percepção de baixa conflitividade, o que não condiz com 

outras afirmações mencionadas acima, nem com a reflexão teórica em torno da natureza mesma deste 

tipo de gestão, denotando uma relativa dificuldade em reconhecer os aspectos intrinsecamente políticos 

dos comitês. 

Quadro 13 Nível de conflito entre os membros do comitê 
Pensando agora nas relações entre os membros do comitê, como o Sr.(a) avalia o nível de conflito nessa entidade 
entre os membros do comitê? (0-Nenhum conflito/10-Muito conflito 
  Média 
Usuários 4,62 
Poder Público não Usuário 4,22 
Sociedade Civil 4,76 
Total 4,46 

  
Os quadros 14, 15 e 16, referem-se aos diferentes tipos de desigualdades encontrados na 

implementação da democracia nos comitês. O tipo de desigualdade que se considerou mais preocupante 
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é a relacionada ao conhecimento técnico (67,2%), seguida pela desigualdade relacionada ao poder 

político (50,0%), ficando a desigualdade em relação ao poder econômico em último lugar (31,5 %).  

Novamente, estes dados confirmam a tendência apontada acima de atribuição de máximo valor 

ao conhecimento técnico. 

Quadro 14  A desigualdade de conhecimento técnico e a democracia no comitê 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 15 A desigualdade de poder econômico e a democracia no comitê 

 
Na sua opinião, quais destes tipos de desigualdade têm dificultado a democracia no seu comitê? – b.Desigualdade de 
poder econômico entre os membros? 
 

Sim Não 
Não há 

desigualdade NR 
TOTAL 

Usuarios 32,8% 64,8% 2,4% 0,0% 0,0% 
Poder Público 
não Usuário 27,3% 68,3% 3,5% 0,4% 0,4% 

Sociedade Civil 38,6% 59,6% 0,9% 0,0% 0,9% 
Total 31,5% 65,2% 2,6% 0,2% 0,4% 

 
Quadro 16 A desigualdade de poder político e a democracia no comitê 

 
Na sua opinião, quais destes tipos de desigualdade têm dificultado a democracia no seu comitê? – c.Desigualdade de 
poder político entre os membros? 
 

Sim Não 
Não há 

desigualdade NR 
TOTAL 

Usuários 48,0% 49,6% 2,4% 0,0% 0,0% 
Poder Público 
não Usuário 47,6% 48,9% 2,6% 0,9% 0,0% 

Sociedade Civil 57,0% 41,2% 0,9% 0,0% 0,9% 
Total 50,0% 47,2% 2,1% 0,4% 0,2% 

 

O Quadro 17 expressa de modo inequívoco aquilo que vem sendo mencionado em relação aos 

dados anteriores – a valoração da dimensão técnica em detrimento das outras dimensões da atividade 

de gestão dos comitês.  

Quadro 17 A importância entre a decisão técnica e/ou democrática 

Em um processo de tomada de decisões, se o Sr.(a) tivesse que escolher dentre as seguintes opções, qual o Sr.(a) 

consideraria mais importante em principio? 

 Que as decisões 

sejam tomadas de 

maneira democrática 

Que as decisões 

sejam tecnicamente 

corretas NR 

 

 

TOTAL 

A. Na sua opinião, quais destes tipos de desigualdade têm dificultado a democracia no seu comitê? – a.Desigualdade 
no nível de conhecimento técnico entre os membros? 
 

Sim Não 
Não há 

desigualdade NR 
TOTAL 

Usuários 64,8% 31,2% 3,2% 0,8% 100,0% 
Poder Público 
não Usuário 64,8% 32,2% 2,6% 0,4% 100,0% 

Sociedade Civil 74,6% 24,6% 0,9% 0,0% 100,0% 
Total 67,2% 30,0% 2,4% 0,4% 100,0% 
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Usuários 34,6% 63,5% 1,9% 100,0% 

Poder Público não 

Usuário 
43,0% 55,2% 1,8% 100,0% 

Sociedade Civil 36,9% 60,4% 2,7% 100,0% 

Total 39,2% 58,8% 2,0% 100,0% 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Das análises apresentadas resulta que os membros dos comitês de bacias do Brasil observam 

claras tendências a ver os desafios do desenvolvimento sustentável como fortemente dependentes de 

soluções técnicas. Esta consideração aplica-se mais claramente ainda quando se trata dos aspectos 

específicos da gestão dos recursos hídricos no nível dos comitês de bacia. Neste contexto, esta 

concepção pode denotar certa limitação no modo de entender os desafios inerentes a se fazer a gestão 

de recursos que são objeto de interesses e valores diversos e muitas vezes conflitivos, e cujas causas 

dos problemas não são técnicas mas sociais. 

Assim, embora os membros do comitê prezem pela democracia no seu processo de gestão, 

mostram-se inclinados a legitimar decisões não negociadas se houver uma racionalidade técnica que o 

justifique. 

 Em relação à visão sobre os recursos naturais em si, embora os membros dos comitês sejam 

claramente sensíveis a valorar formas de vida não humana, observa-se um predomínio de percepção 

focada prioritariamente no interesse humano. 
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