UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA AMBIENTAL – PROCAM

FERNANDO MONTEIRO DA CUNHA

“Para além da participação: aprendizagem social na gestão de recursos hídricos”

São Paulo
2009

2

Fernando Monteiro da Cunha

“Para além da participação: aprendizagem social na gestão de recursos hídricos”

Tese apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Ciência Ambiental –
PROCAM-USP da Universidade de São Paulo,
para obtenção do título de Doutor em Ciência
Ambiental.

Orientador: Prof. Dr. Pedro R. Jacobi

São Paulo,
2009
3

4

FOLHA DE APROVAÇÃO

Autor: FERNANDO MONTEIRO DA CUNHA.

Título: Para além da participação: aprendizagem social na gestão de recursos hídricos

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental – PROCAM-USP da
Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Doutor em Ciência Ambiental.

Tese defendida e aprovada em ____/____/____, pela comissão julgadora:

Prof. Dr.: ___________________________________________________________________
Instituição: ______________________________ Assinatura: _________________________

Prof. Dr.: ___________________________________________________________________
Instituição: ______________________________ Assinatura: _________________________

Prof. Dr.: ___________________________________________________________________
Instituição: ______________________________ Assinatura: _________________________

Prof. Dr.: ___________________________________________________________________
Instituição: ______________________________ Assinatura: _________________________

Prof. Dr.: ___________________________________________________________________
Instituição: ______________________________ Assinatura: _________________________

5

6

DEDICATÓRIA

À

Renata

7

8

AGRADECIMENTOS

Nenhuma trajetória tão desafiadora quanto uma tese de doutorado deve ser trilhada sozinha.
Eu tive a grata satisfação de durante este percurso poder contar com o apoio de diversos
amigos.

Não é a praxe que me leva a abrir estes agradecimentos com uma referência especial ao Prof.
Pedro Jacobi. Pedro, mais do que a orientação nesta pesquisa, o sentimento que fica é o de
uma profunda e verdadeira amizade.

Sou grato a todos os meus amigos e colegas do Procam, e em especial àqueles com quem
compartilhei momentos fundamentais para ampliar minha compreensão, não apenas sobre o
tema desta tese, mas também sobre o “fazer ciência”

Um agradecimento especial às minhas amigas e colegas Luciana Travassos, pelos longos
papos e por discutir e compartilhar minhas inquietações durante a pesquisa e Marina Eduarte,
pela revisão do texto.

Agradeço também aos funcionários do Procam pelo auxílio com todas as questões
administrativas, nem sempre atraentes à mente de um pesquisador.

Não poderia deixar de agradecer ao meus colegas do Programa LEAD – Leadership for
Environment and Development, cujos encontros e discussões em muito contribuíram para
ampliar minha compreensão acerca dos desafios da sustentabilidade.

Por fim serei eternamente grato à minha família, que sempre me apoiou, incentivou e deu o
conforto e segurança necessários para “ir um passo além” na trajetória do meu
desenvolvimento pessoal.

9

10

“Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vamos juntos”

Provérbio Africano

11

12

RESUMO

MONTEIRO, F. Para além da participação: aprendizagem social na gestão dos
recursos hídricos. 2009. 194 fl. Tese (Doutorado) – Programa de Pós Graduação em Ciência
Ambiental – PROCAM, Universidade de São Paulo, 2009.

A gestão dos recursos hídricos passou por profundas transformações ao longo dos últimos
vinte anos. A crescente complexidade e interdependência dos problemas associados a
demanda e oferta por água em quantidade e qualidade adequadas levou ao aumento de
conflitos entre os atores sociais. A resposta institucional foi uma maior flexibilização das
normas que regulam o uso dos recursos hídricos. Estas reformas promoveram especificamente
a participação de um maior número de atores sociais nas questões relacionadas à água,
garantindo-lhes também maior poder no planejamento, gestão e implementação de políticas
públicas. O expoente desta tendência é a União Européia através da promulgação da Diretiva
Européia para a Água. Entretanto, maior participação é o primeiro passo para uma gestão
mais solidária e sustentável da água. Mais do que participação, é a capacidade de aprender
com “o outro” que amplia a possibilidade de soluções sustentáveis. Nesta pesquisa analisamos
os fatores e condições que transformam os espaços de participação em processos de
aprendizagem social, onde atores sociais modificam suas percepções e práticas sobre a água
promovendo uma gestão mais sustentável. Como exemplo, foram analisados dois estudos de
caso - um na Bélgica e outro no Reino Unido - onde foi promovida a implementação da
Diretiva Européia para a Água. Estes estudos de caso revelam que práticas de gestão
participativa não evoluem necessariamente para processos de aprendizagem social sendo que
liderança, facilitação profissional e a forma como se estabelecem as relações entre Estado e
Sociedade exercem um papel importante na promoção dessas mudanças.

Palavras-chave: aprendizagem social, participação, gestão de recursos hídricos.
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ABSTRACT

MONTEIRO, F. Beyond Participation: social learning in integrated watershed
management. 2009. 194 p. Thesis (Doctorate) – Programa de Pós Graduação em Ciência
Ambiental – PROCAM, Universidade de São Paulo, 2009.

Water management has undergone profound changes over the past twenty years. The
increasing complexity and interdependence of problems associated with water supply and
demand has led to increasing conflicts between social actors involved with water
management. The institutional response was a further reform of the rules governing the use of
water resources. These reforms promoted participation of a greater number of social actors
while guaranteeing them greater stakes in planning, management and implementation of
public policies. The spearhead of this trend is the European Union through the enactment of
the Water Framework Directive. However, increased participation is the first step towards a
more cohesive and sustainable water management system. More than participation, it is the
ability to learn together that allows for sustainable solutions. This research analyses the
factors and conditions that allows public engagement to go beyond participation and create
social learning processes, in which social actors exchange their perceptions and transform
their practices, leading to sustainable watershed co-management. Two case studies are
analysed, one in Belgium and another in the UK.

Key-words: social learning, participation, water resources management.
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Introdução
Tivesse George Orwell escrito sua Revolução dos Bichos cinqüenta anos mais tarde, talvez a
sorte dos habitantes da granja teria sido outra. Não que o mundo esteja livre de déspotas e
ditadores, mas experiências recentes têm mostrado que é possível transformar a maneira como
nos relacionamos com a natureza a partir das relações que estabelecemos entre nós mesmos.
Diferentemente da fazenda onde o ideal da convivência se converteu em opressão, as
iniciativas que nos permitem acreditar em uma relação mais justa, harmônica e sustentável
partem do princípio de que o que precisa mudar é, antes de mais nada, a forma como nos
relacionamos, convivemos e interagimos.

Já se tornou sabedoria popular a importância da comunicação para a superação de impasses.
Entretanto, o que a realidade mostra é que em certas ocasiões grupos de pessoas se encontram
em situação de conflito não por discordarem a respeito de uma determinada situação, mas por
que são incapazes de perceber o que não discordam. O diálogo é uma forma pela qual os
atores envolvidos nesses impasses podem estabelecer conversas significativas, ou seja,
conversas que permitam o surgimento de opções e alternativas inovadoras capazes de superar
- ou evitar - situações de conflito. O diálogo assume um papel central na construção de
ambientes de relacionamento interpessoais mais harmônicos e construtivos e que auxiliam a
construção de acordos. Quando existem possibilidades verdadeiras de troca, as pessoas são
capazes de ir além das posições defendidas e explorarem o campo dos interesses e
necessidades. Isso amplia o espaço das alternativas possíveis para superação do impasse e
estimula a aprendizagem coletiva entre os participantes.

Esta tese de doutorado trata especificamente de investigar como ocorrem estes processos. A
pesquisa se propõe a estudar os fatores e condições capazes de ampliar a capacidade de atores
sociais com interesses distintos promoverem o que se convencionou chamar de ações
concertadas para a gestão de recursos naturais.

Uma das grandes dificuldades existentes para que iniciativas de gestão integrada de recursos
hídricos assumam viabilidade no longo prazo é a baixa capacidade de resolução dos conflitos
inerentes ao processo. A permanência das situações conflitantes decorre, entre outros motivos,
da existência de diversos modelos mentais, crenças, valores e suposições que cada ator
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desenvolve sobre como o recurso comum deve ser gerenciado e o decorrente curso de ações
desencadeadas. Com isso queremos dizer que as representações construídas pelos atores sobre
como determinado recurso natural deve ser gerenciado muitas vezes são incompatíveis,
gerando conflitos e paralisações tanto nas iniciativas de conservação quanto nas de
desenvolvimento. Em outras palavras, a incapacidade dos diversos atores sociais em superar
essas diferenças leva a um resultado final pior para todos, geralmente comprometendo a
qualidade ambiental do recurso em questão.

Análises deste problema já haviam sido apresentadas tanto na figura da tragédia dos comuns
(Hardin, 1968) quanto nas possíveis soluções baseada na gestão de recursos de uso comum
(Ostrom, 1990). Entretanto, enquanto Hardin argumenta sobre a incapacidade de coordenação
entre os agentes envolvidos na tragédia, Ostrom nos convida a refletir sobre as alternativas
viáveis de construção de consensos, regras de uso compartilhado e co-gestão desses recursos.
O que nos parece ausente de ambas as análises é um olhar mais profundo sobre a origem
desses comportamentos, que como sugerimos acima e pretendemos desenvolver nesta tese de
doutorado, encontra-se na divergência (ou convergência) conceitual, simbólica e operacional
existente entre aqueles responsáveis e afetados pela gestão compartilhada da bacia
hidrográfica.

Trata-se, portanto de um processo interativo e que considera que através do diálogo e
comunicação autêntica entre stakeholders, existe a possibilidade e predisposição para
reconhecer a legitimidade do processo e compartilhar a responsabilidade pelos resultados
obtidos. Através de conversas significativas, participantes podem questionar suas próprias
certezas e estarem abertos às opiniões dos outros. Poderem acreditar que as soluções passam
pela construção de um modelo coletivo sensível à complexidade dos sistemas
socioambientais, negociar pontos de vista distintos e comunicar efetivamente suas idéias e
pontos de vista. Analisando de maneira mais detalhada, trata-se de reconhecer que atores
sociais têm a capacidade de aprender a partir de situações complexas.

No campo da gestão dos recursos naturais, e em especial na gestão de bacias hidrográficas,
avanços significativos têm sido obtidos no sentido de aproximar as representações individuais
a partir da integração de visões particulares para a criação de um modelo coletivo compatível
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aos modelos individuais. Ao construir uma representação comum sobre o sistema natural e
sua interação com a sociedade, os indivíduos responsáveis (ou afetados) pelo gerenciamento
daquele sistema ampliam as possibilidades de negociação e aprendizagem, pois partilham de
uma base comum.

A importância do diálogo e comunicação reflexiva para o melhor funcionamento da sociedade
e superação de conflitos já havia sido apresentada por Habermas (1984) segundo o qual cada
cidadão através de situações autênticas de diálogo exporia suas idéias, levando a uma
convergência entre as percepções e os significado dos problemas. Na visão de Habermas isso
acontece por que o diálogo permite que indivíduos exponham suas concepções mentais acerca
dos problemas sociais (entre outros). Ao transportar o diálogo do nível das posições para o
nível das concepções, ampliam-se as possibilidades de consenso. O que importa para
Habermas (1996) é a construção de consensos, que segundo ele somente são atingidos com
uma “radicalização da democracia”. Aqui, Habermas se refere à democracia enquanto um
sistema construído a partir da existência de um espaço público que dê suporte à reflexão,
intercâmbio de idéias e livre argumentação. Neste processo interativo e dialético, as idéias e
os argumentos se confrontam e se transformam. Esse “jogo” se traduz em realidade na
remodelagem dos conceitos, valores, crenças e ideais que os participantes trazem consigo e
que se transformam à medida que são expostos ao confronto de idéias. É nesse espaço de livre
troca de impressões e argumentos que as pessoas tem a oportunidade de aprender - ou seja, de
se transformarem a partir da influência e reflexão - e com isso chegarem a consensos.

Ao longo das últimas décadas, temos observado uma evolução no debate sobre a necessidade
de fortalecimento dos processos participativos de comunicação, negociação, planejamento,
implementação e controle, ou seja, da gestão de recursos comuns. Nesta tese de doutorado,
chamamos a este processo como governança. Não se trata apenas da construção de
arcabouços legais e da criação de normas, sistemas de controle, regulamentação e legislações.
Ainda que os arcabouços legais e normativos sejam fundamentais para a sustentabilidade dos
recursos naturais, há um outro ponto, igualmente importante que trata dos aspectos
interpessoais. Normas e regras só fazem sentido quando internalizadas e respeitadas, servindo
ao propósito de criar incentivos ou constrangimentos ao comportamento individual e coletivo
para a produção do bem comum. Regras e normas, entretanto, não surgem em um vácuo
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social. Para serem efetivas regras e normas devem ser a expressão dos valores coletivos do
grupo que a elas estará sujeito. É por este motivo que o processo de elaboração destas normas
deve ser o mais abrangente, participativo e representativo possível. Governança, portanto,
significa o estabelecimento de um sistema de regras, normas e condutas que reflitam os
valores e visões de mundo daqueles indivíduos sujeitos a esse marco normativo. A construção
deste sistema é um processo participativo e acima de tudo de aprendizagem. Neste estudo
sustentamos a tese de que a governança de recursos de uso comum é tão mais eficaz quanto
maior for a perspectiva da aprendizagem social. Sistemas de governança de sucesso estão
alicerçados sobre a premissa de que os atores sociais estão envolvidos, acima de tudo, em um
processo de aprendizagem social.

Entretanto, a gestão de recursos naturais tem sido tratada historicamente a partir de apenas
dois referenciais: o tecnocrata e o do mercado. Ambos os modelos, que serão apresentados em
maior detalhe a seguir, já deram sinais fortes o bastante da sua insuficiência para responder
aos desafios colocados pela crise ambiental. Insistir na idéia de que as soluções para a gestão
dos recursos naturais de uso comum devem ser pensadas exclusivamente a partir destas duas
abordagens seria um equívoco. O limite destes referenciais já foi comprovado pelo
esgotamento dos ecossistemas, sobre-exploração dos recursos naturais, crescente número de
conflitos e desigualdades de natureza socioambiental e mais recentemente pela constatação
irrefutável das alterações que estamos causando no clima global.

Parece-nos mais apropriado considerar outros referenciais conceituais. Em especial os que
considerem a importância do aspecto interativo entre os atores sociais, e que nos ajudem a
compreender a complexidade do problema a partir da sua causa e não das conseqüências. A
causa de boa parte dos problemas socioambientais está justamente na incapacidade de
construção de soluções compartilhadas entre as partes envolvidas. Entendemos que o processo
de construção coletiva dessas soluções é acima de tudo um processo de aprendizagem social.

O termo aprendizagem social1 vem ganhando espaço na literatura sobre gestão de recursos
naturais em particular por explicar processos de aprendizagem e mudança. Originalmente o
significado de aprendizagem social se refere à aprendizagem que indivíduos adquirem em
1

Tradução livre da expressão social learning.
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contextos sociais através da observação e imitação dos outros (Bandura, 1977). Esta
concepção original está embasada nos processos cognitivos pessoais e não considera os
processos coletivos como, por exemplo o desenvolvimento de significados e valores comuns,
que cria as condições para ações coletivas. Como apontam Röling & Woodhill (2001), para
que a essência da aprendizagem social aconteça e necessário uma progressão a partir dos
múltiplos processos cognitivos que acontecem ao nível do indivíduo para um patamar de
cognição múltiplo que se dá em processos grupais. Elaborações conceituais a respeito de
aprendizagem em grupo podem ser encontradas em Argyris & Schon (1978) e Senge (1994)
especialmente no estudo sobre mudança organizacional. Argyris (1976) descreve a diferença
entre aprendizagens de primeira e de segunda ordem2, e enfatiza a importância dos processos
cognitivos em grupo como promotores de aprendizagem de segunda ordem.

No que se refere à gestão dos recursos hídricos, a aprendizagem social é entendida a partir de
um referencial conceitual que pretende identificar quais são e como ocorrem os processos de
aprendizagem entre os atores envolvidos nos diversos níveis de gestão da bacia hidrográfica.
O foco está na aprendizagem da entidade social responsável pela gestão da bacia como um
todo a partir da compreensão de que se “aprende junto para gerenciar junto”. Essa abordagem
se ampara em um arcabouço produzido pela cooperação entre os múltiplos atores inseridos
em um determinado contexto social e ecológico, no qual as interações dão origem a resultados
específicos. Esses resultados, por sua vez, retro alimentam as interações e causam
transformações na estrutura e no contexto onde essas interações acontecem (Pahl-Wostl, C. et
al., 2007).

Transportar o debate do nível da resolução de problemas para o das causas significa um
avanço na busca de soluções mais duradouras e mais justas. Nesta pesquisa, utilizamos a
aprendizagem social como referencial conceitual para melhor compreender os avanços
alcançados em casos específicos de gestão compartilhada de recursos hídricos.

Aprendizagem social não é sinônimo de participação social. Ainda que a tese de que maior
participação social na formulação de políticas públicas promova resultados mais sustentáveis
2

Em situações de aprendizagem de primeira ordem, pessoas passam por reflexões sobre como ¨fazer o que já
fazem porém de maneira diferente¨. Situações de aprendizagem de segunda ordem remetem o indivíduo a
indagações do tipo ¨por que estou fazendo o que estou fazendo; e por que isso poderia ser feito de maneira
distinta¨. Processos de aprendizagem social são importantes por estimularem aprendizagens de segunda ordem.
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já tenha sido demonstrada em outras situações (Jacobi, 1989; 2000), a realidade mostra que
iniciativas de gestão pluralista fundamentadas exclusivamente na interatividade entre atores
sociais (diálogo) não raro se tornam experiências frustrantes e de baixo impacto. A
participação não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento para elaboração de políticas
públicas melhores. Quando esse resultado não é alcançado ou perceptível aos participantes,
cria-se um ambiente de fadiga de participação e desânimo. De maneira semelhante, a crença
na comunicação enquanto meio para superação das limitações institucionais e dos processos
políticos ao estilo de Habermas seguramente contribuiu com o ceticismo de alguns a respeito
de políticas participativas, principalmente quando se trata de situações de conflito profundo.

As duas observações sugerem a seguinte reflexão: não se trata de questionar a viabilidade do
modelo de democracia participativa em si, mas sim os processos pelos quais esses modelos se
deflagram e se desenvolvem. Aqui, pode-se considerar que para ter sucesso, alguns pontos
devem ser observados para que processos coletivos de gestão façam sentido: presença de
interesses distintos (mas não ao ponto de que impeçam a interatividade), independência entre
os atores sociais e possibilidades para comunicação construtiva. Os temas e problemas devem
ser tratados de forma que seja possível o diálogo. Se essas condições não existirem,
provavelmente iniciativas de democracia participativa não terão sucesso e outras formas de
negociação ou mesmo o confronto poderá ser mais produtivo (Warner, 2005).

Essa reflexão nos permite esboçar o problema da pesquisa: quais são os fatores e condições
necessárias para a emergência da aprendizagem social na gestão de bacias hidrográficas? A
hipótese aqui defendida é que em situações complexas como é o caso da gestão de bacias
hidrográficas, onde os conceitos, modelos mentais e simbólicos sobre o que a bacia
hidrográfica representa para cada ator social, assim como a forma pela qual a água deve ser
gerenciada são muito divergentes; a aprendizagem social pode se tornar um fator chave para a
superação dos desafios presentes na gestão compartilhada. Neste contexto, aprendizagem
social pode ser entendida como a resultante de um processo complexo e interligado entre os
seguintes componentes: o contexto formado pelo sistema de governança existente em
conjunto com o sistema biofísico; o processo, resultante das diversas práticas e relações entre
os atores locais e os resultados dessas interações, que retro-alimentam o contexto original na
forma de mudanças institucionais e alterações no ambiente natural. É através do
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compartilhamento de visões do mundo e de conhecimentos que os atores sociais constroem
um processo de aprendizagem social e se articulam em comunidades de prática. De maneira
mais específica, acreditamos que a aprendizagem social é influenciada pelos seguintes
elementos: a) a forma pela quais os problemas em questão são construídos, formalizados,
comunicados, entendidos e analisados pelos diversos atores sociais envolvidos no processo, b)
a maneira como a decisões são tomadas; c) as estratégias de negociação adotadas; d) a
natureza das regras básicas estabelecidas para coordenar o processo de interação; e) a
liderança necessária para coordenar o processo e f) o tipo de facilitação e moderação do grupo
e do processo (Craps, 2003).

A relevância desta pesquisa se verifica pelo fato de que é cada vez mais aceita a afirmação de
que para ser sustentável, o gerenciamento de recursos renováveis deve estar amparado na
construção de visões de mundo compartilhadas entre os diversos atores sociais envolvidos no
seu uso (Negowat, 2001). Com isto queremos dizer que o modelo mental que cada ator social
tem sobre uma bacia hidrográfica é particular e intransferível, o que torna difícil a construção
de consensos sobre a gestão, pois as visões de cada um sobre o recurso são muitas vezes
incompatíveis. Entretanto, os modelos mentais não são de forma alguma estáticos. Como
mencionamos acima, a interação e a troca de pontos de vista faz com que a maneira pela qual
os atores constroem a realidade também se altere. Quando o intercâmbio de experiências,
valores e visões de mundo ocorre através de processos dialéticos efetivos, a maneira como as
pessoas observam o mundo, como dão sentido ao que é observado, como tiram suas
conclusões e como agem também é influenciada.

Consensos necessitam da construção de uma visão compartilhada a respeito da dinâmica entre
o meio natural e social e as conseqüências desta interação e depende da existência de um
ambiente de aprendizagem coletiva que permita a comunicação desses modelos particulares e
o intercâmbio de pontos de vista.

Processos de gestão de recursos hídricos construídos de forma interativa e cooperativa têm a
vantagem de, se não unificarem, estabelecerem uma visão comum sobre a dinâmica
socioambiental da bacia hidrográfica. A construção de um modelo feita desta forma permite
ampliar as possibilidades de consenso e cooperação, uma vez que a construção mental de cada
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ator relevante para a gestão da bacia hidrográfica é o resultado de um processo de exposição
de visões e influência de pontos de vista que transformam a maneira como cada participante
entende não somente a questão, mas o seu próprio papel neste processo. A partir do
estabelecimento de um marco conceitual comum sobre a bacia hidrográfica, podemos
formular e testar cenários futuros. Estas são ferramentas importantes tanto no processo de
negociação quanto na tomada de decisões sobre políticas que afetam a gestão dos recursos
hídricos em uma bacia hidrográfica.

É justo afirmar que os ideais propostos pela aprendizagem social tendem a ter menor
ressonância e encontrarem maior resistência em países onde a tradição democrática ainda não
faz parte dos valores que moldam a vida social, o comportamento individual e a elaboração
das políticas públicas. Entretanto, essas palavras não são estranhas mesmo em contextos de
democracia jovem. Paulo Freire já havia antecipado a importância de processos de
aprendizagem como forma de emancipação social e política (Freire, 1987). Uma convergência
ideológica por trás dessas duas vertentes nos faz acreditar que o aprimoramento do referencial
conceitual sobre a aprendizagem social e de metodologias que facilitem o diálogo e ação
concertada entre os diversos atores podem contribuir para ampliar a cooperação, a superação
de conflitos e a emancipação de grupos marginalizados do uso dos recursos naturais.
Esta tese de doutorado está dividida da seguinte forma: no primeiro capítulo apresentamos as
relações entre aprendizagem social e comportamento cooperativo. Traçamos um paralelo
entre aprendizagem e capital social e explicitamos a importância do primeiro para o
fortalecimento do segundo. No segundo capítulo apresentamos as bases conceituais sobre
aprendizagem social. No terceiro capítulo fazemos uma análise do conceito de aprendizagem
social à luz dos pressupostos da democracia deliberativa com base na abordagem
habermasiana para concluirmos com uma reflexão a respeito da aplicação destes conceitos na
gestão dos recursos hídricos. No quarto capítulo apresentamos a metodologia de pesquisa e os
estudos de caso, escolhidos a partir da experiência européia de gestão compartilhada da água.
No quinto capítulo apresentamos e discutimos os resultados da pesquisa. Esta tese de
doutorado insere-se no contexto da pesquisa “GovÁgua - Governança Ambiental em Bacias
Hidrográficas Periurbanas em Áreas Metropolitanas - dinâmicas sociais, ambientais,
territoriais e institucionais” realizada através de um programa de cooperação entre dez
instituições de pesquisa e órgãos governamentais do Brasil, Bolívia, Chile, Holanda, França e
Reino Unido.
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1. Aprendizagem Social: um novo paradigma para a gestão de recursos
naturais
A atenção destinada à aprendizagem social na gestão compartilhada de recursos naturais pode
ser justificada tanto por razões práticas quanto ideológicas. Participação se tornou uma
prerrogativa chave na formulação de políticas ambientais, tanto em nível local quanto
internacional, e muitos recursos estão sendo alocados para a instauração dos requerimentos
legais necessários à participação, como por exemplo, o SIGRH - Sistema Integrado de Gestão
de Recursos Hídricos - no Brasil ou a experiência européia através da Water Framework
Directive3 (EU, 2000). Esta premissa está baseada na idéia de que o princípio básico das
sociedades democráticas é “permitir que todos os cidadãos participem o máximo possível da
vida social, política e econômica, garantindo que as pessoas tenham o destino de suas vidas
em suas próprias mãos” (Benn, 2000). Para ser bem-sucedida, a “participação social deve
contribuir de maneira positiva para as qualidades democráticas de nossa sociedade. A
aprendizagem social é um conceito que pode esclarecer como a participação pública pode
atingir esses fins” (Webler, 1995).

Uma justificativa mais operacional à necessidade de abordagens pluralistas na gestão da água
aponta para a complexidade e incertezas associadas ao atual uso e dinâmica dos recursos
hídricos. Novas formas de governança, como por exemplo, a gestão de bacias hidrográficas
por comitês de bacias, e orientadas a partir da lógica da participação e da flexibilidade e
baseadas em aprendizagem social e experimental entre múltiplos atores podem preencher as
lacunas deixadas pelas soluções técnicas e econômicas, que historicamente – e de maneira
isolada - delinearam as políticas de recursos naturais, em particular a água (Craps, 2003).

A relevância de incluir diferentes perspectivas para a superação dos desafios na gestão da
água se torna clara quando analisamos a insuficiência das abordagens tecnológica e

3

A WFD - Water Framework Directive (Diretiva Européia para a Água) é a legislação mais importante sobre
recursos hídricos produzida pela Comissão Européia, e que fornece as bases e referências para a gestão
sustentável da água nos Estados-Membros durante os próximos anos. A WFD exige que todos os cursos d’águas
situados dentro das bacias hidrográficas européias atinjam o nível de qualidade mínimo estipulado pela
legislação ate 2015 e estabelece ainda as metas ambientais e ecológicas para as águas superficiais. A diretiva
impõe aos Estados-Membros o incentivo à participação ativa de todas as partes interessadas como prerrogativa
de execução. Estabelece ainda que a consulta pública é fundamental durante a produção, revisão e atualização
dos planos de gestão das bacias hidrográficas, que formam o tema central da diretiva. Para que a consulta e
participação pública sejam significativas as pessoas devem ter informações e compreensão básica das principais
características da diretiva e de como esta se relaciona com a situação e especificidades locais (EU 2000).
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econômica. A perspectiva tecnológica da escassez de água se traduz nos esforços técnicos
orientados para um uso mais eficiente da água: na irrigação, novas variedades de cultivares
que requerem menos água, e práticas agronômicas que são mais eficientes no uso e manejo da
água. Mas a preocupação não está apenas relacionada aos sistemas produtores de alimentos e
como estes usam os recursos hídricos, mas também – e principalmente – a produtividade,
sustentabilidade e estabilidade do ciclo hidrológico, isto é, a precipitação, evaporação,
retenção, infiltração e purificação que ocorre nas bacias hidrográficas e outros sistemas
hidrológicos como lagos, aqüíferos e pântanos. A perspectiva tecnológica inclui o desenho de
práticas de manejo que permitam o uso sustentável desses ecossistemas (Roling & Woodhill,
2001).

A perspectiva econômica da escassez de água inclui a internalização dos custos efetivos no
preço da água, nos sistemas de distribuição, no sistema de tratamento (ou na sua ausência) e
nos prejuízos causados aos ecossistemas, onde o custo desta degradação não é contabilizado.
As ações resultantes desta perspectiva são baseadas na valoração, políticas fiscais e de preço,
regulamentação, etc. A perspectiva econômica se torna difusa na medida em que a dimensão
política associada a sistemas complexos de subsídios, taxas e regulamentações causa
distorções e imperfeições que se manifestam na degradação do recurso natural (Roling &
Woodhill, 2001).

A terceira perspectiva, à qual essa pesquisa se alinha diretamente, aborda a escassez de água a
partir das interações humanas. Existem limites à capacidade das soluções que a perspectiva
técnica pode oferecer. De maneira similar, o mercado freqüentemente falha em prover
soluções justas ou simplesmente sustentáveis. Faz-se necessária uma terceira alternativa que
supere a insuficiência das soluções técnicas e de mercado. A resposta a essa lacuna pode ser
encontrada nas interações ou de maneira mais clara, no diálogo.

Para tanto, torna-se

importante desenvolver e aperfeiçoar os mecanismos de negociação, resolução de conflitos,
aprendizagem social, consensos e ação coletiva, que formam a base de uma abordagem
interativa de gestão de recursos naturais. É somente através desta perspectiva interativa,
baseada no diálogo e na aprendizagem, que podemos evitar situações de jogos de soma zero e
seguir em direção ao campo das soluções compartilhadas (Roling & Woodhill, 2001).
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A perspectiva interativa promove um campo fértil para explorarmos o conceito de diálogo. É
no campo das interações que se potencializam as oportunidades para o consenso,
comprometimento, acordos e ação coletiva entre atores que dispõem de visões, objetivos,
referenciais simbólicos concorrentes ou simplesmente distintos, mas que buscam - e ao
mesmo tempo - a utilização da maior parte dos recursos hídricos atualmente disponíveis.

Como podemos observar, o ponto central desta discussão trata da superação dos obstáculos
que impedem a ação coletiva. Nesse sentido, uma melhor compreensão do que entendemos
por cooperação se faz necessária, para em seguida elaborarmos nossa reflexão sobre como a
interação, vista através da lente da aprendizagem social, nos oferece elementos para melhor
entender e superar os desafios da ação coletiva.

1.1 Cooperação e entraves à ação coletiva
O problema da cooperação social vem ganhando espaço crescente entre sociólogos,
economistas e cientistas políticos contemporâneos. Por que ocorrem situações em que os
indivíduos não cooperam entre si e falham na tarefa de produzir benefícios coletivos que
poderiam melhorar o bem-estar de todos os membros da sociedade? As formulações mais
estruturadas e discutidas desse problema são a “tragédia dos comuns” (Hardin, 1968), a lógica
da ação coletiva (Olson, 1999) e o dilema do prisioneiro (Axelrod, 1984). Na falta de
coordenação e compromisso mútuo, aumentam as possibilidades para o comportamento não
cooperativo, o que torna inviável a obtenção do bem coletivo.

A incapacidade de cooperar não significa necessariamente ignorância ou irracionalidade.
Certamente, as pessoas percebem que a sua situação estaria melhor se todos cooperassem para
o bem comum. A parábola do filósofo inglês David Hume explicita muito bem as dificuldades
da cooperação.
“Teu milho está maduro hoje; o meu estará amanhã. É vantajoso para nós
dois que eu te ajude a colhê-lo hoje e que tu me ajudes amanhã. Não
tenho amizade por ti e sei que também não tens por mim. Portanto, não
farei nenhum esforço em teu favor; e sei que se te ajudar esperando
alguma retribuição, me decepcionarei, pois não poderei contar com a tua
gratidão. Então, deixo de ajudar-te; e tu me pagas na mesma moeda. As
estações mudam; e nós dois perdemos nossas colheitas por falta de
confiança mútua” (Hume, 1740 apud Putnam, 1993).
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O exemplo de Hume permanece atual através dos tempos. A partir dele, fica clara a
importância da confiança como um fator chave na predisposição dos indivíduos a agir
coletivamente. Quando o interesse próprio supera a confiança, o resultado obtido é menos
satisfatório do que poderia ter sido, para ambas as partes. Shepsle resume com clareza o
raciocínio em questão: “eu faria, se você fizesse; mas como eu não confio em você, eu não
faço” (Shepsle, 1997).

A imagem e implicações de um mundo sem cooperação entre os indivíduos já foi formulada
em “O Leviatã”, de Hobbes. Entretanto, um simples olhar sobre a essência da natureza
humana e das suas interações, nos permite dizer que atitudes de cooperação de fato
acontecem. A cooperação pode ocorrer ainda que os indivíduos não tenham internalizado
atitudes pacíficas e altruístas, ou ainda que não pese sobre seus ombros a espada do Leviatã
hobbesiano (Shepsle, 1997).

Para melhor compreensão dessa questão, é importante definirmos com rigor os termos aqui
empregados. No contexto em análise, as relações de confiança ocorrem principalmente entre
pessoas que mantém algum tipo de relacionamento. Excluindo-se as relações de confiança
baseadas no amor e na amizade, temos uma forma de relação de confiança - essa é a que nos
interessa. Imaginemos que “A” poderá confiar em “B” não porque ambos têm um
relacionamento em comum, mas por que “A” mantém relacionamentos com outras pessoas, e
que podem ser ameaçados caso “A” descumpra suas obrigações com “B”. Ou seja, as pessoas
e instituições se tornam confiáveis porque isto lhes agrega valor, ou algum tipo de benefício
no círculo social em que convivem. Romper com os laços de confiança significa abrir mão
dos potenciais benefícios que esse convívio pode lhes oferecer (Hardin, R. 1982).

Se a falta de cooperação é resultado da falta de confiança, e se concluímos que as pessoas se tornam
confiáveis porque isso lhes garante potenciais benefícios dentro do seu círculo social, então,
poderíamos dizer que a cooperação é tanto mais freqüente quanto mais fortes forem os costumes,
regras, procedimentos; assim como as normas, valores, atitudes, crenças e interações dentre um
determinado grupo de pessoas, uma vez que o exercício repetido desses padrões de comportamento
aumenta a confiança entre os indivíduos.
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A impossibilidade de os indivíduos empreenderem ações coletivas tem suas formulações mais
conhecidas nos problemas mencionados acima: a tragédia dos comuns, a lógica da ação
coletiva e o dilema do prisioneiro. Cada um, a sua maneira, procura demonstrar o que é
conhecido no jargão da teoria dos jogos como “o paradoxo da cooperação”. No exemplo de
Hume, o paradoxo pode ser entendido da seguinte forma: nenhum dos fazendeiros está
disposto a ajudar o outro; o resultado é que o comportamento racional egoísta de ambos
produz uma situação final menos desejável para ambos do que a situação alternativa
produziria (Shepsle, 1997).

O paradoxo da cooperação também se verifica em outras situações. O problema conhecido
como “a tragédia dos comuns” foi inicialmente formulado pelo biólogo Garett Hardin.
Segundo o autor, os indivíduos se deparam com situações trágicas criadas não por influências
externas, mas por atitudes aparentemente coerentes e ingênuas de diversos atores agindo
isoladamente. Na sua parábola, Hardin sugere que imaginemos uma pastagem onde o acesso é
livre. Indivíduos são então encorajados a adicionar animais ao campo, visando aumentar sua
riqueza. Entretanto, para cada animal adicionado ao rebanho, uma pequena parcela de pasto é
degradada. Apesar de a parcela degradada ser relativamente pequena em comparação ao
ganho do pecuarista, se todos agirem dessa forma, o pasto será destruído. E, dotados de
racionalidade, os indivíduos tenderão a aumentar seus rebanhos. É nesse ponto que se
configura a tragédia – os indivíduos adotam uma postura de aumentar seus rebanhos de forma
ilimitada, em um ambiente limitado, levando, de forma inexorável, à destruição total desse
bem (Hardin, G. 1968).

O dilema do prisioneiro também é um problema clássico de conflito e cooperação no qual dois
prisioneiros, mantidos em celas separadas, têm a chance de cooperar ou denunciar o outro
(Epstein, 1995). Ambos sabem que se cooperarem, a acusação não terá muitas provas e ambos
receberão uma pena de apenas um ano cada. Se somente um denunciar o outro, o que denunciou
recebe a liberdade condicional e o que cooperou recebe pena de morte. Se os dois denunciarem,
ambos ganham dois anos de prisão cada. Dados estes ganhos (payoffs) existe uma tendência de
cada um denunciar, quando na verdade a melhor solução seria a cooperação. O dilema do
prisioneiro causa enorme atração entre os acadêmicos por desafiar a crença fundamental de que
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o comportamento de indivíduos racionais leva indistintamente a resultados racionais (Ostrom,
1990).

Uma idéia semelhante já havia sido postulada por Olson, com o objetivo de tratar a questão da
lógica da ação coletiva entre atores sociais e refutar a dedução natural de que, se os membros de
um determinado grupo têm um interesse ou objetivo comum, e se todos eles ficarem em melhor
condição caso esse objetivo seja atingido, todos os indivíduos deste grupo, atuando
racionalmente, vão agir para a consecução deste objetivo. O autor demonstra que isso não ocorre
naturalmente. A menos que se trate de um grupo relativamente pequeno, ou que haja alguma
forma de coerção, os indivíduos não agirão de forma a promover os interesses coletivos. Ou seja,
mesmo que todos os membros de um grupo sejam racionais e compartilhem dos mesmos
objetivos, ainda assim eles não agirão voluntariamente para promover esses objetivos (Olson,
1999).

Olson apóia-se na premissa que, se um indivíduo não puder ser excluído de obter os benefícios
coletivos, uma vez que esses benefícios estejam disponíveis, terá pouco compromisso em
contribuir coletivamente para a sua consecução. Na verdade, os conceitos embutidos na tragédia
dos comuns de Hardin, na lógica da ação coletiva de Olson, ou no dilema do prisioneiro,
compartilham no cerne de suas premissas o problema reconhecido como free-rider, ou carona.
Sempre que um indivíduo não puder ser excluído dos benefícios gerados por outros, cada um se
verá estimulado a não contribuir coletivamente, e sim “pegar carona” nos esforços dos outros. Se
todos os indivíduos agirem desta forma, o benefício coletivo não será produzido (Ostrom, 1990).

Partindo desta lógica, diversos autores argumentaram que, em função da ocorrência de
comportamentos do tipo carona, os problemas ambientais não poderiam ser resolvidos com
soluções baseadas na cooperação entre atores, dada as características de uso concorrencial
típica dos recursos naturais. Ou seja, muitos dos recursos naturais, como é o caso dos recursos
hídricos, comportam-se como recursos de propriedade comum, uma classe de recursos para o
qual a exclusão de outros usuários é difícil e o uso conjunto envolve subtração do recurso, o
que favoreceria entre os indivíduos o comportamento do tipo carona (Feeny, 2001).
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Isto levou ao surgimento de algumas teses que sustentavam que a solução para o
gerenciamento deste tipo de recursos necessariamente deveria passar por métodos coercitivos,
através da regulamentação governamental, ou da privatização de áreas naturais, o que
eliminaria o problema dos “comuns” (Hardin, 1968; Ostrom, 1990).

Ostrom demonstra que uma regulamentação externa, incumbida de determinar a taxa de
apropriação de cada indivíduo, e com punições previstas àqueles que agirem de forma nãocooperativa, somente atingiria o ótimo na alocação e apropriação deste recurso se o órgão
regulador estivesse em um cenário de informações perfeitas sobre o comportamento de cada
um dos indivíduos, e com a capacidade de puni-los. Como as agências governamentais não
dispõem de informações perfeitas nem tampouco exibem ampla capacidade de comando e
controle que as possibilite agir sempre da forma correta, as diferentes probabilidades de serem
ou não punidos faz com que os indivíduos optem por agir de forma não cooperativa, na
expectativa de conseguirem um retorno individual maior (Ostrom, 1990).

