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Do ponto de vista etimo16gico, a tecnocracia edefinida como 0
governo dos tecnicos, on um governo cuja maior fonle de influenda e
representacia pOl' setores predominantemente tecnicos. A origem
apo.l1tada por muitos lingiiistas para a palavra "trecnka" remonta ao
grego tec/we, a qual pode sel' atl'ibuida a sinonimia de arte,
conhecimento e cienda. Na historia mais recente, 0 termo ganhou uma
cOl1ota<;:ao baseacla essencialmente nas ciencias fisicas. Para as fins da
reflexao ora apresentada, valemo-nos da clefini<;:ao primeira - governo
dos tecnicos - <10 discutir sellS desclobramentos no ambito
Sistema
Nacional de Gestao dos Recu['sos Hidricos (Singreh). 0 texto a seguir
trata do debate sobre a tipologia dos ambientes colegiados responsaveis
pelas defini<;:6es estruturais e pelo estabelecimento das diretrizes politicas
da
dos recursos hidricos no Brasil: 0 Conselho Nacional de
Recursos Hidricos e os Comites de Bacia H idrognHica. Discute,
portanto, a tecnica e a politica na gestao das aguas no pais.

I. Professor adjunto do Departamento de Hidrologia do tnstitutc) Tecllo16gico de
Aeromillli~a>

da Camara Tecnica de Ci~ncia e
do Con5<:lho
N<1cioJlal de Rccursos Hfdrkos e pesquisador do CNPq,
2. Pesquisador colaborador do Centro de Desenvolvimento S1l5lcntavel cia Universidade
de Brl1silia e bo\sista de P6s-doutorado do CNI'q.

I Wilson Cabral de Souza

Fidelman

TECNOCRACIA: INSTANCIA DE ESTADO
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EXERCfCIO DE GOVEI{NO?

Dos postulados classicos sobre as formas de govemo, e
interessante conhecer a sintese realizada por Bobbio (1997), baseada
nas defini<r0es de pensadores como Platao, Aristoteles e PoHbio. Estes
form as de governo e do julgarnento de seu pv,pl·r·ir.~
teriam tratado
apontando formas boas e mas estas a partir
vicissitudes e
degrada~oes do exerdcio do poder. 0 termo "denlOcracia",em Sll,a
concep<;ao mais atual, teda surgido a partir das reflexoes de PoHbio,
sendo este 0 primeiro pensador politico a ado tar a expressao para
designar um governo de muitos e de boa fe. Enfim, ea partir destes tres
pensadores
que se baseia a proposi~~10 chissica das tres formas
governo e suas deriva~oes: a monarqu,ia, a aristocracia e a boa
democracia (formas "boas"); e a tirania, a oligarquia e a 111<1 democracia
(formas "mas").4 Bobbio analisa, alem dos postulados das formas de
governo, Oll da estrutura do Estado, a ordem proposta peIos pensadores
para a seqiH!ncia em que se repetem os ciclos politicos, identificando
urn pensamento de retroa~ao em suas amilises: de Platao a Polibio,
passando por Aristoteles, havia sempre uma expectativa de queda l1a
qualidade das representa~oes politicas, das form as boas para as mas em
sequenc.ias que variavam de autor para autor. A contraposi<rao se dal'ia
em tempos modern os, pos-rcnascentistas, nos quais haveda uma
expectativa de progresso ap6s cada periodo politico.' Nesta leitura, a

