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RESUMO 

 

 

 

Construindo o Oficial: o Processo de Elaboração de uma                                        
Política Pública de Recursos Hídricos 

 

A partir de trabalho de campo conduzido em duas instituições responsáveis pela 
elaboração de uma política pública de recursos hídricos no Paraná, este trabalho 
busca acompanhar os desdobramentos finais de sua construção em âmbito 
institucional, e em reuniões públicas que fizeram parte de tal contexto. A política 
pública tomada em questão é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, cuja 
elaboração iniciou no ano de 2006 e foi finalizada no ano de 2010. Tendo em vista 
o modo com que os participantes definem certos processos e ações enquanto 
„técnicos‟ e/ou „políticos‟ dentro deste tema, busca-se enfocar a forma com que a 
construção dessa política está sujeita à interação de ambos em diferentes 
escalas. Torna-se assim possível identificar nesse contexto, uma série de 
representações: de sociedade, de participação, de estado, entre outros, e pensar 
como tais representações são estabilizadas em documentos oficiais em função de 
sua “tecnicidade”. Também se procurou pensar como o Plano é enunciado e 
colocado em discussão a partir de reuniões públicas, em um momento 
denominado “Processo Participativo”. A partir do material etnográfico das 
reuniões, buscou-se notar a forma com que tais representações operam nos 
momentos em que a política pública é colocada em discussão com a “sociedade”. 
Por fim, a análise desses movimentos que parecem centrais na dinâmica das 
instituições que propus estudar, ainda permitiu uma aproximação teórica com a 
lógica da dádiva, abordada primeiramente por Marcel Mauss em 1925.  
 

Palavras-chave: etnografia, Estado, políticas públicas, técnica e política. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A premissa do “Desenvolvimento Sustentável” atualmente vem sendo tema 

de diversas discussões ambientais e assim se consolidando enquanto um dos 

principais objetos de estudo e análise na área de meio ambiente. COSTA (2008) 

em seu capítulo “Meio Ambiente e Desenvolvimento” dedica boa parte de seu 

texto à contextualização e conceituação deste termo. Segundo a autora, foi a 

partir da década de 80 que essa questão passou a ser abordada com mais afinco, 

fruto da forte onda preservacionista das duas décadas anteriores, anos 60 e 70. 

Sua origem remonta ao ano de 1968, nas “Conferências sobre a biosfera”, em 

Paris, mas foi popularizado após a realização da “Conferência das Nações Unidas 

sobre o Ambiente Humano”, em 1972. 

Atualmente, se digitarmos no mecanismo de busca do Google o termo 

“Desenvolvimento Sustentável”, encontraremos mais de 1.930.000 resultados. Se 

realizarmos o mesmo processo, mas desta vez com o verbete em inglês 

“sustainable development”, resultarão mais de 18.000.000 sites encontrados pelo 

programa. Não averigüei a existência de um significado exato para tal termo, mas 

acredito que essa rápida pesquisa demonstra a grande popularidade com que tal 

questão vem sendo abordada e como ela pode conter uma imensidão de 

descrições. 

 Em “A Ambientalização dos Conflitos Sociais”, José Sérgio Leite Lopes 

(2004) utiliza o termo “ambientalização” para designar novos fenômenos ou novas 

percepções de fenômenos relativos ao meio ambiente. O autor indica: 

 

“(...) um processo histórico de construção de novos fenômenos, 
associado a um processo de interiorização pelas pessoas e pelos grupos 
sociais – e, no caso da “ambientalização”, dar-se-ia uma interiorização 
das diferentes facetas da questão pública do “meio-ambiente”. Essa 
incorporação e essa naturalização de uma nova questão pública 
poderiam ser notadas pela transformação na forma e na linguagem de 
conflitos sociais e na sua institucionalização parcial”. (LOPES, 2004) 

 

Nesse sentido, Lopes (2004) aborda o processo de “ambientalização” dos 

conflitos sociais, também título do livro, enquanto a recente construção de uma 

nova questão social, caracterizada justamente por ser uma questão pública. Este 

fator, segundo o autor, implicaria em transformações no Estado e no 
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comportamento das pessoas (no trabalho, na vida cotidiana, no lazer), ao passo 

de que forneceria códigos de comportamento como, por exemplo, políticas de 

responsabilidade ambiental por parte das empresas, o uso da água na higiene 

pessoal, na lavagem de louça, correta disposição do lixo, entre outros. De acordo 

com o autor, esse movimento é passível de interiorizar nos indivíduos não só as 

preocupações referentes ao meio ambiente, mas também os códigos e 

vocabulário a ele referentes.  

A constituição de 1988 proporcionou o incentivo à participação popular nas 

políticas públicas, originando uma nova forma de gerir a “coisa pública”, de acordo 

com Lopes (2004). Contudo, o autor também lembra que nem sempre os 

instrumentos de participação encontram rebate nas práticas da população ou na 

política local, da mesma forma que nem sempre as propostas realizadas sabem 

lidar com as demandas da população. Nesse sentido, Lopes (2004) também 

coloca que usar do método etnográfico para pensar situações como a de 

conselhos municipais ou audiências públicas, pode ser útil no sentido de expor os 

“efeitos de dominação exercidos pela presença técnica de expertise, bem como o 

abafamento e a falta de espaço de diálogo com o saber leigo”. (LOPES, 2004) 

Acredito que os embates existentes entre o “saber leigo” e a “técnica de 

expertise” são questões que permeiam a discussão da maioria das políticas 

públicas e merecem especial atenção não só dos cientistas sociais, mas também 

de todos que se debruçam sobre tal tema. Lopes (2004) também coloca que a 

“questão ambiental” surge enquanto tema transversal em diversas áreas, como 

por exemplo, de saúde, de educação, de política agrícola, etc. Eu, no entanto, 

acredito também ser possível observar a participação enquanto tema transversal 

que perpassa diferentes esferas: na esfera legal (como na própria constituição de 

1988), na esfera institucional (na organização que certas instituições adotam), na 

esfera política (tida enquanto elemento fundamental e por vezes até como valor), 

entre outros. Pensar tais temas (tanto a “questão ambiental”, quanto a 

participação) e a maneira com que eles interagem fornecendo soluções ou, por 

vezes, problemas, é algo que pode contribuir com elaboração e análise das 

políticas públicas. 
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Sally Price (2002), falando sobre um contexto completamente diferenciado 

do meu em Arte Primitiva em Centros Civilizados, aborda uma característica do 

final do século XX: “o acesso às diversas culturas por parte daqueles que gozam 

do privilégio de pertencer à sociedade ocidental”. De acordo com a autora as 

viagens aéreas, comunicação via satélite, globalização de mercados, por 

exemplo, criam uma noção de proximidade planetária que também é permeada 

por uma noção de igualdade e unidade da “família humana”. Nesse sentido, 

podemos perceber a reprodução de uma série de pressupostos universais, tal 

qual o “desenvolvimento sustentável” anteriormente abordado, ou a “questão 

ambiental” e, até mesmo, a “participação da sociedade”, que são elementos 

reproduzidos continuamente nessas discussões. É também nesse momento em 

que a água entra na agenda global enquanto um “direito universal” e fundamental 

a todos, não obstante, dotada de valor econômico. 

Assim, rapidamente as questões referentes aos recursos hídricos e sua 

gestão passam a estar em foco, sendo abordada não só por iniciativas populares 

(como ONGs) e pelos governos, mas também por empresas privadas. Um 

exemplo disso é o “Planeta Sustentável”, um projeto que tem participação de 

revistas e sites da Editora Abril, contando com a parceria de renomadas 

empresas, tal como o Banco Santander e a Petrobrás. Um dos artigos publicados 

por essa iniciativa tem como título “A água é o próximo petróleo”, e realizava um 

alerta afirmando que as próximas guerras serão desencadeadas pelo acesso a 

água, comida e energia. A reportagem citava também que diversos especialistas, 

como “Michael T. Klare, professor de estudos sobre paz e segurança mundial do 

Hampshire College, nos Estados Unidos, acreditam que questões políticas, 

religiosas ou ideológicas ficarão em segundo plano e a briga será por essas 

riquezas essenciais à sobrevivência das populações”. 

A popularidade de tal questão, juntamente com o fato da água ser dotada 

de valor econômico, tende a cada vez mais aumentar, principalmente se tivermos 

em vista que ela também constitui um bem finito (como já promulgado na 

Legislação Federal). Além da reprodução de jargões como: “cada um deve fazer a 

sua parte”, a reportagem citada também incluía uma lista de “o que fazer já”, que 

continha uma série de recomendações de como agir para evitar o desperdício de 
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água, como nos falou Lopes (2004). Além de publicações a respeito do tema 

serem observadas cotidianamente, a “educação ambiental” já entrou para o 

programa de diversas escolas, podendo até ser encarada como uma questão 

ética. A centralidade de tais debates sobre meio ambiente, tornam fundamental os 

estudos a respeito da forma com que a água será administrada globalmente. No 

contexto brasileiro, essa discussão ganha ainda mais importância ao passo de 

que todos os recursos hídricos são de propriedade do governo federal ou 

estadual, e nunca de domínio particular. Pensando nessas considerações, é que 

busquei desenvolver minha pesquisa. 

  

*** 

 

O presente trabalho é o estudo da construção de uma política pública a 

partir dos processos sociais a ela vinculados. A política pública que tomo em 

questão é o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná (PLERH/PR), que 

consiste em um conjunto de ações que determinam o modo pelo qual a gestão 

das águas no estado do Paraná será conduzida a partir do ano de 2011. No 

sentido de estudar seu processo de elaboração, darei ênfase à forma com que os 

participantes pensam os diferentes movimentos que fazem parte de tal contexto, 

enquanto eminentemente “políticos” e/ou “técnicos”. 