A alternativa citada para evitar-se a tragédia dos comuns seria a privatização destes bens. Por
esta lógica, a única forma de se evitar a degradação de bens comuns em recursos naturais é a
eliminação deste tipo de bem pela criação de um sistema de propriedade privada, uma vez que
este sistema elimina a ineficiência implícita na idéia de que “o que é de todos não é de
ninguém”. Mas não fica clara a idéia sobre como seria feita essa privatização em casos cujo
bem comum não se trate, por exemplo, de um espaço geográfico, onde a solução seria dividilo e entregá-lo aos indivíduos. No caso da maioria dos bens comuns, como por exemplo, a
água, essa divisão simplesmente não faz sentido (Ostrom, 1990).

Mas ao aplicarmos o raciocínio de Ostrom aos recursos naturais, percebemos que a tragédia
pode ser evitada. A autora sugere que, na medida em que os bens comuns são recursos cujo
consumo de uma unidade por um indivíduo exclui dos outros a possibilidade de consumo
desta mesma unidade, além de apresentarem forte tendência ao esgotamento, os indivíduos
que dependem deste recurso para sobrevivência estão fortemente preocupados com quem
mais o consome, quanto utiliza e com que freqüência e tecnologia se apropriam deste recurso,
mesmo sendo eles também agentes preocupados com a sua preservação. Uma segunda
condição fundamental diz respeito ao acesso. Quanto mais custoso e de difícil restrição for o
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controle ao acesso, maiores serão as chances de este recurso se esgotar, a menos que os
indivíduos sejam capazes de estabelecer novos arranjos institucionais e estabelecerem regras
para o inter-relacionamento que oriente a ação coletiva (Ostrom, 1990).

Ostrom nos permite concluir que, a partir do momento em que diferentes atores que se
encontram em uma situação de interdependência com relação a um dado bem comum,
consigam promover a auto-organização e auto-regulamentação, para obterem benefícios
coletivos, superando desta forma a tentação de assumirem comportamentos do tipo “carona”,
então este grupo, mesmo com interesses não alinhados, pode chegar a uma situação desejável
no que diz respeito ao uso de bens comuns (Ostrom, 1990).

Há então uma solução ao paradoxo da cooperação, que não passa necessariamente pelo
modelo centralizador nem privatizante, mas sim pela capacidade dos indivíduos em
estabelecer regras, ou ainda normas de conduta. Estas são fruto das interações, diálogos e
acordos feitos entre os participantes e co-gestores do recurso em questão. Acordos melhores e
sistemas de controle mais efetivos são mais prováveis de serem construídos em um ambiente
que promova relações construtivas e de aprendizagem.

Através dessas regras, ou instituições, entendidas como os limites que orientam a ação
humana, definidas e contratadas coletivamente, onde os custos individuais e os benefícios
coletivos são previamente estabelecidos, é que grupos de indivíduos têm demonstrado
capacidade de auto-gestão de recursos naturais com um razoável nível de sucesso por longos
períodos de duração (North, 1990; Ostrom,1990).

Vemos que os fatores fundamentais que possibilitam a superação dos dilemas da ação coletiva
se referem a padrões de comportamento que fazem com que indivíduos de um determinado
grupo social consigam agir de forma cooperada e coordenada. No caso específico dos
organismos gestores de recursos hídricos, uma particularidade é especialmente relevante: os
atores sociais dispõem de referenciais conceituais e simbólicos, valores e objetivos, poder e
capacidade de articulação e influência distintos. Por exemplo, em uma situação típica de
gestão de bacia hidrográfica, poderíamos identificar governos locais, empresários,
movimentos sociais, moradores, acadêmicos, organizações da sociedade civil, grupos étnicos,
38

produtores rurais, e outros atores sociais. E razoável supor que cada um desses grupos tem
interesses, visões de mundo e prioridades próprias com relação ao uso e preservação da bacia
hidrográfica. Entretanto, a capacidade de estabelecer um diálogo que permita diminuir essa
distância e criar as bases para acordos, compromissos e consensos, está relacionada com as
possibilidades de esses mesmos atores sociais aprenderem em grupo, ou seja, de explorarem
as oportunidades de aprendizagem social. No caso da gestão de recursos hídricos, essa
situação se reflete claramente na formas como Estado e Sociedade estabelecem e mantêm
suas relações.

1.2 Sinergia entre Estado e Sociedade
A sinergia entre Estado e Sociedade pode ser um grande catalisador para o desenvolvimento.
A efetividade das redes de engajamento cívico entre cidadãos e agentes públicos para a
promoção de políticas públicas nos estimula a compreender melhor sob que condições a
relação entre o público e o privado contribui para criar situações favoráveis ao
desenvolvimento. As formulações aqui apresentadas sobre o tema da sinergia estão fortemente
inspiradas nos trabalhos de Peter Evans 4.

A distância que separa a esfera pública da privada foi diversas vezes considerada como
fundamental para o desenvolvimento. Max Weber já havia demonstrado a importância de uma
burocracia estatal robusta, competente e eficaz, e isolada dos interesses privados, como prérequisito de um Estado forte, capaz de promover o desenvolvimento e evitar sua cooptação e
apropriação por interesses privados (Weber, 1999).

Por outro lado, economistas neo-liberais tentaram minimizar o papel do Estado na explicação
de fenômenos econômicos, como por exemplo, os tigres asiáticos, quando enfatizaram a
importância da desregulamentação dos mercados, incentivo à concorrência e integração
internacional e importância do Estado mínimo. O cenário de crise internacional que se iniciou
em 2008 e a falência de diversos mecanismos de mercado que sustentaram esta opção política

4

Peter B. Evans (1944 -) é sociólogo e cientista político, professor de sociologia na Universidade da Califórnia,
Berkeley. Evans tem publicado amplamente sobre as relações estado e sociedade, desenvolvimento econômico
industrial no Brasil e na América Latina, sociedade civil, bem como questões internacionais de desenvolvimento.
Também pública artigos relacionados à literatura sobre economia política internacional
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nos levam a repensar a tese de que quanto menos Estado melhor, como pressupunha a cartilha
neoliberal.

O que a teoria da sinergia Estado – Sociedade nos ensina é que a relação entre estes dois
atores não é uma relação de soma zero, e que governos ativos juntamente com comunidades
organizadas podem fortalecer mutuamente suas capacidades de promover desenvolvimento
(Evans, 1997).

A interação entre o público e o privado pode assumir uma diversidade de formas. Uma
maneira freqüente de demonstrar esta relação está contida na idéia da complementaridade.
Trata-se de uma forma convencional de se traduzirem as relações mútuas entre Estado e
sociedade, a partir de uma clara divisão do trabalho. O governo está capacitado a oferecer
uma certa quantidade de bens e serviços que complementarão as atividades específicas
realizadas mais eficientemente pelos atores privados. A combinação na oferta destes bens e
serviços entre os dois atores resulta em uma situação melhor do que se cada um dos dois
tivesse que promovê-los sozinho. Esta noção de complementaridade entre atribuições dos
setor público e privado está bem resolvida pelos atuais paradigmas da administração pública e
a literatura oferece diversos exemplos a respeito desta modalidade de coordenação entre
Estado e sociedade (Tendler, 1997; Ostrom, 1991; Evans, 1997).

A outra forma de sinergia entre Estado e sociedade, e que nos interessa aqui, está contida na
idéia de autonomia inserida – laços e vínculos que unem cidadãos engajados em atividades
cívicas a funcionários públicos, diminuindo assim a fronteira que divide o público do privado.
A idéia de autonomia inserida sugere uma maior articulação e co-responsabilização entre
atores públicos e privados. Diferentemente da noção de complementaridade, onde o que
marca a diferença entre os atores é a divisão do trabalho, aqui se trata de um envolvimento
direto da burocracia estatal junto a atores da sociedade civil na coordenação e operação de
sistemas de gestão pública, numa perspectiva de cooperação para a consecução de bens
coletivos (Evans, 1997). O que permite ao grupo atingir altos níveis de eficiência nos
programas e políticas é a amálgama existente entre o público e o privado, evidenciada pela
existência de uma densa rede de relações sociais entre funcionários públicos e representantes
da sociedade civil (Lin, 1989; Evans, 1997).
40

A explicação para a evidência da sinergia, e em especial de autonomia inserida, é a sua
capacidade em reduzir a grande distância que separa a esfera pública da privada. Tendler
demonstra como o programa de saúde pública realizado no Estado do Ceará foi beneficiado
pela relação de proximidade entre os 7 mil agentes de saúde contratados pelo governo e as
comunidades atendidas, que ao construírem uma relação de confiança com seus “clientes”,
passaram de uma situação - quando nem era permitida a sua presença dentro da residência do
beneficiário, a uma outra, na qual os agentes de saúde eram solicitados a executar atividades
fora da sua responsabilidade. Isto fortaleceu os vínculos individuais e aumentou o senso de
comprometimento entre agentes de saúde e comunidade, aumentado a eficiência geral do
programa (Tendler, 1997).

No exemplo citado acima, como em outras ocasiões mencionadas na literatura (Lin, 2001;
Evans, 1997), as redes de confiança e colaboração criadas entre o poder público e a sociedade
civil expandem as fronteiras da relação público-privado, e tornam mais próximos Estado e
sociedade. Se por um lado a evidência da sinergia depende da existência de um aparato
burocrático estatal predisposto a esta aproximação sinérgica; do outro, a capacidade da
sociedade civil em empreender ações coordenadas orientadas para a produção de benefícios
coletivos é igualmente importante.

O fortalecimento dos vínculos e na qualidade das relações entre público e privado, em
especial no que diz respeito ao fornecimento de serviços sociais, ações de desenvolvimento e
gestão de recursos de uso comum está associado ao capital social existente nesses espaços. Há
uma substancial literatura que associa o desempenho institucional à existência de maiores
acúmulos de capital social em determinados grupos (Monteiro, 2004).

1.3 Capital social e desenvolvimento institucional
Ao longo da última década do século XX, tivemos a oportunidade de acompanhar a
popularização do termo “capital social”. Assim como em outras áreas, as ciências sociais
também podem ser vítimas de modismos. De fato, não é raro no universo científico o
surgimento de idéias, termos ou conceitos dotados de pouca modéstia e muita pretensão.
Porém, não acreditamos ser este o caso. Os benefícios promovidos pelo capital social já são
bastante conhecidos, tanto ao nível micro como macro das esferas social e política (Isham,
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2000; Hooghe & Stolle 2003). Estudos como o de Putnam (1993) mostram a importância das
redes de capital social no fortalecimento de uma base social pautada por lógicas de coesão,
cooperação e articulação.

O conceito não é propriamente novo aos sociólogos. A idéia de que envolvimento e participação em
grupos pode trazer conseqüências positivas individuais e coletivas já havia sido postulada por
autores como Hume, Durkheim e Tocqueville. Para Tocqueville, um dos principais motivos do bom
funcionamento da democracia na América era a alta capacidade dos cidadãos americanos de
participar em associações (Tocqueville, 1977).

A forma como aqui empregamos o conceito de capital social está associada à importância das
relações sociais nos processos de desenvolvimento. De maneira geral, há um consenso na literatura,
segundo o qual capital social refere-se à habilidade que os atores desenvolvem em garantir
benefícios através de associação em redes de relações sociais ou outras estruturas sociais sustentadas
por confiança recíproca, normas e costumes. O capital social é a argamassa que mantém as
instituições coesas e as vincula ao cidadão visando a produção do bem comum; e há uma crescente
suposição, mesmo entre economistas bastante materialistas, de que fatores de origem social, cultural
ou mesmo psicológica contribuem para resultados maiores do que a soma das suas partes, e que
causas não-materiais exercem efeitos materiais significativos (Araújo, 2003; Coleman, 1990;
Putnam, 1993; Portes, 1998; Ostrom, 1990; Bordieu, 1985; Uphoff, 2000).

1.4 Capital social e influência na ação coletiva
Diversos autores (Adler, 2000, Putnam, 1993; Lin, 2001) analisam o capital social a partir das
redes de atores coletivos. Nessa perspectiva, o capital social é visto como um bem social,
resultante das conexões e acesso dos atores sociais aos recursos existentes nas redes ou grupos
dos quais fazem parte. Essa é uma perspectiva mais comumente difundida entre cientistas
políticos e economistas do desenvolvimento

Inúmeras experiências práticas já demonstraram que não considerar a dimensão social nos
processos de desenvolvimento, como normas, costumes, cultura, valores, motivação ou
solidariedade levaram a resultados pouco desejáveis ou até mesmo a enormes fracassos. Desta
forma, é importante para nossa análise aprofundar a compreensão sobre o que é capital social,
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uma vez que a maioria das formulações sobre esse conceito têm se restringido mais a
exemplificações dos seus efeitos do que à construção de um aparato conceitual consistente
(Uphoff, 2000).

Todas as formas de capital podem ser compreendidas como bens de diversas naturezas que
exercem a função de produzir benefícios. Esses benefícios tornarão o processo produtivo
futuro mais eficiente, efetivo, inovador, ou simplesmente maior. Poderíamos então associar o
conceito de capital social ao conjunto de bens sociais, psicológicos, cognitivos e institucionais
que possibilitam a produção de comportamento cooperativo mutuamente benéfico (Uphoff,
2000; Krishna, 2000).

Entretanto, a interpretação exata sobre o que é efetivamente capital social ainda é um espaço
aberto para intensos debates. Essa diversidade conceitual começa a ser sistematizada a partir
da formação do Grupo de Capital Social, uma iniciativa do Banco Mundial, em janeiro de
1999, que delineia o conceito em três grandes categorias (Grootaert & Bastelaer 2002).

A primeira categoria, também chamada de comunitária, associa capital social a organizações
locais, grupos cívicos, e redes informais que nutrem as normas de confiança e reciprocidade,
necessárias para o comportamento cooperativo. Neste sentido, a coesão interna do grupo é
sinal de um maior capital social. A terminologia comumente utilizada para este tipo de capital
social é o bonding social capital, ou seja, a capacidade aglutinadora dos membros de um
grupo social.

A dimensão quantitativa adotada por essa categoria baseia-se na simples

densidade de clubes de serviço, associações e outros grupos sociais. (Woolcock, 1999).

A segunda categoria agrega à primeira a importância das ligações tanto verticais quanto
horizontais entre pessoas de um mesmo grupo quanto com outros grupos. A idéia aqui
implícita é a capacidade dos grupos em estabelecer pontes, ou na terminologia bridging social
capital. As pontes com outros grupos configuram a capacidade de interlocução com outras
realidades, permitindo que um determinado grupo acesse fontes de recursos externas a sua
composição (Woolcock, 1999).
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A terceira categoria, chamada de institucional, agrega às duas primeiras os aspectos políticos
e sociais que vão moldar a estrutura social e permitir que as normas de cooperação e
reciprocidade se desenvolvam. Diz respeito especificamente ao acesso e interferência que os
grupos sociais têm sobre organizações formais como o governo, sistema judiciário ou
empresas. Esta categoria assume que além de coesão interna e da capacidade de interagir para
além das suas fronteiras, o engajamento com instituições formais é crucial para aumentar a
capacidade de o grupo social agir em prol de seus interesses coletivos (Woolcock, 1999).

Tabela 1. Três perspectivas sobre Capital Social: principais atores e implicações para políticas públicas
Perspectiva

Principais atores

Políticas Públicas

1) Visão comunitária
Associações locais

Sociedade civil
Voluntariado
Grupos comunitários

“Small is beautiful”
Valorização do voluntariado

1) Visão de Redes
Laços intra (fortes) e inter
(fracos) comunitários

Empreendedores
Grupos de negócios
“Gestores de informação”
Grupos comunitários

Descentralização
Criação de áreas de negócios
Federações da Sociedade Civil

1) Visão Institucional
Redes comunitárias e
relações estado-sociedade

Setores público e privado
Estruturas sociais, governança
Regras formais e informais

Co-produção, complementaridade,
cidadania, accountability, participação,
sinergia

Fonte: Woolcock (1999).

A manifestação do capital social como um fenômeno observável está fundamentada em dois aspectos
principais: a associação em redes ou outras formas de organização horizontal, o que retrata a
predisposição cívica dos indivíduos; e a existência de confiança mútua e reciprocidade entre esses
indivíduos, o que dá suporte a essa construção (Putnam, 1993).

Esta observação nos permite entender o conceito de capital social a partir de duas categorias:
estrutural e cognitivo. Estas duas categorias estariam presentes, em maior ou menor quantidade
e em distintas proporções, em cada uma das perspectivas apresentadas anteriormente.

A

categoria estrutural está associada às diversas formas de organização social e de instituições
locais, tanto formais quanto informais, que atuam como instrumentos para o desenvolvimento
comunitário, como por exemplo, papéis, regras e procedimentos, assim como as redes de
relações sociais que favorecem a cooperação. O capital social estrutural é construído através de
associações horizontais e redes sociais que mantenham processos de tomada de decisão
transparentes e coletivos, lideranças responsáveis e práticas coletivas (Uphoff, 2000).
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A categoria cognitiva é resultante de processos mentais reforçados pela cultura e ideologia de
um grupo, ou mais especificamente por normas sociais, valores, atitudes e crenças, que por
sua vez também contribuem para o comportamento cooperativo. Dentre esses valores
incluem-se a confiança, solidariedade e reciprocidade, que compartilhadas entre os membros
do grupo, criam as condições para que os indivíduos trabalhem para o bem comum (Uphoff,
2000).

Os elementos constitutivos da primeira categoria favorecem a cooperação e o desempenho
institucional, pois reduzem os custos de transação ao estabelecerem padrões de
comportamento e de interações que tornam mais prováveis e desejáveis os resultados da ação
coletiva. Os componentes da segunda categoria tornam os indivíduos mais predispostos a
cooperar, pois, na medida em que são amplamente compartilhados, diminuem a incerteza em
relação ao comportamento individual. Normas, valores, atitudes e crenças, que constituem a
dimensão cognitiva do capital social são os elementos que dão racionalidade à ação coletiva.
Ainda que no plano das idéias, seja possível a existência de uma categoria independente da
outra, na prática é improvável a existência prolongada de uma só (Uphoff, 2000). A figura 3
apresenta uma comparação entre aspectos estruturais e cognitivos.

Tabela 2: Capital Social - tipologia
Aspectos Estruturais

Aspectos Cognitivos

Base para a ação coletiva

Transações

Relações

Motivação principal

Papéis
Regras e procedimentos
Sanções

Crenças
Valores
Ideologia

Força de motivação

Comportamento maximizador

Comportamento socialmente
apropriado

Exemplos

Mercados, estruturas reguladas

Família, religião, etnofilia

Fonte: Krishna (2000).

Ambas as dimensões apresentadas estão intrinsecamente conectadas, pois ainda que as redes
sociais, as regras, os papéis e procedimentos possam ser verificados de forma relativamente
fácil, todos, em última análise, surgem de processos cognitivos. Aspectos estruturais são
observáveis, ao passo que os aspectos cognitivos não são tão evidentes (Uphoff, 2000).
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Figura 1: Relação entre as categorias de capital social
Aspectos Cognitivos
Fortes

Fracos

(1)

(2)

Alto capital social

Organizações fortes

Aspectos

Desafio: estender o escopo das
atividades

Desafio: legitimação, estruturação das
relações

Estruturais

(3)

(4)

Associações tradicionais

Anêmico, amoral, atomizado

Fortes

Fracos

Desafio: introdução de regras, Desafio: auxiliar no estabelecimento de
normas e procedimentos
normas e estruturas

Fonte: Krishna (2000)

Podemos deduzir, a partir da tipologia apresentada, que há uma interdependência entre as duas
categorias. Transferir a análise a este nível nos propicia algumas deduções importantes.

Primeiro, a concepção de capital social como um fenômeno bidimensional, de forma
conceitualmente estruturada, nos permite reduzir a distância entre as explicações racionalista e
culturalista para a existência da ação coletiva. Fica evidente que o comportamento raramente é
motivado apenas por aspectos instrumentais ou emotivos e cognitivos. Na verdade, o
comportamento humano é uma resultante da interação entre esses dois aspectos.

Nesse sentido, a noção de capital social está associada a envolver diversos atores sociais e
membros da sociedade civil em processos de decisão coletiva, criando as condições nas quais
sintam que suas opiniões e visões são consideradas.

No que se refere aos aspectos estruturais na gestão dos recursos hídricos, o que temos observado é
um significativo avanço no desenvolvimento de estruturas de gestão e inovações institucionais.
Isso fica claro no modelo de gestão por bacias hidrográficas adotado no Brasil e em diversos
outros países. Esses modelos e suas variações respondem adequadamente às premissas da
abordagem do capital social na sua componente estrutural – diminuir as distâncias institucionais
para que se ampliem as possibilidades de ação coletiva. Entretanto, essas mesmas premissas não
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têm se mostrado tão eficientes no que diz respeito ao fortalecimento dos aspectos cognitivos do
capital social, que enfatizam a dimensão relacional. É como se a mesa estivesse posta, os
convidados presentes, mas as conversas não são significativas. Há um elo perdido nesse modelo.
O que pretendemos aqui é explorar quais elementos estão ausentes nesse cenário. O que é preciso
acontecer para transformar esse ambiente fabricado por legislações e articulações institucionais
em um espaço onde de fato possam ocorrer conversas construtivas e colaboração? A resposta,
acreditamos, está na forma como se estabelecem e se desenvolvem as relações interpessoais. Está
precisamente na possibilidade de construção de um ambiente onde os participantes se sintam à
vontade para partilhar, criar, questionar e aprender juntos.
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2. Inovação institucional, aprendizagem social e sustentabilidade
Há um aparente consenso compartilhado por diversos indivíduos, governos e empresas de que
a maneira pela qual vivemos e nos organizamos socialmente está seguindo um curso
claramente insustentável. O que tem se tornado cada vez mais claro é que para romper com
esses padrões insustentáveis de comportamento, uma outra lógica se faz necessária, uma
lógica impulsionada por processos de aprendizagem que permitam ações tanto individuais
como coletivas e que promovam efetivamente essa transformação (Wals, 2007).

Nesta seção, exploramos o conceito de aprendizagem social e como ele pode nos ajudar a
compreender melhor os processos sociais que impulsionam a sustentabilidade. Ainda que
aparentemente vago, o conceito de aprendizagem social diz respeito a aprendizagem que
ocorre quando interesses, normas, valores e construções da realidade operam de modo
divergente e são postos em contato em um ambiente que predispõe a aprendizagem. Esta
aprendizagem pode acontecer em diversos níveis, isto é, ao nível de indivíduos, grupos ou
organizações, redes de atores sócio-políticos e outros grupos de stakeholders. Keen define
aprendizagem social como “...a ação coletiva e reflexão que ocorre entre diferentes
indivíduos e grupos na medida em que trabalham conjuntamente para a melhoria da gestão
das inter-relações humanas e ambientais” (Keen et al. 2005).

Para Woodhill (2002), aprendizagem social pode ser definida como um processo no qual
comunidades, stakeholders e sociedade aprendem a inovar e se adaptarem em resposta às
transformações socioambientais. Uma das características principais da sociedade moderna é
que ela deve responder às conseqüências geralmente negativas das suas próprias ações.
Encontramos-nos em um estado ao qual Beck, Giddens e Lash definem como “modernidade
reflexiva”. Isto quer dizer que a sociedade moderna precisa aprender como reagir e se adaptar
de maneira mais rápida e efetiva do que sociedades passadas, que se confrontaram com
situações menos problemáticas no que se refere a mudanças e alterações nos ambiente natural
e social. Uma sociedade que não tem a capacidade de aprender e se adaptar corre o risco de
entrar em crise ou mesmo em colapso - e a história está repleta de casos nos quais sociedades
tiveram esse destino (Diamond, 1997).
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Aprendizagem social procura lidar com conflitos, valores e crenças, relações de força
complexas e dinâmicas políticas que não se manifestam – ou se manifestam de modo
diferente - em organizações. Portanto, aprendizagem social é mais do que simplesmente
participação ou aprendizagem em grupo. Envolve uma compreensão dos limites institucionais
e dos mecanismos de governança existentes.

Neste contexto podemos nos perguntar qual o papel da aprendizagem na construção de
sociedades sustentáveis? Um olhar atento sobre comunidades sociais e ecológicas demonstra
que sua propriedade essencial provém das inter-relações e dos mecanismos de “feed-back” ou
retro alimentação. É por causa da existência de ciclos de retro alimentação que sistemas
naturais e sociais são capazes de auto-regulação e auto-organização. Uma comunidade pode
aprender a partir de seus erros por que esses erros e equívocos circulam pela rede e retornam
através de ciclos de feed-back, permitindo que no futuro uma comunidade aja de maneira
diferente. É assim que comunidades aprendem a partir de seus próprios erros, pois têm
inteligência própria e capacidade de aprendizagem. De fato, uma comunidade viva sempre é
uma comunidade que aprende (Capra, 1996).

Qual o caminho evolutivo que melhor descreve esse processo de aprendizagem social? Ao
longo das últimas décadas, acompanhamos uma mudança significativa do conceito de
educação ambiental para o que se convencionou chamar de “educação para a
sustentabilidade” (Jacobi, 2005). Mas o mais importante dessa mudança é a passagem de um
conhecimento baseado em “conteúdos” para a compreensão do “contexto”. Essa mudança
encoraja educadores a transformarem suas práticas na direção da facilitação de processos de
aprendizagem, e a deixarem a posição de transmissores de conteúdos para migrarem na
direção da aprendizagem transformacional. Essa transformação avança no sentido do que
significa “aprender” e está ligada ao reconhecimento por parte dos educadores da necessidade
de conectar as competências do saber (cognitivas), do sentir (emocional) e do fazer
(habilidades). A tríade “saber - sentir – fazer” não apenas nos ajuda a compreender melhor a
relação entre sociedade e ambiente natural, mas – e mais importante – a compreendermos a
nós mesmos e as comunidades onde vivemos e trabalhamos (Unesco, 1992).
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A questão central posta pela aprendizagem social não se refere ao que as pessoas deveriam
saber ou saber fazer, mas sim a “como aprendemos”. Como podemos coletivamente superar
as barreiras impostas por valores, normas de conduta, doutrinas ou inclinações pessoais? Que
conhecimentos e habilidades são necessários para que possamos enfrentar as novas condições
econômicas, ambientais, sociais e políticas de forma a permitir que nossas vidas tenham
significado? Como a dissonância criada a partir da introdução de novos conhecimentos,
valores e formas de conceber e olhar o mundo podem se tornar um estímulo à criatividade,
aprendizagem e mudança? Como as pessoas podem se tornar mais abertas a novas formas de
conhecimento, maneiras alternativas de “fazer as coisas” e aprenderem a partir dessas
diferenças? Como se criam espaços ou ambientes que permitam a emergência de
aprendizagem social?

A aprendizagem social é um desafio em si mesma, pois permeia uma série de aspectos
individuais e coletivos sobre os quais não estamos acostumados a refletir ou questionar. Ela
nos desafia a pensar sobre nossos processos intelectuais, emocionais, sociais e espirituais. O
processo sobre como aprendemos em grupo não nos é familiar. Ele parte do autoconhecimento e do auto-controle mas envolve também o olhar ao outro e o desenvolvimento
de um conhecimento acerca dos processos cognitivos dos outros com os quais o processo é
compartilhado. Neste estudo desenvolvemos esse raciocínio através do conceito de modelos
mentais, no sentido de como indivíduos constroem suas visões de mundo e agem a partir
desses referenciais (Craps, 2003; Wals, 2007).

O segundo aspecto que compõe nossa demarcação acerca da aprendizagem social para a
sustentabilidade se refere à capacidade de olharmos o mundo a partir de um ponto de vista
holístico e sistêmico. O pensamento sistêmico oferece uma alternativa inovadora e, ao mesmo
tempo sólida para compreensão e transformação de situações complexas, em oposição à
tradição reducionista de entender os processos e sistemas através da sua decomposição em
partes e componentes.

Finalmente, o terceiro aspecto que completa nossa concepção de aprendizagem social diz
respeito às interações. Para terem impacto e relevância, relações entre pessoas devem ser
significativas e integradoras. O objetivo de uma discussão não é chegar ao mínimo
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denominador comum, mas sim a busca de um rico mosaico que aproxime idéias distintas de
forma a revelar a formidável natureza da complexidade. Apresentamos nossas idéias sobre a
importância da interação através do princípio do “diálogo”: um processo que potencializa a
aprendizagem através das diferenças.

Há uma vasta produção teórica no campo da aprendizagem organizacional cujos paralelos
com a gestão de sistemas socioambientais têm sido pouco explorados. Entre os autores de
maior produção nesta área está Peter Senge, que é a base referencial do enfoque analítico que
se adotou aqui para a reflexão sobre o diálogo e seus componentes constitutivos.

2.1 Modelos Mentais - processos cognitivos e visões de mundo
A compreensão tanto dos processos de auto-conhecimento quanto dos processos cognitivos de
outras pessoas é fortemente influenciada por nossos modelos mentais (Senge, 1998), ou seja,
pela maneira como observamos e fazemos sentido sobre nós mesmos e o mundo exterior.

Uma das razões pelas quais somos capazes de raciocinar é por que construímos modelos
mentais. A percepção, fruto da atividade dos órgãos sensoriais, produz modelos sobre o
mundo externo. De modo semelhante, a nossa compreensão sobre um discurso produz
modelos a respeito do mundo que o locutor descreve. O pensamento que nos permite antever
o mundo e escolher um determinado curso de ação se apóia em manipulações internas que
fazemos destes modelos mentais (Johnson-Laird, 1983).

Segundo Johnson-Laird (op.cit.), se um organismo desenvolve um pequeno modelo mental
sobre a realidade externa e sobre possíveis comportamentos, ele pode experimentar diversas
alternativas, selecionar as mais adequadas, preparar-se para situações desconhecidas e utilizar
o conhecimento adquirido em situações passadas para lidar com o presente e com o futuro.

Modelos mentais ressurgiram nas ciências cognitivas a partir dos anos 1970. Teóricos
propuseram que o conhecimento é representado por modelos mentais. Modelos mentais
tridimensionais são gerados a partir da observação do mundo e indivíduos lançam mão destes
modelos para estimular comportamentos. O discurso permite que seres humanos
51

experimentem o mundo através de “proxys”, o que leva à dedução de que a compreensão do
discurso gera modelos mentais acerca do mundo (Johnson Laird, 1983).

Modelos mentais são imagens, suposições e histórias que se criam em nossas mentes a
respeito de nós mesmos, de outras pessoas, de instituições, ou sobre cada aspecto do mundo
com o qual nos relacionamos. Assim como um par de lentes levemente distorce nossa visão
sobre a realidade, modelos mentais determinam como se vê o mundo e o que se vê nele. Seria
impossível viver em ambientes complexos sem esses mapas mentais, e todos esses mapas são
por definição descrições distorcidas da realidade (Senge, 1998).

Diferenças entre modelos mentais explicam por que duas pessoas ao observar o mesmo
fenômeno o descrevem de maneira distinta - cada uma presta atenção a detalhes diferentes.
Modelos mentais também influenciam a maneira como agimos. Por exemplo, uma pessoa que
acredita que em geral todos são confiáveis conversará com desconhecidos de maneira muito
mais aberta do que alguém que imagina que estranhos não são confiáveis (Senge, op. cit.).

A teoria corrente sobre modelos mentais está baseada em princípios que diferem dos modelos
de processos semânticos e estruturas lingüísticas (Johnson - Laird, 1983). O primeiro
princípio diz respeito à iconicidade. “um modelo mental tem uma estrutura que corresponde à
estrutura a qual ele representa”. Imagens visuais são ícones, mas modelos mentais estão
além das imagens. O segundo princípio diz respeito às possibilidades: “cada modelo mental
representa uma possibilidade”. Este princípio é ilustrado pelo raciocínio funcional e lógico da
verdade (“se”, “então” e “ou”). Por fim, o princípio da verdade diz que um modelo mental
representa uma possibilidade real, e uma opção é apresentada apenas quando ela é
verdadeiramente possível (Johnson - Laird, 1983).

O problema a respeito de modelos mentais é que na maior parte das vezes, eles operam no
nível do subconsciente e, portanto, invisíveis a nós mesmos. Raramente os observamos ou
percebemos como operam. Um dos grandes desafios para a aprendizagem social é trazer à
tona os diferentes modelos mentais dos participantes, explorando-os e conversando a respeito
do impacto que exercem sobre nossas vidas e decisões e abrindo possibilidades de criarmos
novos modelos mentais que nos ampliem as possibilidades de colaboração.
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Modelos mentais podem ser desenvolvidos ou alterados. A criação e transformação de novos
modelos mentais pode se beneficiar de duas técnicas: pensamento reflexivo e questionamento.
Pensamento reflexivo, nesse contexto, diz respeito a desacelerar os processos mentais para
nos tornarmos mais atentos a como criamos nossos modelos. Questionamento trata de manter
conversas abertas nas quais estamos dispostos a compartilhar pontos de vista e ampliar o
conhecimento sobre as inferências e suposições de cada um (que participa dessa conversa).
Talvez o valor dessas abordagens seja mais aparente quando elas estão ausentes. Pessoas com
dificuldades em pensar de modo reflexivo normalmente não ouvem o que outros têm a dizer e
escutam apenas o que desejam escutar. Essa pessoa tem pouca tolerância a interpretações
múltiplas de eventos (ou a interpretações diferentes das suas) pois normalmente tem olhos
apenas para a “sua” interpretação. Em processos de aprendizagem social, grupos que não
dominam técnicas que lhes permitam refletir sobre o que escutam passam horas discutindo
sobre seus argumentos e idéias. Eventualmente – e frustrados e exaustos – chegam a um
acordo de soma zero ou se rendem aos argumentos daquele que tem maior poder (Senge, op.
cit.).

Processos de aprendizagem social efetivos são construídos a partir de conversas mais
profundas, nos quais os participantes respeitam e reconhecem os diferentes modelos mentais.
É fácil imaginar que nesses ambientes as conversas tendem a ser mais abertas e produtivas,
transformando o ambiente típico de jogos e estratégias políticas de negociação em uma
experiência prazerosa e construtiva.

A construção de novos modelos mentais que se tornam efetivos acontece apenas através da
conexão entre imaginação e ação. Ao nos perguntarmos “se nós tivéssemos um modelo
diferente sobre essa bacia hidrográfica, como nós nos comportaríamos?” podemos observar
quais seriam esses novos comportamentos e como ao longo do tempo eles poderiam se
aproximar da realidade. Esta relação entre imaginação e ação é bem formulada por Chris
Argyris no seu modelo de “escada de inferências” (Argyris, 1999). A escada de inferências
explica o processo pelo qual tomamos decisões e agimos a partir da observação, significados,
suposições e conclusões que tiramos dos acontecimentos e experiências.
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Imagine a seguinte situação: você é convidado para uma reunião do comitê de bacia
hidrográfica pela primeira vez. Você não conhece nenhum dos participantes e ao chegar a sala
está repleta de pôsteres, fotos e mapas da bacia hidrográfica. Você nota que existem diversas
publicações sobre uma mesa tratando do tema “sustentabilidade na gestão das águas”. Você
infere que se trata de um grupo dedicado e que se importa com o meio ambiente, dá valor ao
conhecimento científico, mas que também acha importante a participação de pessoas leigas, e
não apenas dos técnicos e especialistas. À medida que vão chegando, as pessoas se
cumprimentam educadamente e compartilham não apenas questões pessoais, mas também
histórias sobre preservação do meio ambiente na região. Automaticamente você supõe que as
relações entre essas pessoas vai além do envolvimento naquele comitê. Elas parecem
realmente se importar umas com as outras e com o bem estar geral na região. Você faz sua
apresentação e todos estão atentos e interessados no que você tem a dizer. Ao término, você
conclui “que grupo interessante de pessoas”, e toma a decisão de trabalhar mais vezes com
eles.

O que aconteceu durante esse curto período de tempo? Nos poucos minutos que se passaram,
você percorreu um caminho mental que se iniciou na observação de dados concretos (sala
bem-cuidada, materiais sobre um tema que lhe interessa), passou por suposições (pessoas são
amigáveis e predispostas à colaboração), tirou conclusões (trata-se de um grupo interessante e
com o qual gostaria de conviver mais) e culminou com a decisão de trabalhar mais vezes com
esse grupo. Qual o processo mental que influencia nossas decisões?

Logo no primeiro degrau da escada está a observação e coleta de dados. Nós observamos o
mundo através de uma câmera digital. Intuitivamente, selecionamos apenas alguns pedaços de
tudo o que é “captado”. Entre uma infinidade de dados disponíveis aos nossos sentidos,
nossas crenças e valores influenciam de maneira freqüentemente inconsciente aquelas
informações que selecionamos. O significado que damos a tudo que seletivamente
observamos é fruto de referencias pessoais e culturais. Logo fazemos suposições sobre o que
observamos para então tirarmos conclusões baseadas nas nossas crenças e valores. Uma vez
tirada uma conclusão, decidimos agir.
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Trata-se de um processo tão rápido e natural que raramente notamos como ele acontece. Não
podemos viver nossas vidas sem dar significado ou tirar conclusões sobre fatos e a própria
realidade. A escada de inferências 5 pode contribuir para comunicações mais efetivas e maior
reflexão principalmente por tornar mais claro o processo como construímos nossas
impressões e conceitos sobre os outros. Mas também por nos permitir explicar o nosso
próprio processo de construção mental e de significados de modo mais claro aos outros; e por
nos permitir indagar como os outros desenvolvem os seus próprios processos de observação,
significado e ação.
Figura 2: Escada das inferências
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“Dados” e Experiências
Observáveis

Fonte: Argyrys, 1999.
5

A teoria foi desenvolvida por Chris Argyris, através de uma pesquisa em 1990, com o título de Escada da
Inferência (Ladder of Inference), e define que adotamos crenças baseadas em conclusões inferidas do que
observamos e nem sempre comprovadas, acrescidas por experiências passadas. A partir dessa pesquisa, Argyris
descobriu que toda pessoa tem a tendência de subir a Escada da Inferência rápido demais. Quase
instantaneamente após ver ou ouvir alguém falar ou agir, as pessoas absorvem e somam as novas observações/
informações com seu conjunto de suposições já existente, algumas vezes incitando ações que têm apenas uma
relação distante em relação ao que foi originalmente observado ou ouvido.
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2.2 Pensamento Sistêmico - interdependência entre atores, meio e processos
O processo de construção de um pensamento mecanicista está associado aos princípios do
reducionismo e à crença de que o mundo é constituído de entidades que existem de maneira
independente no tempo e no espaço. Ainda que independentes, essas entidades interagem de
forma que sua natureza essencial não é afetada – ou seja, na visão mecanicista, o mundo
funciona a partir de uma série de relações que ocorrem em múltiplos níveis, mas que não
afetam a essência da natureza das partes. Seria como se os fatos e acontecimentos que
ocorrem nas diferentes esferas do sistema não exercessem qualquer influência no
comportamento e dinâmica de cada uma das partes – “o todo é apenas e tão apenas a soma das
partes” (Selby, 2007).

Com suas origens nas ciências físicas, o modelo mental mecanicista moldou as percepções e
suposições do pensamento ocidental (ao menos do chamado mainstream) influenciando
consideravelmente todas as áreas de organização social. Consequentemente, visões holísticas
ou sistêmicas foram cada vez mais relegadas a um plano inferior na escala explicativa,
recebendo, quando muito, reconhecimento retórico. O fortalecimento da idéia de que não
existe a metafísica apenas tornou mais forte a noção de que todo e qualquer evento ou fato
deve ser explicado dentro do domínio da abordagem mecanicista, levando à conclusão
absurda de que, caso contrário, ele simplesmente não existe (Selby, 2007)

Críticos da visão mecanicista, como David Bohm, argumentam que esta onipresença
desintegradora está na raiz da crise ecológica global na qual nos encontramos, e que tem suas
manifestações nas esferas sociais, econômica, cultural, pessoal e espiritual. A dissociação
entre mente e natureza postulada por René Descartes – res extensa, entidades mecânicas que
ocupam lugar no espaço e res cogitans, coisas relacionadas à mente e que não se manifestam
materialmente – cria um campo estéril no qual a mente se emprega de explorar sem qualquer
paixão ou envolvimento um mundo-máquina do qual ela própria não faz parte (Bohm, 1996).