----".--.~

3. 0 Lermo usado pOl' PoHbio para definir a "ma" democracia ea "ndocracia", ou govcrno
das massas (Bobbi(), 1997).
4. Ja nos tempos modernos, 0 liberal Tocquevillc trabalha cOllceito semelhante an diSCl.lIir
a qucstao cia democrada assodada it "tira!1ia das massas" (Cf. Quirino, 200 l).
5. Esta [deja de progresso nassuc.e.ss·oes
eretomada a
ideals reformiSlas
euwpeus.
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tecnocracia
vincubda ao exercicio do pader de Estado, nao
sendo ela uma forma de representac;.ao polftica em si
Noutra analise, a empreendida par Habermas (1968), a tecnocracia surge como un1<1 forma de manifestac;ao do roder. 0 autor
apresenta uma rdac;ao entre a ciencia e 0 meio poUtico, definindo, a
partir desta, tres formas de estabe1edmento do pode!': a decisionista,
baseada em decisoes rneramente poHticas; a pragmatica, na qual
ocmreda um aconselhamento tecnico que poderia subsidiar a
politica; e a tecnouatica, 11a qual as decisoes ainda que poHticas,
posta que sao chanceladas par politicos - sedam totalmente erigidas
por especialistas e peritos.
Os textos mais recentes que tratam dos modelos de gestao
adotados pelos Estados modernos apontam para variac;oes que
consideram uma maior ou menor interven<;~io do poder p1.'lblico na
esfera privada. De alguma forma, estes textos refletem a noc;ao de
progressividade das representaqoes poHticas com 0 passar do tempo,
diferente do periodo analitico dos cbssicos. Nesta Iinha,
e outros
(2001) apresentam uma adapt<l'rao de termos utilizados na defini'rao
de modelos na administra'rfio de organizac;oes e Estados, propondo sua
aplica'r<lo a modelos de gestao dos recmsos hidricos (tabda 1).
Tabela 1. Modelos de gestao em recursos hfdricos

no Estado, instrumentos cle

estrategico, instrumentos

",;",,.,..c,nt,.,

n"'.""""nt,,~Ii7,"rk,

compartilhamento do

economicos, gestao
Fonte: adaptado de Satti at aL (2001).

I

197

I

I Wilson Cabral de Souza

Fidelman

I

Trata-se de uma defini<,:ao que
caracteristicas do sistema
politico e de seus desdobraInentos em termos organiza~ao economica
e social. Os auto res assodam a genese da gestao hidrica brasileira aos
modeIos propostos, numa seql1encia que come~a nos anos 1930, a partir
da promulga<;:ao do C6digo das Aguas, e vem ate os dias atuais. Par esta
associa<;:ao, 0 periodo que se estende da cria<;:ao do
das
ate as anos 1970 estaria representado pelo modelo burocnitico, tendo
havido entao uma transiyao para 0 olOdelo economico-financeiro.
Atualmente estariamos caminhando para 0 modelo sistemico, posto
como 0 mais moderno em termos de gestao pl1blica. 0
tecnocratico,
como ilustra a tabela 1, surgiria assodado ao modele "econonlicofinancei1"O".
Aparte as imperfei<r6es da proposta aeima, por exemplo no que
ao corte entre os modelos burocratico e economico-tlnanceiro,
parece claro que a ado<;:ao de uma ideologia politica detel'mina 0
fOl'mato de gestao dos recursos de modo geral. Assim, 0 Estado
e.mpreendedor dos anos 1930, ap6s a crise tinanceira global, teria uma
vincula<;:ao maior com a modelo "burocra.tico"; os ideais de
democratica dos anos 1980 teriam condkionado a ado~ao do modelo
economico-financeiro; e a recidiva liberal dos an05 1990 nos
co10cado frente ao "desatlo" do modelo sistemico.
Beierle (1998), por sua vez, enquadra os modelos de gestao,
o ponto de vista da participa~ao social, em gerenciais, regulatorios e
populaTes, de mancira amHoga a terminologia adotada pm Setti c sua
equipe. Assim, 0 modelo gerencial estaria vinculado as formas
tradidonais de gestao publica nas quais 0 sistema de representa~ao
poHtica (atraves de sufragios universais) ea unica forma participac;ao.
A escolha de urn mandata.rio do poder p1.iblico ideal, que toma todas as
dedsoes, eo inkio, meio e fim do processo participat6rio. No modelo
regulatorio, as fun~6es do mandatario se estendem a regula<;:i'i.o
interfaoes polhicas de grupos de interesse. A tomada de decisao C
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compartilhada em fun~ao destes grupos, ainda que de maneira assimetrica entre estes. T<l 0 modelo popular pressup6e a gestao totalmente
participativa. 0 poder sodal se faz exercer nao so na escolha do mandatario, mas em todo 0 proeesso de tomada de decisoes. Em silltese, podemas associar, guardadas as distillyoes eOllceituais sofridas ao longo do
tempo, a proposta de Beierle as form as chissicas de govern a apresentadas
no inicio do texto: monarquia, aristocracia e demoeracia. Ou seja, de
certa forma mantem-se as quest6es fundamentais do "quem" e do "como" na
gestao ptlblica e, em especial, para nossa amilise, na gestao dos recursos hidricas.
Neste contexto, a subtitulo e provocativo e procura referendar
um dos pontos foeais da discussao ora empreendida: seria a tecnocracia
urn "novo" tipo de ambiente politico, ou tratar-se-ia tao somente de
um modus operandi de governo cuja inseryao poderia se enquadrar em
uma das formas dissicas? Ou, fazendo a pergunta de rnaneira inve11ida:
a democracia, como forma de governo, contemplaria a tecnocracia?
A TECNOCRACIA, A ECONOMIA E AS DECISOES