A partir do detalhamento etnográfico, procurei transitar entre as diferentes 

formas com que este mesmo processo é vivido, pensado e enunciado pelos 

participantes. Aqui, o que me interessa não é denunciar as possíveis imbricações 

que a construção de uma política pública pode ocasionar, mas sim, assinalar que 

ela pode ser encarada de distintas formas, e essas diferenças podem ser 

mapeadas pela etnografia que se ocupe de tais processos.  

Neste trabalho, acompanhei a elaboração dos documentos referentes ao 

Plano Estadual de Recursos Hídricos nas duas instituições responsáveis por fazê-

lo: a Superintendência de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 

(SUDERHSA), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, portanto, um órgão 

público; e a Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (COBRAPE), 

uma empresa privada e contratada através do processo de licitação. Defini assim, 
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logo no início da pesquisa, essas duas instituições (ambas situadas ao município 

de Curitiba) como meus “dois campos”. Procurei então, pensar como as 

diferenças de ambos os contextos confluem na elaboração de uma mesma 

política pública, e como os movimentos entre as duas instituições, bem como as 

ações das pessoas que fazem parte de tal universo, são passíveis de terem 

sentidos variados de acordo com a interpretação de cada interlocutor. Olhando 

para essa questão, também busquei identificar como tais sentidos e ações 

transpassam as organizações formais das instituições, e são reflexos da 

construção que os interlocutores têm sobre a realidade, refletindo suas visões de 

mundo. Não obstante, a “técnica” e a “política” aparecem neste momento, não 

enquanto categorias englobadas pelo contexto, mas como englobantes de toda 

uma forma de representação do devir ser de tal política. Assim, temos o 

desenvolvimento de uma política pública em um contexto plural, em que o Estado 

surge não enquanto um marco fixo, mas como uma construção dos diversos 

agentes, aberto a transformações, bem como as políticas por ele implantadas.  

Tendo como ponto de partida as questões levantadas acima, busquei 

pensar como os documentos referentes ao PLERH/PR são colocados em 

discussão tanto na esfera institucional, através de “reuniões técnicas”, quanto na 

esfera pública, através de um momento denominado “Processo Participativo” - a 

parte central desse trabalho. Neste momento, julgo importante destacar a 

previsão de uma gestão “tripartite” dos recursos hídricos na legislação Federal e 

Estadual, realizada em conjunto pelo Poder Público, Usuários, e Sociedade Civil. 

A investigação de como tais categorias são construídas no contexto nativo, 

também surgiu enquanto algo orientador à pesquisa. Acredito que pensar essas 

categorias, quem elas representam e o que são, significa pensar qual é a 

representação de sociedade que está sendo projetada pelos agentes estatais na 

elaboração do PLERH/PR. O “Processo Participativo” seria um momento de 

consulta e participação da sociedade na construção do Plano, propondo, nesse 

momento, que ele fosse “aberto a todos”, não só aos técnicos designados para 

desenvolvê-lo. Foram então organizadas duas fases de cinco reuniões de caráter 

público cada. A Primeira fase ocorreu em Maio de 2009, e a segunda em Março 

de 2010, nos municípios de: Curitiba, Toledo, Guarapuava, Paranavaí e Londrina.  
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O processo de etnografar as reuniões se mostrou muito interessante, ao 

passo que lancei mão de dois métodos distintos para a realização de tal trabalho: 

para a primeira rodada de reuniões, foi realizada uma etnografia a partir de 

filmagens de DVDs, em função da inviabilidade de eu estar presente nos 

encontros; já na segunda rodada de reuniões, tive a oportunidade de estar 

presente pessoalmente. Acredito que a “incorporação” de novos métodos de 

pesquisa na antropologia, só pode vir a contribuir com a disciplina, principalmente 

se levarmos em conta as inúmeras possibilidades. Todavia, é fundamental ter em 

vista as limitações que tais métodos podem trazer. No meu caso, a etnografia 

através do DVDs excluiu todo um universo de socialização invisível às câmeras. 

Elas apenas gravaram os momentos “oficiais” das reuniões, ocorridos em cima do 

palco. As conversas paralelas, os comentários dos participantes e, 

principalmente, o coffee break (um momento de “confraternização” após as 

reuniões, de acordo com a SUDERHSA), se mostraram importantes materiais 

etnográficos.  

Assim, realizando um resgate de todos os processos que fazem parte de 

tal contexto (a produção dos documentos, a negociação dos mesmos, a forma 

com que eles são enunciados, entre outros), vemos o desenvolvimento de 

diversos dispositivos que estabilizam a política pública enquanto um 

conhecimento oficial e técnico. Da mesma forma, justamente em decorrência 

dessa estabilização, o Plano Estadual de Recursos Hídricos passa a ter a dupla 

característica de indisputável e neutro. Passando a ser inclusive, interpretado por 

alguns interlocutores, como veremos adiante, como algo “sagrado”: “a bíblia dos 

recursos hídricos”.  

A partir de um objeto empírico tão particular e intrigante, busquei realizar 

uma reflexão antropológica no sentido de compreender como as relações e 

significações de tal contexto são construídas, postas e interpretadas.  

A discussão introduzida aqui será abordada em três capítulos, na seguinte 

ordem: no capítulo “Pensando as políticas públicas de recursos hídricos”, será 

levantado o contexto da gestão de recursos hídricos em âmbito estadual e 

federal, especialmente a partir de sua formalização em documentos vários. Trata-

se de delimitar o contexto que influenciou no modo como a política pública 
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estudada foi elaborada. Irei, na seqüência, abordar a forma com que alguns 

interlocutores interpretam tal contexto e identificam embates no modelo proposto.  

No capítulo seguinte “Os espaços, pessoas e a constituição do devir ser do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos”, meu objetivo é analisar o processo de 

idealização e construção dos documentos produzidos, focando especialmente no 

PLERH/PR, a partir das duas instituições envolvidas mais intensamente com sua 

elaboração: a SUDERSA e a COBRAPE. Isso será realizado a partir da 

perspectiva dos interlocutores: como eles vivenciam tal processo e a leitura que 

fazem do mesmo. 

Já no capítulo “Entre diferentes discursos e a participação: as reuniões do 

Processo Participativo” apresento as etnografias das reuniões do “Processo 

Participativo”. Na primeira etnografia, realizada a partir dos DVDs, descrevi 

aspectos que considerei relevantes em todas as reuniões da primeira fase do 

“Processo Participativo”. Já para a segunda fase de reuniões, busquei elaborar 

uma etnografia para cada um dos cinco municípios.  

Finalmente está a conclusão do trabalho, onde busco uma aproximação 

teórica com a obra de Marcel Mauss, a partir dos dados levantados em campo. 

 

*** 

 

Ainda na introdução, gostaria de abordar algumas considerações sobre o 

trabalho de campo desta pesquisa que devem acompanhar a leitura. De acordo 

com Salvador Schavelzon (2006), “O estudo da racionalidade estatal consiste em 

um estudo de idéias nativas, presentes no processo de implementação de uma 

política pública”. No entanto, quando as “idéias nativas” já foram próximas das 

suas, e quando o contexto englobante de tal universo também já te englobou, 

surgem algumas dificuldades.  

 

 

1.1  O CAMPO 
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A primeira vez que estive na COBRAPE não foi enquanto pesquisadora, 

mas enquanto candidata à estagiária na empresa, função que exerci por um 

pouco mais de um ano a partir do início de 2007. Foi nesta época em que as 

“políticas públicas” surgiram no meu universo enquanto possibilidade de trabalho, 

para mais tarde se destacarem enquanto um interessante objeto de investigação. 

Durante o período em que estive ligada à COBRAPE, atuei em diversos projetos 

(inclusive no Plano Estadual de Recursos Hídricos) elaborando tabelas, textos, e 

o que me fosse necessário, como os demais estagiários. Nesta época, eu já 

percebia o PLERH/PR enquanto um projeto instigante, e o “Processo 

Participativo” já chamava minha atenção pelo modo com que ele estava sendo 

elaborado. No entanto, nunca dei uma “atenção antropológica” a tal projeto, 

minhas horas de trabalho eram divididas entre diversas funções, inclusive 

administrativas. 

O interesse em pesquisar tal tema surgiu apenas após minha saída da 

COBRAPE, já no ano de 2008. No entanto, eu sempre mantive uma relação de 

proximidade com meus ex-colegas de trabalho, e também amigos. O 

distanciamento antropológico, neste momento, estava comprometido. O que 

busco colocar aqui, portanto, é como eu lidei com a questão da proximidade em 

relação ao contexto que propus estudar. Atualmente tal discussão vem sendo 

palco de diversas reflexões e, cada vez mais, é levantada por diversos autores. 

Um texto clássico que fala dessa questão, é o Observando o Familiar, do 

Gilberto Velho. Ele inicia sua publicação abordando o que ele considera uma das 

principais premissas nas ciências sociais: a necessidade de um distanciamento 

mínimo que possa garantir ao observador condições de objetividade em seu 

trabalho. No entanto, o autor também lembra que tal premissa não é 

compartilhada por toda a comunidade acadêmica, e que a noção de um 

envolvimento inevitável com o objeto de pesquisa, não constitui nenhuma 

imperfeição ou defeito. De acordo com o autor, devemos ter consciência de que 

por maior que seja nossa tentativa de coletar dados “verdadeiros” e “objetivos” 

sobre o universo que propomos estudar, a nossa subjetividade está presente em 

todo o trabalho. Todavia, Gilberto Velho tem uma posição otimista em relação a 

tais considerações, e constata: 
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“Acredito que seja possível transcender, em determinados momentos, as 
limitações de origem do antropólogo e chegar a ver o familiar não 
necessariamente como exótico, mas como uma realidade bem mais 
complexa do que aquela representada pelos mapas e códigos básicos 
nacionais e de classe através dos quais fomos socializados” (VELHO, 
1978). 