Neste universo onde mente e natureza ocupam lugares distintos e desconexos, a natureza é
tratada de maneira instrumental, como um objeto; e consequentemente negando qualquer
status moral ou ético a tudo aquilo que não é humano e nos dando (humanos) direito
inalienável de exploração (Capra, 1983).
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Ao aceitarmos de maneira acrítica uma concepção de mundo baseada em dualismos como
corpo/mente, masculino/feminino, razão/emoção, conhecimento/experiência, eu/nós, criamos
um arsenal de armas conceituais que podem – e são – utilizadas para opressão e negativismo
(Plumwood, 1983). Ao criarmos nossa própria hierarquia, por exemplo, a da razão sobre a
emoção, diminuímos as oportunidades de superação da crise na qual nos encontramos.

O pensamento sistêmico nos oferece uma maneira alternativa de compreender as dinâmicas de
processos complexos, especialmente as que dizem respeito às relações entre sociedade e meio
ambiente. É uma abordagem poderosa, pois trata justamente de romper com a abordagem
mecanicista e lança luz sobre as relações que descrevem os processos de mudança que
caracterizam o comportamento de sistemas (Dyball, 2007)

Sistema é uma abstração mental feita por um observador sobre uma situação complexa. Em
um sistema, diversos elementos interagem e continuamente exercem influência mútua e
operam em função de um propósito comum. A palavra sistema tem origem no provérbio grego
sunistánai que significa “o que faz permanecer conectado” (Senge, op. cit.).

Ao analisarmos uma situação ou problema através da perspectiva sistêmica, tendemos a focar
em padrões, em vez de eventos. Nossa compreensão sobre o comportamento de um sistema é
incremental, constrói-se a partir de aprendizagem experimental (ou seja, vivenciar a situação)
apoiada pela observância dos ciclos de retro-alimentação, efeitos e resultados das tomadas de
decisão (Dyball, 2007). Adotar a abordagem sistêmica significa ao mesmo tempo abrir mão
de prerrogativas comumente garantidas como previsibilidade e controle. A crença de que
sistemas complexos podem ser administrados com certo grau de certeza é simplesmente uma
ilusão. Sistemas complexos alteram seu comportamento de maneira imprevisível e a única
resposta adequada é adaptação. Nesse sentido, o conceito de resiliência6 assume importância
Resiliência diz respeito à capacidade de um ecossistema em tolerar uma perturbação externa sem que entre
colapso e atinja um equilíbrio em um estado qualitativamente diferente, o que é controlado por um conjunto de
diferentes processos. Um ecossistema pode resistir a choques e reconstruir-se quando necessário. Resiliência em
sistemas sociais conta com a capacidade adicional de seres humanos e a possibilidade de antecipar e de planejar
o futuro. Seres humanos são parte do mundo natural e dependem de sistemas ecológicos para sobrevivência e,
portanto, continuamente causando impacto nos ecossistemas tanto em escala local quanto global. Resiliência é
uma propriedade ligada a estes sistemas ecológico-sociais (SES). "Resiliência", conforme aplicado aos
ecossistemas, ou em sistemas integrados entre seres humanos e ambiente natural, tem três características
definidoras: a) o grau de transformação que o sistema pode sofrer e ainda assim conservar a mesma estrutura e
mecanismos de controle, b) o grau em que o sistema é capaz de auto-organizar-se e c) a possibilidade crescente
de aprendizagem e adaptação do sistema. (Resilience Alliance (2006), www.resiliencealliance.org/1.php)
6
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na medida em que enaltece a importância da diversidade e flexibilidade como dimensões
fundamentais para que sistemas aprendam, mudem e evoluam.

Outra consideração importante a ser feita quando se adota uma abordagem sistêmica se refere
às respostas. Por conta das interdependências que ocorrem no interior de um sistema, nunca se
poderá dizer que existe uma resposta correta. Na verdade, o que existe são alternativas.
Algumas ampliarão o comportamento atual do sistema, ao passo que outras vão inibir ou
mesmo alterá-lo. Algumas dessas alternativas produzirão resultados desejáveis; outras nem
tanto. Pensar de maneira sistêmica envolve aprender a reconhecer as ramificações e os tradeoffs associados a cada ação que tomamos (Senge, op. cit.).

Em uma abordagem sistêmica, causas e efeitos raramente estão diretamente relacionados no
tempo e espaço. Não devemos procurar por pontos que podem alterar ou resolver um
problema nas imediações dos sintomas desse problema. Investigar partes do sistema que estão
distantes dos sintomas pode ser mais adequado; ou mesmo algumas vezes permitir que o
próprio sistema encontre sua trajetória de correção a partir dos ciclos de retroalimentação e
auto-regulação. Ao propor soluções sistêmicas, o tempo das respostas deve ser levado em
consideração. A lógica ação – reação funciona em tempos diferentes, e iniciativas que
parecem não ter logrado êxito podem ter um tempo de maturação mais longo do que o
previsto. Lapsos de tempo e outros aspectos sutis sobre o comportamento de sistemas somente
se tornam aparentes com o passar do tempo.

A abordagem sistêmica desafia a atual tendência de separação ou desintegração do
pensamento. Encoraja-nos a pensar nas conexões entre coisas e como “isto” se relaciona com
“aquilo” ou reconhecer que nossas ações podem (e muitas vezes têm) reações às quais não
havíamos sequer imaginado. Pensar de maneira sistêmica é reconhecer que muitas vezes
pensamos de maneira desarticulada e cega e nem sempre reconhecemos a importância das
conexões.

2.3 Diálogo - criatividade e interatividade de visões de mundo
A terceira dimensão que completa nosso arcabouço teórico a respeito da aprendizagem social
diz respeito às interações. Profissionais e técnicos que queiram promover processos efetivos
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de aprendizagem social devem estar familiarizados com as habilidades acima expostas de
pensamento sistêmico, pensamento reflexivo e questionamento; tornando mais claras as
suposições e crenças e sua relação entre “o que vemos” com “o que concluímos”.
Aprendizagem social transforma essas habilidades em capacidades, tornando-as instrumentos
coletivos úteis para construção de uma compreensão partilhada entre o grupo. A
aprendizagem social também se constrói a partir das habilidades necessárias para a construção
de uma visão compartilhada, especialmente as aspirações partilhadas entre o grupo (Senge,
op. cit.).

O diálogo é um instrumento poderoso para compreendermos como funciona nosso processo
de construção dos pensamentos. Vivemos em um mundo quase totalmente produzido pela
ação humana e, portanto, pelo pensamento humano. As habitações em que vivemos, o sistema
de comunicação que usamos, nosso sistema de valores, ou a impressora utilizada para
imprimir estas folhas, por exemplo, são manifestações da forma pela qual seres humanos
pensam ou pensaram. Sem uma legítima intenção de compreender melhor como essa
dinâmica funciona nosso potencial de enfrentar a crise que vivemos se torna limitada, e não
chegaremos a nada além de soluções temporárias, ampliando nossa indesejável condição de
especialistas em resolução de problemas.

Se observarmos com atenção ao que comumente chamamos de “realidade”, percebemos que
isso inclui uma série de conceitos, memórias e reflexos influenciados por nossos desejos
pessoais, medos e necessidades e que de alguma forma foram distorcidos pelas barreiras
impostas pela linguagem, hábitos, história pessoal, sexo e cultura. Fica extremamente difícil
desatar esse novelo entre percepção e realidade (Senge, op. cit.).

O que torna essa situação especialmente complexa é o fato de o pensamento ser o responsável
por gerar a impressão de que a forma como nós interpretamos o mundo é a única maneira
sensata pela qual o ele pode ser interpretado. Faz-se necessário um meio pelo qual possamos
desacelerar o processo de pensamento de forma a nos permitir observá-lo enquanto ele está se
formando. Nosso corpo físico tem essa capacidade de observação, porém aparentemente essa
função nos é ausente quando se trata do pensamento. Conseguimos estar cientes das nossas
ações físicas enquanto elas ocorrem, mas normalmente somos incapazes de fazer o mesmo
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com relação ao pensamento. O problema com nosso pensamento é que a atenção necessária
para percebermos esta incoerência raramente nos está disponível quando mais necessitamos
dela (Bohm, 1996).

De acordo com Bohm descreve, quando observamos as origens do pensamento, ele próprio
pensamento parece mudar. Pessoas podem iniciar padrões de ação coletiva sem
necessariamente passarem por um processo tedioso de tomadas de decisões. Elas podem
começar a agir de forma coordenada sem que haja um plano de ação elaborado para cada um.
Cada membro do grupo simplesmente sabe qual o seu papel e o que ele “deve” fazer por que
cada um se sente parte do todo (Senge, op. cit.).

O diálogo é o esforço de criação de um espaço onde esta atenção ao processo de formação do
pensamento pode ocorrer. Ele permite a apresentação do pensamento e de seu significado, o
que torna possível a compreensão coletiva do conteúdo dos pensamentos e da estrutura que os
governam. Durante um diálogo, isso pode ser vivenciado tanto pessoalmente quanto em
grupos. Os que escutam podem expor suas impressões àqueles que falam ao resto do grupo;
em uma visão a respeito de algumas das impressões e implicações não ditas sobre o que está
sendo falado explicitamente e o que esta sendo evitado. Isto cria oportunidade para cada
participante examinar seus preconceitos, pré-julgamentos e os padrões característicos que
delineiam seus pensamentos, opiniões, crenças e sentimentos e que determinam o papel que
cada um está habituado a desempenhar (Bohm, 1996)

Esta forma mais profunda de conversação está preocupada em trazer à tona e alterar a “tácita
infra-estrutura” do pensamento. Conforme concebido por Bohm, o diálogo permite uma nova
maneira de “prestar atenção”, de perceber as suposições que assumimos como fatos naturais,
a polarização de opiniões, as regras aceitáveis e inaceitáveis para interações e forma como
tratamos as diferenças. Uma vez que esses processos são coletivos, reflexões individuais não
são suficientes para trazer essas questões à tona. O propósito do diálogo é criar o contexto
onde a riqueza do pensamento coletivo possa se expressar.

A palavra diálogo deriva do grego “dia” que significa “através” e “logos” que significa “o
significado da palavra”. A imagem sugerida pela etimologia da palavra é a de um rio de
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significados correndo entre os participantes e através deles. Qualquer número de pessoas pode
participar de um diálogo, mas o tipo de diálogo aqui sugerido envolve um grupo entre vinte e
quarenta pessoas reunidas em círculo, e conversando entre si (Senge, op. cit.).

Diálogo não é apenas uma série de técnicas destinadas a melhorar a comunicação, criar
consenso ou resolver problemas. Está baseado na idéia de que concepção e implementação
estão intimamente ligados, com um mesmo significado e sentido. Durante o processo de
diálogo, pessoas aprendem a pensar junto – não apenas analisando um problema ou criando
coletivamente, mas construindo uma sensibilidade coletiva na qual os pensamentos, emoções
e ações resultantes não são apenas de um indivíduo mas de todo o grupo (Senge, op. cit.).

Ao trazer à tona os processos de constituição do pensamento e dos significados que cada
participante desenvolve, e permitir que esses sejam questionados, compartilhados e alterados,
o diálogo constrói a ligação entre pensamentos fragmentados. Estar atento ao processo de
abstração e fragmentação do pensamento pode, de acordo com Bohm (1996), elevar o
pensamento ao nível de “pensamento participativo” no qual as fronteiras são como poros, que
permitem a interconexão entre os objetos e pensamentos.

Evolução dos processos de diálogo
David Bohm compara um diálogo à supercondutividade. Elétrons, quando em temperaturas
muito baixas, operam mais como um grupo único do que como partes separadas, orbitando ao
redor de obstáculos sem colidirem uns com os outros, criando resistência e alta energia. Em
altas temperaturas, entretanto, elétrons passam a operar como entidades separadas, dividindose em movimentos aleatórios e perdendo momentum (Senge, op. cit.).

Pessoas também podem agir de maneira análoga a elétrons em altas temperaturas. As
conversas e pontos de vista colidem. Diálogos procuram criar um ambiente de “baixa
temperatura”. O ambiente onde se dá o diálogo pode ser entendido como o encontro das
suposições coletivas, intenções compartilhadas e crenças do grupo. Com o desenrolar do
processo, os participantes percebem que o ambiente ou “clima” começa a mudar e
gradualmente vêem que o responsável por essa mudança é o desenvolvimento desta
compreensão coletiva (Senge, op. cit.).
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A evolução de um diálogo passa por quatro fases (Senge, op. cit.. A primeira fase é marcada
pela instabilidade do ambiente. É quando o grupo se reúne pela primeira vez, os indivíduos
trazem consigo uma série de perspectivas que não são claramente expressadas. Nesse
momento o diálogo enfrenta seu primeiro desafio: a necessidade do grupo em se identificar
como uma entidade autônoma, em vez de tentarem entender a cada um ou a chegarem a uma
decisão que atenda minimamente a vontade de cada um. Gradualmente, as pessoas percebem
que têm uma opção: podem suspender seus conceitos, abrindo mão da aparente certeza e
conforto que suas visões de mundo lhe conferem. Podem observar a maneira pela qual
normalmente constroem e agem a partir de suas suposições. Podem questionar o processo de
pensamento e sentimentos que leva ao conflito entre o grupo, fazendo-se perguntas do tipo:
“de onde surge esta divergência e esta instabilidade?”. Isto fará com o diálogo avance. De
maneira inversa, o grupo pode seguir uma trajetória diferente com participantes evitando
explorar as barreiras que surgem e preferindo ao invés discutir ou defender posições
previamente apresentadas. Dois caminhos podem surgir: se os participantes passam a se
defender, evitando evidências que enfraquecem seus pontos de vista o processo então se
encaminha para uma discussão improdutiva. Caso os participantes comecem a desvendar os
dados que estão na origem do conflito e as argumentações que dão sustentação a suas
posições, então o processo avança no sentido de uma discussão de habilidades (Senge, op.
cit.).

A segunda fase no processo de diálogo diz respeito à instabilidade no ambiente. Tendo
optado pela interação, o grupo oscila entre suspender suas visões e discuti-las. Neste
momento participantes podem se sentir frustrados, principalmente quando a fragmentação e a
aparente incoerência entre as visões e suposições dos participantes se torna visível.
Normalmente isto poderia ser escamoteado, mas agora vem à tona apesar dos esforços dos
participantes em manter o ambiente “agradável” ou “unido”. Isto leva a uma crise de
suspensão de julgamentos. Visões extremas são apresentadas e defendidas. Todo esse calor e
instabilidade levam a uma sensação de desconforto, mas é exatamente isso que se pode
esperar. A fragmentação que estava oculta começa a aparecer. Para superar essa crise de
suspensão de julgamentos, todos devem estar cientes do que está ocorrendo. Os participantes
não precisam entram em pânico ou abandonar o processo, entrar em discussões ou polarizar o
diálogo entre “certo” e “errado”. Em vez disso, devem se perguntar “qual o significado
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disso?”, “de que ponto de vista eu estou ouvindo o que ela (e) diz?”, “o que posso aprender se
desacelerar o processo e questionar a mim mesmo?” (Senge, op. cit.).

Contando que um número razoável de participantes continue nesse processo, o grupo entra na
terceira fase do diálogo, que leva ao surgimento de indagações no ambiente. Neste novo e
agradável ambiente a conversa começa a tomar outro rumo, com as pessoas indagando
coletivamente. Participantes se tornam mais sensíveis aos efeitos que a conversa em geral
exerce sobre cada membro do grupo. Novos insights surgem e participantes podem se colocar
no centro da discussão sobre um determinado tópico sem que sejam associados com
determinados pontos de vista. Essa fase pode ser agradável e profunda, entretanto os
participantes entram em nova crise ao perceberem gradualmente o início de um processo de
separação. À medida que o grupo percebe a existência de áreas onde não há uma unidade, ele
pode iniciar um processo de mudança, abrindo mão da rigidez e velhos hábitos de
comunicação.

A última fase no processo diálogo é o que Peter Senge chama de “criatividade no ambiente”
de diálogo. Uma vez que o grupo supere as dificuldades das fases anteriores, uma clara
distinção entre memória e pensamento se torna aparente. Pensamento no grupo assume uma
outra forma e dinâmica, e a palavras podem não ser suficientes para expressar a sutil e
delicada forma de compreensão que começa a emergir entre o grupo. Ainda assim, a fala pode
expressar o que está se passando com o grupo: palavras revestidas de significado ao invés de
símbolos. Senge se refere a esse momento como “metalogo”, ou o “significado fluindo
através”. Não há um significado na conversa do grupo; o grupo é o próprio significado. Este
nível permite que os participantes rompam barreiras e níveis de inteligência e criatividade e
descubram a beleza do discurso compartilhado (Senge, op. cit.).

Explicitação de visões de mundo e pontos de vista
O diálogo estimula os participantes a explicitarem seus pontos de vista e estimula a interação
com outras visões. Explicitar visões de mundo de forma construtiva requer uma habilidade
especial. Isso não quer dizer abrir mão das suas visões de mundo mas estar aberto a outras
perspectivas. Significa analisar suas suposições a partir de uma outra perspectiva, tornando-as
aparentes e explícitas e procurando compreender de onde elas surgem.
63

Parte do sentido em explicitar seus pontos de vista está em reconhecer a paixão que existe por
trás da visão de cada participante, sem que essa se torne um obstáculo ao diálogo. Ninguém é
obrigado a abrir mão de suas visões de mundo, nem tampouco impô-las aos outros. As visões
e suposições são expostas a todos os participantes para questionamentos. Defender pontos de
vista de forma equilibrada é um aprendizado difícil, principalmente por que está ligado às
nossas crenças e valores mais profundos, e quando alguém os questiona, isto afeta os
sentimentos mais significativos. Normalmente mantemos nossas visões de mundo longe de
questionamentos (Senge, op. cit.).

Vive-se uma realidade onde a complexidade dos problemas e desafios socioambientais
aumenta na medida em que o mundo se torna mais integrado e interdependente. O caminho
que se entende mais adequado para reduzir as contradições e conflitos que surgem nas
diversas escalas de intervenção passa pelo incremento do fluxo de interações. Quando formos
capazes de construir “sistemas de relacionamento” que promovam o intercâmbio de modelos
mentais, desejos, valores e sentimentos com a mesma eficiência com que hoje transacionamos
“coisas”, estaremos mais próximos de construir sociedades que aprendem e evoluem na
perspectiva da sustentabilidade.
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3. Aprendizagem social no contexto da gestão participativa dos recursos
hídricos
3.1 Democracia deliberativa: o meio ambiente e a esfera pública
Dentre as escolas filosóficas de maior alcance desde o surgimento do ambientalismo como
fenômeno social na metade do século XX, a teoria crítica é a que apresenta maior utilidade
por analisar as atuais relações de poder sob a perspectiva reflexiva, o que remete a uma
releitura dos processos industriais de reprodução social e leva, invariavelmente, a uma maior
consciência ambiental (Baber & Bartlet, 2005)

A reflexão de Habermas (1984) a respeito de democracia deliberativa nos permite analisar a
dinâmica das iniciativas ambientais que procuram democratizar o uso e proteção dos recursos
naturais, mas que muitas vezes são reduzidas a meros procedimentos de gestão. Habermas
chama a atenção para a importância da recuperação da esfera pública na qual indivíduos bem
informados possam participar de maneira aberta, livre, e em igualdade de condições de uma
troca de argumentos empíricos e normativos, cujo resultado consensual é atingido apenas pelo
mérito das argumentações produzidas. Estes discursos aconteceriam fora dos contextos das
agências administrativas e ao mesmo tempo limitariam o poder e influência destas agências
de tal forma que nenhum processo legislativo seria capaz. Esta visão otimista nos leva a crer
que o regime administrativo ao estilo do discurso ético de Habermas criaria os contrafluxos de
conhecimento necessários para o empoderamento de grupos tradicionalmente marginalizados.

Se a qualidade do discurso é a chave para resultados mais democráticos, então o processo se
torna algo substantivo e a situação ideal de discurso tal como descrita por Habermas é um
avanço concreto para a democracia. Se concretizadas, situações ideais de discurso e diálogo
se tornariam a fonte de hábitos e comportamentos necessários para uma forma de democracia
mais participativa. Isto se torna particularmente importante na esfera ambiental onde os
interesses comuns são muitas vezes suplantados por interesses particulares. A leitura de
Habermas nos ajuda a compreender melhor a importância de mecanismos de gestão ambiental
como estudos de impacto ambiental, consultas e audiências públicas, direito à informação e
outras formas de inovação institucional que prevêem o envolvimento público.
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Na visão do autor, para ser democrática, qualquer decisão deve ser o resultado de um discurso
livre e aberto mantido em uma situação “ideal de diálogo”. Esta é uma situação na qual todos
os que desejam participar da discussão política são livres para fazê-lo em igualdade de termos
e condições, e as decisões resultantes deste processo são acordos não coercivos, nos quais as
concessões são feitas apenas em função do melhor argumento.

A maior preocupação para Habermas são as condições sociais necessárias para o
estabelecimento destes processos de discurso racional-crítico conduzidos por indivíduos
dispostos a aceitar que o fator determinante nos resultados deve ser a força dos argumentos e
não o status ou poder (Habermas, 1974).

Para compreendermos como estes processos se tornam viáveis é necessário analisarmos a
construção de Habermas sobre as origens e características da esfera pública, enquanto espaço
que encerra o campo das tensões entre Estado e sociedade. A separação entre essas duas
instâncias resultou na desagregação entre reprodução social e o poder político. Estes
elementos, unidos desde a Idade Média, se desconectaram a partir do surgimento da economia
de mercado, tornando necessárias novas formas de administração tanto do bem público
quanto privado (Habermas, 1998b).

Este processo não é isento de contradições, pois a esfera pública nunca foi, e continua não
sendo inclusiva. Os preceitos de existência de um público crítico e racional se tornam meras
aspirações à medida que extrapolamos esse ideal para esferas mais amplas da vida pública. O
público letrado, isto é, consciente e informado, reduziu-se a uma minoria de especialistas, e o
restante da massa se configura mais em uma sociedade de consumo do que indivíduos capazes
de fazer uma leitura crítica de sua cultura. A mídia deixou de exercer um papel mediador entre
o debate público para agir como ator que reforça hábitos da sociedade de consumo. A opinião
pública deixa de ser uma fonte de julgamento crítico para tornar-se uma variável social e
psicológica que é manipulada de acordo com interesses estratégicos.

De fato, a esfera pública, enquanto uma instituição de participação pública racional e
informada sobre questões de interesse coletivo e do uso da autoridade pública, deixou de
existir. Essa crise manifesta-se, por exemplo, na crescente dificuldade que os partidos
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políticos encontram para criar algo que se assemelhe a uma esfera pública onde se possa
conduzir eleições.

No modo como são realizadas, as eleições são insuficientes para a

manutenção de um discurso democrático sobre questões públicas, pois a empreitada é
montada para o sucesso eleitoral e não para a discussão crítica (Habermas, 1998).

Por mais desencorajador que Habermas possa parecer, ele não está convencido da
incapacidade de reconverter a esfera pública em um espaço efetivo de discurso racional e
crítico (Habermas, 1974). Torna-se, portanto, necessário minimizar as decisões burocráticas e
“relativizar os conflitos de interesse estruturais ao nível dos interesses gerais no qual todos
possam se identificar” (Giddens, 1984). Se esse é um postulado ambicioso, Habermas, ao
defender a existência de uma esfera pública deliberativa e não exclusiva e na qual o consenso
possa emergir, sugere a possibilidade de unir dois aspectos políticos normalmente isolados: a
racionalidade e a legitimidade.

Para Habermas, a construção de uma esfera pública útil na qual se tornaria possível acreditar
que o discurso sobre a autoridade pública levaria a alguma forma de consenso se fortalece
com os princípios da sua teoria da ação comunicativa. Restringir-se apenas ao discurso em si
pode levar a não mais que uma situação de diálogo bem-intencionado. O princípio do discurso
ético, se mantido isolado de um arcabouço institucional, pode tornar-se apenas em um
princípio regulador de nossos julgamentos morais. Cair nessa armadilha significa não
reconhecer o objetivo maior que é o desenvolvimento de indivíduos que participam de
maneira autônoma e atuam em discursos deliberativos, que participam de forma livre e
igualitária, e dos quais se espera que incorporem as perspectivas e visões de mundo dos
demais indivíduos participantes deste processo (Habermas, 2001).

Habermas atentou para esta possibilidade e argumenta que duas suposições são fundamentais
para evitar que o discurso se transforme em meras argumentações: primeiro, que as
argumentações têm significado cognitivo e devem ser objeto de avaliação racional e empírica;
e segundo que os postulados e argumentações requerem um diálogo de fato ao invés de um
processo argumentativo baseado na defesa de posições. Para Habermas, este processo deve
ser formal, não determinado pelo conteúdo das discussões, mas pelo procedimento prático do
discurso. O primeiro argumento tem suas raízes na filosofia iluminista, na qual a observação,
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busca das relações de causa e efeito e racionalidade levam ao bem e à verdade. E neste
sentido concede à linguagem a função de “revelar o mundo” e afirma a relação entre
comunicação e a formação de normas políticas: apenas as práticas que podem ser
comunicadas sem correr o risco de serem distorcidas são capazes de gerar legítimo controle
sobre a conduta dos indivíduos (Baber & Bartlett, 2005 ). A segunda suposição estabelece o
principio da universalidade. Ela distancia nossa atenção daquilo que cada um de nós gostaria
de estabelecer como verdade absoluta e ao invés, foca no que todos em comum acordo
decidem ser uma norma universal.

Outras inferências podem ser feitas a partir da noção de recuperação da esfera pública de
Habermas a partir dos conceitos de ação comunicativa e ética do discurso. O conceito de ação
comunicativa implica em disposição para aprender a descobrir valores, tanto individuais
quanto coletivos, através da escuta atenciosa e da exposição consciente dos argumentos, por
meio dos quais podemos examinar nossas experiências e refletir sobre as experiências dos
outros.

Certamente, o processo de discurso ético e ação comunicativa tem implicações sobre a
estrutura e organização social e política. Primeiro, por ser um processo aberto, a ação
comunicativa está sujeita a fracassos. Consequentemente todos os avanços e insights gerados
a partir deste processo carecem de ser revistos e adaptados. Segundo, a construção de
consenso invariavelmente necessitará da construção de pontes entre mundos distintos,
formados por minorias, grupos de opinião e profissionais com linguagens quase autônomas e
significados próprios. Um objetivo central da ação comunicativa, portanto é quebrar com as
linguagens técnicas, polarizadas e polarizadoras que dão salva-guarda a ideologias. Terceiro,
qualquer sistema político estruturado a partir dos conceitos da ação comunicativa ou discurso
ético se caracterizará por uma grande diversidade de instituições e organizações, nas quais os
cidadãos poderão contestar os mecanismos de controle das sociedades de capitalismo
avançado – o dinheiro na economia privada e o poder na administração pública. Uma vasta
combinação de movimentos participativos, grupos ocupacionais, organizações de massa e
burocracia estatal existiria em abundância, com diferentes níveis de consenso, participação e
equidade dependendo do nível no qual são tomadas as decisões políticas (local em oposição
ao nacional, geralmente relacionado aos partidos políticos e esferas mais altas da burocracia
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estatal). Uma quarta implicação da ação comunicativa de Habermas é que a única forma
válida para a tomada de decisão é o consenso. O argumento de que o consenso é possível não
é apenas uma idéia normativa ou um ideal do discurso argumentativo. Se não fosse por esse
pressuposto, nosso comportamento comunicativo perderia o foco da argumentação e
assumiria a forma de manobras táticas, elaboradas de tal modo que o oponente perdesse sua
posição. Mas considerando a complexidade e pluralidade das sociedades modernas irão haver
diversas ocasiões nas quais nenhum interesse generalizado pode ser identificado. Neste caso,
o autor argumenta que, no lugar do consenso, a concessão é uma alternativa aceitável caso
isto gere um resultado melhor para todos do que uma situação na qual nenhum acordo seria
possível (Barber & Bartlett, 2005).

A relação entre sociedade, política e meio ambiente é vista de maneira ambígua por
Habermas. Por um lado ele vê a separação entre sociedade e natureza como uma
conseqüência do nosso desencanto com o mundo natural após o surgimento da ciência
moderna. Por outro lado, argumenta que os riscos ambientais se apresentam como problemas
de difícil solução para as instituições democráticas modernas, em especial a desastrosa
dinâmica do processo de produção capitalista. Na perspectiva da democracia deliberativa,
para Habermas a questão ambiental se configura no mínimo como um dos novos movimentos
sociais. Entretanto, se suas proposições se mantivessem apenas neste nível, sua contribuição
para a democracia ambiental deliberativa seria limitada. É no campo da teoria geral da lei ou
legitimidade política que seus argumentos são de particular interesse. Segundo Habermas
(1996), a legitimidade política e o respeito às leis surge ou do comportamento racional de
indivíduos que avaliam a relação custo - benefício de respeitar ou não determinada norma; ou
indivíduos podem adotar uma atitude de respeito à lei por reconhecerem as normas legais
como preceitos socialmente válidos os quais devem ser seguidos por respeito. A segunda
visão seria mais provável em um processo democrático de construção de normas legais.
Processos realmente democráticos tornam possíveis que questões, pontos de vista, informação
e motivações possam ser reunidos de forma não-distorcida. Neste ponto, podemos citar
literalmente a prescrição de Habermas para sociedades realmente democráticas: “Eu apenas
posso imaginar a intenção de organizar a sociedade de maneira democrática como um
processo auto controlado de aprendizagem. Trata-se de se descobrir quais arranjos podem
garantir a suposição de que as instituições básicas da sociedade e as decisões políticas sejam
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tomadas pelo acordo não forçado entre todos os envolvidos e que participam de forma livre e
igualitária” (Habermas, 1979).

Processos e instituições que promovem ou requerem diálogo sobre normas ecológicas podem
ser identificados na política ambiental de diversos países, desenvolvidos ou não. Entretanto
avanços muito mais significativos podem ser alcançados na esfera das instituições que
buscam fazer valer os processos democráticos. A capacitação política para a democracia
ambiental é importante por dois motivos. Primeiro, por que assume que as argumentações têm
significado cognitivo e podem ser tratadas como qualquer outra verdade. O diálogo que leva à
tomada democrática de decisões deve, portanto, levar em conta o conhecimento científico a
partir do qual as questões políticas surgem. Isso pode ser conduzido através da ampliação da
participação pública no processo político não apenas por que isso produz resultados políticos
melhores, mas também por produzir resultados políticos mais legítimos. Segundo, para que
normas e regras estejam solidamente enraizadas, elas devem ser o resultado de um diálogo
social em oposição a um processo de argumentação. Para que um legítimo diálogo possa
ocorrer é importante que a sociedade seja trazida para a discussão. Isso é particularmente
válido no caso de diálogos ambientais, nos quais normalmente interesses privados ou
individuais prevalecem sobre as questões comunitárias. A possibilidade deste tipo de
envolvimento cívico é muito maior nas arenas locais do que nas legislaturas nacionais. Por
último o diálogo é a resposta mais lúcida e concreta às sugestões dos movimentos ambientais
a respeito da tensão entre democracia participativa e sustentabilidde ecológica (Habermas,
2001).

Quando procedimentos e diretivas são implementados a partir de sistemas políticos
descentralizados, o imperativo central do discurso ético é respeitado. Processos
descentralizados são mais favoráveis a grupos social e economicamente desfavorecidos do
que os mecanismos de escolha de representantes para os níveis mais altos do governo. Por
esta razão, Habermas considera o discurso ético provido de uma moral universal capaz de
reduzir a distância entre os incluídos e excluídos. Este discurso produz acordos racionais, pois
são expressão genuína dos interesses mais amplos. Entretanto, o que torna tais acordos
legítimos não é a racionalidade em si, mas sim as condições ideais nas quais foram
produzidos. Ainda que a racionalização das normas sociais não leve necessariamente ao
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melhor funcionamento dos sistemas sociais, ela permite a emancipação de membros da
sociedade. Portanto, a construção do discurso ambiental serve tanto às necessidades
cognitivas quanto políticas do processo de formulação de políticas ambientais em sociedades
que aspiram fortalecer a democracia e maior justiça ambiental (Habermas, 1996).

3.2 Democracia deliberativa e gestão de recursos hídricos
Os desafios associados à gestão integrada dos recursos hídricos estão relacionados à
necessidade de integração dos conhecimentos científico e empírico, à melhor apresentação
das informações técnicas ao público leigo e a um incremento da maneira como o público pode
atuar nos processos de tomada de decisões. Isto demanda um aperfeiçoamento dos
mecanismos institucionais que permitam encurtar a distância entre produtores do
conhecimento científico, tomadores de decisão e representantes de partes interessadas.

A crescente tomada de consciência a respeito da complexidade associada a processos
participativos resultou em inúmeras iniciativas voltadas a diminuir a lacuna de conhecimento
e informação. A democracia deliberativa e metodologias que promovam maior participação
pública podem ampliar o conhecimento científico e as informações técnicas vitais para o uso e
proteção dos recursos hídricos e promover o desenvolvimento de novas formas de governança
capazes de enfrentar os atuais desafios na gestão da água (Huitema, & Gooch, G., 2004).

Esta necessidade de inovação institucional acompanha a evolução natural ocorrida nos
assuntos relacionados ao uso da água. A gestão dos recursos hídricos passou por diversas
mudanças ao longo das últimas décadas, caracterizadas por maior complexidade e incerteza.
De uma natureza essencialmente técnica relacionada ao controle de enchentes, drenagem e
obras de engenharia, passou a incorporar cada vez mais a dimensão social, com a inclusão de
grupos e atores sociais anteriormente excluídos deste debate. São vários os motivos para a
ampliação do escopo e complexidade na gestão da água, dentre os quais se destaca o
desenvolvimento tecnológico na gestão da água, aumento do número e impacto dos eventos
naturais como inundações e secas, desenvolvimento econômico e mudança nas necessidades
sociais (Monteiro, 2004).
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A rapidez e impacto dessas mudanças tornaram mais complexo e incerto o ambiente no qual
as políticas para a gestão das águas são formuladas, aumentando a visibilidade das políticas e
das motivações por trás destes processos políticos. Isto, por sua vez levou a um aumento da
tomada de consciência sobre a necessidade de incluir mais atores sociais e ampliar a
participação pública nas tomadas de decisão sobre a gestão dos recursos hídricos.

Apesar de existirem várias formas pelas quais se deu esta mudança na gestão dos recursos
hídricos, observa-se um elemento comum: a ampliação do escopo e abrangência das questões
relacionadas a água. Isso significa que a gestão da água agora se depara com um maior
número de questões e influencia um maior número de pessoas. De fato, a gestão de recursos
hídricos que era considerada uma atividade essencialmente técnica modificou-se de tal
maneira que tornou evidente os aspectos políticos relacionados a este campo fazendo com que
os gestores necessitem mais do que conhecimentos e habilidades técnicas para resolver as
questões e desafios com que se deparam.

Muitos dos processos mencionados acima apontam para a necessidade de uma maior
participação pública. Se a gestão da água tem se tornado cada vez mais politizada então as
decisões e políticas que impactam seu uso e conservação devem ser incorporadas no sistema
político para terem maior legitimidade. Gestores públicos necessitam de grupo de atores
sociais conscientes dos problemas que enfrentam e engajados na busca por soluções.

Um dos maiores avanços na institucionalização dessa abordagem de política pública é a
iniciativa européia de reforma da gestão dos recursos hídricos. A inovação política promovida
pela Diretiva Européia para a Água, ou WFD - Water Framework Directive foi a inclusão da
participação pública (ainda que em diferentes níveis) como elemento central de planejamento
e gestão. Por seu caráter inovador no que diz respeito ao envolvimento público na deliberação
sobre o uso da água, faremos a seguir uma análise pormenorizada deste instrumento.
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3.3 Diretiva Européia para a Água (WFD) - procedimentos e etapas para
viabilizar a democracia deliberativa e sua dimensão participativa
Não se pode pensar a peça mais importante da legislação européia a respeito da gestão da
água sem fazermos referência ao contexto no qual ela surge. A história dos recursos hídricos
em todos os países europeus é marcada pelo conflito sobre o uso da água e em determinados
casos, a escassez e poluição extrema deste recurso. A gestão dos recursos hídricos no
continente europeu até antes da promulgação da WFD sempre foi orientada por uma lógica
utilitarista. Os sistemas de gestão eram fortemente influenciados - ou comandados - pela
expertise dos especialistas nas disciplinas associadas à água como hidrólogos, engenheiros
sanitaristas, especialistas em irrigação e áreas correlatas, em um sistema fechado aos outros
interesses sociais.

O grande avanço promovido pela WFD foi posicionar a água em um patamar mais elevado
dentre os valores sociais. A sua dimensão cognitiva redefine a água enquanto uma entidade
viva e capaz de afetar a forma como nós nos organizamos enquanto sociedade. Trata-se de um
grande avanço que reconhece um valor muito além do material ou mesmo econômico.
Reconhecer o valor socioambiental de um recurso natural e traduzi-lo em normas e
procedimentos legais - explicitado em metas de qualidade da água - significa um grande
avanço social. Esse avanço conceitual foi acompanhado por profundas mudanças no
reconhecimento da importância de envolver um número maior de atores sociais no processo
de uso e gestão da água.

A WFD é a principal legislação européia que trata da gestão dos recursos hídricos. Inspirada
na participação enquanto elemento fundamental tanto no desenho quanto na implementação
das políticas hídricas, a WFD estabelece que “o sucesso da diretiva reside na cooperação e
ação conjunta ao nível da comunidade, Estado-Membro e nível local assim como na
informação, consulta e envolvimento do público, incluindo os usuários” (EU, 2000). A
legislação reforça a importância da participação qualificada ao afirmar que “para garantir a
participação do público em geral, incluindo usuários de água na formulação ou atualização
dos planos de bacia, faz-se necessário o fornecimento de informação das medidas previstas e
a comunicação do progresso de implementação, com vistas ao envolvimento do público
anteriormente a decisões finais serem tomadas” (EU 2000).

No que se refere à informação e consulta, a diretiva estabelece que os países-membros devem
estimular a participação ativa de todas as partes interessadas na sua implementação e em
particular na elaboração, revisão e atualização dos planos de manejo de bacia. Países
membros devem garantir que para cada bacia hidrográfica sejam publicadas e tornadas
disponíveis para avaliação e revisão crítica pelo público, incluindo os usuários, as seguinte
informações: um calendário do plano de trabalho para a elaboração do plano, incluindo um
comunicado a respeito das consultas públicas a serem realizadas, com no mínimo três anos de
antecedência ao início do período ao qual o plano se refere, um resumo das principais
questões relacionadas a gestão das águas identificadas naquela bacia hidrográfica, com no
mínimo dois anos de antecedência ao período ao qual o plano se refere, cópias das versões
preliminares do plano de bacia, com no mínimo um ano de antecedência ao início do período
ao qual o plano se refere (EU, 2000).

O acesso à documentação de referência e outras informações utilizadas para a produção de
planos preliminares deve ser garantido ao público e os países membros devem ainda garantir
no mínimo seis meses para que comentários sejam feitos de forma a permitir a participação
ativa e consulta pública (EU, 2000).

A diretiva enfatiza a importância da participação e destaca a importância de um público bem
informado para garantir ou ainda facilitar a sua participação no processo de planejamento,
fornecendo detalhes sobre como e onde as informações devem e podem ser obtidas.

A WFD estabelece três formas principais de participação pública: envolvimento ativo em
todos os aspectos da implementação da Diretiva, especialmente, mas não restrito à fase de
planejamento; consulta durante as três fases do processo de planejamento e acesso à
informações de referência (EU, 2000)

Os países membros devem estimular envolvimento ativo e garantir a consulta e o acesso à
informação. Existe o desafio de estabelecer a diferença entre consulta e envolvimento ativo,
ou mesmo entre as diferentes formas de participação. A informação não garante
necessariamente uma forma genuína de participação, mas apenas um ponto de partida do
processo, e é um dos andares mais baixos na escada de participação de Arnstein (1969).
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Tabela 3. Escada de participação de Arnstein
Nível
8
7
6
5
4
3
2
1

Participação
Controle cidadão
Delegação de poder
Parceria
“Placation”
Consulta
Informação
Terapia
Manipulação

Graus de poder cívico

Graus de “tokeninsmo”

Não participação

Fonte: Arnstein, 1969

Entretanto, o nível de participação conferida depende dos objetivos da abordagem
participativa e do estágio em que se encontra o processo. Por exemplo, se os gestores buscam
apenas ampliar a consciência pública a respeito dos temas em questão, então uma campanha
bem-formulada ao nível da informação pode ser suficiente. Por outro lado, se o objetivo não é
apenas aumentar a consciência, mas também levantar outros pontos de vista e opiniões acerca
da problemática, os atores sociais devem ser envolvidos no mínimo ao nível da consulta.
Envolvimento ativo na forma de parcerias, delegação de poder ou controle cidadão devem ser
empregados quando os atores buscam a gestão coletiva da bacia hidrográfica, com a
capacidade de influenciar o processo, mas não necessariamente se tornarem responsáveis pela
gestão da água.