Vma analise empreendida por Maltez (1994) aproxima os
coneeitos de teenocraeia e ,economia. 0 autor argumenta, com base
mnua ampla revisao bibli.ograJica, que 0 principio tecnocnitico se apoia
no pragmatismo economico, tornando-se um objeto de decisoes
politicas por 8i. Para 0 autor, 0 termo "tecnocracia" teria surgido no
final do primeiro ten;:o do seeulo passado, associado a uma nova forma
de organizac;:ao social, quando se demandava uma nova pleiade de
gestores eeonomicos, com perm tecnko, que pudesse atribuir um carater
direcionador a economia de maneil-a independente do mercado.
Tratava-se de uma corrente que apoiou 0 New Deal, considerando as
vicissitudes liberais que teriam culminado com a queda da Bolsa de
Nova York. Esta tendencia estaria baseada na 110 yao de eficiencia,. com
vies economicista, e surgia associada a urn perfil de organiza y3.o
empresarial.
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A transcri~ao de urn dos principais trabalhos de Jean Meynaud,
as grupos de pressao (1966), deixa clara a associa<;ao da tecnocracia
com a atividade economica. Segundo 0 autor, a constru<;ao e
articula<;ao tecnocratica "realiza-se em fun<;ao da vida economica",
justificando-se "em tennos de eficacia economica para atingir solu<;oes
otimas e caracterizanqo-se peIo emprego das ciencias fisicas para
solucionar problemas sociais". Segundo Meynaud, este arcabou<;o
caracterizar-se-ia ainda por uma confia11l;:a na "planificac,:ao" para a
reguJamenta<;ao e desenvolvimento da economia.
De maneira quase concomitante, ainda que em nichos diferentes
- organizac,:ao empresarial e economia - estabeleceu-se 0 termo
"planejamento estrategico", com acepc,:oes oriundas da tecnocracia - e
suas reverberac,:oes nas economias planificadas e do pensamento
militarista. Howard (1983) corrobora esta ponderac,:ao, atribuindo a
versao mais propagada do termo "estrategia" Ii Carl Von Clausewitz,
urn militar prussiano do seculo XIX, estabelecendo alusao a uma origem
beliea do termo.
De modo urn tanto paradoxal, 0 desenvolvimento mais recente
do termo "planejamento estrategico" no meio politico tern sido
amp]amente utilizado pela corrente liberal (ou neoliberal), eom fmte
conotac,:ao economicista. Neste sentido, 0 Estado interventor, pm vezes
ditador, e inchado do ponto de vista burocnitico, passa a ser
questionado em sua eficiencia economica, para a qual 0 planejamento
estrategicoe importante ferramental. No easo brasileiro, as ultimas
transi<;oes de governo deixam claro que este diredonamento tecnicopolitico passou a ser representado peIo mainstream, independentemente
de sua ancoragem poHtica-ideologica. 0 planejamento estrategico passa,
portanto, a representar urn instrumento fundamental do fazer
tecnocratieo. 0 caso tratado ainda neste texto dos colegiados de gestao
das aguas no Brasil- ilustra 0 uso deste instrumento, de cefta forma
incorporado ao sistema de gestao.
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Em trabalho bem mais reeenle, Marzoehi (2003) aborda a teen ierescente subre uma nova instancia do poder - 0 das organlza~ocs da sociedade civil _.. em sistemas
gestao que sao cada vez
mais abertos, como 0 sistema de gestao dos recursos hidricos e de mdo
arnbiente no Brasil. Para a autora, ao transitar entre as esferas pllblica
e privada, sendo ora 111l1<l
ora outra como no casu de ONGs que
recebem atribui~oes dt~ govemo, por
au de organizali=oes
que defendem interesses privados -, as organizali=0es da sociedade civil
tem cada vez mais profissionalizado seus quadros, e investido em bas,es
tecnicas para 0 exerdcio de suas demandas, fato que nos co10ca nova
quesHio para analise: a "tecnifica~a.o" das represel1ta~oes da sociedade
civil e uma dernanda do vies tecnocratico dos sistemas de gestao
(ambiental e de recm-sos hidricos, no presente caso), ou trata-se de urn
aperfei~oamento end6geno da pr6pria representay:lo social?
A poLtnCA NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS
EA TECNICA
A Politica Nacional de Recursos Hlddcos, deIineada em 1997
pela federal nO 9.433, vern sendo implementada paulatinamente, e as
reflexoes sobre sua efi.cacia surgern ern diversos ambientes de debate.
Ao 1011go destes anos, algumas nuances estiveram associadas ao perm
dos 6rgaos gestores e colegiados de gestao do Sistema Nacional de
Gerenciamento dos Recursos Hfdricos (Singreh), tambem estabelecido
pela 9.433.
Alguns sistemas estaduais foram constituidos a partir de uma
tutela mais ampla do Estado, rnantendo uma centralizay:lo politica,
ainda que houvesse uma descentraHzay:lo administrativa, conforme
constatado par Brannstrom (2001). De modo geral, conforme
identificava Barth (1987) nos prim6rdios da organiza~ao do arranjo
o sistema veio a se estabelecer sobre uma base tecnocratica, a qual
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representava, ao mesmo tempo, uma virtu de e Ulna fragHidade. Sousa
Junior (2004) ressaltou esta fragilidade, apontando 0 acirramento do
vies tecnocratico como urn dos principais fatores que impedia a
ampliac;:8.o da participa~8.o social no funcionamento do sistema. 0
autor salienta as preocupac;:oes que deveriarn ser objeto de analise dos
gestores, espedalmente quando se estabelecem mecanisrnos de
transferencia de poder de um sistema notadarnente representativo para
urn outro, participativo, como acontece com 0 sistema de gestao das
aguas no Brasil. A mudan<;a dos espa,c;:os pubHcos (nao necessariamente
estatais) de decisao sabre a gestao hldrica ilustra esta assertiva: tais
espac;:os de poder estao agora delimitados pelos Comites de Bacia. Ou
seja, a sociedade passa a vivenciar iniciativas originadas em colegiados
para os quais nao definiu representantes (atraves de sufnigio universal),
e sobre os quais predomina um vies tecnocnitico de gestao.
Vma disCUS8aO mai8 recente sobre a quesUo do dominio
tecnocratico foi travada no ambito da amHise proposta em tomo do
marco temporal dos dez anos de promulgac;:a.o da lei 9.433. Tal discussao
esta associada ao funcionamento do sistema de gestao a partir das
atividades do Conselho Nacional de R,ecursos Hidricos (CNRH). Este,
ao qual foi atribuido um carater normativo, sendo ao mesmo t,empo
consultive e deliberativo, reline representantes de diversos setores das
esferas publica e privada, com representa\(oes definidas a partir da
regulamentac;:ao da lei 9.43.3 e das proprias delibera\(oes do Conselho.
Estrutura semelhante foi a erigida a partir da Pohtica Nacional
de Meio Ambiente, de 1981, a qual determinou a criac;:ao do ConseIho
Nacional de Meio Ambiente (Conama). 0 Conarna era, a principio,
uma instzmcia deliberativa com posi<;oes concentradas no governo
federal. Com 0 passar do tempo, e a ampliac;:ao do ql.ladro de entidades
representativas da sociedade civil, espedalmente no que concerne ao
tema "meio ambiente", a representac;:ao no Conama se aiteron: 0
colegiado foi ampliado e a participa\(ao governamental reduziu-se,
ainda que se mantenha nnm patamar importante.
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A cria<;:ao do CNRH contou com a influencia
protagonistas
que defendiam - e, de certa forma, ainda defendem uma diferencia<;:ao
deste Conselho em rela<;:8.o ao Conama. 0 ponto principal de diferencia<;:a.o seria a celeridade e efetividade das decisoes, qualidades que,
segundo estes protagonistas, 0 Conama nao tem. 'Tal fato
diretamente relacionado com a democratizaya.o do espa<;:o de debates do colegiado
ambiental, tendo este sido ampliado justamente para incorporar visoes
externas ao meio governarnental, uma vez que este ja estaria
influenciado por um enviesamento tecnocnitico. Alguns membros do
CNRH considerariam urn retrocesso caso este Conselho viesse a seguir
este caminho, e chegam a utiHzar 0 pejorativo "conamiza<;:ao" para
representar 0 contra1'onto ao que, na opiniao destes, deveria ser a
filosofia do Conselho.