 

 

Mariza Peirano (2002), em O Dito e o Feito, aborda a existência de uma 

nova situação da antropologia, em que o local do “nativo” e do “pesquisador” não 

é mais tão bem delimitado como no início da disciplina. Atualmente, de acordo 

com a autora, se reconhece que “a pesquisa de campo está inserida em um 

contexto biográfico (do próprio pesquisador), político e teórico, o que implica em 

diferenças de abordagem dependendo do momento histórico” (PEIRANO, 2002).  

A dimensão reflexiva de tal questão (como coloca Peirano (2002) quando 

fala que devemos ter em mente o contexto biográfico, político e teórico da 

pesquisa), e a questão metodológica (abordada por Velho, sobre a produção do 

conhecimento estar vinculada à um distanciamento mínimo que possibilita o 

entendimento), me leva a pensar que o familiar pode produzir interessantes 

experiências de campo que se situam entre essas ambas dimensões. Ter em 

perspectiva, no entanto, as imbricações que tais questões trazem consigo e se 

fazer consciente de tais particularidades, foi fundamental na minha pesquisa. 

O distanciamento do contexto estudado foi construído paralelamente à 

elaboração do objeto de pesquisa. Os limites entre a minha dupla-qualidade de 

pesquisadora e ex-funcionária também se firmaram durante tal processo, no 

entanto, a relação que eu mantinha com meus colegas permaneceu a mesma. 

Acredito que essa forma de inserção (ou re-inserção) no contexto, principalmente 

durante a pesquisa na COBRAPE, foi baseada na confiança em mim depositada 

pelos interlocutores, o que facilitou muito meu acesso ao campo. Na SUDERHSA, 

entretanto, a situação foi outra. Mesmo apesar dos interlocutores terem tido 

sempre uma posição muito acessível e aberta às minhas visitas, notei que 

tomavam muito cuidado com o que iriam falar em nossas conversas. Suas 
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colocações podem ser facilmente vinculadas a um certo “discurso oficial”, que 

poderia ser aprofundado “entrando no site da SUDERHSA, que tinha tudo o que 

eu estava perguntando”. Apesar da minha prévia circulação na COBRAPE não ter 

tido o mesmo “efeito” do que na SUDERHSA, acredito que ela me beneficiou no 

sentido de eu estar dominando a maior parte do vocabulário “técnico” usado pelos 

interlocutores. A compreensão do que eles estavam falando, de fato, só foi 

possível em função da minha vivência anterior. 

A questão da “linguagem técnica” também surge enquanto fator importante 

em outros contextos, nos mostrando como, por vezes, a experiência já vivida no 

campo pode colaborar com o desenvolvimento de pesquisas. Em Etnografias 

Possíveis, Estar ou Ser de dentro, de Edlaine de Campos Gomes e Rachel 

Menezes, são abordadas as experiências etnográficas das autoras a partir da 

relação de proximidade de ambas em relação ao contexto que estudaram. R. 

Menezes realizou sua tese de doutorado Em busca da „boa morte‟ uma 

investigação sócio-antropológica sobre Cuidados Paliativos através da 

observação etnográfica da rotina do primeiro hospital público do Brasil que 

fornecia Cuidados Paliativos. Além de antropóloga, a autora também tem 

formação em medicina, o que permitiu que ela ingressasse no campo enquanto 

“médica visitante”, sendo tratada pela equipe de saúde observada como uma 

“colega”. R. Menezes relata que sua dupla-formação foi fundamental para sua 

pesquisa, ao passo de que a linguagem técnica utilizada pela equipe médica já 

havia sido incorporada anteriormente, não obstante, a autora adquiriu novos 

conhecimentos na área da medicina, que a ajudaram a desenvolver sua tese.  

Nesse sentido, Alba Zaluar em Pesquisando no Perigo: Etnografias 

voluntárias e não acidentais, considera o trabalho de campo uma via de mão 

dupla da subjetividade e da objetividade, afirmando que “o pesquisador de campo 

é ao mesmo tempo ator, nas diversas situações de pesquisa, e autor, quando 

monta o projeto, quando faz perguntas, quando escreve com os fragmentos que 

recolheu”. A autora revela a existência de algumas tensões que acompanham o 

trabalho antropológico: “ser de lá, e estar cá, registrar lá e escrever cá, ouvir 

teorias e conceitos nativos e pensar teorias e conceitos antropológicos”. Assim, 
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ela afirma que “saber entrar” e “saber sair” são posturas determinantes para a 

“realizar o vai-e-vem da postura antropológica”. 

Se por um lado, a posição de dupla-inserção facilita o trabalho em certos 

aspectos, por outro, merece uma grande reflexão ética sobre a relação do 

pesquisador com o campo e seus interlocutores, tanto no momento de exercer o 

papel de “autor” quanto de “ator”. 

Durante a minha pesquisa de campo, não houve pedidos para o uso de 

nomes fictícios por parte dos interlocutores; contudo, optei por usá-los no sentido 

de salvaguardar a identidade de algumas das pessoas que contribuíram com o 

trabalho. Acredito que em função de ter uma relação de proximidade com alguns 

dos interlocutores, por vezes foram revelados dados e impressões pessoais sobre 

o tema que eu estava estudando cuja interpretação (que depende do leitor) pode 

vir a prejudicá-los. No sentido de preservar suas identidades, e até a mim mesma 

enquanto pesquisadora, os nomes dos interlocutores usados nesse trabalho, são 

fictícios.  

Sei, no entanto, que essa solução não é simples nem plenamente 

satisfatória. Ciméa Bevilaqua (2003), em seu texto Etnografia do Estado, algumas 

questões metodológicas e Éticas, levanta uma questão fundamental para aqueles 

que trabalham com o Estado: “tratando-se de autoridades ou servidores públicos, 

a simples menção de seus cargos e funções, é suficiente para identificá-los”. Este 

é meu caso. A autora prossegue afirmando que nessas condições, a tendência 

dos pesquisadores tem sido suprimir do relato etnográfico uma série crescente de 

outros elementos, a começar pelo local data e circunstâncias em que os 

acontecimentos referidos ocorreram, o que, por vezes, torna a pesquisa 

totalmente divorciada de seu contexto, o que conduz à “esterilidade da própria 

análise”.  A autora também coloca que não é possível esperar uma solução 

unívoca para essa questão, já que ela assume contornos específicos para cada 

pesquisa em particular. (BEVILAQUA, 2003) 

No meu caso, a omissão de dados se torna inviável ao passo de que 

grande parte da minha pesquisa está vinculada a documentos oficiais e, portanto, 

abertos e divulgados ao público. Os “documentos oficiais” aos quais me refiro, são 

os relatórios elaborados referentes ao Plano Estadual de Recursos Hídricos e os 
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DVDs dos 10 encontros regionais do Processo Participativo. Em ambos os 

materiais, há o nome das pessoas responsáveis pela construção do Plano. Os 

DVDs, além dos nomes das pessoas serem mencionados, algumas delas estão lá 

gravadas. Tendo em vista tal particularidade do contexto em que a pesquisa foi 

produzida, apenas no Capítulo 4, os nomes colocados são verdadeiros, tal qual 

consta nos relatórios do PLERH/PR ou nas filmagens. Acredito que se eu usasse 

os nomes fictícios durante todo o trabalho, associações diretas com os 

interlocutores “reais” a partir dos DVDs seriam obvias.  

Mariza Peirano (2002), falando sobre a ligação entre a pesquisa de campo 

e a construção das etnografias, coloca:  

 

“(...) chama-se a atenção para o fato de que a maneira como se faz 
etnografia/pesquisa de campo está intimamente ligada à forma como se 
escreve, ou melhor, se constrói etnografias como textos. Assim, estão 
intimamente relacionados na construção etnográfica a pesquisa de 
campo (incluindo, naturalmente, a escolha de objeto), a construção do 
texto e do papel desempenhado pelo leitor.” (PEIRANO, 2002) 

 

Pensando nessa colocação da autora, tendo em vista as particularidades 

do meu campo e definido a forma com que elas serão conduzidas durante a 

construção do trabalho, a seguir, apresentarei minha pesquisa. 
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2  PENSANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

Acredito que olhar para a construção de uma política pública significa 

também pensar o contexto em que ela foi produzida. Levar em consideração os 

aspectos legais que dão diretrizes a tal política, o ambiente institucional e os 

atores envolvidos em sua consolidação, são aspectos que busco observar nesse 

capítulo. 

Salvador Schavelzon (2006), olhando para uma política pública de 

habitação na Cidade Autônoma de Buenos Aires, destaca a possibilidade de 

pensar as políticas públicas “enquanto uma forma de ação estatal específica e 

que, por essa especificidade, carregam significados sociais também particulares”. 

Partindo dessa perspectiva, torna-se possível conceber uma noção de um Estado 

plural, aonde “se desenvolvem técnicas e dispositivos em direções diferentes, 

mesmo que coexistentes”. Desta forma, também é interessante pensar o Estado 

além de suas organizações formais, e mais que isso, considerá-lo “um aspecto 

particular de pensamento, que está presente na organização das pessoas e 

práticas; e na classificação presente no ordenamento de espaços, tempos e 

ações” (SCHAVELZON, 2006).  