A WFD representa um marco no avanço da incorporação de práticas de democracia
deliberativa na gestão dos recursos hídricos. Prevê diferentes níveis de participação pública
em diferentes momentos da formulação da política e de planos de gestão de bacias, mas
determina que informação e consulta são condições obrigatórias para a implementação desta
política. Pela sua importância, faremos, a seguir, uma análise de como participação pública é
compreendida e aplicada no âmbito desta política pública (EU, 2000).

No contexto da WFD, participação pública pode ser definida como a possibilidade que
pessoas têm para influenciar os resultados de planos e projetos. Essa influência, entretanto se
dá em diferentes níveis (EU, 2000).

O primeiro nível real de participação é a consulta.

Esferas administrativas consultam pessoas e partes interessadas para conhecerem suas
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experiências, idéias, percepções e opiniões. A consulta é utilizada para recolher informações
ou opiniões destes indivíduos para a proposta de soluções baseadas neste conhecimento. O
processo não concede nenhum tipo de poder de decisão, e os profissionais que realizam a
consulta não estão sob a obrigação formal de considerar as opiniões das pessoas. A WFD
prevê dois tipos de consulta: consultas por escrito e consultas presenciais. Consultas por
escrito são o requerimento mínimo prescrito pela WFD ao passo que em consultas
presenciais, as partes interessadas podem dialogar e discutirem com as autoridades
competentes (EU, 2000).

A elaboração e implementação dos planos de bacia requerem um nível mais elevado de
participação. As partes interessadas participam ativamente no processo de planejamento
através da discussão de questões e contribuem para a sua solução. Níveis ainda mais altos de
participação são o compartilhamento na tomada de decisões e co-gestão. Tomada de decisões
compartilhada implica que as partes interessadas não apenas participam ativamente do
planejamento mas também se tornam responsáveis pelos resultados. Por exemplo, setores dos
usuários de água podem ser representados nas organizações da bacia hidrográfica. A co-gestão
implica que partes da gestão da água seja delegada para determinada parte interessada, por
exemplo, para associações de usuários de água. Encorajar o primeiro modo de participação
deve ser visto como um requisito de envolvimento ativo, e as duas últimas formas, ainda que
não exigidas pela WFD são indicadas como melhores práticas (EU, 2000).

Os diferentes modos de participação não são mutuamente excludentes. Eles se
complementam, sendo que a consulta implica em informação e envolvimento ativo implica
em consulta. Diferentes estágios podem ser utilizados em diferentes situações e a escolha por
um determinado nível depende de aspectos como o momento da participação pública e o
estágio do processo, o contexto político para a participação, recursos disponíveis, objetivos e
benefícios advindos da participação pública e as partes interessadas identificadas a serem
envolvidas.

Entretanto, deve-se tomar precaução para não tornar a participação uma panacéia.
Participação não implica necessariamente dizer que todos participarão. Deve-se ser seletivo
com relação aos atores sociais relevantes o que pode ser realizado através de uma análise das
76

partes interessadas. Também não significa dizer que todos decidirão; portanto devem-se tornar
claras quais as responsabilidades de cada um, nem tampouco significa perder o controle da
situação. A participação pública não vai funcionar se os resultados estiverem predeterminados
(Jacobi, 2000).

No que toca a gestão dos recursos hídricos, a participação torna o processo e resultados mais
desejáveis por aperfeiçoar as tomadas de decisão, garantir que as decisões tomadas sejam
baseadas em conhecimentos compartilhados, em experiências e evidência científica. Isto
decorre do fato de que as decisões são influenciadas pelas opiniões e experiências das pessoas
afetadas pelas conseqüências dessas decisões, e que opções criativas e alternativas sejam
consideradas (EU, 2000).

A WFD aponta alguns benefícios resultantes da participação pública da gestão de recursos
hídricos que incluem:
1. Aumento da consciência pública sobre as questões ambientais e da qualidade
ambiental da bacia hidrográfica em que vivem
2. Uso do conhecimento, experiência e iniciativas de diferentes atores sociais o
que implica na melhoria da qualidade dos planos, medidas e gestão da bacia
hidrográfica
3. Aceitação, suporte e comprometimento público com relação ao processo de
tomada de decisões
4. Diminuição dos litígios, desentendimentos e conflitos levando a mais eficiência
na implementação dos planos
5. Aprendizagem social – se a participação resulta em diálogo construtivo entre
todos os atores relevantes, então o público, governo e peritos podem aprender a
partir do conjunto de experiências e individualidades.

Através da participação, soluções de longo prazo podem ser amplamente aceitas para a gestão
da bacia hidrográfica. Isto poderá evitar potenciais conflitos e problemas de gestão, o que
reduzirá custos.
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Ao iniciar-se o processo participativo, uma questão que naturalmente emerge é quem deve ser
envolvido. O “público geral” certamente envolve diversos grupos de atores sociais com
interesses distintos. “Partes interessadas” podem ser interpretadas como pessoas, grupos ou
organizações com um determinado interesse no tema, ou por que serão impactadas ou por
terem influência nas decisões ou resultados do plano (Mitchell, R. 1997). Esta definição inclui
também partes do público que ainda não sabem como serão afetadas.

Por questões práticas torna-se impossível envolver ativamente todas as partes potencialmente
interessadas em todas as questões. Uma seleção pode ser feita de acordo com os seguintes
critérios:
1. A relação que a parte interessada tem com o problema de gestão de recurso
hídrico em questão
2. A escala e o contexto nos quais ele atua e a quem ele representa
3. O envolvimento seja ele como usuário, vítima, perito ou executor das medidas
previstas
4. A capacidade de envolvimento e participação
5. O contexto social, político e ambiental

As partes interessadas podem ter diferentes níveis de contribuição. Alguns podem fazê-lo,
principalmente através de idéias ou compartilhando a informação que têm. Outros podem ter
interesses mais imediatos ou podem ser diretamente afetados. Os representantes de grupos
mais influentes podem ser mais ativos ou terem mais recursos (financeiros inclusive) ou
conhecimento, e outros podem gerar mais controvérsias no processo. Entretanto nada disso
deve influenciar a escolha das partes interessadas: há técnicas especiais para a análise e
identificação de partes interessadas, o que permite ao gestor priorizar quais são vitais para
determinados temas e fases do projeto. Entretanto, para garantir a transparência do processo é
importante a capacidade de argumentação sobre o processo de definição de prioridades e
escolhas (Mitchell, R. 1997).

Como referência apresentamos abaixo uma tipologia que identifica as partes interessadas mais
comuns na gestão de recursos hídricos (EU, 2000).
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a. Profissionais – organizações públicas e privadas, profissionais, grupos de
voluntários e ONGs profissionais. Este grupo inclui ainda agências estatuárias,
grupos conservacionistas, setor empresarial, academia e industria.
b. Autoridades públicas – departamentos de governo, municipalidades, órgãos
locais.
c. Grupos locais – entidades não profissionais operando ao nível local e na
comunidade como associação de moradores.
d. Representações individuais - cidadãos, fazendeiros, agricultores, proprietários
de terras, residentes locais e empresas.

A questão relacionada ao momento em que os atores devem ser envolvidos pode ser analisada
por duas vertentes. A primeira diz respeito ao momento em que se deve realizar o processo de
participação propriamente dito; e a segunda se refere à relação custo x benefício do processo
participativo.

Com relação ao momento, é importante ter clareza quanto às etapas do processo. Cada etapa
requer uma revisão de “por que” e “quem” deve participar. O papel e envolvimento de cada
parte interessada muda de uma etapa para a outra. A decisão sobre quando envolvê-los no
processo depende de uma série de fatores: os objetivos do projeto, seu contexto político e a
história do projeto, mas também a escala e o grau de influência de cada grupo.

Há argumentos de que a participação deve ser garantida desde as fases iniciais do processo de
planejamento, pois as autoridades poderão se beneficiar dos insights, experiências e
conhecimento dos participantes. Entretanto, quando se promove o envolvimento das partes
interessadas desde o início do projeto deve-se levar em consideração alguns aspectos,
principalmente os que dizem respeito às expectativas, ao papel que se espera dos participantes
e como as contribuições serão tratadas. Isto é importante, pois as pessoas vão dedicar tempo e
energia em uma fase na qual não há certeza nenhuma de que o projeto será realizado.

O segundo aspecto diz respeito ao conceito de proporcionalidade. Em que situações a energia
e recursos alocados no processo são proporcionais aos resultados? Para tanto, torna-se
necessário balancear os custos do processo com relação aos potenciais benefícios. Isto é
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importante tanto para os organizadores quanto para os participantes do processo. Alguns
aspectos que podem auxiliar a tomar esta decisão incluem:
Em que momento do processo se espera iniciar a participação pública?
Qual é o problema específico a ser abordado nesta etapa e quais são as atividades
previstas?
Os resultados desta etapa são flexíveis e abertos ou fixos e determinados?
Qual a escala em que se espera trabalhar?
Qual forma de participação se pretende adotar?
Quais as partes interessadas a serem evolvidas?
Quais são as restrições com relação a orçamento, recursos humanos e tempo?
Qual é contexto político com relação ao processo? (pró/contra/neutro)
Qual é o nível de aceitação de processos participativos?
Quem tem a decisão final?
Existem processos em andamento de natureza semelhante?
Como será feita a comunicação?
O que se espera atingir com a participação pública?
Comprometimento das partes?
Soluções inovadoras?
Aceitação das medidas propostas?
Aumento da consciência a respeito do problema?

Tanto o público em geral quanto as partes interessadas devem saber que haverá custos no
processo de participação tanto em termos de tempo quanto em termos de recursos - muitas
vezes escassos para certas organizações envolvidas na iniciativa.

Um aspecto a ser considerado na elaboração dos planos participativos de bacia é a questão da
escala. A implementação dos planos no contexto da WFD prevê a realização de atividades em
diferentes escalas: bacia hidrográfica, sub-bacia, nível nacional, seção nacional de bacias
internacionais, etc., tornando a escala da participação um assunto especialmente relevante.
Neste aspecto, a participação deve ser encorajada não apenas nas áreas onde as atividades
serão implementadas, mas também devem ser consideradas as regiões que poderão ser
impactadas. Os requisitos de participação em escalas específicas não sugerem
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necessariamente que as atividades devam ser realizadas naquelas determinadas escalas.
Existem boas razões para a realização de atividades em escala local: maior proximidade com
as partes interessadas, maiores taxas de resposta e melhor qualidade de informação e diálogo.
Inversamente deve-se ter em mente que na esfera regional normalmente não é possível se
realizarem muitos encontros, tornando a discussão sobre os temas superficial e obrigando os
participantes a se deslocarem grandes distâncias (EU, 2000). Uma abordagem prática para o
problema da escala na participação considera os seguintes passos:

1. Determinação dos temas a serem abordados em cada escala.
2. As autoridades competentes em parceria com as partes interessadas podem juntas
definir e analisar as principais questões e a sua escala geográfica. Além da escala
geográfica, a atual estrutura institucional deve ser levada em consideração
principalmente quando tem implicações sobre papéis e responsabilidades.
3. Determinação das partes interessadas e dos tipos de contribuição que se espera de cada
um.
4. Organizar a participação pública em locais os mais próximos possíveis das pessoas a
serem afetadas, levando em consideração restrições orçamentárias e de pessoal.
5. Comunicar os primeiros resultados o mais breve possível tanto para as escalas mais
altas quanto unidades relevantes que operam na mesma escala (comunicação
horizontal e vertical).
6. Relatar os desdobramentos não apenas no plano de manejo da bacia mas também ao
nível no qual a participação pública foi organizada.
Em princípio, qualquer nível de participação pública pode ser organizado em qualquer escala.
O importante na organização de processos participativos é encontrar um balanço adequado
entre escala, partes interessadas, níveis de participação e métodos.

A seguir, apresentamos uma descrição comentada sobre o envolvimento ativo, a principal
forma de participação nos moldes previstos na WFD. Envolvimento ativo implica
inicialmente no convite a todas as partes interessadas para contribuírem ativamente no
processo e, portanto, assumirem um papel no aconselhamento das autoridades responsáveis
pela implementação da gestão dos recursos hídricos (EU, 2000). Não há uma diretiva básica
para a formulação de processos que envolvam ativamente os atores sociais relevantes no
processo participativo o que sugere que o seu desenho deva ser feito do modelo participativo
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de acordo com as particularidades de cada caso, mas o ideal de todo processo que preveja
envolvimento ativo é a inclusão. Entretanto, na prática, a noção de envolvimento de todos
cede lugar ao envolvimento daqueles que têm interesses no tema/assunto. Definir com clareza
as fronteiras desta participação levando em conta as restrições como tempo, complexidade
tecnológica ou limites sobre a influência é importante para manter as expectativas dos
participantes em níveis realistas.

A Diretiva Européia para a Água - etapas de implementação e envolvimento dos atores

A dinâmica de envolvimento e participação dos atores sociais em cada uma das fases de
elaboração dos planos de bacia segue um conjunto de ações coordenadas e articuladas e
descritas a seguir:

1 – Contexto - identificação da bacia hidrográfica e das autoridades competentes
O envolvimento nesta etapa contribui para aumentar a conscientização a respeito dos
processos previstos na WFD e aproximar a população das autoridades competentes e que
estão à frente do processo. Nesta etapa se define a demarcação geográfica da bacia
hidrográfica e os níveis de escala em que se vai trabalhar. O envolvimento nesta etapa
provavelmente será pouco significante para diversos grupos e a participação pública se dá
mais pelo acesso à informação e consulta através dos mecanismos tradicionais de
comunicação.

2 – Caracterização e análise – caracterização da bacia hidrográfica, revisão dos impactos
ambientais promovidos pelas atividades humanas e análises econômicas do uso da água.
Avaliação do risco de não atender aos critérios ambientais previstos na legislação em vigor
sobre a qualidade das águas superficiais nos cursos d’água da bacia hidrográfica.

Participação durante a caracterização e a análise podem ser divididas em um número de
processos distintos, descritos abaixo:

Revisão das pressões e impactos: esta revisão tem por objetivo identificar quais os rios
provavelmente não vão atender aos requisitos de qualidade ambiental dentro do prazo
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determinado pela legislação. A utilidade da participação está na identificação das pressões e
impactos sobre os cursos d’água e na indicação de quais rios estão sob maior risco.

Análise econômica: esta atividade auxilia na construção de cenários socioeconômicos futuros.
O envolvimento e participação contribui para determinar a construção destes cenários, avaliar
melhor as alternativas de recuperação de investimentos feitos na bacia e proceder a análise
custo-beneficio das ações previstas na bacia. O envolvimento nesta atividade amplia o
comprometimento financeiro, tanto direto quanto através de apoio político e/ou de pressão
popular.

Classificação e definição de objetivos: este processo inicia-se com o estabelecimento de
definições sobre a condição dos cursos d’água com base na caracterização das águas dos rios
pertencentes à bacia hidrográfica e também pela definição dos objetivos de qualidade
ambiental a serem acordados. Ao definir os objetivos de qualidade ambiental é importante que
se garanta o engajamento dos representantes locais e dos segmentos conservacionistas do
grupo. O envolvimento deve ser organizado a partir das bases (nível da bacia) para atingir
níveis mais altos na hierarquia de planejamento.

Uma vez que os atuais padrões de qualidade das águas e os objetivos de qualidade ambiental
são definidos procede-se a análise de informações ausentes. O envolvimento das partes
interessadas na identificação de que informações extras serão necessárias os torna conscientes
da necessidade de mudança. As principais partes interessadas a serem envolvidas nesta fase de
identificação e classificação de temas e que vão participar do diálogo são aquelas que podem
realmente contribuir na operacionalização das soluções (órgãos governamentais, companhias
de tratamento de água e efluentes), grupos que têm o conhecimento técnico ou representam
interesses específicos (ONGs e comunidade científica) e aqueles que em última instância
pagarão pelas ações (contribuintes).

3 – Planejamento – organização dos programas e medidas a serem consideradas no plano de
manejo da bacia. Esta fase compreende principalmente o planejamento e definição das
medidas que serão aplicadas para se atingir os níveis de qualidade desejados nos corpos
d’água da bacia hidrográfica e a identificação de quais medidas são viáveis e possíveis. O
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envolvimento ativo permite identificar as visões que cada uma das partes interessadas tem a
respeito das potenciais alternativas e elencar outras possíveis que, após analisadas, comporão
as medidas finais selecionadas. Este processo deve ser feito de maneira articulada com outras
iniciativas de uso e ocupação do solo e mecanismos financiadores, o que amplia as
possibilidades de sucesso na implementação. Novamente, as partes interessadas a serem
envolvidas nesta fase são aquelas que vão contribuir para a realização do plano de medidas.

4 – Divulgação pública - comunicação dos planos para revisão e comentários contendo os
principais temas e questões relacionadas a gestão da água na bacia hidrográfica.

5 – Publicação e comunicação do plano de bacia - estabelecimento do programa de medidas
que serão aplicadas para a consecução dos objetivos previamente definidos, esclarecendo ao
público em geral como as partes interessadas vão executar ou serão afetadas pela execução
das medidas, e como o envolvimento ativo contribuirá para aumentar o comprometimento dos
atores na execução do programa.

6 – Implementação - o envolvimento ativo das partes interessadas irá contribuir para manter o
interesse nas medidas acordadas e na sua execução.

7 – Avaliação e Atualizações - envolvimento ativo nesta fase amplia a conscientização a
respeito dos objetivos anteriormente definidos e da sua consecução e a interpretação da
eficiência do plano de medidas.

A WFD estabelece as bases para a participação qualificada, o que eleva o nível do debate
sobre uso e gestão dos recursos hídricos na perspectiva do empoderamento e emancipação dos
atores sociais envolvidos no seu uso. Trata-se de reconhecer que para ser justa e sustentável, a
gestão da água - e de certa forma de todos os recursos naturais de uso comum - necessita do
envolvimento ativo de todos aqueles que a afetam e por ela são afetados. É um avanço
significativo pois estende as fronteiras abertas pela participação apontando para necessidade
do estabelecimento de processos de aprendizagem.
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3.4 Participação na perspectiva da aprendizagem social
Aproximação conceitual

A abordagem clássica sobre os desafios da sustentabilidade se constrói a partir do conceito de
necessidades, materializadas na organização da produção e sociedade de consumo; e no uso
dos ecossistemas naturais vis à vis as inter-relações que se estabelecem entre essas esferas. É
no espaço contido entre essas duas realidades que se materializa o conceito de
sustentabilidade. Ainda que as definições mais disseminadas como o Relatório Brundtland
tratem de reiterar a importância dessa relação, os ecossistemas naturais não podem ser
concebidos nem tampouco manejados por si próprios, mas apenas através da interação com
outros sistemas social-humanos, nos quais a análise, reflexão e aprendizagem são necessários
para a garantia da sustentabilidade.

A relação entre sustentabilidade e aprendizagem social se configura em um “processo
contínuo de questionamento, reflexão e aprendizagem, sempre rejeitando ou reformulando as
noções de tempo, espaço, natureza e felicidade de forma a sermos capazes de aumentar os
padrões de qualidade de vida e ao mesmo tempo reduzir os impactos negativos sobre os
sistemas socioambientais” (Tabara, 2000). Nesse sentido, aprendizagem social diz respeito a
aprender sobre as dinâmicas de mudanças nos sistemas sociais e naturais, sobre os modelos
mentais que influenciam as tomadas de decisões e as conseqüências resultantes das
transformações tanto no ambiente biofísico quanto social (Craps, 2003).

O avanço que o referencial da aprendizagem social traz à gestão de recursos hídricos em
comparação à participação se traduz na idéia de que não se trata apenas de uma questão de
atores sociais estruturalmente envolvidos no processo de tomada de decisão (participação),
mas a qualidade das relações que se estabelecem entre eles e os resultados que isso permite. O
ideal a que a participação aspira se materializa apenas quando um grupo evolui de uma
coleção de indivíduos reunidos em torno de objetivos particulares para um coletivo que define
e trabalha em torno de interesses compartilhados (Weber, 1996). O ideal da participação traz
consigo a premissa do empoderamento social. Mudanças construtivas e avanços no sentido da
sustentabilidade somente serão atingidos se as pessoas envolvidas nestes processos estiverem
empoderadas para tomarem decisões. Empoderamento social não significa apenas
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redistribuição do poder, mas também o aumento das capacidades de indivíduos, grupos e
comunidades tanto para tomarem melhores decisões em assuntos do seu interesse direto
quanto para se engajarem em processos decisórios mais amplos. Este avanço requer um
aprendizado de segunda ordem nos quais os modelos mentais e formas como se tratam as
questões se alteram em função do envolvimento no processo.

Nesta pesquisa, aprendizagem social se refere à “crescente capacidade que grupos sociais têm
para desempenhar tarefas comuns relacionadas à gestão de uma bacia hidrográfica”. É ao
mesmo tempo um processo e um resultado, pois é necessário reconhecer o contexto no qual
essas interações acontecem e como os resultados dessas interações podem influenciar ou
alterar esse mesmo contexto, sendo que a essência deste processo é a permanente transição
dos atores entre os sistemas social e físico (Craps, 2003).

O conceito de aprendizagem social está conectado ao que sociólogos e cientistas políticos
como Habermas (1996), Castells (1996) e Anthony Giddens (1998) descrevem como o
funcionamento desejável das sociedades pós-modernas, na figura das estruturas das redes
sociais. Esses autores chamam a atenção aos crescentes problemas enfrentados pela sociedade
pós-moderna, marcados pela complexidade, interdependência e fragmentação de interesses e
identidades, e que para serem resolvidos se faz necessária uma radicalização da democracia e
do envolvimento do cidadão nos processos deliberativos.

No campo da gestão dos recursos naturais a aprendizagem social é vista como uma solução
viável a atual crise ambiental, pois parte do princípio de que grupos diferentes têm a
capacidade de aprender juntos e tomar decisões relacionadas ao uso desses recursos de forma
coletiva, chegando a soluções sustentáveis.

As mudanças necessárias para que este processo ocorra e promova esta transformação não são
pequenas. Trata-se de mudanças que acontecem tanto ao nível dos indivíduos, nas suas
atitudes quanto das organizações, na sua estrutura e forma de funcionamento. O conjunto de
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processos que são apresentados a seguir tendo como base o conceito de mudança foram
sistematizados a partir das etapas de implementação do programa de pesquisa SLIM 7.

Mudanças de atitude - atores sociais como parceiros na gestão da água
Diversas autoridades governamentais já perceberam os limites da abordagem de comando e
controle na gestão de recursos naturais e aprenderam que compartir a gestão destes recursos
com grupos que deles dependem para seu sustento pode tornar a gestão mais sustentável,
eficiente, menos custosa e socialmente mais aceitável. Esta visão supõe mudanças no valor
que as organizações atribuem à participação de atores sociais na tomada de decisões e
implementação de ações. Comportamentos autoritários e centralizadores das autoridades
públicas inibem a participação ao passo que atitudes que indiquem disposição para incluir
outros saberes, soluções e alternativas contribuem para uma gestão mais eqüitativa da bacia
hidrográfica. Mudanças desta natureza requerem uma nova aprendizagem por parte dos
técnicos historicamente responsáveis pela gestão da água. Essa aprendizagem inicia-se pela
constatação de que os desafios da gestão dos recursos hídricos são problemas mais sociais do
que técnicos, o que implica na necessidade de gestores com conhecimentos tanto operacionais
quanto de processos.

Mudanças Organizacionais
Uma vez que participação pública requer uma abordagem distinta das autoridades
competentes, uma série de mudanças organizacionais também se faz necessária para criar um
ambiente que favoreça a aprendizagem. Organizações devem rever a atual estrutura
organizacional para determinar em que nível e grau a participação pública está atualmente
contemplada no processo de tomada de decisões. Devem rever também a qualificação técnica
e de conhecimentos que o corpo técnico das autoridades competentes e outros participantes
têm sobre processos participativos para avaliar quais as necessidades existem em termos de
desenvolvimento de habilidades e competências.
SLIM (Social Learning for Integrated Management) pode ser traduzido como Aprendizagem Social para a
Gestão Integrada e Uso Sustentável da Água. É um projeto de pesquisa que envolveu vários países europeus com
financiamento da União Européia. O tema principal é a investigação dos aspectos socioeconômicos do uso
sustentável da água. Dentro deste tema, o foco de interesse principal reside na compreensão da aprendizagem
social através da aplicação de um quadro conceitual e a partir de um princípio operacional, com aplicações
políticas e como um instrumento facilitador de processos de mudança sistêmica.
7
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Adotar a participação pública como referencial de implementação de políticas públicas
significa alterar as práticas organizacionais de forma a torná-las condizentes com a filosofia
da participação. Especificamente, as instituições que promovem políticas públicas mais
participativas procuram tornar os resultados de processos de planejamento mais abertos e
flexíveis em oposição à rigidez dos planos técnicos; uma abordagem mais flexível com
relação à participação dos atores sociais, especificamente com relação aos tempos investidos
no engajamento das partes interessadas; e por fim uma abordagem mais flexível com relação
ao planejamento financeiro, pois uma vez que as decisões são feitas em parceria com outros
atores, a previsão orçamentária será por natureza mais fluida e sujeita a alterações.

Compromisso político
O processo de formulação de políticas públicas, pautado pela participação necessita do
comprometimento político para tornar essa abordagem prioritária. Esse comprometimento se
manifesta através da percepção dos promotores de políticas públicas de que o envolvimento
ativo de diversos segmentos da sociedade na formulação e execução de políticas públicas não
é apenas benéfico, mas necessário para produzir políticas e planos melhores. Neste sentido, é
importante que os representantes políticos reconheçam as transformações promovidas por
esse processo tanto no que diz respeito à natureza da participação e suas implicações e
alterações de práticas anteriores quanto ao potencial existente na participação de outros atores
sociais na elaboração e execução de políticas públicas. A gestão dos recursos hídricos deixa
de ser exclusividade das autoridades públicas e passa a incorporar atores como redes de
organizações da sociedade civil, entidades de classe, grupos de interesse. O comprometimento
político se traduz em ações concretas o que significa alocação de recursos de acordo com
novas prioridades.

Desenvolvimento de habilidades e competências
O trajetória da participação que se inicia na disponibilidade de informações e culmina no
envolvimento ativo, passando por diversos níveis de consulta requer, como descrito
anteriormente, uma série de mudanças tanto comportamentais quanto organizacionais. Uma
revisão organizacional e do contexto indica em que medida aqueles diretamente envolvidos
neste processo têm as habilidades e competências necessárias para facilitar processos
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participativos. Essa capacidade está relacionada a recursos, disponibilidade de corpo técnico
com experiência nos temas em questão, conhecimento prévio da situação, e a extensão na qual
os participantes do processo têm condições e competências para se co-responsabilizar pelas
decisões tomadas no âmbito deste processo participativo. O desenvolvimento de
competências é uma via de duplo sentido, que ocorre tanto ao nível da autoridade competente
quanto ao nível dos atores sociais.

Mudanças de atitude, organizacionais, comprometimento político e as habilidades necessárias
para a promoção de processos participativos que almejem a aprendizagem social são parte
importante - mas não exclusiva - do sistema de regras que dá suporte à interação entre atores
sociais e o impacto destas relações sobre o ambiente natural, ou seja, a governança dos
sistemas socioambientais no contexto da gestão dos recursos hídricos.

3.5 Governança ambiental: definição das regras do jogo
Um aspecto central no conceito de aprendizagem social é a relação que se estabelece entre os
atores sociais, entre esses e o ambiente e como estas relações afetam o ambiente natural
propriamente dito. Essa dualidade entre sistemas naturais e sociais e as interações entre ambos
é o que estrutura e define o contexto no qual se dão as práticas de aprendizagem social. Ainda
que a dissociação dessas duas esferas seja providencial para fins analíticos e para uma
descrição mais prática da realidade, a ênfase nessa interdependência deve ser exposta com
clareza se pretendemos compreender a natureza da aprendizagem social. As relações sociais
que configuram parte do contexto podem ser entendidas como a governança existente no
âmbito da bacia hidrográfica.
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Figura 3: Aprendizagem social enquanto um sistema de feed-back entre contexto, processo e
resultados.
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Fonte: Craps (2003).
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Algumas transformações neste contexto exigem o aperfeiçoamento dos sistemas de
governança: crescente complexidade dos problemas ambientais, crescente complexidade das
estruturas de gestão e governança ambiental, mudanças rápidas nas composições de produtos,
serviços e tecnologias, problemas em muitas das etapas nos sistemas de causa e efeito,
redução dos recursos públicos e demandas públicas cada vez mais sofisticadas e maiores
(Roling & Woodhill, 2001). A noção de governança que se apresenta está centrada sobre a
noção de poder social que media as relações entre Estado e sociedade civil, como espaço de
construção de alianças e cooperação, mas também permeado por conflitos que decorrem do
impacto das assimetrias sociais e seus impactos no meio ambiente e das formas de resistência,
organização e participação dos diversos atores envolvidos (Jacobi, 2008). Esta noção
transcende, portanto, uma abordagem mais técnico-institucional e se insere no plano das
relações de poder e do fortalecimento de práticas de controle social e constituição de públicos
participativos (Castro, 2006).

As interações entre atores sociais e natureza definem o contexto e os resultados destas
interações influenciam a trajetória que esta relação seguirá. Isto quer dizer que a forma como
estas relações se estabelecem são fruto dos interesses e visões de cada ator social e das
relações que se estabelecem no âmbito do sistema natural que as governa.

Para Dopplet “governança é um conjunto complexo de políticas, programas e instituições que
interagem de maneira articulada para produzir um determinado resultado. Os resultados
servem ao propósito de determinar como as decisões são tomadas, por quem, a direção, tipo e
escopo do fluxo de informações, as responsabilidades do setor privado, público e da
sociedade civil, bem como a definição dos incentivos e restrições ao comportamento dos
diversos atores sociais” (Dopplet, 2000).

Assim a noção de governança pode ser entendida a partir de um referencial normativo,
especialmente no âmbito da gestão dos recursos hídricos. O conceito é usado para descrever o
avanço no processo pelo qual instituições formais de governo estabelecem um diálogo sobre o
processo político com outros atores da sociedade civil. Assim, se diferencia do processo de
“governo” (ou gestão) por se tratar de uma forma de coordenar atores com base na
colaboração, consenso e decisões democráticas, em contraponto ao que naturalmente se
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configura como processos decisórios isolados da participação de setores mais amplos da
sociedade. Há uma tendência em associar governança a uma organização forte e dinâmica no
nível do governo local e a uma cultura de aprendizagem institucional. De acordo com essa
visão, atores políticos se vêem na situação em que precisam ser criativos e pensar em
inovações para alterar as estruturas institucionais. O surgimento de novas formas de
governança implica em uma maior disposição para conviver com incertezas na área da
formulação de políticas.

Por boa governança dos recursos hídricos, entende-se um sistema de normas e regras
construído coletivamente, que garanta a qualidade e quantidade de água e a capacidade do
ecossistema em prover serviços ecológicos ao mesmo tempo em que os interesses e objetivos
dos atores sociais são atendidos - sem que isso cause um custo ou sobrepeso para a sociedade
como um todo (Craps, 2003).

Dopplet (2000) apresenta o conceito de governança associado a um gradiente de participação
ou presença do setor público e da sociedade civil. Nesta abordagem, o autor distingue cinco
tipos de governança: 1. total controle do governo, 2. padrões determinados ou controlados
pelo governo e ações implementadas localmente, 3. marco regulatório determinado pelo
governo, 4. abordagem de mercado ou voluntária com algum controle governamental, 5.
completamente definido pelo mercado. Outras abordagens distinguem os atores sociais em
três categorias: i) agentes de mercado, marcados por interesses econômicos, ii) autoridades
públicas e iii) atores sociais, o chamado terceiro setor.

Conforme descrito anteriormente, autoridades públicas estiveram historicamente associadas à
busca de soluções técnicas baseadas nos chamados sistemas peritos. Por outro lado, agentes
econômicos acreditam nas soluções proporcionadas pelo mercado. A insuficiência dessas
alternativas fortalece a tese de que para a solução dos problemas relacionados a água, faz-se
necessário um sistema que permita a interação entre as partes, uma interação baseada no
diálogo e que favoreça a aprendizagem mútua. Neste sentido, participação é uma condição, e
aprendizagem social tanto um processo quanto um resultado, característicos de um bom
sistema de governança. Entretanto, a boa governança não é fruto apenas de um rol adequado
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de regras e instituições, mas acima de tudo, das atitudes de cada um dos atores sociais que
participam deste processo.

A análise da governança, no caso particular dos sistemas de gestão de recursos hídricos, pode
estar amparada em duas condicionantes: o seu estado e a sua dinâmica. Se por um lado o
estado de um sistema pode ser definido pelo modo de apropriação e pelo modelo simbólico
particular de cada ator social acerca dos recursos naturais que controlam ou almejam, a
dinâmica é determinada pelos processos de tomada de decisão (Weber, 1996).

O estudo dos modos de apropriação é importante, pois a revisão de literatura acumulada sobre
a gestão dos recursos renováveis mostra que a característica fundamental dos recursos
extraídos é a propriedade comum ou coletiva (Hardin, G. 1968; Ostrom, 1989). Recursos em
situação de livre acesso, ou seja, em situações onde não há regras para o modo de
apropriação, são susceptíveis à dilapidação e sobre exploração. A diferença que se pretende
estabelecer aqui é a que existe entre os conceitos de propriedade e de apropriação. O conceito
de propriedade se refere geralmente apenas à dimensão do acesso aos bens possuídos e às
modalidades de transferência (venda, herança, etc.). Como esse conceito de propriedade se
refere à posse e não à apropriação dos recursos, optou-se por seu uso no modo de apropriação,
ao estilo de Weber (1996). Para ilustrar a situação pode-se recorrer ao exemplo de Weber:
“imagine que em uma gleba de terra pertença a um camponês, e ele disponha de seu uso
exclusivo até a época da colheita. Após a colheita, a gleba continua a lhe pertencer, mas o uso
da mesma é transferido ao pastor. Nesta gleba nascem árvores que não pertencem ao
proprietário da gleba”. Esta situação exemplifica os riscos que surgem ao tentarmos reduzir à
dimensão da propriedade o problema dos direitos ao uso dos recursos nela existentes. Modos
de apropriação podem existir em cinco modalidades distintas: a) das representações ou
percepções; b) o uso alternativo dos recursos; c) as modalidades de acesso e de controle de
acesso aos recursos; d) as modalidades de transferência dos recursos ou dos frutos obtidos
desses recursos; e) as modalidades de repartição ou de partilha de recursos ou frutos obtidos
desses recursos (Guiles-Escuret, 1996).
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Figura 4 - Como o diálogo contribui para a compreensão de diferentes pontos de vista
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Modos de apropriação de recursos naturais podem ser modificados em duas circunstâncias:
saltos tecnológicos modificam os modos de apropriação, da mesma forma que estes tornam
possíveis os saltos tecnológicos. Neste sentido, saltos tecnológicos são mais do que ganhos de
eficácia, eles modificam os usos que fazemos dos recursos, e em conseqüência disso os
modos de apropriação, vale dizer, das representações e dos processos de tomada de decisão. O
mesmo pode ser dito das transformações provocadas por mudanças institucionais, e no que
diz respeito às relações sociedade-natureza, são muitas vezes simples mudanças institucionais
que acabam produzindo as mais significativas mudanças, no sentido de maior ou menor
viabilidade (Weber, 1996).

Se o modo de apropriação define o estado de um sistema, sua dinâmica é expressa pelos
processos de tomada de decisão. Neste sentido, a compreensão do modo pelo quais os atores
sociais tomam suas decisões assume um papel relevante. De acordo com a teoria da decisão
(Axelrod, 1992; Olson, 1999), decidir é assumir uma opção com base em princípios racionais.
A racionalidade de um indivíduo pode ser então definida a partir de duas visões: racionalidade
substantiva – na qual o indivíduo é egoísta e maximizador - , e racionalidade processual, na
qual o indivíduo integra informação sobre o meio ambiente ao processo de escolha, para se
chegar a uma decisão considerada a melhor possível, mas não necessariamente a solução
ótima. Allias (1996) oferece uma definição de racionalidade independente da visão utilitarista
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e capaz de englobar a dimensão substantiva e processual: “pode ser considerado racional todo
o indivíduo ou grupo que persegue fins coerentes entre si e que consegue mobilizar
instrumentos adequados aos fins perseguidos”. Nota-se que não há nenhum pressuposto
utilitarista ou maximizador a priori nesta definição, o que leva a considerar uma teoria do
decisor menos centrada nas possibilidades de escolha e mais como o “resultado de um
processo de interação entre atores individuais e ou coletivos, atores esses que dispõem de
representações e de “pesos” diferenciados no contexto da negociação”.

3.6. A abordagem conceitual da pesquisa Harmonicop - contexto, processo
e resultados em processos de aprendizagem social
Nas páginas a seguir comentamos a abordagem conceitual desenvolvida pelo programa de
pesquisa Harmonicop no que refere aos componentes do contexto, processo e resultados em
processos de aprendizagem social.

3.6.1 O contexto hidro-social na perspectiva da aprendizagem social
O contexto na perspectiva da aprendizagem social se refere à descrição das principais
características sócio-históricas e geográfico-naturais da bacia hidrográfica em questão,
condições ou circunstâncias estas que influenciam a participação pública e que denominamos
de contexto hidro-social. E difícil fazer uma descrição a priori do contexto social e político no
qual se dá (ou dará) a participação pública devido à dinâmica de comportamento dos atores
em questão, os diferentes momentos, escalas e temas do processo. Entretanto o contexto
influencia a participação em termos de desenho institucional, conteúdo das discussões e
resultados.

A abordagem de aprendizagem com a relação à participação pública implica na observação de
algumas condições que permitem criar um contexto - ou ambiente - favorável ao
comportamento cooperativo dos atores envolvidos. Em diversos casos, a existência destas
condições não é natural, o que significa que processos de mudança são necessários, tanto nas
autoridades que promovem o processo de participação quanto nos atores sociais relevantes
que dele fazem parte. Entretanto, há uma série de questões relativas ao aspecto social
importantes para descrever os diferentes atores sociais, suas inter-relações e suas relações com
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a bacia hidrográfica. A descrição do contexto também inclui os aspectos naturais do ambiente
como qualidade e quantidade de água e questões relacionadas a biodiversidade (Craps, 2003).

Um aspecto essencial no conceito de aprendizagem social é o que trata da aproximação entre
o ambiente natural e o social. Trata-se de como pessoas podem lidar com suas idiossincrasias
e interdependências e ao mesmo aprender a lidar com a complexidade das questões
ambientais, nesse caso da gestão da água. Ainda que a distinção entre as esferas social e
natural seja uma das dissociações mais comuns feitas pela ciência e sociedades ocidentais,
somos obrigados a enfatizar a inter-relação entre estes dois mundos para que possamos
compreender aprendizagem social. Diversos fenômenos naturais não são influenciados apenas
das forças da natureza mas também por conseqüência das ações humanas, e por conta disto
determinados atores sociais se destacam por influenciar o contexto.

Atores sociais na gestão de bacias hidrográficas – diferentes formas de organização
Nesta pesquisa, stakeholders ou partes interessadas são indivíduos, grupos ou instituições que
são afetadas ou afetam a forma como os recursos hídricos são gerenciados (Mitchell, 1997).
Esta definição abrange todos aqueles que estão envolvidos no desenvolvimento de sistemas de
água (e saneamento), planejamento e gestão, incluindo o setor público e privado, Ongs,
movimentos sociais, cidadãos e organismos internacionais. A característica dos modelos de
aprendizagem social é sua multiplicidade de stakeholders. Aqui o termo multi não se refere a
múltiplos interesses por parte de uma pessoa, mas à diversidade de identidades de
stakeholders. Como demonstra Warner (2005), trata-se de um coletivo de temas representados
por diversos atores sociais em interação e negociação de pontos de vistas e objetivos. Ainda
que a origem do termo stakeholder venha da área da gestão corporativa, não devemos
categorizar seus diferentes grupos de stakeholders apenas pela identidade econômica. Em
algumas situações, as identidades culturais, religiosas, étnicas entre outras fazem mais
sentido.