o PAPEL OAS CAMARAS Tl';:CNICAS DO CNRH.:
Tl';:CNICA OU POLITICA!

Como dito anteriormente, no esfor<;:o anahtico empreendido
recentemente por ocasiao dos 10 (lUOS de promulga<;:ao da Lei das Aguas
no Brasil, foram apresentadas criticas 410 fundonamento do sistema de
gestao dos recur80S hfdricos, espedalmente no que concerne aos custos
de opera!fao do sistema . As CFlticas, dotadas de um claro vies
tecnowltico, se fundaram na inexistencia de urn plano estrategico
associado as instancias colegiadas de gestao, em especial ao CNRH.
Um dos objetos da critica tecnocnitica se refere ao fundonamento
das C§.maras Tecnicas (CTs) do CNRH, criadas com 0 intuito de
fornecerem subsidios tecnicos atomada de decis()cs pelos representantes
do Conselho. Segundo estas amHises, as CTs estariam se pautando por
um posicionamento muito mais politico do que tecnico, alem de
apresentarem baixa eficiencia - associ ada Ii questao economica - no
que concerne ao mimero de rnoyoes e ou resolu<;:oes analisadas e
aprovadas pelo Conselho.
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Embora nao se discuta a import£1ncia da crltica para um processo
de reflexao sobre 0 funcionamento do sistema como um todo, percebese a ausencia de criterios mais fundamentados na analise, aIem de certa
incompreensao sabre a filasofia das colegiados participativos
preconizados pela legisla~ao. A eficiencia estaria associada, nesta analise,
arazao entre 0 custo operacion.:al representado pelo valor dispendido
com reunioes das CTs - e 0 mimero de minutas de mo~ao/resoluc;:ao
encaminhados pelas CTs a plemiria do Conselho . A ausencia de um
plano estrategico implicaria na falta de metas e de um cronograma pre·
estabelecido, com indicadores de resultado, que permitissem uma
avaliac;:ao objetiva, e quantitativa, das atividades empreendidas nestas
Camaras.
A analise ora comentada carece do entendimento de dois pontos
cruciais: 1) 0 esquema de representas;6es do CNRII e de suas CTs;. e 2)
do valor das as;6es geradas a partir dus atividades das C1's, independente
do n(nnero de mo~oes ou resolu~(ks propostas por estas aplem'il'ia do
Conselho.
o primeiro ponto esti. associado a uma vicissitude do siste.ma: a
CNRH) como colegiado, agrega pat'ticipa~.oes de diversos segmentos,
sendo, portanto, urn forum que reflete interesses politicos de mulliplas
matizes. A julgar a forte presenc;:a governamental no colegiado, ha urn
peso politico consideravel nas decisoes ali detenninadas. Par outro lado,
e prel"fogativa destes rnesmos representantes, au das instituiS;6es
representadas,. a indicayao de membros que compoe as CTs do
Conselho. Tal fato associa as Gimaras um carater tambem politico,
ainda que se busque uma roupagem tecnica para () perfil dos indicados.
Via de regra, em votayoes poiemicas no ambito das CTs, a indicado
com perfil tecnico muitas vezeS suplente de uma indicac;:ao poHtica-·
esubstituido pelo seu representante titular, au-ibuindo as decisoes urn
carat.er politico.
o segundo ponto, mais importante, diz respeito ao produto do
trabalho das CTs e do CNRH, em (lltima instancia. As reunioes das
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Camaras COtHam com um contingente de extremo valor, tanto no que
se refere adiversidade profissional, quanto no que concerne ao conhecimento acumlliado. Tais reunioes se tornam urn ambiente profkuo de
interdimbio
e experiendas, as quais sofrem reverbera~oes que, par capiladdade social, atingem, de alguma forma, as bases
do sistema de gestao das aguas. Por outro lado, ha um grande contingente
de iniciativas que tern origem neSies encontms, a partir da jlm~ao de
agentes com afinidades abstratas ou operacionais. Mesmo do ponto de
vista interno as representayoes de Estado, cuja participac;ao muitas vezes
apresenta urn
difuso em terrnos organizacionais e de interesses,
percebe-se um protagonismo catalisador origimlrio destes fcruns.
A TECNOCRACIA NOS COMITES DE BACIA E A
REPRESENTATIVIDADE!LEGITIMIDADE DA PARTICIPAGAO