Na pesquisa que estou propondo, busco olhar o Estado enquanto algo 

plural e em constante movimento. Tentar entender as diferentes maneiras com 

que essa pluralidade é vivida, portanto, implica no contato com as várias visões 

que fazem parte de tal contexto. A variedade de instituições, de formas de gestão 

e pessoas envolvidas, nos mostram não só a diversidade de tal tema, mas 

também como a sua análise pode ser aprofundada em diferentes âmbitos e 

escalas a partir da etnografia. Portanto, tomar o Estado enquanto algo dinâmico, 

e, ao mesmo tempo, parte de uma pluralidade de elementos constituintes da 

elaboração de uma política pública, é algo que devemos ter em mente.  

Busco assim, no presente capítulo, analisar o ambiente institucional e legal 

dos quais as políticas públicas na área de recursos hídricos fazem parte. Para 

tanto, seguirei a ordem cronológica da gestão das Águas em esfera nacional e 

estadual, realizando um levantamento dos diferentes órgãos e entidades que 



23 
 

 

fazem parte de tal universo. Nesse sentido, também irei respaldar as diferentes 

formas de gerenciamento das águas durante os anos nas legislações Estaduais e 

Federais. Da mesma forma, destacarei o surgimento de diversos elementos na 

gestão dos recursos hídricos que mais tarde observaremos no contexto da política 

pública estudada. 

Tenho como objetivo, portanto, estabelecer um panorama geral da gestão 

dos recursos hídricos e, paralelamente, destacar e pensar algumas questões 

particulares dessa esfera que irão acompanhar o texto durante sua construção 

enquanto elementos de grande importância para a análise. 

No sentido de atingir tais objetivos, dialogarei com três publicações que 

contemplam a questão da gestão dos recursos hídricos. A primeira é um texto 

componente da série de relatórios sobre a questão do meio-ambiente no Brasil, 

denominada GEO-Brasil (GEO-Brasil, 2007). Foi publicada pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) e pela Agência Nacional de Águas (ANA), conta também, 

com diversos colaboradores. O segundo texto é pertencente a uma série de 

relatórios denominada Série Água Brasil (COSTA, 2006), idealizada pelo Banco 

Mundial, cujo autor também foi entrevistado. O terceiro texto é uma monografia de 

especialização na área de Gerenciamento Municipal de Recursos Hídricos 

(ROORDA, 2005), que trata da construção e implementação da Lei de Recursos 

Hídricos no Paraná. A discussão dos dados levantados nessa bibliografia foi 

auxiliada por conversas com os autores das últimas duas fontes citadas, e estarão 

devidamente assinaladas no decorrer do texto. 

Aqui, ao prosseguir com a construção do trabalho, julgo importante 

destacar alguns fatores que também devem acompanhar a leitura do capítulo.  

O estudo deste tema esbarra na grande quantidade e diversidade das 

entidades envolvidas no processo, assim como no vocabulário técnico presente 

nas fontes consultadas. Ambos aumentaram e se tornaram mais complexos 

juntamente com a maior elaboração das políticas públicas na área de recursos 

hídricos durante os anos. Desta forma, aqueles que se debruçam sobre o tema, 

se deparam com uma gama de siglas enorme, que merece uma atenção especial. 

Para tanto, recorrerei a algumas reflexões bourdieusianas a respeito do assunto. 

De acordo com o autor:  
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Tentar pensar o Estado é expor-se a assumir um pensamento de Estado, 
a aplicar ao Estado categorias de pensamento produzidas e garantidas 
pelo Estado e, portanto, a não compreender a verdade mais fundamental 
do Estado (BOURDIEU, 1991).  

 

Desta forma, colocar em questão todas as categorias pré-estabelecidas 

pelas instituições estatais (neste caso, expressas em siglas e em categorias 

técnicas), é fundamental para a compreensão do funcionamento dessas 

categorias na realidade, investigando a forma como elas operam no processo de 

construção do conhecimento em documentos públicos.   

Nesse sentido, destaco desde já o uso das siglas e do vocabulário técnico 

em duas situações distintas: (i) uma correspondente a termos técnicos (como por 

exemplo: PLERH/PR para Plano Estadual de Recursos Hídricos) e (ii) outra 

referente a instituições (como por exemplo: MMA para Ministério do Meio 

Ambiente).  

O uso de siglas na construção de documentos (que, a primeira vista, 

parece um mecanismo de simplificação do texto) e o uso de categorias distintivas 

de partes da sociedade (como sociedade civil, usuários, poder público, entre 

outros, como iremos ver a frente) realizam sobretudo, uma forma de unificação 

teórica (em termos bourdieusianos). Ao transformar todo o vocabulário usado 

majoritariamente pelos técnicos e entidades participantes em siglas e em 

categorias técnicas, cria-se uma espécie de unificação cognitiva, que implica no 

acúmulo de conhecimento por parte daqueles que fazem uso do meio 

“codificado”. Assim, tal codificação também age no sentido de tornar as formas de 

comunicação homogêneas (embora restrita ao grupo que domina o código).  

Nesse sentido, a imposição das formas de visão e de divisão expressas 

nas siglas e no vocabulário técnico, aparecem de certa forma, como se fossem 

um aspecto natural, imersas na estrutura do Estado e nos documentos 

produzidos. Ao mesmo tempo, esse saber se consolida enquanto um saber 

técnico, que tem o duplo caráter de indisputável e legítimo (justamente em função 

de sua tecnicidade). Nesse sentido, o monopólio do saber de tais categorias 

presentes nesse contexto permeado por códigos, consiste na capacidade de 

interpretar os textos e documentos que consagram tal visão do mundo. Partindo 
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de tais considerações, no decorrer deste texto, irei destacar em itálico todas as 

siglas correspondentes as entidades e aos termos técnicos, cujo significado 

também está presente no glossário de siglas o início do texto. Também buscarei 

explicar o que significam e, no caso dos termos técnicos, verificar sua incidência. 

 

 

2.1  A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

 

O histórico da administração dos recursos hídricos no Brasil remonta ao 

século XVIII, mas especificamente a 1723, ano em que foi construída a primeira 

obra pública de abastecimento de água, o Aqueduto de Lapa no Rio de Janeiro. 

Posteriormente, no século XIX, observa-se que as iniciativas de abastecimento 

público bem como a geração de energia, foram sempre assumidas pela iniciativa 

privada. Portanto, até o início do século XX é relativamente pequena a presença 

do Estado na administração dos Recursos Hídricos – seja na prestação de 

serviços, na regulamentação ou na fiscalização (GEO-Brasil, 2007). 

O uso mais intenso da água, o aumento na geração de elementos 

poluidores e o crescimento significativo na implantação de obras de engenharia, 

como conseqüência do desenvolvimento da tecnologia e o aumento populacional 

ao decorrer dos anos, fizeram com que a adoção de ações mais efetivas no 

sentido de gerenciamento das águas fosse necessária. Assim, a partir do século 

XX podemos observar uma maior preocupação com o tema tanto 

institucionalmente quanto legalmente. (COSTA, 2006) 

O primeiro marco legal na regulamentação dos recursos hídricos remonta à 

Constituição Federal de 1934, com o estabelecimento do Decreto Federal 24.643, 

mais tarde conhecido como “Código de Águas” (GEO-Brasil, 2007). Tal Código foi 

a base para a institucionalização de instrumentos de gestão e regulação dos 

diversos usos das águas como, por exemplo, a navegação, consumo e energia, 

que aparecem com a denominação de usos múltiplos das águas. Ao setor da 

administração pública, foi dado o papel de controlar e incentivar o uso dos 

recursos hídricos, bem como assegurar o uso gratuito de qualquer corrente ou 

nascente de água para as necessidades básicas da vida. Todos poderiam fazer o 
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uso de quaisquer águas públicas conformando-se com os regulamentos 

administrativos. Era necessária uma concessão para o uso da água no setor 

agrícola, industrial e de higiene (no caso de utilidade pública), e necessitava-se de 

uma autorização nos demais casos; era dada preferência à derivação para o 

abastecimento público. Ao mesmo tempo, o Código de Águas dava enfoque à 

questão da geração de energia, conferindo 65 artigos que regulavam a utilização 

das águas para a indústria de geração de eletricidade. Também admitia a 

propriedade das águas em âmbito particular (COSTA, 2006).  

A comercialização dos serviços de saneamento remonta aos anos 40, a 

partir de investimentos estatais. Na mesma época, são iniciadas as primeiras 

experiências de usos múltiplos da água: energia, navegação e irrigação. Também 

são criadas as primeiras empresas de produção de energia nos Estados mais 

ricos em potencial hidrelétrico: Minas Gerais, São Paulo e Paraná. (COSTA, 

2006) 

Diferentes modelos de gestão dos recursos hídricos, como opções 

descentralizadoras ou centralizadas, estatizantes ou liberais, nacionalistas ou 

abertas aos investimentos estrangeiros, foram testadas ao longo do século XX, 

acompanhando as mudanças do contexto político do país em cada época. Nesses 

movimentos, torna-se evidente a necessidade de articulação entre as três 

instâncias federativas: a União, os Estados e os Municípios, como resposta às 

restrições institucionais, legais e de financiamento para a área de recursos 

hídricos até então pouco regulamentadas (COSTA, 2006). 