Gavin, T. & Pinder, C. (2001) fazem uma classificação prática sobre stakeholders primários e
secundários. Os primários são aqueles diretamente afetados pelos resultados das intervenções;
stakeholders secundários são aqueles que têm papel intermediário, trazendo ou testando
recursos, fazendo a mediação ou facilitação do processo. A contradição aqui é que mesmo
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secundários esses atores podem exercer forte influência no processo, por serem considerados
peritos ou deter conhecimento técnico sobre o assunto ou por que ao moderar o grupo, mesmo
que na melhor das intenções podem não conseguir evitar o jogo de forças que forma o
contexto (Warner, 2005).

Estas observações demonstram que raramente existe um equilíbrio de forças em processos de
gestão participativa. Warner (2005) indica que a relação de forças é importante ao analisar
plataformas multi-stakeholders. O conceito de plataforma sugere primeiro a idéia de um plano
onde os atores possam ir além de seus assuntos setoriais, e ter uma visão mais ampla a
respeito desses temas. De maneira análoga, uma plataforma deveria permitir ou conduzir a
uma situação de equilíbrio de forças. Porém, essa idéia é um dos maiores equívocos na análise
de sistemas de gestão partilhada, dado que sempre se verificam assimetrias de forças entre os
diversos participantes (Hemmati, 2002).

Outra forma de avaliação da participação de diferentes setores ou grupos de stakeholders é a
presença de representantes dos setores público, privado e da sociedade civil. Esta análise
também pode ser feita de maneira vertical, sobretudo no que se refere ao setor governamental
onde a participação de diferentes níveis de governo pode ser observada bem como seu
impacto na gestão da bacia hidrográfica (Warner, Hilhorst & Waalewijn, 2003).

Não se deve menosprezar a inclinação do cidadão em participar de processos democráticos,
em especial os que dizem respeito à gestão de recursos hídricos. Entretanto, pessoas sentemse frustradas ao verem que o tempo e recursos que disponibilizaram ao participar de reuniões
e encontros não são recompensados pelos benefícios e ou pelo grau de cooperação existente.
A experiência mal sucedida de participação desmotiva e torna difícil a participação em
ocasiões futuras. Em situações nas quais a participação se torna um eufemismo de cooptação,
a presença de determinados grupos de stakeholders se complica uma vez que estes correm o
risco de perder legitimidade perante suas bases ao se comprometerem com posições com as
quais se espera que assumam outro comportamento. Esses grupos devem receber especial
atenção, pois a não participação formal muitas vezes pode indicar que o grupo está avaliando
que o papel de observador e eventual participante é mais adequado que seus objetivos
setoriais e de mobilização do grupo (Warner, 2005).
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Atores sociais envolvidos no processo de participação popular
A identificação de quais atores estão diretamente envolvidos no processo de gestão da bacia
hidrográfica ajuda a clarificar quais tiveram a oportunidade de participar diretamente do
planejamento e gestão. Há uma grande diferença entre os atores sociais que têm interesses
específicos na gestão da bacia e os que participaram da processo de planejamento e gestão e
portanto, puderam expressar seus pontos de vista e opiniões e serem considerados no processo
decisório. Uma série de razões contribui para que certos atores sociais não participem deste
processo, incluindo-se a inexistência de um convite formal, falta de interesse, de informação,
desconfiança, assimetria de poder, etc.. (Green, 2003).

Instituições e arcabouço legal
Instituições e arcabouço legal formam parte do contexto no qual se dá o processo de
aprendizagem social, especificamente as principais políticas públicas e as normas que
regulam os papéis dos diferentes atores sociais na bacia hidrográfica, bem como suas
interações e procedimentos a serem seguidos. O arcabouço institucional de uma bacia
hidrográfica define o que os atores sociais podem e não podem fazer e delimitam as fronteiras
funcionais e geográficas dessas normas.

Do ponto de vista da aprendizagem social,

instituições representam a formalização das regras e práticas passadas na bacia hidrográfica,
mas também uma oportunidade de formalizar regras atualmente em curso. Instituições não
refletem apenas práticas locais. Elas podem ser incorporadas a partir de outras experiências e
contextos externos ou geográficos. Entretanto, as instituições se referem a práticas e
experiências oficiais ou formais que dizem respeito a como os atores sociais se relacionam e
suas relações com a bacia hidrográfica. A seguir, abordamos as práticas e relações informais
(Craps, 2003).

Práticas e relações informais entre atores sociais
Ainda que o aspecto normativo defina as funções e fronteiras geográficas para a atuação dos
atores sociais, é durante as práticas correntes que os atores participam e interagem uns com os
outros, e quando os significados sobre gestão, governança e o contexto natural podem ser
influenciados e alterados. Interações são mais do que simples encontros, e implicam em
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aspectos do comportamento humano como confiança, empatia, simpatia, amizades, parcerias,
etc. Normas legais são apenas um dos recursos que os atores sociais podem utilizar para
influenciar a gestão. Outros são, por exemplo, recursos financeiros, experiência e expertise,
conhecimento técnico-científico, pressão política e social e mobilização de parte do público
leigo ou organizado em grupos de ativismo, prestígio e status que determinados atores podem
ter em função da sua posição social ou ativismo, entre outros. Todos esses são recursos
importantes para influenciar a gestão local e têm natureza essencialmente relacional. No que
se refere à compreensão do contexto, interessa-nos saber quais são os mecanismos de
influência que os atores detêm. Durante a análise do processo é interessante verificar como
esses mecanismos são postos em prática durante interações concretas para que possamos
contrastar esses comportamentos com o funcionamento do processo como um todo (Craps,
2003).
Características do meio físico
Aqui nos referimos às características do meio físico e os principais problemas ou questões
relacionadas ao meio natural levadas em consideração pelos participantes. A maioria das
legislações sobre gestão de recursos hídricos considera três aspectos centrais com relação à
conservação do ambiente aquático: qualidade de água, quantidade de água disponível e
características da biodiversidade. A caracterização do meio físico é resultante de medições e
análises de aspectos sobre os quais os atores sociais estão de acordo. Durante o processo de
descrição do meio físico, participantes podem se deparar com a insuficiência de informações
ou informações contraditórias. Essas lacunas ou contradições revelam instâncias ou
oportunidades para construção social, e que podem ser adequadamente tratadas durante a
construção social da bacia hidrográfica (Craps, 2003).

A construção social da bacia hidrográfica
A construção social da bacia hidrográfica trata dos problemas e oportunidades acerca da bacia
hidrográfica, tais quais identificados pelos atores sociais. Conforme apresentado
anteriormente, os sistemas naturais e sociais não podem ser tratados de maneira desconexa.
Não existe um problema, questão, solução ou relação causal que afete a bacia hidrográfica
caso não haja um ator social que o manifeste. A descrição do funcionamento de um sistema
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hidrológico deve estar associada a uma análise do contexto social. Aprendizagem social se
refere especificamente ao processo pelo qual diferentes atores tomam consciência das
diversas perspectivas e interesses existentes no grupo, e juntos aprendem a lidar com elas de
maneira mais integrada e inclusiva. A construção social da bacia hidrográfica chama a atenção
ao papel que diferentes perspectivas e interesses têm na definição dos problemas e das
realidades (Craps, 2003).

Peritos e público leigo na gestão da bacia hidrográfica
A questão de técnicos e público leigo na gestão dos recursos hídricos remete ao
questionamento sobre a necessidade de conhecimento e informações técnicas e não-técnicas
para o solucionamento dos problemas. Essa diferença de perspectivas se reflete em diferentes
tipos de conhecimento e comunidades de prática. Peritos pertencem a comunidades de
conhecimento especializadas e interconectadas em escala global, sem um vínculo direto com
a realidade ou geografia local. Conhecimento perito manipula códigos de discursos
específicos. Comunidades leigas podem eventualmente fazer parte de um mesmo contexto
local e compartilharem a mesma geografia na qual seu conhecimento está baseado.
Conhecimento empírico geralmente é parte importante das suas competências, sendo
comumente intercambiado implicitamente dentre a comunidade. Tensões tendem a surgir a
partir do confronto entre o conhecimento perito (generalizável e comprovável) e
conhecimento empírico (aplicável e relevante ao contexto local). Diferenças de status podem
amplificar ainda mais a integração e o intercâmbio entre os dois tipos de conhecimento
(Craps, 2003).

Quando aspectos do ambiente natural são descritos de forma complexa ao ponto de poderem
ser compreendidas apenas por peritos, as possibilidades de participação do público leigo são
limitadas. O desafio para inclui-lo neste processo geralmente se refere a como comunicar e
traduzir conceitos de forma que leigos possam compreender a sua essência.

Autoridades e partes interessadas (stakeholders) na gestão da bacia hidrográfica
A questão central referente a autoridades diz respeito ao nível em que estão dispostos a
conceder poder de decisão sobre a gestão da bacia hidrográfica a outros atores sociais. Em
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sistemas de democracia representativa, políticos são eleitos para representar os interesses de
seus eleitores por período determinado. Políticos são responsáveis pela manutenção do bemestar público e normalmente são avaliados apenas durante as eleições. Aprendizagem social
implica em ir além desse domínio e reconhecer que em sociedades democráticas grupos de
atores sociais clamam por maior participação nos assuntos que afetam diretamente seus
interesses. A adoção de participação pública como parte central de políticas públicas tem
como conseqüência o confronto entre diferentes atores sociais, com interpretações distintas
acerca de responsabilidade, envolvimento e prioridades (Craps, 2003).

3.6.2 O processo na perspectiva da aprendizagem social
Retomando a perspectiva da interatividade apresentada anteriormente, na qual se destaca a
importância do diálogo ou da comunicação reflexiva ao estilo de Habermas, pode-se
investigar que circunstâncias favorecem (ou dificultam) a interação entre os stakeholders.
Nesta linha, é importante analisar a natureza do processo de interação e suas características.

Plataformas de múltiplos atores - formas de organização social na negociação entre
interesses difereciados

Warner (2005) aponta que o termo de plataformas de múltiplos stakeholders (multistakeholders platforms) provavelmente não é o mais adequado para descrever o processo de
interação e aprendizagem, pois sugere que os interesses podem ser colocados em questão ou
retirados do debate de maneira quase que automática, o que na realidade não ocorre. A palavra
plataforma sugere um nível equilibrado de forças entre os atores, o que novamente não se
constata na realidade, além de ser um termo que em algumas culturas tem conotações
negativas, como as mesas de negociación na América Andina (Warner, 2005).

Ao analisar a natureza das relações nesses contextos, parece ser mais adequada a abordagem
de redes, em vez de plataformas. A noção de redes não sugere uma estrutura institucional
formal como é o caso de plataforma. Redes sociais têm uma organização mais fluida, onde as
alianças se modificam e não necessariamente estão ancoradas em um espaço institucional
rígido. Redes sociais dizem respeito ao espaço construído a partir da existência de vínculos de
diversas naturezas que indivíduos ou grupos de indivíduos constróem intencionalmente a partir
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de um referencial compartilhado. A forma como cada ator se posiciona na rede determinará em
última instância as suas condições e possibilidades de interferência e de poder; e os padrões de
relacionamento gerados por estas redes podem ser utilizados para a explicação de fenômenos
políticos e sociais (Marques, 1999; 2003). Em redes sociais, os atores estão constantemente
envolvidos em situações de cooperação e conflito, coordenando estratégias comuns em
determinando momento (alianças estratégicas) e confrontando pontos de vista em outros. As
redes sociais se estabelecem em um contexto onde os objetivos não estão claramente
definidos, não existe uma hierarquia estabelecida nem tampouco os procedimentos. Desta
forma, as redes sociais para a gestão de recursos naturais (assim como as redes sociopolíticas)
são uma forma frágil de gestão - ou pelo menos são formas de gestão onde as incertezas são
parte intrínseca ao processo. Desta forma, o sucesso das redes sociais pode ser avaliado pela
medida em que os atores conseguem promover um ambiente de interatividade que favoreça a
cooperação e coordenação nas suas ações.

A qualidade do processo de gestão participativa de recursos hídricos está sujeita aos
princípios norteadores utilizados no seu desenho institucional. Dentre esses princípios
destacam-se a confiança e a transparência, fundamentais para mobilizar os atores sociais em
um engajamento não apenas com outras partes interessadas, mas também para que assumam
responsabilidades compartilhadas em temas que vão além do seu interesse direto. A
construção de um ambiente social onde os participantes observem a presença de valores como
transparência, honestidade, respeito, inclusão, confiança e abertura a diversidade é
fundamental para que cooperação e emergência de soluções criativas possam emergir.

Traduzir esses e valores e princípios em um modelo de gestão participativa não é uma tarefa
simples em função do grande número de atores sociais, emergência de novas situações,
assimetrias de poder e diferentes interpretações sobre como esses princípios podem
efetivamente ser operacionalizados. Entretanto, a análise de experiências anteriores (EU,
2000) sugere que determinados fatores são centrais para a construção de um processo
participativo efetivo:
• Envolvimento das partes interessadas desde o início do processo, inclusive no
desenho institucional do modelo de participação
•
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Empoderamento do processo pelos participantes

•

Oportunidades de aprendizagem entre os atores sociais

•

Respeito mútuo

•

Processo livre, flexível e aberto

•

Avaliação interativa e contínua

•

Facilitação independente e externa aos interesses representados

•

Continuidade do processo

No âmbito do projeto de pesquisa Harmonicop (2001), o processo diz respeito à forma como
as interações entre atores sociais e os temas de gestão da bacia hidrográfica se desenvolvem
ao longo do tempo. Aprendizagem social deve ser considerada tanto um processo quanto um
resultado. Entretanto, a ênfase aqui é dada ao processo, onde o conceito de aprendizagem
social pode agregar maior valor.

Assim como problemas, processos são construções sociais. Isto implica que o acordo entre as
partes envolvidas não seja automático. Os vínculos entre os atores variam, desde fortes
conexões até laços marginais, dependendo da forma como o processo é concebido. A forma
como os atores narram suas histórias expressa o seu grau de envolvimento tanto com o
processo em si assim quanto com os outros. Aprendizagem social é o resultado de um longo
processo mantido através dos contatos entre representantes de diversos grupos sociais.
Quando atores aprendem a ver o valor das contribuições de cada um e se sentem à vontade
para compartilhar informações, recursos ou até mesmo tomarem decisões em conjunto, o
desconforto inicial dos encontros é superado e as interações se tornam mais freqüentes. Desta
forma, a freqüência dos encontros pode ser considerada tanto uma condição quanto uma
conseqüência de aprendizagem social (Craps, 2003).

Práticas relacionais - conhecimento e interação entre atores
Práticas relacionais no contexto do programa Harmonicop se referem às práticas direcionadas
a ações baseadas em aspectos relacionais como, por exemplo, reciprocidade, o que permite
que todos os atores sociais relevantes conectem-se com o espaço partilhado e socialmente
construído, de forma significativa tanto para cada um deles quanto para o grupo como um
todo (Craps, 2003).
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Para que aconteça, aprendizagem social, os atores precisam participar do que se chama de
“práticas relacionais”, pois é durante estas práticas que os atores se encontram fisicamente.
Uma prática está inserida em um contexto específico (bacia hidrográfica) que coloca os
participantes perante uma situação complexa. Uma prática é orientada a um objetivo
(investigação, resolução de problemas, inovação) e tem juízo de valores, ou seja, pode ser
entendida como desejável ou não dependendo do ator social em questão. Ainda que toda ação
em grupo constitua-se em uma atividade prática construída a partir de relações, práticas
relacionais neste caso se restringem àquelas que permitam ao grupo de atores se conectar com
o espaço socialmente construído de modo significativo. Práticas relacionais permitem que o
conhecimento seja promovido por diferentes atores sociais de maneira tanto explícita quanto
implícita, e são o resultado da interação entre as diferentes funções que os atores sociais
assumem, das regras e estruturas que regulam essas interações e das ferramentas por eles
utilizadas.

Atores sociais e a construção coletiva dos problemas
Por construção de um problema ou de uma situação nos referimos às entidades conceituais e
suas inter-relações utilizadas pelos atores para descrever um aspecto da realidade de tal forma
que lhes faça sentido e que possa ser comunicado na forma de uma situação problema ou
tema. Atores sociais reconhecem e enfatizam diferentes aspectos da realidade como sendo
problemáticos por conta das diferentes experiências e da forma como interpretam essas
experiências. A construção de um problema pode ser entendida como a interpretação ou o
significado de uma questão, e no caso desta pesquisa, as questões estão relacionadas à gestão
da bacia hidrográfica. Estas definições de questões são co-construídas ou determinadas
coletivamente através da forma pela qual os atores sociais fazem sentido da sua realidade em
interação com outros. A natureza, importância, escopo, inter-relação, amplitude e estabilidade
dos problemas são definidos através das argumentações e contra-argumentações estabelecidas
pelos atores sociais (Craps, 2003).

A construção de um problema implica também na sua demarcação, e por conseqüência na
definição de quais informações são necessárias e quais são irrelevantes para aprofundar a
compreensão do problema e sua resolução. Da mesma forma, a demarcação do problema
define quais os atores têm ou não legitimidade para participar, ou seja estão incluídos ou
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excluídos. Aos atores incluídos neste processo são também atribuídas condições e assumem
status de parte interessada, podendo ser vítima, causa do problema, perito, etc. É esta lógica
aparentemente natural que influenciará fortemente a maneira pela qual o ambiente social onde
se produz a gestão da bacia hidrográfica funcionará. Será em função da construção do
problema que os atores sociais identificarão objetivos comuns, complementários ou
conflitantes e consequentemente estabelecer parcerias ou coalizões para defendê-los. A
construção de um problema não é estática. As múltiplas interações entre atores e a
conseqüente reconstrução da situação problema é um dos principais fatores para a
aprendizagem social.

A maneira pela qual uma questão ambiental se expressa depende, em parte, da representação
que se faz do contexto no qual o problema emerge. Inúmeros conflitos percebidos como de
natureza étnica, religiosa ou política estão na realidade enraizados em conflitos cuja natureza
é o acesso ou uso de recursos naturais (Weber, 1996). Assim, pode se dizer que a natureza é
um produto de representações oriundas de sistemas de valores, normas e interpretações
presentes nos sistemas sociais e no interior dos grupos que os integram, e poderíamos
considerar ainda que estas representações diferem entre os vários grupos sociais: uma
barragem tem um significado para o engenheiro e outros para o pescador, para o agricultor ou
para o ecólogo. Com isso queremos dizer que o estudo das relações entre sociedade e natureza
têm como ponto de partida as diversas representações que os atores sociais constróem. Podese considerar que essas representações sociais são dinâmicas e ao mesmo tampo em que
influenciam as representações de outros atores, são também por elas influenciadas. Essa
característica de troca e inter-influências sugere uma ampliação do modelo de análise
proposto por parte dos ecólogos (Odum, 1983), onde os sistemas funcionam a partir de trocas
de matéria e energia. A esse ponto de vista incorpora-se a variável informação. Assim, as
relações entre natureza e sociedade são estruturadas a partir da interação entre organismos que
exibem faculdades de reprodução, de modificação do meio onde estão e de adaptação às
modificações exógenas a este meio, num intercâmbio de matéria, energia e informação
(Weber, 1996).

Essas representações se constituem na forma como fazemos sentido do mundo ao nosso redor
(Gray, 2003). Por representações se entendem as entidades conceituais, ou estruturas que os
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atores lançam mão para descreverem um aspecto da realidade de maneira que se torne um
tema como que ela possa se relacionar. Existem diversas maneiras de se analisar o processo
pelo qual isso acontece. Lewicki, R. (1997) propõe uma descrição analítica de oito tipologias
comumente utilizadas por atores sociais na construção da realidade em temáticas ambientais;
a saber:
1. Estruturas de identidade dão respostas à pergunta “quem sou?” e constróem a
noção de pertencimento, fortemente relacionadas aos valores.
2. Estruturas de caracterização são utilizadas por atores para classificar os outros.
Podem ser positivas ou negativas, e no último caso, estão associadas a
estereótipos.
3. Estruturas de gestão de conflitos descrevem as diferentes formas como as
pessoas respondem a situações de conflito: evitam o confronto, reforçam o
confronto, busca de alternativas, violência, soluções negociadas, soluções de
mercado, etc.
4. Estruturas de construção das relações são narrativas que contém ou resumem o
significado de toda uma situação de conflito.
5. Estruturas de controle social descrevem as visões a respeito de como as decisões
sobre temas sociais deveriam ser tomadas, principalmente no que se refere à
interdependência entre atores.
6. Estruturas de poder são visões sobre o poder nas questões ambientais e podem
desde articular uma preocupação, deter recursos, e conhecimento até a capacidade
de formar coalizações e influenciar decisões.
7. Estruturas de risco se referem às diferenças sobre como os atores respondem aos
diversos tipos e níveis de risco associados às questões ambientais.
8. Estruturas de análise de custos e benefícios se referem a como os atores
constróem a visão sobre os impactos positivos ou negativos das ações de terceiros
sobre si próprios.
Várias dessas estruturas são utilizadas por atores sociais em função do tipo de questão
ambiental em que se encontram. No caso da gestão de recursos hídricos, dois tipos de
estrutura são comumente aplicadas para fazer sentido da realidade: a) o governo e os peritos
devem ser os responsáveis pelas decisões e resolver todos os problemas; e b) o mercado deve
ser o responsável por promover as transformações com interferência mínima por parte do
governo (Craps, 2003).
106

Analisar como os diversos atores sociais fazem sentido das questões ambientais é importante,
pois influencia diretamente a forma como a comunicação acontece. Em situações diferentes, o
mesmo ator social pode utilizar diferentes estruturas de análise dependendo de quem está
envolvido na questão e de quais são os interesses naquele determinado momento. Durante o
curso de uma interação, as estruturas e modelos mentais podem se alterar ao longo do
processo de argumentação e contra-argumentação, o que torna a interpretação dos problemas
um processo dinâmico e inserido nas interações entre stakeholders.

Dependendo de como os problemas são construídos na bacia hidrográfica, os atores sociais
podem identificar objetivos comuns ou concorrentes, e como conseqüência, estebelecerem
alianças e coalizões para defendê-los. Para tanto não se pode desprezar o peso dos encontros
iniciais na construção de imagens e referenciais, e que podem influenciar o desenvolvimento e
a qualidade das interações durante o processo (Craps, 2003).

SLIM (2004) distingue quatro características principais presentes na construção social de
problemáticas relacionadas ao uso de recursos naturais: interdependência, complexidade,
incerteza e controvérsias.

Essas categorias analíticas descrevem não apenas o sistema socioambiental em questão, mas
também – e principalmente – permitem analisar como cada ator social relevante ao processo
em curso responde ou se comporta com relação ao sistema propriamente dito. Isso permite
construir uma imagem dos modelos mentais, significados e suposições construídas por parte
de cada stakeholder e compará-las com as demais. Permite, ainda, analisar em que medida as
interpretações refletem a complexidade e a visão sistêmica da situação em questão. Ou seja,
essas quatro categorias analíticas permitem construir um cenário a respeito das percepções,
valores e crenças, relações de poder, suposições e visão sistêmica que cada stakeholder
constrói sobre processo.

Interdependências
Por interdependência queremos dizer que a utilização de um recurso natural em uma
determinada atividade humana causa impactos no processo ecológico que afetarão a utilização
desse mesmo recurso por outros usuários em escalas geográficas e temporais distintas. A
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formulação dessas interações está bem descrita na figura de ciclos de retro alimentação e
abordagem sistêmica. No contexto da aprendizagem social, é importante que os participantes
desenvolvam uma visão sistêmica dos problemas e desafios. A ênfase se situa em analisar em
que medida os participantes se percebem como parte do sistema onde estão inseridos, como
identificam as relações de causalidade entre suas ações e as relações em outros espaços e
tempos do sistema (resultados não-esperados de ações planejadas), a sua capacidade de
percepção das partes e do todo, construindo uma genuína visão sistêmica (SLIM, 2004).

Complexidade
Recursos naturais encontram-se sob uma enorme pressão e influência de um conglomerado de
processos técnicos, naturais e sociais, incluindo as transformações de políticas públicas, uma
diversidade de organizações e stakeholders com percepções distintas da realidade. Quando se
considera a água como um recurso essencial para a manutenção dos sistemas naturais e ao
mesmo tempo fundamental para a o desenvolvimento da vida humana, somos forçados a
estabelecer uma relação entre ecologia e processos sociais tais como desenvolvimento
tecnológico, o mercado, políticas públicas e relações interpessoais. O interesse é analisar em
que medida os participantes em um processo de aprendizagem social estão atentos à
complexidade dessas relações e como respondem a isto (SLIM, 2004).

Incertezas
A complexidade das interações acima descritas as torna virtualmente impossíveis de serem
explicadas de modo assertivo e amplamente compreensível. Por conta dessas incertezas,
torna-se difícil prever os efeitos das soluções propostas. O território das incertezas é diverso e
compreende as dimensões: a) técnicas e ecológicas com relação às inter-relações entre
atividades humanas e processos ecológicos, conhecimento técnico-científico fragmentado e
especializado em setores, b) socioeconômica com relação às mudanças no mercado e no
comportamento dos consumidores, mudanças nas demandas sociais, surgimento de novas
crises e proliferação de novos arranjos institucionais; e c) políticos, com relação ao crescente
número de políticas públicas contraditórias e aos múltiplos níveis e organizações tomadoras
de decisão na implementação de tais políticas. No âmbito da aprendizagem social, a
motivação é analisar a reação e o comportamento de cada um dos atores com relação às
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incertezas inerentes ao processo; como as incertezas podem ampliar ou reduzir as
possibilidades de compreensão e diálogo; traduzir-se em oportunidades para explorar diversos
pontos de vista e visões de futuro ou serem percebidas como ameaças e induzirem a um
comportamento individualista e não colaborativo (SLIM, 2004).
Controvérsias
Incertezas e interdependências resultam em diferentes interpretações e percepções da
realidade, o que em última instância, leva a desacordos sobre como os problemas e questões
devem ser tratados. Controvérsias surgem a partir do questionamento a respeito da origem dos
problemas, interpretações das relações de causa e efeito, como elas devem ser tratadas e por
quem. No contexto da aprendizagem social, o interesse é analisar como as controvérsias
surgem e principalmente como são resolvidas. Nesse sentido, o referencial conceitual
fornecido pela noção de “diálogo” assume papel central para esclarecer como os processos
interativos podem ser conduzidos de maneira mais ou menos eficiente e em que medida
grupos conseguem superar controvérsias a partir de um olhar profundo sobre a natureza e
gênese das diversas visões de mundo, conceitos, crenças e suposições (SLIM, 2004).

Essa construção social é interativa, uma vez que está baseada não apenas nas características
individuais de cada stakeholder, mas principalmente no resultado das diversas e múltiplas
interações que acontecem ao longo do processo, e que não acontecem num vácuo
institucional. Outros fatores igualmente importantes dão suporte a esse “jogo de palavras e
intenções”. Essencialmente, o arcabouço institucional e político, as restrições do próprio
ambiente natural e a facilitação do processo assumem papel central no comportamento e
reação de cada ator social e consequentemente no desenrolar do processo8 . Esse conjunto de
influências externas é o que se define no marco conceitual como o “contexto” no qual se dão
as interações. Nesse sentido, os processos de aprendizagem social não são muito diferentes de
uma peça de teatro: os atores estão em um contexto definido pelo cenário, pelas restrições e
características de suas personagens e são dirigidos por um “facilitador” externo.
Diferentemente de uma peça teatral, entretanto, não há um roteiro definido, os personagens

8

Por desenrolar do processo nos referimos a duas vertentes: mudanças na compreensão e mudanças nas atitudes
e práticas, sendo que o sistema avança no sentido de ampliar a sua sustentabilidade à medida que os participantes
ampliam sua compreensão da dinâmica do sistema e alteram suas práticas.
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podem mudar suas características com desdobramentos imprevisíveis. Assim, não há um
resultado final, pois se trata de um processo contínuo (SLIM, 2004).

Atores do processo e representatividade
Ainda que o planejamento e gestão de bacias hidrográficas seja um assunto institucional e
inter-institucional, é durante a interação direta entre indivíduos representando seus
constituintes que a informação é intercambiada, quando os significados são moldados e as
decisões negociadas. Entretanto, a forma como os indivíduos representam as suas
organizações e como reagem ao cenário multi-atores pode variar.

Uma das atribuições dos atores sociais em processos de aprendizagem social é reconhecer e
trabalhar com as demarcações e fronteiras existentes entre os interesses de suas organizações
e o das outras organizações. As pessoas que representam suas organizações detêm
informações - às vezes até confidenciais - que poderão ou não ser compartilhadas. A maneira
como estes atores representam suas organizações vai influenciar o comportamento das outras
partes, e portanto, as oportunidades de aprendizagem de ambos.

Os diversos atores sociais que participam de um mesmo processo interativo podem pertencer
a diferentes níveis hierárquicos dentro de suas organizações, o que também irá influenciar o
tipo de informação de que dispõem e a possibilidade ou não de tomarem decisões sem ter que
consultar seus representados ou as suas bases (Craps, 2003).

Por vezes, alguns participantes podem representar grupos ainda não formalmente organizados,
ou seja, uma categoria social com um interesse específico em alguns dos aspectos da gestão
da bacia hidrográfica mas que ainda não existe formalmente enquanto ator social. Um ator
social pode ainda representar um movimento social ainda não institucionalizado ao ponto de
delegar oficialmente a algum indivíduo os seus interesses ou pontos de vista.
Representatividade também pode variar em termos de homogeneidade ou heterogeneidade. É
mais fácil para um ator social falar em nome de um grupo homogêneo, ao passo que
representantes de grupos heterogêneos podem se sentir inseguros e não transmitirem
confiança com relação aos seus pontos de vista, pois sabem que encontrarão maiores
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dificuldades no momento de reportar as suas bases as decisões tomadas porque prevêm que
parte não concordará com as posições adotadas.

Este problema de representatividade pode ser expresso no dilema em que os representantes se
vêem em certas ocasiões durante o processo interativo. O objetivo principal dos
representantes de grupos de interesse é expressar e defender as perspectivas e interesses das
suas bases, as quais ele(a) representa. Mas no curso das negociações, estes podem
gradualmente mudar suas interpretações a respeito da situação ou problema na medida em que
aprendem a partir das perspectivas de outros atores e passam a aceitar soluções alternativas. O
dilema se configura quando o representante deve tomar uma decisão ou assumir uma posição
que acredita ser mais adequada pois é fruto de um processo relacional e interativo, mas que
contradiz as expectativas do grupo o qual ele(a) representa. A participação e engajamento no
processo leva ao sentimento de pertencimento a este grupo, o que é importante, pois contribui
para transformar comportamentos competitivos (ganha/perde) em práticas colaborativas
(ganha/ganha), o que se reflete nas estratégias de negociação (Craps, 2003).

Estratégias de negociação
Ao analisar os sistemas de gestão de recursos hídricos sob a perspectiva da interatividade
entre os atores sociais, o tema das negociações assume papel central. A gestão partilhada de
recursos naturais implica em contínua negociação entre atores, que estão motivados a
maximizar seu retorno com a maior taxa possível. Duas visões podem sem consideradas: uma
pela qual as pessoas mudam por que aprendem juntas (perspectiva da aprendizagem social) e
outra na qual a situação muda por conta de uma alteração na estrutura de poder. Essas visões
se tornam mais claras nas definições de cooperação ou conflito. Neste sentido, Aarts & Van
Woerkum (2000) contrastam dois tipos de negociação possíveis: distributiva e integrativa.
Negociações distributivas são antagônicas, baseadas em interesse próprio, nas quais cada
parte se preocupa apenas em conseguir uma beneficio maior para si. Uma negociação
distributiva marca situações de conflito, onde a soma das interações é zero.

As negociações integrativas, por outro lado, partem do princípio de que os ganhos devem ser
mútuos. Os participantes estão preocupados em aumentar as possibilidades de ganho para
ambas (ou todas) as partes ao invés de maximizar seus interesses. Neste sentido, o foco não
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está nas posições defendidas pelos atores, mas sim nos seus interesses e necessidades. Ao se
afastarem da negociação por posições e partirem para a análise dos interesses e necessidades,
uma gama muito maior de possibilidades se abre e resultados inesperados e criativos surgem
como resultado das negociações. A abordagem da aprendizagem social está interessada em
situações nas quais este tipo de comportamento ocorre, a despeito das incertezas, informações
incompletas ou baixa confiança (Warner, 2005). O que torna possível esse tipo de negociação
em sistemas de gestão de recursos de uso comum é o fato de os atores não terão apenas
poucas interações, mas sim provavelmente convivem por longos períodos. Neste caso – e
diferentemente de negociações esporádicas – o futuro e a reputação importam, o que torna a
cooperação e a perspectiva de ganhos mútuos mais prováveis.

Regras de interação
Regras de interação dizem respeito às práticas e comportamentos que os participantes
acordam em respeitar durante os trabalhos e reconhecem como elementos importantes para
garantir participação efetiva e bom andamento das atividades. Essas normas se referem tanto a
processos quanto a procedimentos. Por procedimentos, nos referimos às formas de trabalho
tanto formais quanto informais que organizam a interação entre os atores sociais e indicam:
• Como o convite ou convocatória à participação é feito
• Como as agendas são definidas
• Como assuntos ou temas são alocados a indivíduos, grupos de trabalho, ou ao
coletivo
• Como a informação é qualificada (confidencial, pública ou restrita a certos
círculos)
• Como os conflitos são resolvidos
• Como diferentes pontos de vista e interesses serão protegidos
• Como as incertezas serão tratadas
• Como as decisões serão tomadas
• Como o registro de memória dos trabalhos será feito

Quanto maior for a participação e concordância dos participantes quanto as regras de
interação maior será o envolvimento do grupo. A homogeneidade do grupo facilita a criação
de regras, uma vez que grupos com características culturais semelhantes partilham de códigos
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de conduta convergentes. Acordos feitos durante o início do processo podem favorecer o
desenvolvimento das atividades, mas também devem ser flexíveis ao ponto de poderem ser
revistos e alterados. É importante ainda que as regras sejam claras e comunicadas de forma
que todos as compreendam e evitem que alguns atores imponham as suas regras e acabem por
excluir os outros (Craps, 2003).

O papel da liderança
Quanto mais ambíguo um domínio, maior o grau de ansiedade entre os atores. Estas tensões
são desagradáveis, porque os atores estão inseguros sobre o que exatamente está em jogo,
como as decisões podem afetá-los, e como eles podem influenciá-las. Este é particularmente o
caso de iniciativas de gestão participativa onde há uma história comum de rivalidade e
conflitos. Uma forte liderança - por exemplo, uma autoridade pública - facilitando o que será
feito, como será feito, e quem fará parte, pode eventualmente reduzir essa ansiedade e
promover o avanço rumo a resultados rápidos. Desde um ponto de vista técnico, esses
resultados correm o risco de serem pouco efetivos por não terem levado em conta todas as
informação relevantes. Desde um ponto de vista relacional, uma forte liderança incita a
dependência e / ou resistência ou daqueles atores que se sentem excluídos ou colocados em
situação de desvantagem. Entretanto, a liderança é precisamente importante, pois permite a
abertura de um processo que pode levar a soluções inovadoras e criativas, e que é necessário
para tecer uma rede relacional interdependente. Facilitadores (explicitamente ou
implicitamente designados para tal função) podem cumprir um papel importante no
tratamento destas tensões. Eles devem tomar cuidado para que os níveis de ansiedade não se
tornam destrutivos (Craps, 2003).

Raramente processos de aprendizagem social e suas correspondentes redes de diálogo se
constituem de forma natural. Na maioria das vezes, esse processo é liderado por uma
organização governamental. Esse processo pode ser a resposta a uma demanda ou pressão
vinda de grupos organizados da sociedade civil (movimentos sociais ou ONGs), parte da
agenda política do governo ou uma resposta à exigência de organismos financiadores que
estabelecem como contrapartida um componente de governança participativa nos projetos
apoiados. De qualquer forma a natureza da constituição desses espaços (bottom up ou top
down) pouco importa, uma vez que em ambos os casos se observa uma dependência dos
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facilitadores do processo (Warner, 2005). Warner cita que existam casos onde a iniciativa de
se estabelecer esses fora tenha partido de ONGs, como é o caso do Peru e África do Sul, ou da
iniciativa privada no Reino Unido, onde, em grande parte dos casos, a liderança e iniciativa
decorre da ação indutiva promovida pelos atores públicos.
O papel e os alcances da facilitação
Facilitação no âmbito da gestão de recursos naturais diz respeito à combinação de habilidades,
atividades e recursos utilizados por um facilitador e que servem de apoio ao processo de
aprendizagem que ocorre entre múltiplos e interdependentes atores sociais (Craps, 2003). O
principal objetivo é conduzir o grupo para que surjam mudanças sistêmicas no ambiente de
aprendizagem permitindo ação colaborativa. O facilitador pode estimular processos
cognitivos de naturezas distintas: a) a aprendizagem vivencial (experiential learning), que
permite que pessoas aprendam por meio de experiências, reflexão, observação,
conceitualização e ação; b) co-aprendizagem através de ações compartilhadas, nas quais o
facilitador conduz o grupo a c) uma aprendizagem coletiva por meio de experiências
compartilhadas, observações e outras atividades em grupo quando se pode refletir e
interpretar os resultados destas ações. Isto pode conduzir os participantes a uma reflexão
sobre os processos de aprendizagem coletiva no qual estão envolvidos. Como conseqüência, a
facilitação trata de conduzir um processo de ação coletiva tanto ao nível do indivíduo quanto
coletivo, permitindo que os participantes desenvolvam uma compreensão sobre “o que estão
fazendo” (aprendizagem de primeira ordem) e “por que estão fazendo” (aprendizagem de
segunda ordem). A relevância da facilitação em processos de aprendizagem social está na sua
capacidade de permitir que stakeholders construam conjuntamente a problemática, as
soluções e se tornem conscientes do seu papel e das interdependências inerentes ao processo.
Isso se torna mais claro na medida em que as divergências entre concepções e visões de
mundo e preferência de soluções se complexificam. A facilitação permite que atores sociais
entrem em contato com as dimensões pessoais e interpessoais às quais não estão comumente
expostos ou dispostos a se conectar (SLIM, 2004).

Nenhum processo de interação entre múltiplos atores sociais, que compartilham modelos
mentais distintos e têm objetivos, valores e níveis de poder diferentes pode acontecer
efetivamente sem que haja um facilitador externo mediando essas inter-relações. Uma boa
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facilitação traz à tona os dilemas e torna os conflitos abertos para discussão. Neste processo, o
tempo e energia gastos em explicitar as divergências é tão importante quanto a busca de
soluções negociadas ou consensuadas. A boa facilitação não busca despoliticizar o debate,
mas criar um ambiente que permita o diálogo baseado na argumentação crítica, expandindo a
legitimidade para além das fronteiras do discurso ou representação oficial/governamental e
apresentando os pontos de vista que extrapolam ou contradizem o chamado conhecimento
“técnico”.