No contexto da Polftka Nacional de Recursos Hldricos, a gestao
integrada, participativa e descentralizada da agua v'em sen do
implementada principalmente por meio de organismos colegiados, tais
como os Comites de Bacia Hidrografica (eBHs). Eles constituem espayos
inovadores e privilegiados de tomada de decisao, na medida em que
sao caracterizados pOl' uma territorialidade natural (a bacia
hidrografica) e par incorporarem uma diversidade atores (sociedade
civil, us uarios da agua e governo).
Esses Comites tem como atribuic;oes, entre outras, promover 0
debate e mediar conflitos das questoes relacionadas aos recurs os
h]dricos., aprovar os PIanos de Recursos Hidricos das bacias, e discutir
a implantac;ao de instrumentos de gestio. Nao ha dllvidas que 0 usa do
conhecimento tecnico-cientifico - hem como 0 conhecimento leigo,
pnltico, 10cal- tem papel importante para que essas atribuic;6es sejam
desempenhadas com exito.
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o usa do conhecimento tecnico-cientffico pode

processo
deliberativo, ao informar sobre as condi~oes biofisicas,
sodoeconomicas, culturais e politicas no ambito das bacias, Tal
conhecimento pode, portanto, fornecer subsidios para uma melhor
tomada de decisa.o e media~ao de conflitos, esclarecendo, por exemplo,
disputas sobre quesU)es,ambiguas e estimulando a participa~ao de
diversos atores no processo de gestao das aguas, Em cOl1trapartida, se 0
usa do conhecimento se del' de forma eHtista e insulada, 0 processo de
gestao pode se caracterizar pOI' decisoes nao-sustenttiveis, e aliena~ao
de participantes que se sentem impossibiHtados de participar em
condi~ao de igualdade com os participantes detentores do
conhecimento (Lemos et a1., 2007). Segundo estes autores, a
"tecnocratiza~ao" da gestao da coisa publica, caracterizada pOI' urn
modelo mdona] de escolha que privilegia 0 conhecimento tecnico·
dentifico corno base para a tomada de decisao, e, em
preferida
peIos tecnicos do setor publico. Este fato e percebido nas atividades de
membros de CBHs corn este perfil, os
representam 0 setor publico.
De acordo com os autores, tal preferencia tern como base a premissa de
que escolhas baseadas no usa radonal do conhecimento
a
influencia de determinados atores ou interesses particulares no processo
deliberativo em detrimento do interesse comum, Boa parte do
problema da aplica~ao, na pnitica, desse modelo Ii! a distribui~ao
desigual de poder entre as diversos aton~s envolvidos no desenho e
implementa~ao de politic<1s publicas. N a atividade coticiiana dos CBI-Is,
assim como em outros foruns de gestao colegi.ada, a racional.idade do
modelo e sistematicamente corrompida pelo predominio de alguns
interesses sabre outros, privilegiando os atores de man.eira desigual.
Uma pesquisa realizada no ambito do projeto Marca d'Agua,
entre membros de CBHs em varias partes do Brasil, revela que os
Comites fCn1 utilizado informayoes de canhertecnico·cientffico, como,
por eXjemplo, sabre qualidade cia agua, modelos hidro16gicos, e inlpac-
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tos ambientais. A mai.oria dos membros desses Comites cOl1sidera que
o usa do conhecimento tecnico-cientifico facilita 0 processo deliberativo
(Abel'S et aI., 2007;. Fidelman, 2008; Lemos et aI., 2007).
Nao obstante, esses membros percebem que 0 usa dessa