A primeira tentativa de superação desse modelo, anteriormente voltado 

para a instância setorial, e focado nos diferentes órgãos da administração estatal, 

se deu no ano de 1978, com a criação do Comitê Executivo de Estudos 

Integrados de Bacias Hidrográficas – CEEIBH. Construído conjuntamente pelos 

Ministérios de Minas e Energia e do Interior, o CEEIBH passou o foco de 

administração para as bacias hidrográficas, que se tornaram, então, as novas 

unidades de gestão: toda forma de planejamento dos recursos hídricos seria 

realizada a partir da escala da bacia hidrográfica (esse modelo se sustenta até os 

dias de hoje). Posteriormente, o CEEIBH também deu origem à criação de mais 

10 comitês de rios federais. Esses comitês eram responsáveis pela classificação 
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dos cursos de água da União, o estudo integrado e o acompanhamento da 

utilização racional dos recursos hídricos e bacias hidrográficas dos rios federais, o 

aproveitamento múltiplo dos cursos d‟água, e a redução de impactos ambientais 

nocivos a ecologia da região (COSTA, 2006). No entanto, apesar dos comitês 

apresentarem uma proposta diferente de gestão de recursos hídricos do que as 

vigentes até então, podemos destacar que possuíam participação exclusiva de 

técnicos especializados do Estado, sem nenhuma inserção da população de 

forma geral, ou das administrações municipais. Não obstante, também 

enfrentavam a falta de embasamento legal e de recursos financeiros, o que mais 

tarde, levaria a sua paralisação (GEO-Brasil, 2007). 

A nova constituição do ano de 1988 consagrou o meio ambiente como 

“bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida”, de forma que 

caberia aos órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos (referidos na 

constituição por “poder público”1) e aos entes particulares, defendê-lo e preservá-

lo para o uso das futuras gerações. Apesar de não receberem uma menção 

específica na Constituição de 1988, as águas estão presentes (a partir de um 

enfoque mais econômico) em alguns artigos. Podemos destacar, entre as 

mudanças: (i) Alteração do domínio das águas, colocando-as exclusivamente no 

âmbito da União e dos Estados, excluindo assim, o domínio dos municípios. (ii) 

Extinção do domínio de águas particulares, admitido no Código de Águas então 

vigente, tornando-se assim, todas as águas públicas. (iii) Passa a ser 

competência da União, fazer leis sobre as águas e sobre energia elétrica, bem 

como instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos (GEO-

Brasil, 2007). 

É, portanto, a partir do embasamento nesses novos parâmetros definidos 

em 1988, que se institui a Política Nacional de Recursos Hídricos nove anos 

depois, em 1997, por meio da promulgação da Lei Federal n°. 9.433/97 (Anexo 

A). Tal Lei também está em sintonia com os conceitos derivados das conferências 

internacionais acerca dos recursos hídricos e meio ambiente como a Conferência 

de Mar Del Plata e o Terceiro Fórum Mundial de Água. (COSTA, 2006).  

                                                 
1
 Termo que destaco aqui para analisar a re-incidência em âmbito federal e estadual na seqüência.  

 



28 
 

 

É também, na Lei Federal n°. 9.433/97 que surge pela primeira vez a 

divisão da sociedade em diferentes segmentos, caracterizando três categorias 

distintas, como podemos observar no capítulo I, Artigo 1°: 

 

CAPÍTULO I 

DOS FUNDAMENTOS 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 
política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 
com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

(Ênfase minha) 

 

Tal divisão, como veremos adiante, é reproduzida dois anos depois na Lei 

Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Paraná, e perdura até o momento de 

construção e definição das políticas públicas nos Estados. Com efeito, a partir 

desse momento, a construção de um modelo de gestão de recursos hídricos 

passa a ser baseada na busca de uma forma de gestão descentralizada, 

denominada de “gestão tripartite”, que tem essas três categorias (Poder Público, 

usuários e comunidades) enquanto a representação elaborada pelos agentes 

estatais da sociedade como um todo. Tal descentralização, como veremos a 

diante, não envolve somente a gestão pelas três categorias distintivas de 

sociedade, envolve também um contexto institucional em que as atribuições são 

divididas em diversos setores presentes dentro do estado.  
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2.2  ESTRUTURA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÂMBITO 

FEDERAL E ESTADUAL 

 

 

A estrutura institucional que foi modelada durante os anos que se seguiram 

à Lei Federal 9.433/97, foi desenvolvida a partir dos desdobramentos da criação 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), que 

tinha como objetivo fundamentador, garantir todos os princípios da Lei Federal 

9.433/97. Ele é dotado de um conjunto de instâncias decisórias composto de um 

colegiado deliberativo superior, formado pelo Conselho Nacional dos Recursos 

Hídricos (CNRH) e seus correspondentes nos estados, os Conselhos Estaduais 

de Recursos Hídricos (CERH); colegiados regionais deliberativos a serem 

instalados nas unidades de planejamento e gestão, os Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBH) de Rios Federais e os Comitês de Bacias Hidrográficas 

(CBH) de Rios Estaduais; e instâncias executivas das decisões dos colegiados 

regionais, as Agências de Água de âmbito federal e estadual (GEO-Brasil, 2007). 

O organograma a seguir, demonstra a articulação de suas instâncias: 

 

CONSELHO

NACIONAL DE

RECURSOS

HÍDRICOS - CNRH

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE

RECURSOS

HÍDRICOS - SRH

Estrutura federal conforme

Lei Federal 9.433/97 e lei

9.984/00 da ANA; a SRH

exerce os papéis de

formuladora de políticas a

serem aprovadas pelo

CNRH e de sua secretaria

executiva; a ANA é a

entidade operacional do

sistema, responsável por

sua implantação.

AGÊNCIA

NACIONAL DE

ÁGUAS - ANA

COMITÊS DE

BACIAS

HIDROGRÁFICAS

DE RIOS

FEDERAIS

AGÊNCIAS DE

ÁGUA

Estrutura da bacia

hidrográfica conforme Lei

Federal 9.433/97

CONSELHO

ESTADUAL DE

RECURSOS

HÍDRICOS - CERH

COMITÊS DE

BACIAS

HIDROGRÁFICAS

DE RIOS

ESTADUAIS

SECRETARIA ESTADUAL COM ATRIBUIÇÕES EM

RECURSOS HÍDRICOS

ÓRGÃO

ESTADUAL

GESTOR DE

RECURSOS

HÍDRICOS

AGÊNCIAS DE

ÁGUA

Estruturas estaduais

variáveis em cada Estado,

conforme as leis

respectivas; a Autarquia ou

Empresa Paraestatal de

Recursos Hídricos é uma

tendência observada na

região nordeste, a ser

confirmada no restante do

país, de entidade

operacional do sistema,

responsável pela sua

implantação, no todo ou em

parte, a exemplo da ANA,

no âmbito federal.

AUTARQUIA OU

EMPRESA

PARAESTATAL DE

GESTÃO DE

RECURSOS HÍDRICOS

AMBITO FEDERAL

AMBITO FEDERAL

COMPARTILHADO COM

ESTADOS

AMBITOS ESTADUAIS

 

FIGURA 1 - ARTICULAÇÃO ENTRE AS INSTÂNCIAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Fonte: GEO-Brasil - 2007. 
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Neste organograma podemos observar as estruturas de organizações 

Federais e Estaduais conectadas pelas diferentes instituições e repartições. Ao 

mesmo tempo, podemos perceber as bacias hidrográficas (que são consideradas 

as unidades de gestão como visto anteriormente) gerenciadas pelos entes 

Federais e Estaduais simultaneamente. Desta forma, é possível destacar três 

esferas de gestão que atuam de forma integrada: a federal, a federal em conjunto 

com a estadual, e a estadual. Podemos perceber também, uma estruturação em 

âmbito estadual, análoga à estrutura Federal, como também uma denominação 

semelhante das instituições referentes às estruturas federais e estaduais. 

Tal modelo de gestão proposto foi desenvolvido a partir do modelo francês 

de gerenciamento das águas. Em uma conversa com o Coordenador do 

PLERH/PR, interlocutor do trabalho, ele fez questão de chamar a atenção para as 

grandes diferenças entre o Brasil e a França, destacando, no último, a 

inexistência de estados, e o conceito de “município” adotado por ambos os 

países, diferenciado. Nesse sentido, ele considera importante refletir em até que 

ponto as soluções encontradas para os problemas que surgem no âmbito federal, 

têm rebatimento na esfera estadual. E, mais que isso, até que ponto elas podem 

ser aplicadas em escalas regionais (regiões metropolitanas, aglomerados 

urbanos, ou mesmo cidades). Nesse sentido, pode-se esperar que a identificação 

de problemas encontrados em diferentes esferas (país, estado, região, município) 

é diferenciada em diversos atributos. Levando isso em consideração, já se pode 

pensar, desde já, a estrutura institucional proposta para gestão de águas, tanto 

em âmbito federal quanto estadual, como heterogêneas, seguindo racionalidades 

próprias e adequadas a sua escala de abrangência (federal, estadual, municipal e 

de bacia hidrográfica). 

A seguir, busco detalhar cada setor presente no organograma. 