Figura 5: Modelo de facilitação de processos multi-agentes

1
Compreensão dos
fundamentos
teóricos e
valores

2
Criação de um
espaço de
aprendizagem
interativo
Facilitação
de processos
muti agentes

4
Construção apoio
institucional

3
Desenvolvimento
de habilidades de
facilitação,
comunicação e
liderança

.
Fonte: SLIM, 2004

Se é verdade que diálogos entre múltiplos atores (multi-stakeholders) não podem ser forçados,
com certeza podem ser fortalecidos. As condições para que conversas significativas
aconteçam podem ser criadas, em especial os tipos de ambientes que estimulam ou
desmotivam o diálogo. Diálogos efetivos inicialmente requerem a presença de um facilitador
que pode auxiliar a construção de um ambiente de questionamento. Entretanto, o facilitador
não deve ser confundido com o líder ou ator central da sessão de diálogo. Ao contrário, é
importante considerar o processo de diálogo como algo sem um objetivo principal. Construir
uma conversa é um esforço coletivo, que não deve depender da inteligência de nenhum
indivíduo. Ao longo do tempo, o processo deve ser facilitado coletivamente, e a dependência
de facilitadores externos, reduzida ao mínimo.
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Entretanto, facilitadores são importantes, uma vez que o processo de construção do diálogo
não é algo comum, e pode trazer à tona emoções e desentendimentos. Facilitadores
experientes sabem como antever e lidar com esses momentos de crise. Isto requer um amplo
espectro de habilidades: convocar e apurar a atenção do grupo, intervindo em sistemas sociais
complexos, e ativamente questionando comportamentos defensivos. O facilitador deve ter
tanto uma consciência sobre como funciona sua forma de reagir a determinadas situações e
uma experiência relativamente ampla para entender todos os aspectos de uma discussão
polarizada.

Gestão do conteúdo e ferramentas de comunicação e informação
A participação pública exige importantes recursos como competências, formação, informação,
tempo, dinheiro, etc.; mesmo que isso não garanta automaticamente o seu sucesso. Alguns
atores podem ser prejudicados por não terem acesso a recursos e serem excluídos das
interações mais relevantes. Por isso, um grau mínimo de igualdade entre as partes com
respeito aos seus recursos básicos é considerado necessário para um processo legítimo de
participação pública. Isto está centrado no grau e na forma como os recursos necessários para
a gestão integrada da bacia hidrográfica são compartilhados.

Aqui, trata-se de analisar quais são os desafios concretos e práticos e os problemas técnicos
com os quais os atores se deparam em relação às bacias hidrográficas. Para avaliar
aprendizagem social não podemos ignorar os problemas por vezes tecnicamente complexos
que são abordados na gestão da bacia hidrográfica. Não se trata apenas da “aprendizagem dos
grupos sociais para lidar uns com os outros”, mas também sobre como “a aprendizagem social
permite lidar com os desafios do mundo exterior” (Craps, 2003).
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3.6.3 Os Resultados na perspectiva da aprendizagem social
Em sintonia com o quadro conceitual sobre aprendizagem social, a análise de resultados deve
permitir uma distinção entre resultados técnicos e relacionais. Indicadores de qualidade
relacional referem-se à manifestação do aumento dos conhecimentos, habilidades e as atitudes
do grupo multi-agente para lidar com os diferentes interesses e perspectivas dos atores sociais
relevantes. Especificamente procura-se avaliar em que medida o conjunto dos atores
envolvidos na gestão da bacia hidrográfica pode demonstrar aumento da sua capacidade para
lidar construtivamente com a sua diversidade interna e interdependência.

As qualidades técnicas referem-se a indicadores que expressam a adequação técnica das
intervenções e soluções dadas aos problemas da bacia hidrográfica. Se a aprendizagem social
refere-se à “aprendizagem de diferentes atores sociais para lidar uns com os outros, e com os
desafios partilhados no mundo externo”, como já definido nesta pesquisa, é evidente que os
resultados deste processo não podem apenas refletir melhorias nas qualidades da bacia
hidrográfica. Também é necessário que haja provas da capacidade do grupo para lidar com a
sua diversidade e interdependência. As evidências indiretas desta capacidade podem ser
analisadas em grupos como:

• Grau de satisfação das diferentes partes interessadas e do público em geral com o
plano de bacia ou com ações específicas executadas na bacia,
• Motivação das partes interessadas a participar em ações partilhadas,
• Sentimento de apropriação de soluções por parte dos diferentes intervenientes
A aprendizagem social parte de uma abordagem construtivista que pressupõe que o processo
de grupos sociais que, ao lidarem com diferentes tipos de conhecimento, experiências e
posições, promovem uma melhor gestão da bacia hidrográfica. Portanto, a diversidade
existente entre as diferentes disciplinas (ciências sociais e ciências naturais), entre os atores
locais e peritos externos (técnicos, gestores, consultores), entre visões sobre o processo em
curso, e entre autoridade, legitimidade e poder torna-se um aspecto relevante.

Uma melhor gestão da bacia hidrográfica deve ser entendida tanto como uma forma mais
eficiente e/ou mais eficaz de superação dos desafios e conflitos quanto à identificação ou

reconhecimento por parte do grupo de novos critérios para avaliar as próprias práticas de
gestão, como por exemplo, a sustentabilidade, a inovação, a equidade social, etc.

Os resultados de processos colaborativos onde a participação e a interação são elementos
centrais podem ser analisados de diversas formas.

Imperial, M. & Hennessey, T. (2000)

sugerem que colaboração deve resultar em melhor desempenho organizacional e custos mais
baixos. Na perspectiva da aprendizagem social, os resultados são as condições desejáveis que
o coletivo envolvido na gestão visa atingir. Ou seja, trata-se dos resultados passíveis de serem
observados e medidos. Em sintonia com a construção teórica aqui apresentada sobre
aprendizagem social, os resultados podem ser categorizados em técnicos e relacionais.
Resultados relacionais são aqueles que se referem ao aumento do conhecimento, capacidades
e atitudes mais adequadas do grupo como um todo em relação aos interesses e perspectivas
divergentes dentre todos os atores relevantes. Resultados técnicos se referem aos indicadores
que expressam a adequação técnica das intervenções e soluções apresentadas e
implementadas na bacia hidrográfica, não se trata, portanto, de dimensões independentes
(Craps, 2003).

É importante notar que nesse contexto analítico, os resultados não são fins em si mesmos. Há
uma conexão entre resultados e contexto e este fluxo de retro-alimentação onde os resultados
continuamente influenciam o processo, por sua vez alteram as percepções e modelos mentais
dos atores sociais, gerando novos resultados.

Em síntese, pode-se afirmar que processos de aprendizagem social podem ser aferidos a partir
de critérios relacionados à boa gestão das bacias hidrográficas, e compreendem:
• Clareza quanto à visão e objetivos para a bacia hidrográfica ao nível macro
• Desenvolvimento de uma base cientifica convincente sobre a situação inicial da
bacia
• Identificação de prioridades
• Objetivos mensuráveis e benchmarks para os temas selecionados
• Responsabilidades claramente definidas
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• Princípios claros para todos os níveis de gestão
• Objetivos e metas de gestão alinhados dentre e entre as bacias vizinhas
Imperial, M. & Hennessey, T. (2000) identificam a partir do seu estudo sobre seis bacias nos
Estados Unidos para avaliar a capacidade das organizações e indivíduos colaborarem na
gestão de bacias hidrográficas, os seguintes critérios para análise dos resultados contidos no
âmbito das relações e interações.

1. Ao nível individual:
• Maior satisfação e motivação
• Aprendizagem, adaptação e mudança: habilidades, melhor capacidade de decisão,
melhor desempenho no trabalho.
• Capital social: redes entre indivíduos resultando em maior confiança,
reciprocidade e reputação.
2. Ao nível da organização:
• Aprendizagem, adaptação e mudança: inovação, adaptação, desenvolvimento
organizacional, colaboração, aprendizagem orientada a políticas.
• Capital social: redes intra-organizacionais capazes de gerar confiança e
reciprocidade.
3. Ao nível das redes sociais:
• Aprendizagem inovação e difusão, aprendizagem orientada a políticas.
• Capital social: redes inter-organizacionais capazes de gerar confiança e
reciprocidade.

4. Ao nível social:
• Aprendizagem orientada a políticas
• Capital social
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• Fortalecimento da cidadania: maior participação efetiva, maior nível de
envolvimento em temas públicos, voluntariado, fortalecimento da sociedade
civil e melhoria da representação aliada à maior satisfação do cidadão.

Influência das ferramentas de informação e comunicação sobre os resultados de qualidade
relacional

As ferramentas de informação e comunicação, utilizadas para a aquisição, gestão,
visualização e disseminação de informação e conhecimento e/ou utilizadas para tornam mais
claras as diferentes perspectivas podem contribuir para melhorar a comunicação entre os
participantes em diferentes níveis e escalas organizacionais. Essas ferramentas tornam a
informação acessível (como por exemplo, uma página de internet, ou de um centro de
informação público, etc..), e podem facilitar a divulgação do conhecimento local e assim,
incentivar discussões (Maurel, P. 2003)

Algumas ferramentas podem ajudar a decifrar ou traduzir para uma mesma linguagem ou
promover uma compreensão mútua, como por exemplo:
• A elaboração participativa de um SIG (Sistema de Informações Geográficas)
• Uma ferramenta que permite o acesso e, eventualmente, a atualização de um
glossário técnico (por exemplo, uma página de internet),
• Funções específicas em um site destinado para a pesquisa, informação,
recuperação e visualização de acordos com um perfil de usuário (por exemplo,
uma determinada categoria profissional).
• Mapas e maquetes construídas de maneira participativa, onde os participantes
reconstróem a realidade a partir de suas interpretações e modelos mentais
A participação no desenho de uma ferramenta de informação pode facilitar a comunicação
entre o conhecimento perito e conhecimentos locais e proporcionar um contexto positivo para
a comunicação e compreensão mútua.
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A utilização de uma ferramenta de comunicação pode ser definida como a sua adequação para
um determinado fim e em um dado contexto que dependente das características do meio
físico, organizacional e social do ambiente onde a ferramenta será utilizada.

Os componentes que tornam as ferramentas de comunicação e informação mais ou menos
amigáveis (user friendly) são:
• Facilidade de aprendizagem: corresponde à quantidade de informações e
processos que devem de ser aprendidos antes de utilizar uma ferramenta
• Efetividade: a precisão e perfeição com que os usuários atingem as metas
específicas
• Rendimento: o montante de recursos consumidos no desempenho de uma função
• Satisfação: as reações subjetivas dos usuários ao realizar uma tarefa (ausência de
desconforto e atitudes positivas em relação ao uso)
Os usuários podem avaliar a utilidade de uma ferramenta ou por meio de consulta a fontes
(como pareceres técnicos e documentação) ou por meio de experiências pessoais. No segundo
caso, o nível de utilidade de um dado instrumento dependerá do seu desempenho ao cumprir
uma tarefa. Isto vai influenciar a decisão de utilizar ou não essas ferramentas novamente no
futuro (Maurel, P. 2003).

Retificação de resultados e feed-back ao contexto

A internalização de resultados trata de analisar de que modo e em que grau os resultados do
processo de gestão participativa tiveram repercussões sobre o sistema de governança da bacia
hidrográfica.

A gestão integrada e participativa de uma bacia hidrográfica deve conduzir a sustentabilidade
do sistema sócio-hidrológico. Portanto atenção deve ser colocada nos efeitos de longo prazo
dos processos aqui em estudo. Isso remete à análise de como os resultados podem ser reincorporados ao contexto e como isto afetará o futuro da gestão da bacia, independentemente
das pessoas que participaram deste processo (como, por exemplo, uma nova regulamentação
local, uma estrutura de governança, etc.)
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A análise da internalização dos resultados e dos processos no contexto físico e de governança
ou do nível organizacional procura revelar quais os efeitos da participação direta e da
interação sobre os níveis mais elevados de gestão (um comportamento coordenado entre
organizações, redes, planejamento regional e de bacia). Ainda como parte deste processo,
interessa-nos investigar como os processos de negociação e seus os resultados influenciam as
práticas em nível local.

Apresentamos nesta seção a estrutura conceitual de aprendizagem social que permite a
operacionalização deste conceito por meio do desenvolvimento de um método para a sua
observação empírica. As categorias acima descritas - contexto, processo e resultados determinam o arcabouço analítico da Aprendizagem Social como aqui analisada. A seguir,
descrevemos a metodologia de pesquisa empregada para depois apresentarmos os estudos de
caso e discutirmos os resultados.
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4. Os Estudos de Caso
4.1 Metodologia de análise
A abordagem metodológica aqui adotada procura desenvolver e aplicar métodos que
permitam analisar como a aprendizagem social se desenvolve e quais são os fatores e
condições que tornam esses processos mais prováveis. A construção do arcabouço teórico
aponta para três constituintes do processo de aprendizagem social: contexto, processo e
resultados. Assim, a forma como esses três aspectos são internalizados pelo grupo e pelos
participantes resultará, em última instância, no maior (ou menor) sucesso do esforço e
aprendizagem coletiva. Nosso interesse do ponto de vista metodológico é desenvolver e testar
uma técnica que permita analisar a capacidade de grupos de atores sociais envolvidos na
gestão partilhada de recursos hídricos em produzir soluções construídas coletivamente que
respondam a questões complexas, incertas, controversas e interdependentes.

Partimos do referencial metodológico desenvolvido pelo projeto Harmonicop (2003) e dos
estudos de caso produzidos por este projeto de pesquisa. O projeto produziu nove estudos de
caso (França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha, Holanda, Hungria e Suíça)
em bacias hidrográficas de rios europeus com o objetivo de identificar fatores e condições
promotoras de aprendizagem social. Conforme descrito anteriormente, o referencial teórico
utilizado nesta tese de doutorado foi desenvolvido a partir da formulação realizada por este
projeto de pesquisa. Em termos metodológicos, desenvolveu-se um conjunto de perguntas
norteadoras que foram utilizadas na elaboração dos estudos de caso. Este conjunto de
perguntas orienta a busca de informações a respeito do contexto, processo e resultados em
cada caso estudado, com a finalidade de avaliar os processos e resultados de Aprendizagem
Social.

Nesta pesquisa utilizou-se como abordagem metodológica a análise comparativa de dados
secundários produzidos pelo projeto Harmonicop. Em particular, foram analisados dois
estudos de caso: Planejamento participativo da Bacia Hidrográfica do rio Dender, em Flandres
na Bélgica, e a Bacia Hidrográfica do Rio Ribble, na Inglaterra. O material analisado
constituiu-se dos documentos produzidos pelos pesquisadores do programa, que foram
gerados a partir das seguintes técnicas de pesquisa: revisão de bibliografia, especificamente
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para a descrição do contexto, incluindo: governança, identificação e análise das partes
interessadas, contexto institucional e político e características do meio físico. Observação
participativa, entrevistas semi-estruturadas e questionários foram técnicas utilizadas que
permitiram o levantamento de dados e informações sobre: a construção social da bacia
hidrográfica e as variáveis que compõem o processo de aprendizagem social, especificamente
práticas relacionais, participação social, estratégias de negociação, facilitação e liderança, e
utilização de ferramentas de comunicação e informação.

Para o levantamento de dados

referentes aos resultados do processo - especificamente, a avaliação das qualidades relacionais
e técnicas que emergiram no processo - , empregou-se o mesmo conjunto de técnicas utilizado
para a avaliação do processo.

Apresentamos abaixo a estrutura de tópicos desenvolvida e utilizada no processo de coleta de
dados.

Contexto
A análise do contexto no qual se desenvolve a prática da gestão integrada dos recursos
hídricos com vistas à análise dos fatores promotores de aprendizagem social inclui a descrição
das principais características do contexto sócio-histórico-geográfico e natural em que se
realizou cada estudo de caso. Descrevemos a seguir cada um destes condicionantes.

1. Sistema de governança - o conceito de "sistema de governança" remete ao arranjo sociopolítico que permite a efetiva definição de planejamento e gestão das atividades que
afetam a bacia hidrográfica. Analisam-se tanto os aspectos instrumentais e jurídicos que
incidem sobre a bacia hidrográfica quanto os arranjos informais que limitam o
comportamento e ação dos atores sociais envolvidos na gestão dos recursos hídricos em
diferentes escalas.

2. Partes interessadas - descrição e análise dos atores envolvidos e/ou que podem interferir
na gestão da bacia hidrográfica de forma significativa de acordo com seus interesses,
poder, histórico de participação e relação com o tema em si e com os outros atores. Buscase ainda identificar que atores estão atualmente ou já estiveram envolvidos nos processos
de participação pública e como estão interessados em participar do processo. A análise de
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atores sociais permite identificar interesses setoriais na gestão e mapear possíveis pontos
de cooperação e conflito.

3. Instituições e/ou contexto jurídico - trata-se de identificar e analisar quais as principais
políticas públicas e normas jurídicas que regulam os papéis dos diferentes atores na gestão
da bacia hidrográfica, suas relações e os procedimentos a serem seguidos. A análise
institucional permite demarcar com precisão os diversos níveis de relações formais que
existem entre os diversos atores sociais e o papel e responsabilidades das autoridades
púbicas envolvidas no processo.

4. Relações informais entre atores - para verificar como as relações entre os atores
influenciam o processo de aprendizagem social buscou-se analisar como são as relações
informais entre as partes interessadas relacionadas à bacia hidrográfica desde o início do
estudo de caso e como evoluíram com o passar do tempo. Relações informais são uma
forma importante de medir qualitativamente o resultado das interações, e a possibilidade
de emergência de relações cordiais e cooperativas (ou rivalidade e antagonismo).

5. Características físicas do sistema - para a caracterização do meio físico buscaram-se, não
apenas os referenciais técnicos como informações geográficas e dados socioeconômicos;
mas também a identificação pelos participantes do que representa um problema ou uma
questão que devesse ser levada em consideração pelo grupo.

6. Construção social de uma bacia hidrográfica - a construção social da bacia hidrográfica é
o conjunto de oportunidades e problemas identificados coletivamente pelos participantes
através de um processo interativo e dialógico. Ferramentas de comunicação e informação
são importantes neste processo por permitirem aos participantes expressar suas visões e
preocupações através de símbolos e outros recursos visuais. Isso permite uma expansão
das oportunidades de comunicação e intercâmbio que leva à construção de modelos
coletivos.

7. Especialistas e público leigo - pretende-se analisar, em que medida os problemas a serem
resolvidos, exigem dados e conhecimentos de atores peritos e não-peritos. A confluência
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de conhecimento técnico; científico e empírico e a facilidade (ou dificuldade) com que
esses se combinam e são aceitos pelos participantes influencia as possibilidades de
aprendizagem social. Ainda que os participantes esperem que os representantes públicos
demonstrem ter conhecimento técnico sobre as questões a serem tratadas, não se pode
excluir ou menosprezar a importância do conhecimento local.

8. Autoridades e atores interessados na gestão da bacia hidrográfica - trata-se de analisar a
pró-atividade das autoridades em embarcar em um verdadeiro processo de democratização
da gestão e inclusão efetiva dos atores sociais no processo. Estamos interessados em
verificar em que medida as autoridades, estão dispostas a compartilhar seu poder decisório
relativo à gestão da bacia hidrográfica com outros atores sociais.

Processo
A análise do processo trata de investigar como as interações entre as partes interessadas
evoluíram com relação aos problemas identificados na gestão da bacia hidrográfica no
período definido pelo estudo. Apresentamos a seguir as componentes analíticas desta etapa.

1. Práticas Relacionais -práticas relacionais são definidas como ações amparadas em
qualidades relacionais de reciprocidade e reflexividade, que permitem que todas as partes
interessadas interajam a partir de um contexto compartilhado, agindo de forma
significativa para si e para o resto do grupo. Interessa-nos verificar em que grau e de que
forma os acontecimentos críticos ocorridos no processo de gestão da bacia hidrográfica
contém as características de "práticas relacionais".

2. Construção social da bacia hidrográfica - a construção e reconstrução da demarcação do
problema. Por "construção da demarcação do problema" nos referimos aos referenciais
conceituais e suas inter-relações utilizados por atores para descrever um aspecto da
realidade que faça algum sentido para ele(a)s, e se assim se tornar uma questão passível de
ser discutida. Interessa-nos saber como, a construção e reconstrução da demarcação do
problema se desenvolve, e se altera ao longo do processo e quais são os momentos de
mudanças significativas na forma como os assuntos são definidos.
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3. Estratégias de negociação - no que se refere à negociação e à forma como os atores
manejam seus interesses, o interesse está na identificação das estratégias de negociação
adotadas pelos atores que participam das reuniões relativas à gestão da bacia hidrográfica.
Que tipo de comportamento está refletido na forma como as negociações são realizadas?
As negociações são distributivas ou integrativas?

4. Definição de regras para interação - interessa-nos analisar em que medida os participantes
adotam métodos de trabalho que permitam garantir uma participação efetiva de todos
aqueles que pretendam participar do processo. Busca-se identificar a existência de
procedimentos implícitos ou explícitos sobre a forma como serão conduzidas as interações
formais e informais e como isso influencia a qualidade e os resultados da participação
pública.

5. Liderança - ao analisar a liderança nos processos participativos e sua influência na
promoção de aprendizagem social, existe o interesse em saber como os participantes
definem os papéis e responsabilidades próprios e dos outros para a gestão da bacia
hidrográfica, como diferentes papéis são atribuídos a cada um dos atores, como a
liderança é promovida no processo de gestão da bacia hidrográfica e de que maneira as
lideranças favorecem ou tornam menos prováveis o processo de aprendizagem social.

6. Facilitação: conforme descrito anteriormente, a facilitação destes processos é um dos
pontos mais importantes para a evolução de um processo participativo para um de
aprendizagem. Neste caso, a pesquisa busca analisar primeiro se há profissionais
explicitamente responsáveis pela facilitação do processo; e em seqüência como eles (e os
outros) descrevem o seu papel, e o efeito da sua presença / ausência sobre o processo?

7. Alocação de recursos - ainda que os recursos incluam fatores financeiros, humanos e
materiais, nesta pesquisa damos especial atenção para ferramentas de Comunicação e
Informação. Queremos saber em que grau os interessados dispõem dos recursos e
informações necessárias para uma participação qualitativa no processo de gestão da bacia
hidrográfica, como estas ferramentas são utilizadas e com que facilidade e qual o impacto
em termos de maior promoção de aprendizagem entre os participantes elas promovem.
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8. Gestão de conteúdo - a análise da gestão do conteúdo diz respeito aos desafios concretos e
problemas técnicos que os atores enfrentam em relação à gestão da bacia hidrográfica.

Resultados
A avaliação dos resultados se ocupa da análise da situação sócio-relacional e da qualidade
técnica dos resultados obtidos durante o processo.

1. Qualidade dos relacionamentos – busca-se aqui verificar em que medida o grupo pôde
demonstrar evidências de que houve aumento das suas capacidades para lidar
construtivamente com a diversidade interna e interdependência. Ênfase especial deve ser
dada à influência das ferramentas de informação e comunicação sobre os resultados de
qualidade relacional, em especial na análise dos potenciais benefícios e limites dos
diferentes tipos de ferramentas relativas à comunicação e à qualidade das relações entre os
participantes.

2. Qualidade do aprimoramento técnico - para a aprendizagem social aspectos relacionais
são importantes mas devem também se traduzir em uma melhoria do conhecimento
técnico dos participantes sobre as dinâmicas locais. Neste sentido é importante avaliar em
que grau uma melhor gestão da bacia hidrográfica pode ser atribuída ao esforço
colaborativo realizado por um grupo multistakeholder, incluindo novamente a influência
das ferramentas de informação e comunicação sobre os resultados técnicos e o impacto
destas ferramentas na resolução das questões substantivas da bacia hidrográfica.

Realimentação ao contexto
A análise dos mecanismos de feedback se ocupa em verificar de que modo e em que grau os
resultados do processo em questão tiveram repercussões sobre o sistema de governança da
bacia hidrográfica. Especificamente analisa-se se existem efeitos duradouros do processo em
questão sobre as qualidades físicas da bacia hidrográfica (qualidade e quantidade de água,
biodiversidade) e em que grau e através de quais mecanismos o público em geral tem sido
envolvido na gestão da bacia hidrográfica em questão.
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Apresentada a metodologia utilizada na pesquisa, apresentamos os estudos de caso seguidos
de uma discussão dos resultados.
Estudos de Caso - Participação e aprendizagem social no planejamento e
desenvolvimento em duas bacias hidrográficas na Europa - Bélgica e Reino Unido

Os estudos de caso aqui apresentados fazem parte do projeto Harmonicop. Os dados técnicos
e descrições dos processos de gestão integrada foram pesquisados nas bases de arquivos deste
programa. Como mencionado anteriormente, optou-se por trabalhar com dados secundários de
processos já consolidados. Esta opção justifica-se pela longa duração de processos
participativos e do tempo de maturação necessário para que os resultados possam ser
observados, incompatíveis com a duração desta pesquisa.

Para introduzir esta abordagem com a finalidade de aprofundar uma compreensão dos
alcances e limites da metodologia e sua possível aplicação em outras realidades, analisou-se
dois estudos de caso, Reino Unido e Bélgica. Foram escolhidos estes casos por representarem
situações distintas de oportunidades e desafios de aprendizagem social; sendo a primeira um
exemplo de pró-ativismo da organização promotora da iniciativa ao planejar um processo
transparente e includente de participação social; e o segundo um exemplo de como uma
demarcação clara de atribuições e responsabilidades pode levar a situações de cooperação
entre órgãos públicos e atores sociais relevantes.
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4.2 Estudo de caso 1: Vale do Rio Dender, Bélgica
Introdução
Este estudo de caso está baseado em uma iniciativa de desenvolvimento e planejamento
participativo na região de Flandres, na Bélgica. A iniciativa partiu do departamento de
proteção ambiental após uma série de graves inundações que afetaram o vale durante o final
dos anos 1990. As duas questões centrais tratadas pelo grupo foram o combate a enchentes e
inundações e proteção ambiental.

O rio considerado neste estudo de caso é um dos afluentes da bacia do rio Dender. Ainda que
o planejamento desta bacia não esteja restrito à esfera local, mas sim à área que abrange todo
o vale, existe uma coordenação dos órgãos promotores da iniciativa local junto a WFD. A
iniciativa não foi concebida como uma experiência piloto de participação pública, embora os
promotores estivessem interessados em uma abordagem participativa desde o início do
processo, de forma a construir as bases para a plataforma de participação necessária para o
planejamento integrado do vale.

A participação pública envolveu a consulta e informação em um primeiro momento e
envolvimento ativo em uma etapa posterior do processo. Ainda que o caso possa ser
considerado um exemplo positivo de comunicação, transparência e abertura para discussão e
revisão das idéias propostas pela administração pública, ele torna clara a importância de se ter
funcionários públicos competentes e com experiência para conceber estratégias de facilitação,
comunicação e interações entre o grupo. O estudo de caso é um experiência positiva pois
ilustra a importância da cooperação entre agências do governo para a superação dos
obstáculos de gestão de recursos hídricos e como a participação e envolvimento de outros
atores sociais pode promover soluções factíveis e implementáveis.

Este caso representa um exemplo interessante de aprendizagem social entre duas subdivisões
da administração pública, em particular a agência de proteção ambiental e o departamento de
recursos hídricos. Ambas as organizações não só constroem o problema ambiental de maneira
muito particular, variando entre soluções ecossistêmicas e com maior participação à soluções
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técnicas e com menor predisposição à participação, como também entendem o processo social
de modo bastante diferente.

O caso demonstra que, apesar de um histórico de conflitos, iniciativas conjuntas podem
gradualmente transformar estereótipos negativos em cooperação. Antes, porém, faremos uma
breve descrição do contexto social, político, econômico e ambiental no qual o caso em estudo
se insere.

Contexto Nacional

A Bélgica é um dos menores países europeus situado entre Alemanha, Luxemburgo, Holanda
e França. A história do país esteve sempre ligada ao intercâmbio cultural e comercial, muito
em função da sua posição geograficamente central na Europa Ocidental.

Há três grandes grupos que compõem a população belga. Os flamencos (55%) localizados na
porção norte e que falam o holandês; os valônios (33%) ao sul onde há forte influência
francesa e cerca de 10% de estrangeiros. Há ainda cerca de 70 mil alemães vivendo na
Bélgica (Rossen, 2003).

Figura 6: Localização de Flandres no continente Europeu

Fonte: Craps & Prins, 2004
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Em termos políticos, a Bélgica é uma monarquia parlamentarista desde sua independência em
1830. Entretanto, este modelo se alterou ao longo dos anos por meio de reformas do Estado, e
hoje o país está organizado em três níveis de governo: federal, constituído pelo governo
nacional e pelo Parlamento e responsável pela defesa nacional, políticas externa, fiscal e
monetária, impostos, justiça, revisão constitucional, sistemas de saúde, imigração, emprego e
comunicações. O segundo nível administrativo é o das províncias. Esta esfera regional da
administração federal trata de questões relacionadas ao território e sua administração,
incluindo políticas de educação, ambiental, moradia e desenvolvimento urbano, energia,
economia (em conjunto com a esfera federal), transporte e serviços públicos. Existem cinco
províncias em Flandres. O último nível é o das municipalidades, sendo que em Flandres
existem 308 municípios supervisionados tanto por autoridades federais quanto pelas
províncias (Rossen, 2003).

Região de Flandres

Uso do solo e corpos d’água

Em Flandres, 11,4% dos 30.500 km2 que totalizam o território belga são ocupados por
construções, estradas e infra-estruturas semelhantes. Entre os anos de 1990 e 2000, houve um
crescimento de 23% neste tipo de uso do solo sobre a cobertura territorial do país, sendo 60%
deste crescimento localizado em Flandres. Mais de 1.600 km2 são registrados como áreas
agriculturáveis e 600 km2 como florestas (Rossen, 2003).

Há dois rios principais no país, o Meuse e o rio Scheldt, ambos nascem na França e deságuam
no Atlântico Norte. O rio Scheldt é de especial importância por abrigar o segundo porto mais
importantes da Europa após Rotterdam. Visando o controle de enchentes e a melhoria do
transporte de bens, a maioria dos rios belgas foram retificados ou sofreram alterações em seus
cursos (Rossen, 2003).
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Figura 7: Bacias Hidrográficas de Flandres

Fonte: Craps & Prins, 2004

Usos e qualidade da água

Cerca de 60% dos recursos hídricos em Flandres são utilizados por três grandes setores: 37%
uso doméstico, 44% indústrias e 6% agricultura. Em comparação com outros países europeus,
essa taxa de uso é bastante alta. Entretanto, esse consumo vem caindo a uma média de 5% ao
ano durante a última década (Craps & Prins, 2004).

A qualidade dos recursos hídricos em Flandres tem aumentado significativamente desde os
anos 1990, sendo que a única exceção entre os indicadores de qualidade da água são os
nitratos. O maior problema se encontra na qualidade do leito dos rios. Uma análise realizada
pela agência ambiental resultou que 29% dos rios não navegáveis e 51% dos rios navegáveis
se encontravam em níveis de poluição fora do aceitável. Outro problema sério com relação à
qualidade das águas diz respeito aos efluentes domésticos. Em 1997, o impacto das moradias
sobre a qualidade das águas dos rios em Flandres correspondia a 80% do total de poluentes.
Esta situação é resultante do fato que durante muitos anos apenas uma pequena minoria das
casas dispunha de ligação à rede de esgoto (Craps & Prins, 2004).

133

Contexto sociocultural
O contexto sociocultural em Flandres coloca desafios concretos para uma maior participação
pública na gestão dos recursos hídricos e ambiental em geral. A atitude do público com
relação às instituições políticas se traduz em uma postura de descrença e uma impressão de
que o funcionalismo público é burocrático e ineficiente (Rossen, 2003).

Ainda que as bacias hidrográficas não tenham um significado importante para a maioria das
pessoas ou não tenham nenhum papel na sua relação com o meio natural, muitos moradores
de Flandres se identificam com a região por meio dos rios. A maioria das pessoas não está
ciente da qualidade ambiental dos cursos d’água na bacia hidrográfica e a não ser que haja
uma ligação clara e direta com um rio na sua região. Os moradores não têm nenhuma relação
com a bacia hidrográfica onde vivem. A experiência mais próxima que as pessoas tem com
rios é através de passeios e caminhadas ao longo das margens dos cursos d’água. O nível de
conhecimento e interesse sobre esse tema é maior quando o assunto é enchentes,
principalmente em função dos severos impactos causados nos últimos anos (Craps & Prins,
2004).

Uma fonte de referência sobre a relação da população flamenca com a água são duas
pesquisas realizadas em 1996 e 2000 respectivamente, pela agência de planejamento e
estatística. A pesquisa mostra que a poluição ambiental era considerada um fator importante
para 40% dos entrevistados. A pesquisa de 1996 indica que 54% dos entrevistados
acreditavam que a principal causa da poluição eram os efluentes gerados pelo setor industrial,
seguido por efluentes domésticos (12%), metais pesados oriundos de atividades industriais
(10%), agroquímicos (6%) e resíduos sólidos de atividades pecuária, principalmente suínos e
bovinos (4%). A pesquisa realizada em 2000 indica ainda uma forte motivação dentre os
moradores de Flandres (40%) para a participação em protestos e manifestações de natureza
ambiental (Rossen, 2003).

Histórico da participação pública em Flandres

Seguindo a tendência da maioria das democracias modernas, o tema da participação pública
em Flandres ganhou espaço durante os anos 1970. Naquela época, o governo promoveu a
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participação popular principalmente através de audiências públicas e em situações onde a
prática era explicitamente exigida pela legislação. Nestas audiências, a interação entre
governo e sociedade estava resumida a pontos específicos e não se estendia além de encontros
pontuais. A interação durante estes encontros era bastante superficial sem oportunidades
concretas para discussões mais aprofundadas ou qualquer forma de diálogo. Desta forma, a
participação pública se restringia a encontros pontuais, nos quais era concedido à sociedade
civil a oportunidade de fazer comentários sobre planos (Rossen, 2003).

Durante os anos 1980, cidadãos foram estimulados a participar mais ativamente do processo
de planejamento. Regularmente, um procedimento era estabelecido e comunicado sobre
como, e em quais condições a participação popular era esperada, o que ocorria na maioria das
vezes, através de grupos de trabalho e conselhos consultivos. Os participantes destes grupos
eram ou membros de organizações da sociedade civil ou cidadãos comuns. Esta forma de
promover participação nas questões de interesse público se tornou bastante comum e
reconhecida em Flandres tanto entre o poder público quanto entre a sociedade civil, ainda que
a abordagem um tanto burocrática dos promotores destas iniciativas tornasse o processo
pouco motivador ao público em geral. Considerando o fato de que o governo era o promotor
destas iniciativas e que não havia um mecanismo formal para a identificação e envolvimento
de atores sociais no processo, o grupo envolvido era quase sempre determinado pelos
interesses oficiais (Rossen, 2003).

Durante aqueles anos, a participação pública em Flandres esteve reduzida ao planejamento de
políticas e raramente envolveu a definição de agendas, execução e avaliação de políticas. Os
representantes políticos tinham o poder de tomar decisões e escolher quando e como abrir o
processo decisório para demais atores sociais. Algumas exceções existiram principalmente
nas áreas de planejamento urbano e moradia, nas quais a participação pública teve maior
espaço em função do reconhecimento por parte das autoridades públicas do valor agregado
advindo da participação de grupos sociais (Rossen, 2003).

Entretanto, mesmo estas iniciativas de maior sucesso estiveram sempre limitadas ao nível do
planejamento. Em Flandres, a participação pública esteve e de certo modo ainda está
associada a acordos de bastidores, nos quais os atores sociais procuram influenciar tomadores
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de decisão por meios não oficiais e através de contatos pessoais com líderes e personalidades
públicas (Rossen, 2003).

Ampliação da participação pública na gestão dos recursos hídricos em Flandres

A noção de participação pública na gestão de bacias hidrográficas é algo que vem ganhando
espaço e reconhecimento entre os gestores em Flandres, muito em função da apreciação por
parte destes a respeito dos benefícios trazidos por este processo. Esta abordagem vem sendo
reforçada desde os anos 1990, quando o primeiro comitê de bacia hidrográfica foi instaurado
com o intuito de facilitar a comunicação entre servidores públicos e membros da sociedade
civil. Esta evolução para práticas mais elaboradas de participação pública teve impactos
significativos sobre a forma como a água em Flandres é manejada (Rossen, 2003).

Uma das inovações institucionais foi a criação do Comitê Integrado para Consultas em Gestão
da Água, em 1996. O comitê foi concebido como uma plataforma para consulta e intercâmbio
de informações entre atores relevantes ligados ao tema da política e gestão da água.
Entretanto, esse comitê é composto apenas por organizações governamentais e representantes
da sociedade civil não têm assento nesta instituição. Ainda assim, a criação do comitê
representa um avanço das práticas participativas, pois muitas das ações promovidas se
referem à organização de consultas para a gestão das bacias hidrográficas. Além disso, o
comitê é responsável por disseminar informação a respeito dos princípios de gestão integrada
dos recursos hídricos e das práticas para a implementação da WFD em Flandres. Como
resultado da atuação deste comitê e também de outros organismos, cada uma das 11 bacias
hidrográficas de Flandres conta com um comitê formado por servidores públicos. Estes
comitês se transformaram em redes formais e informais nas quais informação e conhecimento
são intercambiados. Estas interações e a conseqüente ação das redes sociotécnicas permitiu o
avanço para o surgimento de outros instrumentos de gestão, dentre os quais se destaca o Plano
Flamenco de Políticas para Água, um dos mais importantes mecanismos promotores da
participação pública (Rossen, 2003).

O Plano Flamenco de Políticas para Água foi publicado em Novembro de 2001 e descreve as
diretivas para a gestão integrada da água na região de Flandres. Desta forma, este plano
136

estabelece bases formais para a ampliação da participação pública na formulação, execução e
acompanhamento da implementação das políticas públicas relacionadas à água na medida em
que determina a ampliação do envolvimento público no uso sustentável dos recursos hídricos
através da inclusão de grupos de interesse, consultas, envolvimento ativo e sensibilização.

Entretanto, pelo fato de não haver uma obrigação formal para a submissão do Plano para a
análise e apreciação pública, o envolvimento público é comprometido. O argumento utilizado
pelos gestores públicos para justificar tal atitude é que a submissão do plano implicaria
demandas excessivas ao público.

Atualmente, a estrutura de gestão de bacias hidrográficas segue a seguinte lógica: cada uma
das 11 bacias hidrográficas conta com um comitê, um grupo de trabalho composto por
funcionários públicos e uma plenária. O comitê é composto por representantes de todos os
níveis de gestão presentes na bacia. Os grupos de trabalho elaboram os dossiês que são
posteriormente submetidos ao comitê. A plenária tem papel consultivo e é constituída tanto
por membros dos órgãos ligados às políticas da água quanto por representantes de grupos da
sociedade civil.

O desafio que estas instituições enfrentam sob o ponto de vista da participação pública é
justamente a não-inclusão formal de grupos da sociedade civil e as possíveis tensões que tal
decisão pode trazer. Ao separar as esferas pública e civil, a função desta última se resume a
uma consulta passiva, e os grupos sociais não são tratados como parceiros legítimos. Ao
contrário, são considerados como grupos que podem ser acessados pelas autoridades
competentes através de processos paralelos sem vínculos diretos com os outros níveis de
decisão e sem um lugar na mesa de negociação. Em termos gerais, a participação pública é
tratada como um adendo não como uma premissa integral do processo decisório.
A seguir apresenta-se o detalhamento da bacia do Rio Dender tendo como base conceitual a
estrutura analítica anteriormente sistematizada que enfatiza três aspectos: contexto, processo e
resultado.
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Bacia do Rio Dender
1. Contexto
A iniciativa de planejamento e desenvolvimento do Vale do Rio Dender se insere no contexto
de participação social conforme descrito nas seções anteriores. A proposta teve como objetivo
a preservação ambiental e proteção contra inundações, questões de relevância no cenário
local. A iniciativa envolveu as seguintes etapas e atividades: a adoção de uma visão integrada
para o vale, com uma ênfase na preservação e segurança, a elaboração de um Plano de Gestão
através de um processo formal orientado a produção de um documento com valor jurídico,
porém restrito a uma determinada parte do vale e a inclusão de outras questões relacionados
ao lazer, agricultura, indústria, caça e pesca e abastecimento de água potável, também de
importância para outros atores locais.