informa;;:ao e a principal fonte de desigualdade no processo decis6rio,
sendo mais signif.cativas que as desigualdades de pader economico ou
politico, constituindo-se em entrave a capacidade do membra de
participar e influenciar 0 processo decis6rio tanto quanto os demais
(Abel'S et at, 2007; Fidelman, 2008; Lemos et aI., 2007).
Para Lemos e outros (2007), a tecnocratizayao da gestao de recursos hidricos desafia principios basicas da democratiza;;:ao de processos
participativos na medida em que aqueles que detem 0 conhecimento
por vezes tentam tirar vantagem de sua situa~ao privilegiada. Em urn
processo democnitico de tomada de decisao, 0 conhecimento deve estar
disponivel a todos. Nesse sentido, uma gestao participativa da agua
sera mais efetiva quando 0 usa desse conhecimento oconer de forma
rna is tJransparente e acessivel para todos os membras dos comites e
sociedad,e em geml.
o uso do conhecimento pode ser relacionado ainda com a
composi~ao dos CBBs e, conseqOentemente, com os interesses ali
representados. Os Comites, compostos por represent antes da sociedade
civil, usuarios da agua e poder publico, abrangern na prMica uma ampla
varieclade de atm'es, incluindo pequenos produtores rurais, ONGs,
sindicatos de trabalhadores, clubes esportivos, universidades, institutos
de pesquisa, prefeituras e secretarias municipais, empresas de
saneamento e energia eietrica, usuarios privados, entre muitos outros
(Abel'S et aI., 2007; Fidelman, 2008).
A maio ria desses atores atua, porem, no setor publico, embora
nao representem necessariamente 0 governa nos Comites. Neste caso
esHio incluidos as universidades e instituis:6es de pesquisa de natureza
pllblica, as empresas e 6rgaos publicos que fazem uso da agua, e os
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representantes da sociedade civil que muitas vezes atuam profissionalmente no setor publico. Ha, pmtanto, uma predominancia de
membros que atuam no setor publico nesses colegiados.
Sousa Junior (2004), que ja havia apontado 0 vies tecnocratico
em tomo dos co1egiados de gestao hidrica no Brasil, caracteriza este
como fator de isolamento destes foruns em rela~ao Ii sociedade. Tal fato
pode ser constatado nas pesquisas de opiniao contratadas por alguns
colegiados de gestao das .aguas para anaHsar sua insen;:ao social: mesmo
ap6s dez anos de promulgayao da lei que estabeleceu a Politica Nacional
de Recursos Hidricos, a visibilidade do sistema equase nula. 0 autor,
analisando alguns destes colegiados especialmente os da bacia do rio
Paraiba do SuI, que cruza os estados de Sao Paulo, Minas Gerais e Rio
de Janeiro, constata:
( ... ) percebe-se uma falta de sintonia entre do is grupos: 0 composto por
membros de uma dita sociedade civil organizada (em geml representada
pelas ONGs mais engajadas) e um segundo, composto por representantes
governamentais e participantes dos divers.os programas .oficiais que com poe
a agenda de recursos hldricos brasileira. N .ota-se uma grande participayao
do mei.o acadt>mico-cientffico neste segundo grupo, .0 que representa urn
avaJ1(;:o importante do ponto de vista da gestao (e a propria valorizayi'io do
c.onheciment.o tecnic.o no processo). N.o entallto, esta proximidade cit>nciapoder tern na tecnocracia uma conseqllencia melindrosa. Assim, 0 processo
decis6rio escapa as ma.os do engajament.o s.ocial (S.ousa Jr., 2004: 150-1).