 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

 

Ao CNRH, presidido pelo Ministro do Meio ambiente, compete a formulação 

das políticas do SINGREH e a regulamentação da Política Nacional de Recursos 

hídricos bem como seus instrumentos de gestão. É composto por 57 membros 
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com mandato de três anos, dos quais 29 são representantes da União (51%), 10 

representantes dos estados (através de representantes dos Conselhos Estaduais 

(17%), 12 representantes de setores usuários de recursos hídricos (21%) e 06 

representantes de entidades da sociedade civil organizada (11%)2. O CNRH 

também possui dez Câmaras Técnicas (CT) que são compostas por sete a 

dezessete participantes (escolhidos entre os próprios conselheiros) com 

mandatos de dois anos e que se reúnem em média uma vez ao mês. (GEO-

Brasil, 2007) 

 

 Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) 

 

Têm a função de ser um espaço de articulação entre os diversos setores 

interessados nos recursos hídricos em âmbito local, pois são instalados nas 

unidades de planejamento e gestão: as bacias hidrográficas. Nesse sentido 

também atuam enquanto instancias deliberativas regionais, podendo ter um total 

de membros variável, desde que respeitada a proporcionalidade entre os 

segmentos: 40% de representantes dos Poderes Públicos; 40% do setor de 

usuários de águas, e; 20% de representantes da sociedade civil3. Compete aos 

comitês arbitrar conflitos de uso de recursos hídricos, bem como acompanhar e 

aprovar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica em que 

estão situados. (GEO-Brasil, 2007) 

 

 Agência Nacional de Águas (ANA) 

 

A ANA foi criada a partir da Lei Federal nº 9.984 de 2000, e tinha enquanto 

objetivo, impulsionar o SINGREH que no primeiro momento não teria gerado a 

resposta esperada. Ela funcionaria enquanto uma agência executiva e regulatória, 

uma autarquia em regime especial, dotada de autonomia gerencial e financeira, 

estabilidade de quadros dirigentes e independência decisória (como órgão 

permanente de Estado). Cabe a ANA, a fiscalização dos usos e usuários de 

recursos hídricos, emissão de outorgas de direitos de uso da água, cobrança pelo 

                                                 
2
 Destaque para a reincidência das categorias de “sociedade civil” e “usuários de recursos hídricos”. 

3
 Destaque para a reincidência das categorias de “poder público” “usuários de recursos hídricos” e “sociedade civil”. 
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uso da água, além de ter poder de delegar tarefas operacionais às Agências de 

Água de Bacias Hidrográficas. (GEO-Brasil, 2007) 

 

 Agências de Água de Bacias Hidrográficas 

 

Funcionam subordinadas aos respectivos Comitês de Bacia, atuando 

enquanto instâncias executivas responsáveis pela implementação das decisões 

destes. Seu perfil é variado, e segue diferentes arranjos institucionais de acordo 

com os modelos adotados em cada região: Empresa pública de economia mista 

(modelo adotado no Estado do Ceará); autarquia pública regional (Estado do Rio 

Grande do Sul); fundação de direito privado (Estado de São Paulo); Além disso, 

também podem corresponder as categorias referidas pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e Agencia Nacional de Águas como: Organização social 

autônoma (OS), entidades civis de direito privado com maior flexibilidade 

gerencial e operacional; Organização da sociedade civil de interesse público 

(OSCIP), e entidades de direito privado passíveis de credenciamento frente ao 

setor público para a oferta de serviços não-exclusivos. (GEO-Brasil, 2007) 

Podemos perceber, nessa breve descrição dos componentes de cada setor 

presente na estruturação da gestão dos recursos hídricos, a incidência das 

categorias já previstas na Legislação Federal: sociedade civil, usuários e poder 

público (também retiradas do modelo francês, segundo o interlocutor citado 

acima). Nesse sentido, também podemos perceber um sistema de gestão 

compartilhado entre as diferentes organizações, que, paralelamente, também são 

“conectadas” através de um sistema de regulamentação, fiscalização e 

subordinação. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), além da estrutura 

institucional demonstrada anteriormente, também estabelece cinco instrumentos 

principais de gestão, que foram desenhados para auxiliar as instâncias 

institucionais no cumprimento de suas tarefas. De acordo com o Ministério do 

Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas, eles são: 
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- Os planos de recursos hídricos, formulados em três níveis - para o País 

(Plano Nacional), para as Unidades da Federação (Planos Estaduais) e 

para as bacias hidrográficas (Planos de Bacia); 

- O enquadramento dos corpos d‟água4 em classes segundo os seus usos 

preponderantes, sinalizando objetivos de qualidade a serem alcançados 

quando da implantação dos planos de bacia; 

- A outorga pelo direito de uso da água, como instrumento de regulação 

pública (estatal) de uso, tornada compatível com os objetivos socialmente 

estabelecidos nos planos e respectivos enquadramentos;  

- A cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos, sinalizando que a água 

tem valor econômico e que sua disponibilidade corresponde a um preço 

social (público); e  

- Um sistema de informações sobre recursos hídricos, onde estão reunidos, 

consistidos e disponíveis dados de oferta (disponibilidades), de demandas 

(cadastros de usuários) e sistemas de apoio à decisão. 

(GEO Brasil, 2007 – Ênfase minha) 

 

É possível notar nos “instrumentos de gestão” estabelecidos acima e 

destacados por mim, a preocupação com a esfera pública e o âmbito social. 

Paralelamente, nota-se a questão da participação popular (aqui, me referindo a 

categoria nativa de “sociedade civil”) nos momentos de construção das políticas 

públicas de recursos hídricos de forma quantitativamente menor se comparada 

aos usuários de recursos hídricos e poder público. 

Tomando como base de análise tais “instrumentos de gestão” descritos 

acima e desenvolvidos pela administração pública de recursos hídricos, podemos 

verificar que, no âmbito estadual, todos os Estados da Federação (com exceção à 

Roraima), e o Distrito Federal, já sancionaram suas respectivas legislações 

estaduais relativas aos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos 

contemplando todos ou parte de tais instrumentos. Dessa mesma forma, nota-se 

que as leis estaduais surgiram alinhadas com a legislação nacional, posto que 

                                                 
4
  O “enquadramento dos corpos d‟água” é uma classificação técnica das águas (doce, salobras, salinas, etc.) seguindo 

uma metodologia específica elaborada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos CNRH. 
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existe uma grande similaridade entre a Lei Federal n° 9.433/97 e as leis estaduais 

vigentes. (COSTA, 2006).  

De um modo mais geral, as políticas de recursos hídricos promulgadas 

pelas legislações estaduais, embora designem instrumentos complementares de 

gestão em relação às políticas nacionais, reproduzem as instâncias decisórias e 

vários instrumentos de gestão previstos em âmbito federal. No caso do Paraná, a 

grande similaridade entre a Lei Federal e a Lei Estadual, fez com que o arranjo 

institucional também fosse reproduzido, dessa forma, no momento de elaboração 

dos instrumentos de gestão (aqui, me refiro ao caso do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos do Paraná, PLERH/PR) categorias e formas de divisão da 

sociedade também foram incorporadas nas políticas. Se, primeiramente, a Lei 

Federal previa a gestão descentralizada entre “poder público”, “usuários” e 

“comunidade”, o PLERH/PR irá se basear metodologicamente, nessas mesmas 3 

categorias no momento de construção da participação popular.  

 

 

2.3  OS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
 

 

Os Planos de Recursos Hídricos, em âmbito nacional ou estadual, são 

desenvolvidos no sentido de contemplar perspectivas de longo prazo. Com eles, a 

administração pública busca a criação de “planos diretores” que visem 

fundamentar e orientar a política e o gerenciamento dos recursos hídricos. (GEO-

Brasil, 2007)  

O arranjo institucional para a elaboração do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos - PNRH tem seu início na Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério 

do Meio Ambiente - MMA, que coordena a elaboração do projeto, ficando a 

Agência Nacional de Águas – ANA, responsável pela implantação, monitoramento 

e avaliação do Plano. No âmbito dos estados, os Planos Estaduais de Recursos 

Hídricos (PLERH/PR), devem ser elaborados pelas Secretarias responsáveis pela 

gestão das águas, ficando os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH) 

encarregados da sua aprovação. Os planos de recursos hídricos de bacias 
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hidrográficas serão elaborados por suas Agências de Água e, então, submetidos 

à análise e aprovação por seus respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas 

(CBH). (GEO-Brasil, 2007) 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) em vigor foi aprovado pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) em 30 de janeiro de 2006, após 

um processo de planejamento em que também participaram os Sistemas 

Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH). As bases 

conceituais para a sua construção pautaram-se pelos fundamentos, objetivos e 

diretrizes de ação, previstos pela Lei Federal nº 9.433/97. (GEO-Brasil, 2007). 

Atualmente, das 27 Unidades da Federação, oito já elaboraram seus 

Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PLERH/PR), e outros cinco estão em 

fase de elaboração. Tomando como análise a bacia hidrográfica (a unidade de 

gestão dos recursos hídricos) pode-se identificar 75 estudos de planejamento de 

recursos hídricos, dos quais 65 encontram-se concluídos. No entanto, a maioria é 

anterior à criação dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), não tendo sido, 

portanto, acompanhados e validados pelas entidades regionais envolvidas, como 

estabelece a Lei Federal n°9.433/97 (GEO-Brasil, 2007). 

Olhando para esses diferentes movimentos das instituições que fazem 

parte de tal contexto, é possível notar um movimento do Estado enquanto ente 

regulador de todas essas entidades (que fazem parte dele), e, ao mesmo tempo, 

regulado por ele mesmo. Nesse sentido, destaca-se também certa circularidade 

das instituições, que partilham informações, regulam umas as outras, e participam 

conjuntamente nas tomadas de decisões. 

 

 

2.4  A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO PARANÁ 

 

 

Como comentado anteriormente, a construção da legislação referente aos 

recursos hídricos em âmbito estadual foi posterior a Lei Federal n° 9.433/97. Esta 

forneceu os moldes utilizados para a construção da Lei Estadual n° 12.726/99 

(Anexo B), que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e criou o 
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Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR). 