Contexto Ambiental
A área de influência do estudo de caso é delimitada por dois centros urbanos a montante e,
outro à jusante do curso do rio Dender, compreendendo uma distância de aproximadamente
27 km. A área total da bacia hidrográfica é de 191.000 ha, a maior dentre as 11 regiões de
captação identificadas pelo departamento de recursos hídricos. Apesar da área específica deste
estudo de caso (3,600 ha) representar apenas uma pequena parte do sistema de captação, ela é
certamente a mais crítica, o que pode ser verificado pela caracterização socioeconômica
(Craps & Prins, 2004).
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Figura 8: Uso do solo na Bacia do Rio Dender

Fonte: Craps & Prins (2004)
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Contexto Institucional
As subdivisões públicas de gestão da água e de proteção ambiental coordenam conjuntamente
a elaboração do plano de gestão que regulamenta os usos e ordenamento dessa seção da bacia
hidrográfica. A tabela a seguir apresenta um panorama dos principais atores intervenientes
governamentais e não-governamentais. Entretanto, o poder decisório e discricionário sobre o
rio é do departamento de Recursos Hídricos e Vias Navegáveis, órgão que tem o poder de
veto e é o responsável pela implementação de planos de gestão e desenvolvimento sobre a
área em questão. Era esperado que esta situação fosse alterada coma transferência do poder
para o Departamento de Proteção Ambiental.

Tabela 4: Contexto Institucional da bacia do Rio Dender, Bélgica
NIVEL REGIONAL
GOVERNAMENTAL Departamentos Públicos de

NIVEL PROVÍNCIA

NIVEL LOCAL

Governo da Província e

Governo

Proteção Ambiental, Recursos Planos Locais de uso
Hídricos e outros temas de
ADMINISTRAÇÃO

ordenamento territorial
Instituto Ambiental Belga

MISTA
NAO-

Instituo belga de conservação

GOVERNMENTAL

da água potável, Associação de

Municipal

sustentável da água

Comitês locais

Agricultores, Associação de
proteção ambiental, etc.

Fonte: Craps & Prins (2004)

Contexto socioeconômico
O crescimento populacional e a necessidade de expansão da agricultura durante os anos pósguerra aumentaram a pressão sobre o uso do solo na região, em especial por maiores
extensões de terra agriculturável. Ao final dos anos 1950, o departamento de recursos hídricos
inicia obras de infra-estrutura para o melhor controle de vazão e cheias do rio Dender, através
da construção de barragens o que contou com o apoio dos agricultores. Como conseqüência
destas obras, as características ecossistêmicas do entorno foram profundamente alteradas, com
impactos marcantes sobre o nível do lençol freático, o que afetou também a fauna e flora local
(Craps & Prins, 2004).
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Ao longo dos anos 1980, com a perda da importância relativa da agricultura e aumento das
pressões e interesses sociais pela preservação ambiental, o governo belga cria um nova
instituição pública para a preservação ambiental, com duas subdivisões específicas “Água” e
“Natureza”. Este departamento desenvolve uma visão alternativa para a gestão da bacia
hidrográfica. Nesta nova visão, o combate a enchentes é garantido prioritariamente através da
gestão do ecossistema em vez de obras de infra-estrutura, com forte ênfase na preservação
ambiental e recuperação de áreas degradadas. Em 1998, quando a região foi afetada por
enchentes particularmente fortes e que causaram severos danos econômicos e sociais, a
diferença entre as visões sustentadas por cada um dos órgãos públicos - proteção ambiental e
infra-estrutura ficou mais evidente.

Descrição do processo de participação pública
Atividades e fases:
A iniciativa de planejamento participativo do vale ocorreu entre Junho de 2003 e Fevereiro de
2005. A implementação do processo participativo se deu em cinco fases:
• Análise situacional e análise de setores sociais
• Análise de oportunidades e limites na região
• Desenvolvimento de uma visão integrada
• Desenvolvimento de ações e medidas para a implementação da visão
• Implementação do plano
Apesar de o grupo gestor do processo ter definido com bastante clareza as fases e momentos,
a realidade mostrou uma dinâmica própria. Durante aproximadamente um ano, apenas um
grupo reduzido de pessoas (funcionários públicos e consultores) participou do processo, com
foco principalmente na consolidação de informações técnicas para a realização da análise
situacional. Durante uma segunda fase, consultores realizaram um processo de análise de
atores sociais, levantamento de expectativas e receios com relação ao desenvolvimento de um
plano de manejo da região. Uma vez reunidas estas informações, consultores e funcionários
públicos realizaram dois estudos de cenários: um cenário levando em consideração o nível
máximo de intervenções antrópicas no rio, e o segundo considerando o mínimo impacto
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possível. Para cada cenário, realizou-se também um estudo dos impactos sobre o ambiente
natural e sobre os sistemas hídricos, com foco em cheias e prevenção a enchentes (Craps &
Prins, 2004).

2. Análise do processo
A análise do processo envolve a forma como os atores socias desenvolveram as relações e o
seu impacto na construção social da problemática local. As interações entre atores da
sociedade civil e representantes do poder público seguem uma sequência de etapas na busca
de um diálogo que promova soluções de interesse coletivo. A seguir se apresenta as etapas
deste processo.

Construção e reconstrução do problema
Tanto o departamento de recursos hídricos quanto o de proteção ambiental entendem a
situação de maneira particular, levando em consideração diferentes aspectos e propondo
diferentes ações. Os atores se posicionam uns em relação aos outros de acordo com o seu
entendimento da problemática em questão e dos assuntos em consideração. As construções
que cada ator social fez sobre os problemas e iniciativas acerca da bacia podem ser resumidas
da seguinte forma:

Tabela 5: Diferentes aspectos do processo de construção social da bacia hidrográfica do
Rio Dender e atores sociais envolvidos.
Construção

Ator social

Necessidade de elaboração de políticas
públicas

Funcionários públicos

Importância de mais estudos técnicos

Consultores e especialistas

Prioridade é a prevenção a enchentes

Governo local

Prioridade é a conservação da natureza

Organizações não governamentais e alguns
departamentos de governo

Importância é o desenvolvimento Público em geral e diversos grupos sociais
integrado do vale
de menor impacto local
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dos documentos do projeto Harmonicop
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A existência de construções tão diversas do problema é benéfica ao processo, pois a
diversidade e divergência entre atores sociais é fundamental para que ocorra aprendizagem
social. Por outro lado, é importante que haja uma convergência mínima que permita a
construção social com a qual todos os atores possam se identificar, ou seja, uma visão que
sirva aos diversos interesses e permita ao grupo avançar no sentido de propor ações.

Isto significa que dois tipos de conhecimento e competência são importantes para a
construção de uma visão comum: inovação e soluções criativas e situações que ampliem a
legitimidade e factibilidade dos resultados.

Os problemas identificados pelos participantes sobre a gestão da bacia e do vale em questão
neste estudo de caso puderam ser organizados em três grupos: uso do solo, recreação e lazer e
recursos hídricos.

No que diz respeito aos recursos hídricos, as questões levantadas pelos participantes se
referiram ao aumento da segurança em zonas urbanas através de gestão e obras de infraestrutura para controle de vazão e prevenção a enchentes. Conforme descrito, a região passou
por graves enchentes durante os últimos anos dos anos 1990 e essas preocupações apareceram
de maneira bastante clara na forma como os participantes fizeram sentido dos principais
desafios para gestão. Paradoxalmente a questões relacionadas a preservação ambiental
surgiram com menor ênfase o que demonstra que as interdependências entre os sistemas
hídrico, ecológico e social não são percebidas automaticamente entre os atores participantes
(Craps & Prins, 2004).

Quanto aos aspectos relacionados ao uso do solo, enfatiza-se a delimitação da extensão de
zonas industriais, fiscalização de segundas residências e análise dos efeitos das intervenções
nos rios sobre as práticas de agricultura. Ainda que a área em estudo seja relativamente
pequena, a diversidade de interesse reflete as alterações e diferentes prioridades para o uso do
solo na região.

No que diz respeito à recreação, ressalta-se a presença de outros atores sociais com interesses
distintos, mas que também apresentaram demandas associadas às suas necessidades de infra143

estrutura e/ou preservação de áreas onde pudessem promover ou praticar diferentes atividades
recreacionais e de lazer.

Papéis dos atores sociais
Processos participativos permitem que os atores sociais assumam diferentes papéis durante as
interações, entre eles liderança, facilitação, peritos técnicos, promotores, etc. No caso
analisado, os seguintes papéis representados pelos correspondentes atores sociais foram
identificados:

Tabela 6: Papéis dos atores sociais no planejamento da bacia hidrográfica do Rio Dender
Ator social

Papel representado

Departamento de proteção ambiental

P r o m o t o r, l í d e r, a p o i o f i n a n c e i r o ,
conhecimento do contexto local:
Funcionários públicos

Departamento de recursos hídricos

Autoridade legal sobre o rio e conhecimento
do contexto local

Autoridades locais responsáveis pelo Conhecimento do contexto local, autoridade
planejamento e uso do solo, recursos sobre alguns dos temas relevantes ao
madeireiros, qualidade da água e paisagem processo
Governo local

Representantes dos interesses locais

Grupos da sociedade civil local

Interesses setoriais e feed-back sobre as
propostas

Fonte: Elaborado pelo autor com base na leituras dos documentos do projeto Harmonicop

Evolução dos interesses e estratégias
Um dos principais resultados relatados pelos participantes durante os workshops foi quanto à
importância das práticas relacionais e aspectos políticos em processos colaborativos, em
complementação aos aspectos técnicos. Ainda que a maioria dos participantes não
considerasse o conflito entre o departamento de proteção ambiental e o departamento de
recursos hídricos um problema realmente importante, após um ano de duração do processo
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todos os atores membros do comitê de acompanhamento indicaram que esse conflito era um
dos maiores empecilhos para o avanço do processo e sucesso da iniciativa.

Como resultado do aumento da freqüência de interações, houve um aumento da compreensão
e aceitação das competências mútuas, o que fez com que ambos os departamentos passassem
a trabalhar a partir de uma outra dinâmica. Funcionários públicos de ambas as organizações
passaram a compartilhar mais pontos de vista, e criar diálogos com a finalidade de chegar a
soluções aceitáveis a ambas as partes.

Como conseqüência deste processo, os promotores do processo (oficiais do departamento de
proteção ambiental) se viram obrigados a abandonar suas visões iniciais do problema e
focarem mais atenção sobre as questões como prevenção às enchentes, priorizando aspectos
técnicos, econômicos e políticos.

Ferramentas de informação e comunicação
As ferramentas de informação e comunicação utilizadas pelos promotores do processo
permitiram fornecer aos participantes informações sobre fenômenos naturais relacionados aos
recursos hídricos, realizar inventários, estabelecer bancos de dados e desenvolver modelos e
cenários. Desta forma, as ferramentas foram vistas como instrumentos para reunir e organizar
informações complexas relacionadas aos sistemas hídricos, com ênfase na avaliação do
impacto de diferentes formas de gestão da água (Craps & Prins, 2004).

Os diferentes atores sociais e representantes de partes interessadas demandaram ferramentas
de comunicação e informação que permitissem explicar a problemática de desenvolvimento
do vale de maneira acessível e compreensível, interativa e de acordo com o grupo em questão.
Procurando atender esta demanda, foram produzidas apresentações em meio digital, folhetos,
vídeos e programas de televisão.
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3. Resultados do processo
Os resultados de aprendizagem social em termos de mudança institucional e tomada de
decisão; ainda que os atores sociais que fizeram parte desta iniciativa chamassem a atenção
para a importância da aprendizagem, não foram considerados como passíveis de influenciar as
práticas institucionais. Um dos pontos fracos apontados neste estudo de caso foi o frágil
vínculo institucional com outras instâncias de poder em um contexto institucional mais
amplo, o que pode ser verificado pelo baixo comparecimento de atores externos durante os
workshops.

Os participantes comentaram a importância dos aspectos relacionais e de comunicação, para
além dos aspectos técnicos como uma importante lição pessoal. Entretanto, estas
considerações foram feitas apenas por alguns membros do grupo e não podem ser
generalizadas.
4. Mecanismos de promoção e entraves à aprendizagem social
De acordo com os relatos dos participantes, treinamento e procedimentos metodológicos para
o desenho e facilitação de processos de participação com grupos diversos são pontos
importantes que contribuem para transformar iniciativas de gestão participativa em processos
de aprendizagem social.

A combinação entre pessoas altamente motivadas e engajadas com técnicos e funcionários
públicos responsáveis pela iniciativa contribuíram para ampliar as oportunidades de
aprendizagem social.

Momentos de crise foram considerados importantes e necessários para motivar os diferentes
atores sociais a participarem de iniciativas coletivas. Grupos de trabalho informais e viagens
de campo se mostraram como oportunidades de interação e aprendizagem social mais efetivas
do que consultas formais e outros mecanismos de decisão.
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Os promotores do processo reconheceram a importância de definição das regras de
participação e interação logo ao princípio; bem como tornar de claras as suas expectativas e as
de outros atores sociais.
Ainda que o departamento de proteção ambiental apresentasse a iniciativa a partir de uma
abordagem integrada, a construção de sua visão para o problema foi essencialmente em
função de preservação da natureza. Para muitos dos atores sociais, esta visão é
excessivamente excludente e muito centrada em aspectos ecológicos. Em contra-partida,
estruturar a negociação a partir de dois cenários extremos causou uma polarização e dividiu os
participantes, favorecendo a construção de estereótipos.

O número elevado de participantes, especialmente durante as reuniões e debates formais das
partes interessadas causou complicações ao processo de interação entre participantes, o que
pode ser amenizado pela divisão do grupo entre participantes formais com poder de tomada
de decisão e participantes informais durante as negociações.

Diversos participantes não tinham o conhecimento técnico necessário para analisar as
informações no formato gerado por algumas das ferramentas, e como conseqüência não
puderam expressar suas opiniões.
Surgiram controvérsias entre os atores sociais com relação à forma como eles gostariam de
participar no processo, especialmente no que diz respeito ao momento em que a participação
foi promovida e à forma como os agentes promotores encaminharam as oportunidades de
participação.

Foram encontradas dificuldades para mudar a dinâmica de discussões de um processo
unilateral para um processo multi-atores, especificamente com relação à resistência do agente
promotor em ceder sua posição de controlador do processo e conceder mais oportunidades
para inclusão de diferentes perspectivas.
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4.3 Estudo de Caso 2: Bacia do Rio Ribble, Reino Unido
Introdução
Este segundo estudo de caso analisa um processo de participação pública ocorrido entre
março de 2003 e maio de 2004, na bacia do rio Ribble, no Reino Unido. Esta região foi
escolhida pela grande diversidade ecológica e social. O rio Ribble e seus tributários cobrem
uma extensão de 1.800 km2 percorrendo áreas rurais, industrializadas e centros urbanos com
mais de um milhão de habitantes.

O envolvimento ativo dos atores sociais foi iniciado através de um processo de análise de
atores sociais, no qual foram identificadas áreas de interesse específico e os atores que
poderiam fornecer insumos técnicos e financeiros para a implementação de um plano de
gestão da bacia do rio. Diversos atores sociais participaram através de um conjunto de
mecanismos incluindo um fórum, seminários, página na internet e encontros individuais com
a agência de proteção ambiental, o órgão promotor desta iniciativa.

O principal resultado deste processo foi o desenvolvimento de uma visão comum para o
desenvolvimento e proteção do rio Ribble, o que significou um avanço considerável na
promoção do plano de gestão da bacia. A iniciativa foi uma clara demonstração da
importância do envolvimento público durante as fases inicias do processo como forma de
construir confiança necessária para a implementação do projeto. O maior problema
identificado foi a falta de tempo em determinadas fases do processo e o sentimento de que por
vezes as contribuições dos participantes não foram consideradas (Daves & Rees, 2004).

O estudo de caso foi elaborado através da observação em tempo real do projeto-piloto na
ocasião em curso e de iniciativa da Agência de Proteção Ambiental (EA), e de acordo com as
prerrogativas da Water Framework Directive. O processo de elaboração do estudo de caso
envolveu entrevistas com atores relevantes e observação participante de membros da equipe
do projeto Harmonicop, em tempo real. Entretanto, antes de apresentarmos os detalhes do
caso, é importante situá-lo no contexto da participação pública no Reino Unido.
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Contexto Nacional

O Reino Unido (RU) é composto por quatro países: Inglaterra, País de Gales e Escócia, que
compõem a Grã-Bretanha, e Irlanda do Norte, além de algumas ilhas situadas no Canal da
Mancha. A população total do RU é de 61 milhões de habitantes, sendo a maior parte (83,6%)
localizada na Inglaterra, 8,6% na Escócia, 4,9% no País de Gales e 2,9% na Irlanda do Norte
(Office for National Statistics, 2001).

Cerca de 77% da área total do RU é agriculturável. Na Inglaterra a população é
particularmente urbana, onde 88% são residentes de vilas ou cidades com no mínimo mil
habitantes. Cerca de 21% do território é ocupado para fins urbanos. Entretanto, 42% da área
deste país está enquadrada em uma das várias categorias ambientais: parque nacional, área de
beleza natural, regiões de interesse especial e cinturões verdes (Tunstall & Green, 2003).

No total, Inglaterra e País de Gales têm 35.000 km de rios e pequenos cursos d’água. No RU,
os rios são de pequena extensão e largura, sendo que o rio Tâmisa, por exemplo, tem 340 km
de extensão desde sua nascente até o mar. Portanto em comparação com os padrões europeus
os rios são curtos, sendo de 93 m3/s a vazão média do maior rio inglês (Tunstall & Green,
2003).

Historicamente os rios no RU estiveram associados aos assentamentos humanos já que a
maioria das cidades e vilarejos se formou às margens destes rios. Esses assentamentos se
desenvolveram onde havia pontes e recursos hídricos disponíveis, importantes durante a
época da revolução industrial. Atualmente, os rios no RU servem a uma série de propósitos:
abastecimento de água para uso doméstico, industrial e comercial, agricultura e recebimento
de descargas das estações de tratamento de efluentes.

Usos e qualidade da água
Durante os últimos 50 anos, grandes esforços foram realizados para melhorar a qualidade da
água nos rios britânicos, em particular os rios urbanos altamente poluídos pelas descargas
industriais, lançamento de esgoto não-tratado e resíduos da agricultura. O rio Tâmisa, por
exemplo, tinha níveis altíssimos de poluição e quase nenhuma vida aquática durante os anos
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1950. Entretanto, a diminuição da atividade industrial e comercial em conjunto com um
programa de melhoria das condições de tratamento de esgotos e efluentes tornaram o Tâmisa
um dos rios de estuário em zonas metropolitanas mais limpos do mundo (Tunstall, 2000).

A utilização dos recursos hídricos segue padrões de uma sociedade pós-industrial, baseada em
serviços. A maior parte da água é utilizada para abastecimento humano seguido por geração
de energia e criadouros de peixe (pesque-pagues e fornecedores de peixe comercial). O uso
doméstico constitui mais da metade do uso total de água seguido por hotéis. Tendo o uso da
água um impacto direto sobre o meio ambiente um equilíbrio entre uso doméstico, comercial
e industrial e outros usos concorrenciais como recreação, agricultura (irrigação por microasperção) e conservação deve ser estabelecido. Durante os anos 1990, a Agência de Proteção
Ambiental (EA) identificou mais de 40 rios afetados negativamente por sobre-exploração,
causando impactos na paisagem, vida silvestre e valor recreacional (National Rivers
Authority, 1993).

Durante centenas de anos os rios do RU sofreram modificações, como adequação de vazão,
mudança de curso, drenagem de várzeas, alargamento das margens, drenagem do leito,
construção de barragens, retificação entre outras (Brookes, 1988). A partir dos anos 1990,
grandes obras para a construção de barragens para a produção de energia elétrica e
abastecimento foram realizadas, o que causou alterações adicionais em cerca de 89% dos rios
do RU (Tunstall & Green, 2003).

Após um longo período de seca e baixas vazões em rios de maior importância, os britânicos
tiveram sérios problemas com enchentes entre os anos 2000 e 2005, o que afetou mais de 5
mil famílias na região central do país e mais de mil famílias na região noroeste da Inglaterra.
O ano de 2000 registrou o verão mais chuvoso desde o início das medições, causando
prejuízos a mais de 10 mil famílias em diferentes locais do RU (Environmental Agency,
2001).
O transporte fluvial comercial no RU é relativamente pequeno se comparado com outros
países europeus como Alemanha e Holanda. Os canais são muito estreitos para permitir a
navegação de grandes embarcações. O uso alternativo destes cursos d’água está mais
relacionado à recreação. Com relação à pesca, ainda que haja no RU uma indústria de pesca
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comercial, a maior parte da atividade é de natureza recreacional. Diversos rios no RU abrigam
populações diversas de peixe, sendo que na Escócia e no País de Gales é bem difundida a
pesca do salmão e trutas. Entretanto, a prática recreacional mais comum nos rios britânicos
são caminhadas ao longo das margens para apreciação da paisagem e vida silvestre sendo que
as autoridades locais já reconheceram o potencial dos rios britânicos como recursos de lazer.
Os vales de rios são o foco de modelos de gestão integrada que valorizam e procuram
preservar a qualidade ambiental a partir do seu valor cênico. A iniciativa de corredores verdes
urbanos incorporando rios e promovendo contato com a natureza e equipamentos
recreacionais foi adotada em diversas cidades do RU, como por exemplo, Leicester (Gardiner,
J.L. et al. 1993).

Contexto sociocultural

O RU é um país culturalmente distinto com uma grande variedade de grupos étnicos
emigrantes de várias regiões do mundo. Bacias hidrográficas abrigam grupos cujos valores,
percepções e cultura são também muito diferentes. Dada esta diversidade de atores locais não
existe “um público”, mas sim diferentes atores a serem envolvidos no processo de gestão da
bacia. Este processo deve ser feito de tal forma que se leve em consideração essa diversidade
e considere inclusive a existência de grupos minoritários com reconhecida dificuldade em
participação (Tunstall & Green, 2003).

Os quatro países que compõem o RU também tem identidades culturais bastante distintas e
entre eles o significado cultural associado aos rios também varia. Na Inglaterra, por exemplo,
o chamado “english countryside” ocupa um lugar de destaque na cultura inglesa.
Tradicionalmente, as áreas rurais são valorizadas e idealizadas em contraste com as áreas
urbanas, especialmente as cidades industriais do Norte, como Manchester e Liverpool.
Cidades e centros urbanos foram e continuam sendo vistos como zonas problemáticas e em
decadência, com problemas de moradia e desigualdade social. Entretanto, e mais
recentemente o interior também vem sendo associado a problemas como questões sanitárias
(febre aftosa e mal da vaca louca), ecológicas (produção de alimentos geneticamente
modificados) e políticas (subsídios europeus a agricultores). O antigo Ministério da
Agricultura, Pesca e Alimentos agora é o Departamento Ambiental, Alimentos e Questões
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Rurais – DEFRA; e agricultura não é mais sinônimo de produção agrícola ou de um sistema
socioeconômico rural. Essa transformação se deu em parte por questões sanitárias graves
como as expostas acima, porém mais acentuadamente pela contribuição marginal da
agricultura ao PIB e da crescente atribuição de valor econômico ao ambiente rural mais por
suas funções associadas ao lazer e ao ambiente natural do que à produção de alimentos
propriamente dita (Tunstall & Green, 2003).

A percepção da questão ambiental pela população britânica, conforme medida por pesquisas
de opinião tem flutuado ao longo dos últimos anos. Entretanto, a preocupação com o “meio
ambiente e/ou poluição” tem se mantido seguidamente entre os cinco pontos mais relevantes
(Defra, 2002). A proporção de entrevistados que disseram estar “muito preocupados” e
“razoavelmente preocupados” com estes temas se manteve em um nível constante (60% e
50% respectivamente) nas pesquisas realizadas em 1993, 1996/7 e 2001. Em uma pesquisa
realizada pelo DEFRA (Defra, 2002) para estabelecer um gradiente entre 15 indicadores de
qualidade de vida pré-selecionados mostrou preferência da população por indicadores
socioeconômicos como emprego, saúde, educação, crime, pobreza e desigualdade em relação
à indicadores ambientais. Qualidade do ar foi o indicador ambiental mais bem posicionado
(73%) das preferências seguido por qualidade das águas dos rios (59%). Entre um universo de
20 temas ambientais locais e globais, poluição dos rios - o único tema relacionado a rios - foi
lembrado por dois terços dos entrevistados como uma questão com a qual estão “muito
preocupados” (Defra, 2002).

O que outras pesquisas também indicam é que a população do RU se sente confusa com
relação à questão ambiental (Worcester, 1995). Pesquisa realizada em 1995 indica que 45%
dos entrevistados concordavam com a afirmação “eu não entendo completamente as questões
ambientais”. Atitudes com relação ao meio ambiente também estão associadas à falta de
confiança nas informações produzidas pelo governo e pela indústria. Apenas 38% dos
respondentes disseram acreditar em pesquisas científicas realizadas pelo governo contra 48%
quando as pesquisas eram realizadas por cientistas ligados ao setor corporativo, e 82% dos
entrevistados disseram acreditar nos resultados de pesquisas realizadas por ONGs (Worcester,
1995).
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Burgess et al. (1995) comparando a compreensão e resposta da população às questões
ambientais no RU e na Holanda conclui que a receptividade da população a dados e
informações científicas produzidas por cientistas está relacionada ao senso de agência, ou
seja, à percepção do poder ou liberdade para agir e interferir sobre a questão. A maior
conscientização e compreensão da problemática ambiental encontrada na Holanda em
comparação à Inglaterra pode estar associada ao maior senso de agência da população
holandesa.

No RU, em termos gerais, pode-se dizer que não existe entre a população local identificação
com o conceito de bacia hidrográfica. Rios e vales, mais do que bacias hidrográficas são parte
importante da paisagem nacional e local, assim como da identidade cultural. Estudos mostram
que residentes locais usam, dão valor e, se orgulham dos seus rios locais tanto para fins
recreacionais quanto pelo seu valor ecológico (Tunstall et al. 1994). Esta atitude contradiz
outros tipos de comportamentos especialmente com relação a rios urbanos, por conta da sua
poluição e aspecto visual.

Pesquisas indicam que moradores locais e turistas estão preocupados com problemas que
afetam rios, seja poluição ou baixas vazões, e estão dispostos a pagar por melhorias. Foi
identificado que populações locais apóiam programas de reabilitação e recuperação de rios
canalizados ou que sofreram modificações de outra natureza para condições mais naturais
(Tapsell, 1995).

Evidências de preocupação pública com a preservação ambiental e conservação da natureza
podem ser observadas pelo número de ONGs com atuação na área ambiental no RU. As
primeiras organizações conservacionistas foram criadas no final do século XIX em função das
alterações causadas pela industrialização e expansão urbana (Lowe & Goyder, 1983).
Posteriormente foi criado o Conselho para a Preservação da Inglaterra Rural (Council for the
Preservation of Rural England), em 1926. A RSPB (Royal Society for the Protection of
Birds), a maior ONG britânica com mais de um milhão de afiliados foi fundada em 1889.
Outras ONGs importantes incluem WWF, Wildlife Trusts, Friends of the Earth entre outros,
sendo todos estes grupos atores importantes na gestão das bacias hidrográficas.
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Modelo institucional e participação pública
O modelo institucional de gestão dos recursos hídricos no RU passou por grandes
transformações durante os governos Thatcher e Blair. O governo Thatcher promoveu reformas
de natureza centralizadora especialmente durante os anos 1980, com a abolição dos conselhos
metropolitanos e diminuição da importância dos governos locais. O papel do governo local se
restringiu à execução dos serviços requeridos pelo governo central financiados por recursos
atrelados a programas previamente definidos por Londres. O governo Major, que o sucedeu,
buscou promover ainda mais a idéia de que a população deveria ser tratada como “cliente”
dos serviços prestados pelo governo, em vez de cidadãos. O público, enquanto cliente, tem
direito a receber um serviço de boa qualidade pelo valor pago em impostos. Já enquanto
cidadão, a população tem o direito de participar das decisões. O governo Blair, seguindo a
tradição do partido trabalhista, introduziu uma série de reformas de cunho descentralizador, e
comprometidas com maior participação pública no processo decisório, algumas inspiradas nos
ideais previstos na convenção Aarhus 9 que trata de participação civil, acesso a informação e
transparência (Tunstall & Green, 2003).

A tabela a seguir ilustra as principais instituições envolvidas na gestão dos recursos hídricos
na Inglaterra e País de Gales. Este arranjo institucional é o ponto de partida para a
implantação da WFD no país.

A Convenção da ONU sobre o Acesso à Informação, Participação Pública no Processo de Decisão e Acesso à
Justiça em Matéria Ambiental, normalmente conhecida como Convenção de Aarhus, foi assinada em 25 de junho
de 1998 na cidade dinamarquesa de Aarhus e entrou em vigor em 30 de Outubro de 2001. Em Abril de 2008,
havia sido assinada por 40 países (principalmente europeus e da Ásia Central) e países da Comunidade Européia
e ratificada por 41 países. A convenção também foi ratificada pela Comunidade Européia, que passou a aplicar
os seus princípios, nomeadamente através da WFD. A Convenção de Aarhus atribui ao público os direitos
relativos ao acesso à informação, participação pública e acesso à justiça, em processos de tomada de decisões
governamentais sobre questões relativas ao meio ambiente local, nacional e transfronteiriço e incide sobre as
interações entre o setor público e as autoridades públicas.
9
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Tabela 7 - Estrutura institucional da gestão dos recursos hídricos na Inglaterra e País de Gales
Atividade
Captação

Responsável

Órgão Financiador

Superficial – Agência Ambiental
(EA)
Subterrânea - EA
Defra

Secretaria de Rec. Hídr.
Secretaria de Rec. Hídr.

Controle de poluição difusa na
agricultura

Defra - nitratos e pesticidas

Política Comum para Agricultura

Controle de poluição pontual na
agricultura

EA

Defra / agricultor

Biodiversidade

EA

EA/RSPB

Mudanças no leito de rios

EA

Proprietário

Construção de barragens

Ministério resposável

Investidor privado

Emissão de efluentes

Superficial - EA
Subterrânea - EA

Sec. de rec. hídr./emissor
Sec. de rec. hídr./emissor

Pesca

EA

EA

Combate à enchentes

Local
Esgotos
Rios secundários
Rios principais

Proprietário
Sec. Recuros Hídricos
Defra
Defra

Irrigação

EA

Agricultores

Controle do uso do solo

Urbano - autoridade local
Rural - sem controla

Investidor privado

Navegação

Conselho de Navegação Britânico e/ Conselho de Navegação Britânico e/
ou EA
ou EA

Poluição difusa urbana

p.e. áreas industriais contaminadas EA

Plantio em margens de rios

Proprietário

Proprietário

Poluição de lençóis freáticos

EA

EA

Recreação

Autoridade local

Autoridade local / Fundos da União
Européia

Gestão de reservatórios

Proprietário da barragem
Segurança - EA

Proprietário da barragem

Licenças de navegação

Autoridade local, Autoridade de
navegação

Autoridade local, Autoridade de
navegação

Reflorestamento

Defra
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Atividade
Erosão do solo

Responsável

Órgão Financiador

Agricultura - Defra

Defra / agricultor

Construção -regulamento da
construção civil

Contratante

Autoridade local

Investidor privado

Depto. de Estradas

Depto. de Estradas

Companhia de esgotos

Secr. de Rec. Hídricos

Coleta de esgotos

Companhia de esgotos

Secretaria de Rec. Hídr.

Tratamento de esgotos

Companhia de esgotos
Emissor individual

Secretaria de Rec. Hídr.
Emissor individual

Tratamento e distribuição de água

Companhia de água

Secretaria de Rec. Hídr.

Eficiência no uso da água

Autoridade local

Investidor privado

Construção de diques

EA

Investidor privado

Drenagem urbana

Fonte: Tunstall & Green, 2003

O sistema de planejamento na Inglaterra e País de Gales segue o modelo de gestão por planos.
As diretrizes gerais são elaboradas pelo governo central, incluindo orientações de
planejamento regional. Os governos locais devem elaborar planos estruturais, os quais
fornecem as orientações e estrutura aos governos locais e distritais para que estes
desenvolvam os planos locais, que por sua vez, incluem políticas detalhadas de uso do solo.

Tradicionalmente a gestão da água é vista como secundária à gestão e ordenamento do solo.
Isto decorre, em parte, da responsabilidade das autoridades locais tanto pelo planejamento
urbano quanto pela provisão de serviços de tratamento de água e esgoto. A preponderância do
planejamento do uso do solo sobre a gestão dos recursos hídricos acarretou que os processos
de participação pública e integração das questões solo - água ficassem sobre responsabilidade
das autoridades de planejamento local em lugar da agência ambiental.

O arranjo institucional para a gestão das bacias hidrográficas varia de acordo com as
diferentes regiões do RU. Na Inglaterra e no País de Gales, o conceito de autoridades de bacia
hidrográfica foi estabelecido em 1930 através da legislação de drenagem, que fornece as bases
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da legislação atual de combate à enchentes. Esta legislação criou 46 conselhos de bacia, com
responsabilidades sobre toda a bacia hidrográfica, substituindo os arranjos fragmentados que
existiam até então. Estes conselhos eram financiados pelas autoridades locais com apoio de
fundos do governo central (Tunstall & Green, 2003).

Há uma tendência ao longo dos últimos anos de concentração de poder em órgãos maiores e,
portanto, uma transferência do poder para níveis regionais, sinalizando uma prevalência do
conhecimento técnico sobre o saber local. Essa reorganização se concretizou no Water Act de
1973, no qual dez autoridades de bacia multifuncionais, independentes das autoridades locais
foram criadas, reduzindo o número de autoridades locais. Estas novas autoridades tinham
responsabilidade sobre todos os aspectos relacionados à gestão e planejamento dos recursos
hídricos incluindo drenagem e combate à enchentes, fornecimento de água, controle de
poluição e serviços e estruturas relacionadas à recreação. Outra grande reforma orientada à
privatização do setor ocorre em 1989, com a criação da Autoridade Nacional dos Rios, a
agência reguladora para o ambiente aquático. Esta foi a primeira vez que se criou um órgão
nacional com poderes para coordenar um plano nacional consistente para a gestão dos
recursos hídricos em todas as regiões do país. Finalmente, em 1995 o Environment Act
transfere as atribuições da Autoridade Nacional dos Rios para a Agência Ambiental (EA),
(Tunstall & Green, 2003).

Apesar da existência de organizações ao nível de bacia hidrográfica com atribuições de gestão
tanto na Inglaterra quanto no País de Gales ser de longa data, o planejamento ambiental ao
nível da bacia é um fato recente. Ainda que a Agência Ambiental (EA) e seu predecessores
tenham tido funções e responsabilidades por vários aspectos da gestão, sempre houveram
outros organismos gestores com os quais as responsabilidades e interesses tiveram que ser
compartilhados. A separação das funções de uso e planejamento do solo e planejamento e uso
dos recursos hídricos e a conseqüente divisão de atribuições entre autoridades de diferentes
níveis de gestão (local, regional e nacional) contribuíram para inibir o processo de integração
da gestão das bacias hidrográficas. Além disso, a Autoridade Nacional dos Rios e seu sucessor
mantiveram um sistema organizacional amparado em linhas funcionais, o que dificultou ainda
mais uma abordagem multi-institucional na gestão (Tunstall & Green, 2003).

157

Ampliação da participação pública no RU

Pode-se dizer que, de maneira geral, as instituições políticas do RU não produziram um
ambiente promotor de participação pública. Quando comparado com outros países, percebe-se
que no RU a natureza e escopo do poder local é em grande medida influenciada pelo governo
central. Se comparada à estrutura de outros países europeus como França e Alemanha, por
exemplo, o RU não dispõe de mecanismos constitucionais que garantam poderes ou fontes de
receitas aos poderes locais. Comparado aos EUA, onde existem distritos com o objetivo
específico de cuidar de diferentes aspectos relacionados à gestão da água, o caso do RU é
extremamente simples. Esta simplicidade conta com o apoio de diversos atores. ONGs, por
exemplo, apóiam este modelo, pois torna a pressão e o lobby sobre o governo central um
exercício mais simples e mais eficaz. Além disso, os políticos eleitos ao nível local, nacional,
membros do parlamento e representantes de bairro sentem-se legítimos representantes dos
seus eleitorados e vêem a participação pública como um potencial conflito e concorrente ao
seu mandato de representante legal dos interesses do público que os elegeu.

Outro elemento da cultura política britânica que não favorece a participação pública é a
prática de pouca transparência entre políticos e oficiais públicos tanto ao nível central quanto
local. Isto pode ser notado na resistência das autoridades responsáveis pela elaboração dos
planos de combate às enchentes, em tornar públicas informações sobre áreas de risco. Isto
apenas recentemente foi corrigido, com o reconhecimento da EA da necessidade de promover
maior conscientização pública e preparo contra potenciais eventos trágicos através da
publicação em meio digital de planos e mapas de combate às enchentes. Em níveis mais
abrangentes, o avanço no sentido de maior transparência foi conseguido através da aprovação
do Ato Nacional de Liberdade de Informação (Tunstall & Green, 2003).

Outra barreira à participação pública no processo de tomada de decisões foi o modelo
privatizante adotado nos anos 1980 e 1990, no qual os cidadãos passaram a ser tratados como
clientes. No que diz respeito à gestão de recursos hídricos, a privatização das empresas de
água e esgoto transformou usuários de serviços públicos em clientes de empresas privadas.
Engenheiros e outros profissionais técnicos, com sua cultura de prestação de serviços públicos
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identificam as necessidades do público ao qual servem e implantam os sistemas necessários,
em um modelo onde não há espaço algum para envolvimento público.

A EA, apenas recentemente começou a mostrar preocupações sobre como ampliar a
participação pública no planejamento e gestão ambiental de recursos hídricos. Funcionários
da agência são incentivados a participar em programas de Parcerias Estratégicas Locais e no
desenvolvimento de estratégias para o envolvimento comunitário, visando ampliar o
relacionamento do órgão com outros atores locais como forma de melhor sua presença e
confiança local. Estas iniciativas também estão contribuindo para aumentar a experiência da
EA em processos participativos e de engajamento popular, tendo impacto inclusive sobre a
relação que a agência mantém com autoridades locais. Há uma série de formas pelas quais a
população participa da gestão dos recursos hídricos no RU. Muitas das consultas públicas
conduzidas no passado se restringiam ao projeto ou aos impactos e alterações restritas ao
nível local. Entretanto, recentemente tem aumentado o espaço para a participação no
planejamento ao nível da bacia por meio de mecanismos formais de participação, através de
comitês representantes dos interesses locais que exercem influência nos planos de combate às
enchentes, projetos relacionados a reabilitação e recuperação de rios, plano de gestão da bacia
hidrográfica, planos ambientais locais e estratégias de gestão de captação de água na bacia.

O estudo de caso sobre o planejamento participativo e aprendizagem social no Rio Ribble é
uma iniciativa piloto que visa promover maior envolvimento da sociedade civil no
planejamento e gestão das bacias hidrográficas no Reino Unido.

Bacia do Rio Ribble
1. Contexto
A bacia do rio Ribble é parte de uma das maiores bacias hidrográficas da região noroeste da
Inglaterra, na qual estão localizados cinco rios: Ribble, Hodder, Calder, Darwen e Douglas.
Os usos da água na região são diferenciados, incluindo irrigação para agricultura,
abastecimento humano, pesca e indústrias. A região foi um dos embriões da revolução
industrial na Inglaterra durante os séculos IIIXX e XIX, e, portanto, uma das maiores em
termos de usos de água para fins industriais, o que resultou em profundas alterações dos
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cursos de água por meio de canais. As partes do rio que não se encontram em regiões urbanas
são utilizadas para lazer e outras atividades recreacionais.

Contexto ambiental
A área deste estudo de caso compreende uma das maiores bacias hidrográficas do Noroeste
hidrográfica do Inglaterra. A bacia hidrográfica do Ribble é composta por cinco rios: o Ribble,
Hodder, Calder, Darwen e Douglas e um menor chamado Crossens. A bacia hidrográfica do
Ribble e os seus principais tributários é ilustrada abaixo.