Associayao semelhante pode-se fazer em rela y8to aos atores nos
CBHs. Sua composiy8to reflete a realidade socioecon6mica e politica da
bacia? Estariam os principais stakelwlders representados?
Abers e outros (2007) e Edelman (2008) constataram 0 carater
pouco inclusivo e segregacionista dos CBHs ao anaHsarem
levantamentos feitos junto adiversos Comites no pais. Segundo estes
autmes,o membro tipico dos CBHs no Brasil edo sexo masculino, tern
entre 40 e 49 anos, eresidente na area da bacia e possui curso superior.
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trabalha no setor publico, tern renda acima de dez salArios mie ja adquiriu
que cinco anos de experiencia profissional na
an~a de recursos hidricos. Essas caracteristicas socioecon(~micas
lTIostram que esses membros nao refletem a realidade da :;odedade
brasileira, e indicam que os Comites sao dorninados por um gTupo
privilegiado, uma elite socioeconomica. E importante salientar, deste
perm, 0 vies da forma~ao ttknica.
CONSIDERA<;DES FINAlS

As rela~6es entre Estado, sociedade e poder sofrcram mudan<ras
significativas ao longo dos ultimos seculos e ganharam caracteristicas
bastante peculiares se localizadas temporal e espacialmente . Se
lun consenso sobre 0 escopo do que se deterrnina sociedade
como
este complexo social, apartado do Estado, mas nao
necessariamente contraposto a ele, que cornpreende rnanifesta~()es de
interesses individuais, porem agregados em corporas:6es e enti.dades
que complementam as iniciativas do poder pllblico coustituido, 0
mesl110 nao se realiza sabre as quesWes derepresentatividade e
legitimidade destas manifesta~6es, as quais se ancoram em ambientes
de decis~l.o com caniler tecnocnltico.
o desatlo anaHtico, pensado a partir das aspira~oes de participa~ao e descentraliza<;:ao da Polftica Nacional de Recursos Hfdricos,
passa a ser entao 0 de como legitimar as representa~6es da sociedade
civil junto as esferas de poder e tomada de decisao, e, em especial, nmn
contexto de prevalencia tipicamente tecnocriltica.
suma,o 1.1S0 do conhecimento tecnico-·cientffico pode e deve
facHitar 0 processo decis6rio na gestao das aguas, desde que esteja
disponivel e acessiveI, de forma mais equitativa, para os diversos atores
participantes desse processo. Superar as desigualdades que dificultam a
tomada de decisao de forma mais democnitica, sobretudo aquelas
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relacionadas ao acesso e disponibilidade de conhecimento, eessencial
para que a gestao de recursos hidricos se tome, na pratica, mais
democnitica e participativa.
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