(ROORDA – 2005). 

A estruturação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SEGRH/PR) foi 

fundamentada em um conjunto de instrumentos legais desenvolvidos entre os 

anos de 1999 e 2002, quais sejam: 

- a Lei Estadual n.º 12.726, de 26 de novembro de 1999, que institui a 

Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH); 

- o decreto estadual n.º 2.314, de 17 de julho de 2000, que regulamenta o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR); 

- o decreto estadual n.º 2.315, de 17 de julho de 2000, que regulamenta os 

Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH); 

- o decreto estadual n.º 2.316, de 17 de julho de 2000, que regulamenta a 

participação de organizações civis de recursos hídricos junto ao Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR); 

- o decreto estadual n.º 2.317, de 17 de julho de 2000, que delega a 

SUDERHSA as atribuições e competências da SEMA; 

- o decreto estadual n.º 4.646, de 31 de agosto de 2001, que dispõe sobre o 

regime de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos; 

- o decreto estadual n.º 4.647, de 31 de agosto de 2001, que regulamenta o 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FHRI/PR); 

- o decreto estadual n.º 5.361, de 26 de fevereiro de 2002, que regulamenta 

a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos; e, 

- resoluções da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMA/PR), portarias da SUDERHSA e outros documentos legais. Entre 

elas a resolução n.º 003/04-SEMA, que considera a necessidade de 

integração de procedimentos dos instrumentos da Política Estadual de 

Recursos Hídricos e na Política Estadual de Meio Ambiente (PEMA) e 

considera a necessidade de estabelecer os procedimentos a serem 

adotados para a emissão de outorga prévia e a outorga de direito de uso 

de recursos hídricos com a finalidade de integrá-los ao procedimento de 

licenciamento ambiental (ROORDA, 2005). 
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Verifica-se que o modelo institucional proposto para a gestão dos recursos 

em território paranaense bem como sua regulamentação é, basicamente, uma 

adaptação das linhas mestras do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos como demonstrado anteriormente. Também é possível 

destacar que a evolução da gestão dos recursos hídricos no Estado do Paraná, 

em termos mais gerais, se deu a partir de um processo semelhante ao das outras 

regiões do país que, de acordo com a linguagem técnica do contexto estudado: foi 

primeiramente marcada pelo monitoramento quantitativo, passou pela fase dos 

estudos e levantamentos inicialmente hidrológicos e posteriormente envolveu 

considerações sobre a qualidade da água e seus usos múltiplos, para então 

chegar a uma fase propriamente dita de gestão (MACHADO 1999 in ROORDA 

2005).  

A atual proposta de gestão está descrita conforme a figura a seguir: 

 

FIGURA 2 – PROPOSTA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Fonte: Secretaria Executiva do CERH/PR. 

 

O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) 

inicialmente proposto, prevê um Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH), Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) e Unidades Executivas 

Descentralizadas (UED), cujo objetivo é incentivar a formação de consórcios de 

bacias hidrográficas entre os municípios, e de associações de usuários de 
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recursos hídricos. Assim, busca-se que esse incentivo acabe por exercer funções 

e competências próprias às Agências de Bacia Hidrográfica, desta forma, 

procurando acentuar a descentralização afirmada pelo Sistema Nacional 

(ROORDA, 2005). Destaco aqui a SUDERHSA enquanto responsável por exercer 

a função de Agência de Águas e, conseqüentemente, elaborar o PLERH/PR. 

Nesse movimento, podemos perceber as diversas instâncias propostas 

para o gerenciamento de recursos hídricos em âmbito nacional e estadual, 

funcionando idealmente de forma integrada, assim, os limites de cada instituição 

não estão claramente delimitados, funcionando todos, de maneira conjunta. 

Dessa mesma forma, como veremos na seqüência, será possível identificar as 

pessoas que fazem parte das instituições responsáveis pela administração dos 

recursos hídricos, participando de mais de uma instituição, em um movimento em 

que tal arranjo institucional, enfatiza a participação dos indivíduos que já estão 

presentes no sistema. Nesse sentido, da mesma forma com que as instituições 

são modeladas nacionalmente, temos suas linhas gerais adaptadas ao âmbito 

estadual, tal movimento é passível de criar certa circularidade no modo com que 

as políticas são elaboradas, que acabam envolvendo as mesmas pessoas e a 

mesma estrutura de gerenciamento.  

 

 

2.5  O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO PARANÁ 

 

 

Como podemos verificar no Capítulo V, artigo 6 da Lei Estadual n°  

12.726/99, a Política Estadual de Recursos Hídricos tem como instrumentos: 

 

Capítulo V 
Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos 
Art. 6º - São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos: 
I. o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 
II. o Plano de Bacia Hidrográfica; 
III. o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água; 
IV. a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
V. a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos; e, 
VI. o sistema estadual de informações sobre recursos hídricos. 
(Ênfase minha) 
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O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná (PLERH/PR) insere-se 

dentro dos diversos instrumentos de gestão da Lei Estadual n° 12.726/99.  Ele 

tem por objetivo orientar as políticas públicas de recursos hídricos no âmbito 

estadual, encaminhando-as ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que 

deverá aprová-las e estabelecer a pauta de atuação das entidades públicas 

estaduais e orientar as demais entidades integrantes do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (MMA, 2004). 

Foi o termo de referência do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) 

05/2004 em Julho de 2005 que deu abertura à construção do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos do Paraná (PLERH/PR). O termo de referência tinha como 

objetivo a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, Fortalecimento do 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) e, o 

fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

(SINGRH). Também foi resultado da articulação entre o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), e Secretaria de 

Recursos Hídricos (SRH). 

A abertura da licitação para a contratação de uma empresa consultora na 

elaboração do PLERH foi realizada em 17/11/05; a ordem de serviço e a 

contratação da empresa ocorreram na data de 20/02/06. Desta forma, a 

coordenação dos trabalhos do Plano foi realizada pela Diretoria de Águas da 

SUDERHSA, em conjunto com outra empresa escolhida a partir de processo de 

licitação. Essa empresa foi a Companhia Brasileira de Projetos e 

Empreendimentos (COBRAPE). Foi de competência do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos, acompanhar a execução através de uma Câmara Técnica 

(CT) e aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH/PR). 

O PLERH/PR foi elaborado com recursos do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA), resultado da parceria do Governo do Estado do Paraná com o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) contando com a “Cooperação Técnica” da 

Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) em articulação com Estados da Região 

Sul, quais sejam, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

A partir dos pressupostos presentes na licitação, ficou estabelecido que o 

desenvolvimento do PLERH/PR compreenderia três principais etapas, quais 
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sejam: (i) diagnóstico, (ii) desenvolvimento; e, (iii) consolidação, subdivididas em 

temáticas bastante específicas, e abordadas na seqüência. 

 

 

2.6  EMBATES NO MODELO DE GESTÃO PROPOSTO NO ESTADO DO 

PARANÁ 

 

 

Tomando como base o diálogo com dois interlocutores durante a pesquisa 

em campo, busco neste momento, apresentar outra forma de olhar para os dados 

expostos acima. As informações a seguir, são fruto da vivência de ambos no 

contexto apresentado anteriormente não só enquanto espectadores, mas também 

como agentes que fizeram parte da construção de tal contexto tanto em âmbito 

institucional quanto em âmbito legal. A perspectiva sobre a gestão dos recursos 

hídricos que abordo a seguir foi fruto de conversas com ambos interlocutores em 

momentos distintos, no entanto, ocorridas no intervalo de mais ou menos uma 

semana, durante a conclusão da pesquisa de campo já em 2010. Destaco que 

antes de ter contato com os interlocutores enquanto pesquisadora, eu já tinha 

conhecimento do trabalho de ambos através do meu estágio na COBRAPE, como 

expus na introdução. Acredito que, devido a esse fato, houve uma maior fluidez 

nos diálogos e, principalmente, a explicitação de pontos de vista pessoais 

permeados por um laço de confiança entre mim e eles. 

Tendo em vista que essa parte do texto foi construída a partir de conversas 

com interlocutores reconhecidos por sua importância no contexto estudado, irei, 

primeiramente, estabelecer uma breve trajetória de ambos, para, na seqüência, 

abordar a forma com que eles pensam a estrutura institucional de gestão dos 

recursos hídricos no Estado do Paraná. 

O primeiro interlocutor, João, é engenheiro civil formado pela Universidade 

Federal do Paraná, Mestre em Engenharia Hidráulica e atualmente Doutorando 

em Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. É coordenador de 

projetos de uma das maiores empresas de consultoria em meio ambiente e infra-

estrutura do país, a COBRAPE – Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos. 
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Tem coordenado diversos estudos e projetos nas áreas de recursos hídricos, 

meio ambiente, planejamento urbano e infraestrutura em vários estados 

brasileiros, destacando-se, no Paraná, a elaboração do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos e do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana de Curitiba. Farei referência a ele como primeiro interlocutor. 

O segundo interlocutor, Francisco, é engenheiro civil formado pela 

Universidade Federal do Paraná e especialista em desenvolvimento regional e 

urbano. Dentre suas principais atividades dentro da área de recursos hídricos, 

destaca-se sua atividade enquanto consultor do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD (1991-97), Consultor do Banco Mundial – BIRD 

(1998), além de ter sido Diretor Presidente da Agência das Bacias Hidrográficas 

do Alto Iguaçu e do Alto Ribeira, primeira entidade do país, instituída no formato 

de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), a celebrar 

Contrato de Gestão para o exercício de tais funções (agosto/2002 a julho/2003) e, 

atualmente, é Coordenador Geral do Plano Estadual de Recursos Hídricos de 

Minas Gerais. Farei referência a ele enquanto Chico ou segundo interlocutor. 