O Rio Ribble nasce na região de Pennines e segue rumo à região sudoeste para em seguida
desaguar no Mar da Irlanda. Durante a maior parte do seu curso o rio cruza uma paisagem de
colinas e planícies férteis onde a produção leiteira é a principal utilização do solo. Ao sul o
Ribble corre próximo aos rios Calder e Darwen. Ambos são semelhantes em paisagem ao
Ribble, mas para boa parte do seu percurso corre através de vilas e aldeias. A maioria dos
canais e, especialmente, os pequenos córregos foram modificados para terem vazão mais
rápida e aprofundamento do leito para melhor drenagem. Partes do extremo sul-ocidental da
bacia se encontram abaixo do nível do mar e o uso do solo é destinado a finalidades de
horticultura irrigada por meio de bombeamento artificial.
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Figura 9: Bacia hidrográfica do rio Ribble, UK

Fonte: Davis & Rees, (2003)
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Contexto Institucional
O órgão responsável pela implementação da WFD no Reino Unido é o Departamento
Ambiental, Alimentos e Questões Rurais (Defra). A Agência de Proteção Ambiental (EA),
parte integrante do DEFRA foi nomeada como o órgão responsável pela organização e
implementação do planejamento participativo de acordo com as diretivas da WFD.

Existe um grande número de iniciativas de gestão e uso da água atualmente em curso na
bacia. O envolvimento e participação pública nessas iniciativas são comuns para a maior parte
deles. Entretanto esses planos são definidos por fronteiras bastante claras e raramente são
integrados em planos mais abrangentes. Por exemplo, existem planos separados para gestão
da água, combate a enchentes, pesca, etc. (Davis & Rees, op. cit.)

Contexto socioeconômico
Segundo o censo nacional de 2001, fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística, 1,2
milhões pessoas vivem na Bacia Ribble. A população está uniformemente distribuída entre
jovens e adultos. No que diz respeito a distribuição por sexo, há uma proporção ligeiramente
maior de mulheres entre a população. A proporção de pessoas não-brancas, residentes na
Bacia Ribble é elevada, sendo que as cidades de Blackburn e Pendle apresentam a maior
população étnica na região. Grupos étnicos na bacia do rio Ribble compreendem 15 per cento
da população. Este é um ponto importante, uma vez que a questão ambiental tem sido
tradicionalmente vista como um problema de pessoas brancas e a promoção da WFD para
esses grupos étnicos se torna um desafio. De maneira geral, os números sugerem que a bacia é
dominada por uma população de baixa qualificação, etnicamente diversificada e vivendo em
uma série de comunidades urbanas. Os índices de pobreza relativos a 2000 revelam que a
região tem concentrações significativas de privação e pobreza.

Descrição do processo de convocação, engajamento e participação pública
O maior promotor da iniciativa de participação pública na região foi a EA, seguindo os
requerimentos prescritos pela WFD. As exigências de participação ativa na WFD vão além
das atualmente em prática na Inglaterra em no País de Gales e, portanto, a implementação das
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novas práticas, são tanto um desafio quanto uma oportunidade para a EA testar como
implementá-las (Davis & Rees, op. cit.).

O processo foi lançado oficialmente em março de 2003 e compreendeu as seguintes fases:
análise setorial de atores sociais, elaboração do plano de comunicação, desenvolvimento e
comunicação da visão sobre o futuro da bacia, elaboração do programa de medidas e de
protótipos para o plano de manejo de bacia, e por fim, a implementação do plano.

a) Análise de atores sociais

A análise de atores sociais foi elaborada por uma organização não-governamental
independente. Em fevereiro de 2004, 370 panfletos foram entregues aos atores sociais
previamente identificados contendo perguntas com o propósito de levantar informações sobre:
a área geográfica de interesse, em termos de rio, tributários, áreas costeira ou corpo d'água, o
número de interessados em participar do processo, os interesses de cada um dos grupos em
relação ao desenvolvimento e preservação da bacia, o nível de interesse na participação de
cada grupo e os meios de comunicação preferidos (Davis & Rees, op. cit.).

b) Plano de comunicação
Um plano de comunicação foi desenvolvido pela EA ainda nas fases iniciais do processo com
o intuito de promover maior transparência ao processo e comunicar as principais mensagens
do projeto. A comunicação encorajava a participação logo nas fases iniciais do projeto, com
uma estratégia de informação, engajamento, e envolvimento de públicos específicos durante
os momentos mais importantes. O plano de comunicação garantiu uma abordagem
coordenada para todos os temas onde o envolvimento público fosse necessário (Davis & Rees,
op. cit.).

Os objetivos do plano de comunicação foram:
• Aumentar o interesse sobre a gestão do rio Ribble
• Garantir o apoio de públicos estratégicos
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• Garantir o desenvolvimento do projeto de forma transparente através de um
diálogo pró-ativo entre as partes interessadas
Os princípios adotados na elaboração do plano de comunicação foram:
• Uso de linguagem não-técnica
• Uso de múltiplos veículos para garantir a comunicação com diversos grupos
• Avaliação do plano por usuários visando corrigir inadequações
• Consistência no uso e comunicação das principais mensagens
As principais mensagens comunicadas foram:

“A WFD é uma ótima oportunidade para promoção de uma melhor gestão dos
recursos hídricos e preservação ambiental em benefício das pessoas e da vida
silvestre”.
“A EA está organizando um programa piloto na área do rio Ribble que irá contribuir
para definir como a EA implementará a WFD na Reino Unido”.
“O projeto é uma oportunidade para você influenciar a gestão
do rio Ribble”.

ambiental na bacia

c) Desenvolvimento e comunicação da visão
A construção da visão para a bacia foi feita sem nenhum referencial prévio. Um conjunto de
técnicas foram utilizadas para garantir a inclusão de diferentes visões em workshops
realizados entre fevereiro e março de 2004. Seis eventos foram realizados em pontos distintos
da bacia, e contaram com a presença total de 138 participantes. Os workshops tiveram
duração média de meio a dois dias, e contaram com a facilitação de profissionais e
consultores externos. De acordo com a avaliação dos participantes, a presença de consultores
e facilitadores externos foi fundamental para ampliar a confiança mútua e promover
oportunidades de aprendizagem social (Davis & Rees, op. cit.).
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2. Análise do Processo
Construção e reconstrução do problema
De acordo com os atores sociais que participaram do processo, a visão para o rio Ribble
compreende os seguintes objetivos:
Melhoria da qualidade da água
Aumento e estímulo do turismo
Educação
Diversificação de habitats
Melhores parcerias
Conhecimento compartilhado
Redução de conflitos
Inclusão de diferentes grupos sociais
Os problemas identificados e que necessitam(ariam) ser equacionados para a consecução
desta visão são:
Lixiviação advinda da agricultura
Poluição pontual
Estrutura física dos cursos d’água
Aumento populacional
Tempo
Facilitação de parcerias
Disponibilidade de expertise relevante
Com relação à sistematização do problema de acordo com os distintos atores, o estudo
encontrou os seguintes resultados:
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Tabela 8: Construções sociais a respeito da bacia hidrográfica do Rio Ribble
Construção

Ator social

“Formulação de políticas públicas através Agência implementadora
de envolvimento social e planejamento
integrado”
Importância de mais estudos técnicos

Consultores e especialistas

“Garantia de conservação”

Atores que se identificam com a “natureza”

Desenvolvimento de uma abordagem Público em geral e diversos grupos sociais
integrada para a bacia” - governo local e de menor impacto local
regional
Fonte: Desenvolvido pelo autor com base na leitura do relatório do projeto Harmonicop

Papéis dos atores sociais
Processos participativos permitem que diferentes atores sociais assumam diferentes papéis
durante as interações, entre eles liderança, facilitação, peritos técnicos, promotores, etc. No
caso analisado, os seguintes papéis representados pelos correspondentes atores sociais foram
identificados:

Tabela 9: Papéis dos atores sociais no planejamento da bacia hidrográfica do Rio Ribble
Ator social
Agência Ambiental

Papel representado
P r o m o t o r, l í d e r, a p o i o f i n a n c e i r o ,
conhecimento do contexto local:
Funcionários públicos

Autoridades locais responsáveis pelo Conhecimento do contexto local, autoridade
planejamento e uso do solo,
sobre alguns dos temas relevantes ao
processo
Governo local

Representantes dos interesses locais

Grupos da sociedade civil local

Interesses setoriais e feed-back sobre as
propostas

Fonte: Desenvolvido pelo autor com base na leitura do relatório do projeto Harmonicop
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Evolução de interesses e estratégias
A gestão da bacia hidrográfica é uma atribuição direta de alguns dos atores sociais envolvidos
no processo, especificamente EA, empresas de fornecimento de água e tratamento de esgotos,
governos locais e autoridades regionais, e algumas organizações da sociedade civil. Ainda que
outros atores como agricultores e empresários não tenham participação direta na gestão da
bacia, suas atividades causam impactos sobre a dinâmica regional. A representação setorial
desses atores sociais durante o processo variou de acordo com a forma como os representantes
eram escolhidos por cada grupo. No caso de organizações voluntárias, como o grupo dos
pescadores do rio Ribble, por exemplo, o representante é normalmente um oficial eleito pelo
grupo, como o presidente ou membro do comitê. Já no caso de ONGs, setor empresarial ou
governo local, a representação é decorrência dos interesses específicos e os participantes não
são membros eleitos, mas sim indicados por pessoas da organização que ocupam cargos
hierarquicamente mais altos (Davis & Rees, op. cit.).

De uma forma geral, houve boa representatividade dos diversos interesses ao longo do
processo. Durante o início do processo, os participantes relutaram em disponibilizar muita
informação e se restringiram aos seus interesses setoriais. Com o desenvolvimento do
processo, houve um aumento de confiança, maior troca de informação, maior abertura com
relação a diferentes pontos de vista e compartilhamento dos problemas e questões. O
comprometimento dos atores com o processo aumentou e como decorrência disto, solicitaram
também maior comprometimento da EA por meio do comparecimento de funcionários mais
graduados durante os encontros (Davis & Rees, op. cit.).

Conseguiu-se criar um ambiente de cordialidade e aceitação entre os atores sociais e ainda
que alguns grupos se mostrassem mais eloqüentes, a exclusão de participantes das discussões
foi pouco comum, e quando ocorreu, os próprios atores trataram de incluir-se novamente nas
discussões compartilhando o seu ponto de vista e sua experiência. Isto ocorreu especialmente
durante as atividades de desenvolvimento de uma visão comum para a bacia, quando os atores
puderam abordar temas desde diferentes pontos de vista e re-qualificar suas posições e visões.
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Ferramentas de comunicação e informação
Diferentes técnicas e ferramentas foram utilizadas para o garantir envolvimento da maior
diversidade possível de atores na bacia hidrográfica. As técnicas utilizadas foram:
Mapeamento de Atores Sociais
Foi realizado um survey com 370 atores relevantes, o que permitiu identificar os principais
atores sociais da bacia hidrográfica e seus interesses específicos em termos de gestão.
Fórum de Atores Sociais
Um grupo constituído por atores sociais relevantes foi formado com o intuito de acompanhar
o processo mais detalhadamente, aconselhar a EA sobre as decisões a serem tomadas em
relação ao processo e também para que os próprios participantes aprofundassem seus
conhecimentos acerca da WFD e do novo processo de tomada de decisões.
Encontros individuais
A equipe gestora do projeto da EA conduziu uma série de encontros individuais com atores
relevantes previamente identificados logo nos meses iniciais do processo. Isso foi importante
para dar a estes atores um senso da importância da sua participação no processo.
Apresentações
Uma série de apresentações formais foram realizadas para os comitês e outros grupos pela
EA a fim de comunicar as principais mensagens, promover conscientização acerca do projeto
e aumentar a participação no processo.
Construção de cenários
Foram realizados eventos para aprofundar as percepções e desafios e mapear possíveis
soluções. Esses encontros foram conduzidos por profissionais e contou com a participação de
atores chave e realizados em vários locais da bacia de forma a garantir ampla participação e
diversidade de visões e soluções.
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Encontros com peritos e workshops
Encontros foram realizados entre o grupo gestor do projeto e peritos em temas técnicos como
forma de subsidiar o grupo com conhecimentos técnicos necessários para o desenvolvimento
de soluções para problemas técnicos.

Página na internet
Páginas na internet foram criadas e hospedadas no sítio da EA com o intuito de abrir espaço
para o diálogo e fornecer maiores informações sobre o processo em curso. Este veículo se
tornou o principal meio para a divulgação e disseminação de informações sobre o Fórum e
seus resultados.

Jornal eletrônico
Um jornal eletrônico com as principais informações sobre o desenvolvimento do projeto foi
produzido com periodicidade bimestral. Inicialmente orientado aos profissionais da EA, este
documento também foi utilizado por outros participantes interessados no acompanhamento
das atividades.

Estudo de percepções
Uma pesquisa com 1.001 moradores escolhidos ao acaso foi realizada para a identificação dos
valores, percepções e interesses dos habitantes em se envolverem na gestão do rio Ribble.

Resultados do processo
O projeto piloto significou um avanço significativo na forma como a bacia hidrográfica do rio
Ribble é gerenciada. O projeto demonstrou que participação pública é fundamental para o
planejamento, e que promover o envolvimento desde as fases iniciais é importante para
garantir a confiança no projeto.

Os resultados da participação pública foram considerados positivos. A visão produzida para a
bacia hidrográfica pode ser utilizada para as próximas fases do processo, e os atores que
participaram deste projeto piloto estão motivados para seguirem envolvidos nas fases
seguintes.
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Disseminação e comunicação de resultados foram consideradas ações importantes para
manter os participantes interessados no processo e garantir sua participação. O feed-back deve
incluir as conclusões de cada fase e também informações sobre próximos passos, com
especial atenção aos momentos onde a participação publica será requerida.

É importante alocar tempo suficiente para que os atores sociais mantenham conversas e
diálogos durante os encontros, o que contribuiu para construir uma relação mais sólida entre o
grupo.

Caso existam recursos financeiros disponíveis, é recomendável investir na promoção e
comunicação da iniciativa visando ampliar sua visibilidade e acesso com maior número de
atores.

É importante uma gestão clara e eficiente do processo para equacionar o nível de expectativa
dos participantes, atentando a pontos como clara compreensão do processo, papéis,
responsabilidades e atribuições.

Houve maior compreensão e convencimento por parte da EA a respeito da importância do
envolvimento ativo e da necessidade deste órgão em mudar sua abordagem a respeito da
gestão participativa de recursos naturais.

Mecanismos de promoção e entraves à aprendizagem social
Alguns fatores foram identificados pelos participantes como fundamentais para criar um
ambiente de confiança mútua o que encorajou aprendizagem social:
• Priorizar os assuntos de alta relevância para o público
• Criação de um Fórum de Atores sociais para o acompanhamento das discussões e
implementações de ações
• Liderança delegada pela EA a determinados atores sociais, o que deu maior
transparência ao processo
• Qualidades pessoais dos líderes, particularmente pessoas com visão progressista,
ótima capacidade de comunicação e acessíveis ao público.
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O uso de facilitadores profissionais garantiu a criação de um espaço onde todos se sentissem à
vontade para expor seus pontos de vista em um ambiente de confiança mútua e respeito. Os
facilitadores também foram fundamentais durante as discussões em grupos menores na
reconstrução dos problemas identificados, e na identificação de uma linguagem comum que
pudesse satisfazer a todos os participantes.

Houve alto nível de comprometimento dos líderes, especialmente da equipe de coordenação
do processo que esteve presente em todas as atividades e seminários, fórum de atores sociais e
nos encontros individuais assim como a presença e comprometimento dos membros mais
experientes da EA. Isto mostrou que a agência não estava interessada apenas em realizar um
processo de fachada, mas que estava comprometida com um processo efetivamente
participativo (Davis & Rees, op. cit.).

O envolvimento das partes interessadas logo nas fases iniciais do processo inclusive no seu
desenho, fez com que o processo se tornasse mais transparente e neutro e deu maior confiança
aos participantes quanto ao sucesso da incitava.

A construção de uma visão sem predefinição de objetivos, temas ou ações foi importante para
que os atores pudessem discutir os temas que considerassem importantes e fez com que todos
sentissem que sua contribuição seria importante e poderia fazer diferença (Davis & Rees, op.
cit.).
Os problemas e desafios encontrados se mostraram particulares à realidade em estudo.
Dificuldades foram encontradas na forma como os atores entenderam a atividade de
construção de visão comum, especialmente com relação ao que se pretendia alcançar. Houve
também diferentes níveis de expectativa entre os atores sociais com relação ao seu
envolvimento no processo, mesmo que a EA tenha deixado claras as posições de cada um
durante o processo. Observaram-se também dificuldades entre os facilitadores e participantes
em um determinado momento do processo, especialmente durante as atividades de construção
de visão comum, quando alguns participantes sentiram que os facilitadores conduziram
excessivamente a discussão (Davis & Rees, op. cit.).

171

5. Análise e discussão dos resultados
A análise dos estudos de caso demonstra que a transformação de processos participativos em
espaços de aprendizagem social não ocorre automaticamente. Uma série de fatores e
condições são necessárias para que atores sociais com interesses e interpretações diferentes
construam um ambiente que permita a ação coordenada. Entretanto, é possível identificarmos
nestes processos os fatores que promovem ou impedem a promoção da aprendizagem social.
Esta seção trata de identificá-los e analisá-los nos casos estudados. Os casos foram analisados
a partir da perspectiva de fatores que promovem ou inibem a aprendizagem social, de acordo
com as categorias analíticas anteriormente descritas. A opção por não separar os fatores
positivos dos negativos justifica-se pela proximidade que existe entre ambos, quando
observados na prática, na medida em que muitas das barreiras poderiam ser reconsideradas
como incentivos e vice-versa.

De uma maneira geral, as principais barreiras para a promoção da aprendizagem social
identificadas foram:
• Falta de clareza a respeito do papel dos atores sociais, tipo de envolvimento,
tempo e propósito,
• Falta de confiança dos atores sociais quanto ao impacto das suas contribuições,
• Falta de tempo e recursos adequados durante todo o processo,
• Falta de recursos entre os atores sociais, particularmente tempo.
Com relação aos fatores de promoção de aprendizagem social, foram identificados:
• Participação contínua, envolvimento com alta competência técnica e motivação
entre os participantes,
• Presença de um facilitador ou técnico para a mediação independente.
Ainda que o primeiro ponto esteja relacionado a outro mecanismo promotor de aprendizagem
social (presença e comprometimento de lideranças), há um aspecto adicional que diz respeito
à demonstração de competência técnica. Estabelecer e manter um ambiente de legitimidade
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entre os atores sociais através da demonstração de competência técnica e entusiasmo foi um
fator crítico na promoção de aprendizagem social.

Foi observado que um alto nível de conhecimento técnico era esperado por parte dos atores
sociais, o que foi demonstrado pelos líderes. O fato de estes terem também demonstrado
comprometimento e motivação através de palestras, apresentações e comparecimento aos
encontros também foi observado como um fator de sucesso. Observou-se ainda que as viagens
de campo e atividades realizadas fora das reuniões formais foram importantes para fortalecer
a relação entre líderes e atores sociais, o que os auxiliou a desenvolver uma melhor
compreensão sobre os problemas em questão e também para que pudessem avaliar a
qualidade dos técnicos que faziam parte da equipe.

Um alto nível de comprometimento dos líderes foi observado como fundamental para o
sucesso das iniciativas, especialmente quando este compromisso esteve visivelmente
comprovado pelos atores sociais. Entretanto, também pôde ser observado que o entusiasmo e
identificação muito próxima dos promotores do processo com o tema podem causar
empecilhos à inclusão. Houve um feedback positivo por parte dos participantes com relação
ao nível de comprometimento dos líderes, o que indica que este é um elemento importante
desde o ponto de vista dos participantes. O entusiasmo e comprometimento dos líderes não
apenas motivou a participação de um maior número de atores sociais, como também garantiu
recursos técnicos como o acesso a dados e documentos, além do apoio financeiro ao processo.

A presença de um facilitador independente também foi apontada como um fator crítico ao
sucesso das iniciativas, principalmente durante as fases de planejamento e implantação. A
questão sobre a necessidade do facilitador pertencer à agência promotora da iniciativa ou de
uma organização independente permaneceu inconclusiva. Entretanto, constatou-se a
necessidade de um facilitador experiente, independente, respeitado, com um profundo
conhecimento dos temas e assuntos tratados.

A falta de clareza a respeito do papel dos atores sociais foi o fator mais comum identificado
como barreira à aprendizagem social. Isto pode ser entendido como uma falha de
comunicação sobre o papel que se espera que o público assuma nestes processos. Ainda que a
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falta de clareza sobre o propósito da iniciativa em si não tenha sido apontada como um fator
de preocupação, muitos dos atores sociais pareceram não estar certos quanto a maneira mais
significativa de colaborar no processo. Isto remete à importância que uma comunicação
constante assume em processos desta natureza, especialmente sobre papéis e objetivos. Este
ponto está diretamente relacionado à percepção dos atores sociais quanto à efetividade e
importância das suas contribuições. Foi observado que alguns atores sociais acreditaram que
seus pontos de vista não foram considerados, o que em determinadas situações esteve
relacionado à falta de clareza a respeito dos objetivos do processo. Alguns atores sociais
acreditaram que estavam sendo incluídos no processo apenas para fins de garantir
credibilidade e que os resultados beneficiariam as agendas das agências promotoras de
qualquer forma. Clareza quanto às expectativas também foi observada como um fator
altamente relevante para o sucesso das iniciativas. Neste sentido, é importante que a consulta
e participação sejam abertas e flexíveis de forma a permitir aos participantes criar e ajustar
suas próprias expectativas durante o transcorrer do processo.

Com relação à falta de clareza a respeito do propósito da iniciativa, observou-se que o
principal obstáculo foi a incerteza entre atores sociais a respeito de como os resultados do
processo seriam utilizados e incorporados em planos ou outras ações de gestão da bacia
hidrográfica. A implicação prática disto foi a constatação entre alguns participantes de que os
resultados não compensaram os esforços e custo da participação.

Outra barreira identificada diz respeito à contradição de expectativas sobre como os diferentes
atores sociais desejam se envolver no processo. Alguns atores pretendiam participar desde o
início do processo, mas não souberam dizer como gostariam de participar, enquanto para
alguns promotores, participação implicou em consulta e informação dos atores sociais. Este
ponto está relacionado à falta de clareza quanto ao propósito da iniciativa e do processo, mas
tem também implicações sobre expectativas e suposições que os atores sociais constróem e
podem não ser articuladas diretamente. A percepção de que a agência promotora da iniciativa
estivesse interessada na defesa de seus interesses foi observada como um potencial fator de
inibição de aprendizagem social.
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A falta de recursos adequados foi apontada como um fator delimitador para aprendizagem
social. Dentre os recursos mais importantes, podem ser mencionados treinamento em técnicas
de facilitação e mais tempo para aprofundar o nível das discussões. A falta de recursos por
parte dos atores sociais também foi observada como fator limitante, pois muitos não puderam
participar das reuniões por falta de recursos ou indisponibilidade de tempo. O custo da
participação foi percebido como um fator importante especialmente para organizações da
sociedade civil. Estes pontos levam à constatação da importância de alocar recursos humanos,
físicos e financeiros na fase de planejamento de iniciativas de participação.

Alguns pontos merecem destaque com relação ao desenho do processo participativo, pois têm
implicações diretas sobre as oportunidades de aprendizagem social. Entre os pontos
observados, a dificuldade em incluir todos os atores sociais foi apontada como altamente
significativa e uma importante barreira para aprendizagem social, particularmente na fase de
implementação. Segmentos de atores sociais não foram incluídos como, por exemplo, grupos
minoritários, ainda que em situações especiais esses atores tivessem sido envolvidos em fases
posteriores do processo.

Foi observado que a falta de regras claras durante o processo de representação significa um
empecilho ao desenvolvimento da aprendizagem social. A ausência de regras de representação
e de interação resultam em problemas de coordenação e no risco de cooptação do processo
por parte de atores sociais mais influentes. Estes temas estão relacionados a três outras
barreiras identificadas com relação à participação: desigualdade de representação no sentido
de peso relativo de determinados atores sociais, incapacidade de identificação dos atores
sociais relevantes ao processo e incapacidade de definição de critérios para a inclusão de
atores sociais no processo.

Ainda com relação aos aspectos de desenho do processo participativo, a definição de regras
claras durante as interações foi considerada como importante para promoção de aprendizagem
social, sendo que as agências promotoras entenderam esse procedimento como ideal para
garantir maior controle do processo em termos de resolução de conflitos. Como forma de
manutenção da transparência e legitimidade do processo, observou-se a necessidade de
mecanismos de comunicação e feedback como circulação de minutas de reuniões,
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documentação de apoio e questionários. Um outro fator identificado como importante foi o
planejamento conjunto antes do início do processo.

Dias de campo, visitas técnicas e atividades informais de grupos de trabalho foram
identificadas como momentos importantes para a promoção de aprendizagem social,
particularmente durante a fase de implementação, pois permitem a discussão e interação entre
atores sociais, e criam uma plataforma para a aprendizagem a respeito das diversas
perspectivas e questões de cada um tem sobre a bacia hidrográfica. Observou-se que as
interações, de forma geral, são extremamente importantes para a promoção de aprendizagem
social e que a falta de oportunidades para a troca de experiências entre os atores sociais é um
grande empecilho para o sucesso de diversas iniciativas.

A interação bilateral através de encontros entre o órgão promotor da iniciativa e os atores
sociais foi identificada como fundamental para a aprendizagem social, principalmente por
permitir uma melhor compreensão sobre as necessidades e visões dos diversos atores sociais,
além de terem se mostrado como uma ótima oportunidade para envolver esses atores de
maneira mais qualificada. Esses encontros individuais também promoveram integração entre
atores sociais historicamente envolvidos em conflitos.

A participação de um grande número de atores sociais, especialmente durante grandes fóruns
foi percebida como um fator de inibição de aprendizagem social notadamente em situações
nas quais não havia um formato para garantir a discussão entre os participantes. Este fator está
associado à importância de troca de experiências e interações profundas entre os atores
sociais. Foi observado que grupos menores permitiram discussões mais significativas.
Entretanto, esta constatação entra em conflito com a necessidade de incluir o maior número
de atores sociais como descrito acima, e, portanto, esses fatores devem ser analisados um
contra o outro.

Um aspecto apontado como promotor da aprendizagem social foi iniciar o processo de
construção de visão coletiva sem nenhuma pré-concepção. Isto permitiu que os atores sociais
se sentissem à vontade para apresentar seus pontos de vista sem influência de uma agenda
pré-definida. Entretanto foi observado que alguns participantes prefeririam ter mais
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informações prévias aos encontros de forma a lhes permitir apresentar as questões mais
importantes e garantir discussões mais orientadas.

De fato, discussões mais focadas e

freqüentes são importantes para manter a legitimidade do processo bem como a confiança dos
atores sociais. Por outro lado, processos muito longos e demorados foram vistos como
barreiras à aprendizagem social por reduzirem o interesse e a motivação dos participantes.
Este fator está relacionado à periodicidade dos encontros, onde foi observado que a falta de
local apropriado para os encontros assim como encontros muito espaçados no tempo são
barreiras à aprendizagem social.

Com relação às capacidades dos participantes, tanto dos atores sociais quanto dos órgãos
promotores da iniciativa foi observada a extrema importância de pessoas bem preparadas com
as competências e expertise em gestão de processos participativos. Ainda como parte desta
categoria de análise, observou-se que o uso excessivo de linguagem técnica impede o
desenvolvimento de aprendizagem social. Entretanto, à medida que o conhecimento dos
atores sociais sobre a WFD aumentou esse fator tornou-se menos relevante.

Um dos fatores mais importantes para a promoção de aprendizagem social é o
desenvolvimento e uso de ferramentas de comunicação e informação. Neste sentido,
observou-se que as principais funções destas ferramentas são: gerenciamento de dados e
informações, dar apoio às interações entre atores sociais e simulação dos impactos de
determinados cenários. As principais ferramentas utilizadas nos casos analisados foram:
questionários para pesquisa, internet, mapas e SIGs (sistemas de informação geográfica),
apresentações em meio digital e modelos de simulação de cenários. As ferramentas mais
simples foram as mais utilizadas durante encontros com grandes grupos de atores sociais e as
mais complexas, por exemplo, SIGs e técnicas de modelagem - utilizadas durante reuniões de
grupos técnicos. Foi observado que o uso de comunicação visual como mapas e outras formas
de visualização espacial auxiliou os atores sociais a melhor compreenderem as questões e
terem maior acesso à informação. A internet foi considerada a forma mais eficiente para
disponibilizar informação e manter os participantes atualizados com relação ao avanço do
processo.
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No tocante aos aspectos relacionais, analisaremos aqui as mudanças promovidas nas
percepções e na forma adotada pelos atores sociais para construção e reconstrução da
problemática da bacia hidrográfica, as transformações de interesses, estratégias, redes de
alianças e processos de produção do conhecimento. Mudanças que ocorrem de forma desejada
ou prevista podem ser entendidas como um dos maiores resultados em processos de
aprendizagem social.

Aprendizagem social implica em aprender com um grupo formado por pessoas diferentes,
sendo que cada uma dessas pessoas entra no processo com suas próprias percepções e
modelos mentais. Em um processo participativo, explorar as diferentes percepções e modelos
mentais e os efeitos que isso exerce sobre as discussões contribui para criar ambientes
propícios à aprendizagem social. A capacidade dos participantes em flexibilizar suas
percepções e serem influenciados pela dos demais foi observada como um poderoso
mecanismo de aprendizagem social. A possibilidade de incorporar uma diversidade de pontos
de vista e perspectivas resulta em maior apropriação dos resultados e soluções por parte do
grupo, da mesma forma que a possibilidade de alteração das construções mentais utilizadas
para definição dos problemas e a posterior construção de uma visão compartida entre os
participantes amplia as possibilidades de aprendizagem social. Foi observado que o uso de
ferramentas de comunicação e informação facilitou a construção de visões partilhadas,
especialmente métodos que permitissem aos atores sociais expressar seus pontos de vista - o
que permitiu ao grupo identificar similaridades e diferenças.

O processo de produção coletiva de conhecimento também foi identificado como um fator
importante para promoção de aprendizagem social. Neste sentido, a natureza cumulativa do
processo interativo e a capacidade de avançar a partir de experiências anteriores foram
observadas como um importante aspecto promotor, em especial quando vínculos e relações
pré existentes entre atores sociais são utilizados para promover maior confiança e conferir
maior agilidade ao processo, notadamente em termos de uso do tempo e de outros recursos.

Observou-se que a ausência de redes de relacionamento entre atores sociais e grupos técnicos
é um empecilho para a aprendizagem social, pois essas estruturas ampliam as oportunidades
de interatividade e quando ausentes, a restringem a encontros bilaterais e comunicação de
resultados.
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Com relação aos aspectos institucionais, observou-se que a presença de organismos gestores
de bacia fortemente estabelecidos têm a capacidade de promoverem aprendizagem social, pois
representam diversos interesses envolvidos na bacia hidrográfica. Ainda na esfera
institucional, observou-se que mudanças muito freqüentes na liderança do processo pode ter
impactos negativos significativos; e a relação de proximidade entre representantes do poder
público e membros da sociedade civil foi observada como fator importante para promoção de
aprendizagem social.
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6. Conclusões
Aprendizagem social ainda é um termo relativamente novo ao universo dos gestores
ambientais. Ainda que os benefícios da participação social na formulação e implementação de
políticas ambientais estejam se tornando cada vez mais claros, os desafios para que a intenção
se torne prática são grandes. Vários motivos justificam essas dificuldades, entre eles o próprio
processo de amadurecimento da democracia. São os políticos e gestores públicos, em última
instância, os responsáveis por criar e implementar regras que irão flexibilizar e democratizar a
gestão das águas. Mas se a decisão sobre a promoção de políticas participativas é influenciada
por condicionantes políticos, o mesmo não pode ser dito dos seus efeitos sobre a qualidade e
fortalecimento da gestão dos recursos naturais de uso comum.
Nesta pesquisa mostramos que a sustentabilidade da gestão da água é diretamente
influenciada pelos arranjos institucionais existentes. A água, sendo um recurso natural de uso
comum, está sujeita às conseqüências das ações dos diversos atores sociais que dela se
apropriam. Mostramos que a existência de normas e regras que orientem o comportamento
destes atores é fundamental para evitar a tragédia; e que para serem efetivas, essas regras não
podem ser impostas, mas construídas a partir do envolvimento ativo daqueles que são
afetados e afetam a dinâmica dos sistemas sócio-hidrológicos. Neste processo, mostramos a
importância dos aspectos relacionais e de aprendizagem para uma gestão sustentável da água.
A Aprendizagem Social é, pois, o elo perdido das políticas ambientais de cunho participativo.
Não podemos mais pensar em reformas institucionais sem levar em conta a dimensão
interativa dos atores sociais e o peso que têm sobre os resultados das políticas. Entretanto,
políticas públicas que tenham por objetivo a democratização da gestão não podem conter
apenas o “espírito” da participação. Trata-se de uma situação onde as intenções devem estar
acompanhadas de procedimentos e diretrizes claras que permitam mudanças efetivas. Casos
como o da reforma da gestão dos recursos hídricos no estudo de caso belga são exemplos de
uma armadilha na qual políticas bem intencionadas mas carentes de instrumentos de
implementação efetivos podem causar frustração e desmotivar o envolvimento ativo dos
atores sociais. Algo semelhante poderia ser dito da reforma do sistema de gestão dos recursos
hídricos no Brasil, ainda que este não tenha sido objeto de análise direto desta tese.
No que se refere ao processo de acumulação e desenvolvimento do capital social, podemos
dizer que a aprendizagem social responde diretamente à dimensão cognitiva - ou seja, das
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relações de confiança, normas e valores necessários para a produção da ação coletiva. A
pergunta clássica que norteia pesquisas interessadas em saber “como aumentar o capital social
onde ele é falho ou ausente” encontra resposta nas experiências bem sucedidas de
aprendizagem social. Essas experiências, como o caso do Reino Unido aqui estudado,
mostram como valores, normas e regras de uso e proteção da água podem ser criadas e
fortalecidas quando processos interativos são promovidos de maneira efetiva. Essa é uma
constatação importante principalmente quando diversos programas de desenvolvimento
tendem a não dar a devida importância à dimensão relacional do desenvolvimento e enfatizam
excessivamente os aspectos de infra-estrutura e institucionais.
Mas do que isso, a pesquisa permitiu mostrar que aprendizagem social é mais do que um
processo que permite a construção de marcos normativos melhores ou mais eficientes. Os
resultados obtidos permitem concluir que durante o curso de um processo de aprendizagem
social, há uma transformação nos indivíduos e da forma como se relacionam. Aproximando
essa observação da abordagem sobre a esfera pública elaborada por Habermas, poderíamos
dizer que quando bem sucedidos, processos de aprendizagem social reconstroem um espaço
social perdido, onde os cidadãos podem se re-conectar não apenas com os temas e assuntos
importantes para a vida comunitária, mas também - e tão importante quanto - com a noção de
natureza. Dessa forma, a gestão de recursos hídricos na perspectiva da aprendizagem social
tem o potencial de não modificar apenas as práticas e as normas que dizem respeito
diretamente à gestão da água, mas também a essência da intricada relação ambiente e
sociedade. Sem receio de sermos ingênuos acreditamos que tratar os problemas ambientais da
modernidade sem considerar a dimensão da interatividade não é apenas um equívoco, mas um
erro inaceitável. Retomando Fritjof Capra, observamos que sociedades evoluem por que
aprendem e é muito importante que este aspecto faça parte das políticas ambientais modernas
se quisermos favorecer a transformação social.
Entretanto, não se trata apenas de boas intenções e boas políticas. Como vimos, aprendizagem
social é um processo que não ocorre naturalmente. Se deixados por si próprios os processos
de gestão participativa não irão evoluir para situações de aprendizagem. Como demonstrado
ao longo da tese, alguns critérios são fundamentais para facilitar essa transição. Entre eles
liderança, facilitação profissional e especial atenção à qualidade das relações entre Estado e
sociedade. A liderança foi mencionada em ambos os estudos de caso e em grande parte da
literatura pesquisada como aspecto fundamental para envolvimento de maior parte de atores
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sociais. Cabe observar que ainda que seja importante e desejável que representantes da
sociedade civil assumam papel de liderança neste processo, o que realmente se espera e que
revelou-se um fator diferencial, foi a liderança dos setores governamentais responsáveis pela
iniciativa de gestão participativa. Quando o interesse foi meramente burocrático e a
participação vista como mais um pré-requisito do projeto, os processo não avançou além de
“consultas de conveniência” com a população. Inversamente, quando a autoridade
responsável estava realmente interessada e comprometida em tornar a experiência um
processo de empoderamento social e um legítimo exercício de participação e aprendizagem,
os processos se desenvolveram com muito mais autenticidade e independência, contribuindo
para a autonomia do grupo envolvido no exercício. Isso não significou perda de poder ou
isenção de responsabilidades da autoridade promotora, o que nos permite concluir que os
motivos por vezes alegados pelas agências governamentais que normalmente promovem
iniciativas desta natureza - perda de poder e influência sobre a gestão da água - simplesmente
não fazem sentido. Abrir espaço para outros atores sociais participarem da gestão significa, na
prática, simplificar e tornar melhores as práticas das próprias agências. Tanto por serem
líderes naturais quanto pelos benefícios promovidos à sua própria gestão, é fundamental que
autoridades promotoras estejam comprometidas com a participação ativa para que processos
de aprendizagem social ocorram.
A importância da facilitação profissional também não pode ser menosprezada. Conforme
verificado nos casos estudados, nas ocasiões onde não se contou com o apoio de facilitadores
experientes os resultados foram menos satisfatórios. Esse ponto reforça um aspecto maior e
tão importante quanto: processos de aprendizagem social têm um rótulo de preço associado.
Portanto, torna-se fundamental que os promotores de processos desta natureza saibam que
será necessário um investimento considerável de tempo e recursos físicos, materiais, humanos
e financeiros caso se deseje tratar a iniciativa com a seriedade que merece. Em um ambiente
de escassez de recursos que afeta mais profundamente os órgãos públicos e agências
governamentais, geralmente os promotores destas iniciativas, esse passa a ser um ponto
preocupante e que merece atenção. Por esse motivo, o apoio e comprometimento deve ser
acima de tudo político.
Finalmente, relembramos da importância das relações entre Estado e sociedade para o sucesso
de iniciativas de aprendizagem social. Funcionários públicos envolvidos e comprometidos
com a promoção de políticas participativas e representantes da sociedade civil dispostos a
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compartilhar seus pontos de vista, conhecimento e disposição para atuar de forma
colaborativa são agentes importantes para promover a aprendizagem social. Quando a relação
entre Estado e sociedade se dá de maneira entrincheirada e as partes não se permitem abrir
mão de posições, muito pouco se pode esperar em termos de colaboração e ação coordenada.
É claro que não podemos ser ingênuos ao ponto de acreditar que esses atores sociais irão abrir
mão facilmente de conquistas e avanços conquistados à duras penas, mas é preciso ressaltar
que o caminho para a superação dos conflitos e desafios na gestão da água não passa pelo
antagonismo, mas sim pela busca de alternativas criativas que só podem e só irão surgir a
partir do entendimento, da conversa e do diálogo. Isso requer uma mudança profunda na
forma como tradicionalmente a política ambiental é elaborada e implementada pelas agências
públicas. Requer não apenas uma mudança institucional e organizacional destes órgãos, mas
acima de tudo uma mudança de atitude daqueles que estão à frente destes processos. Onde as
estruturas organizacionais e institucionais não existirem, terão que ser criadas. Onde as
capacidades e habilidades individuais não estiverem presentes, terão que ser desenvolvidas.
Em uma área tão pesquisada como a gestão participativa dos recursos hídricos é claro o
desafio de elaborar análises inovadoras sobre os alcances e limites dos processos em curso. O
principal ganho obtido pela leitura, sistematização e análise das experiências européias
apresentadas nesta tese é a constatação de que se trata de processos nos quais a busca de
respostas deve levar em conta a complexidade das relações institucionais. Os estudos de caso
mostram que não há soluções prontas, mas que a transparência dos processos, o compromisso
dos agentes promotores e a valorização do papel dos atores sociais são peças fundamentais
para garantir a efetividade e legitimidade destas iniciativas.
Acreditamos que essa pesquisa contribui para uma melhor compreensão de como processos
de gestão colegiada podem ir além da participação e construir espaços de aprendizagem.
Espaços de aprendizagem social não são apenas o locus para políticas melhores, ainda que se
representassem apenas isso seu estudo já estaria justificado. Estes espaços são - na verdade uma oportunidade para nos relembrarmos de algo que há tempos estamos sendo forçados a
esquecer: o outro.
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