Destaca-se que, além de manterem laços profissionais em diversos 

projetos, os interlocutores têm grande afinidade pessoal. Fato que surgiu durante 

o diálogo que tive com ambos, em que também foi possível notar um grande 

compartilhamento de idéias sobre o tema. 

Partindo do fato de estar estudando a construção de uma política pública 

através das instituições responsáveis por elaborá-la busquei, no trabalho de 

campo, identificar os momentos em que os diferentes pontos de vista entre elas 

são explicitados e, conseqüentemente, as diferentes concepções de como o 

trabalho deve ser encaminhado. Foi conversando com o João que questões 

conflitantes sobre o modelo de gestão no estado surgiram pela primeira vez. 

De acordo com ele, um ponto que é discutido amplamente não só na esfera 

dos recursos hídricos, seriam as “personalidades das instituições”. Tal questão no 

contexto estudado, diz respeito à divisão existente entre Usuários, Poder público 

e Sociedade Civil que, como afirmou o interlocutor, não possuem limites bem 

definidos. Tais categorias possuem pontos de encontro e complementaridade, de 

forma que tomá-las enquanto algo concreto e delimitado seria um engano, de 
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acordo com o interlocutor. Tais divisões e o arranjo institucional de gerenciamento 

das águas (conselhos, comitês e agências, como demonstrado anteriormente), 

segundo me disse, foram retirados do modelo francês e, em função das 

diferenças entre os dois países, é possível apontar lacunas ou particularidades no 

sistema proposto no Brasil. Assim, a primeira questão assinalada por ele, foi a 

identificação de instituições como pertencentes a mais de uma das categorias 

distintivas da sociedade: Usuários, Poder público e Sociedade Civil.  

Essa questão já havia surgido anteriormente durante o trabalho de campo, 

principalmente nos momentos em que abordei o “Processo Participativo” em 

conversas com interlocutores ou até mesmo olhando para os documentos. Nesse 

sentido, ao me referir às instituições e suas classificações subseqüentes, sempre 

darei ênfase a aquela utilizada no “Processo Participativo”, que também é a 

classificação presente nos relatórios e, teoricamente, adotada pelos agentes 

estatais (como veremos a diante, em alguns casos essas divisões geraram muitas 

controvérsias e confusões até mesmo para aqueles que as aplicam).  

O interlocutor toma a SANEPAR5 como exemplo para ilustrar suas 

considerações. A SANEPAR, de acordo com o interlocutor, é uma empresa 

estatal, possui um diretor nomeado pelo governador estadual e, dessa forma, é 

classificável como Poder Público; Contudo, paralelamente, essa empresa fornece 

o serviço de saneamento aos municípios e precisa de outorga para o uso da 

água, assim, também seria passível de ser classificada enquanto Usuária (que foi 

seu enquadramento no Processo Participativo). Outro exemplo dessa mesma 

natureza por se tratar de uma empresa estatal fornecedora de serviços, é a 

COPEL6, que pode fazer parte das categorias de Poder Público e Usuários. O 

Interlocutor diz ainda que “é possível complicar mais um pouco”, e faz referência 

às prefeituras municipais. As prefeituras municipais destacam-se como grandes 

Usuárias de recursos hídricos, quando se considera seu papel no gerenciamento 

de uma cidade, a medida de que é responsável pelos projetos e intervenções de 

drenagem urbana, pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, pelo zoneamento 

urbano, parques e áreas de lazer e, no limite, pela própria geração de carga 

                                                 
5
  A Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) foi criada em 1963, e atualmente opera por meio de contratos 

firmados com prefeituras. Fornece água tratada bem como serviço de coleta e tratamento de esgoto. 
6
  A Companhia Paranaense de Energia (COPEL) foi criada em 1954, sendo a maior empresa do estado. Fornece 

energia atualmente para 393 municípios. 
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poluidora proveniente da cidade, portanto passíveis de serem classificadas 

enquanto Usuárias. Paralelamente, as prefeituras municipais constituem a 

administração pública, portanto são também classificáveis enquanto Poder 

Público (classificação utilizada no Processo participativo). Assim, tanto no caso da 

SANEPAR como no caso das Prefeituras Municipais, podemos observar a 

possibilidade de uma dupla-classificação: Usuários ou Poder Público. 

Transportando essa mesma discussão para o âmbito dos indivíduos, o 

interlocutor em seguida, mostra a possibilidade de supor a existência de pessoas 

com duplas-funções. Por exemplo: um funcionário da prefeitura e atuante em uma 

ONG pode se identificar tanto enquanto representante do Poder Público e como 

da Sociedade Civil; ou então um funcionário da SANEPAR e membro da 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH, ele seria passível de 

pertencer à categoria de Usuários ou Sociedade Civil. João, então, cita o exemplo 

do Processo Participativo, em que “algumas pessoas usavam dois chapéus, iam 

com o crachá de Sociedade Civil, mas na verdade estavam representando os 

Usuários, por exemplo”. Essa dupla-característica de alguns indivíduos se torna 

ainda mais complicada, de acordo com o interlocutor, se considerarmos o “poder 

político” como variável no contexto. Segundo ele, o “poder político” ou a 

“relevância política” de certas instituições ou pessoas, poderiam ser passíveis de 

manipular essas duplas posições, de acordo com a classificação mais adequada 

ao momento. 

Olhando para a questão da “relevância política” a nível institucional, o 

interlocutor propõe então a análise de alguns casos. Ele inicia com o exemplo a 

legislação de saneamento ambiental (Lei Federal n° 11.445/07) e seus 

desdobramentos no Estado do Paraná. Segundo a legislação brasileira, está 

previsto um órgão gestor do serviço de saneamento, e outro órgão contratado 

pelo primeiro para o fornecimento do serviço. No caso do Paraná, os 

responsáveis pela gestão do saneamento ambiental são as Prefeituras 

Municipais, e o órgão designado para prestar serviço é a SANEPAR. No entanto, 

João relata que “como a SANEPAR é uma instituição politicamente mais forte do 

que o município”, de forma geral, seus interesses acabam prevalecendo. Assim, 

quando surgem conflitos na relação entre o município e a SANEPAR, ele deve 
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recorrer ao governo estadual no sentido de buscar a regulação da última. Desta 

forma, temos o governo do estado do Paraná assumindo duas funções: ele 

passaria a ser o órgão gestor do sistema de saneamento em conjunto com o 

município e, ao mesmo tempo, prestaria o serviço, pois a SANEPAR é uma 

empresa de seu poder. O interlocutor então chama a atenção para o fato de a 

concentração de poder na mão do estado (que aparece como “regulador” e 

“regulado”, simultaneamente) também surgir em outras situações, como veremos 

na seqüência. 

De acordo com o interlocutor, as relações que sofrem influência do “Poder 

Político” tanto em âmbito institucional quanto em âmbito pessoal, foram 

responsáveis por “desmontar” o sistema de gestão de recursos hídricos 

inicialmente proposto, e que deu origem à Lei n° 12.726, estabelecendo a Política 

Estadual de Recursos Hídricos do Paraná, posição também compartilhada pelo 

segundo interlocutor. De acordo com ambos, tal modelo foi construído por um 

conjunto de técnicos altamente especializados e reconhecidos na área enquanto 

tais, como o próprio Chico. 

De acordo com o Chico, o modelo inicialmente proposto no primeiro 

governo Requião em 1991, era de criar “associações de usuários”, que seriam 

denominadas de “associações civis de interesse privado sem lucro”. Tais 

associações se localizariam no meio termo entre a esfera estatal e a esfera 

privada sendo também, fruto de consórcios entre entes públicos e privados: dos 

municípios com empresas estatais, como a SANEPAR e a COPEL. O segundo 

interlocutor também conta que as associações seriam fiscalizadas pela sociedade 

civil, e abertas para a participação de todos. Elas teriam a responsabilidade de 

criar um plano local de gerenciamento dos seus recursos hídricos, estabelecer o 

pagamento pelo uso da água e decidir onde o dinheiro seria aplicado levando em 

conta sua conjuntura. Buscava-se assim, de acordo com o Chico, o fortalecimento 

das instâncias regionais tornando-as praticamente autônomas. Desta forma, em 

casos em que houvesse conflito (como no caso ilustrado acima pelo primeiro 

interlocutor), as decisões não precisariam ser deslocadas para outras instâncias 

(como o governo estadual, por exemplo) para serem resolvidas. E, paralelamente, 

as decisões do governo do estado seriam passíveis de transferência para as 
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instâncias locais, que teriam sua regulação normatizada a partir de um contrato 

de gestão.  

Em Junho de 2004, a Associação Nacional das Águas (ANA), 

descentralizou o modelo anterior de gestão e instituiu o contrato com as Unidades 

Executivas Descentralizadas (UED), que seriam entidades delegatárias. Neste 

momento, a partir desses contratos, a autoridade nas decisões foi passada para 

instâncias regionais, consagrando o início dessa nova forma de gestão, tendo 

como princípio o fortalecimento dos âmbitos locais no sentido de criar uma gestão 

descentralizada. 

No entanto, como relatam ambos os interlocutores, tal modelo foi 

“desmontado” pelo atual governo Requião, mais especificamente pelo Secretário 

de Meio Ambiente. Chico chama a atenção para o fato de que a construção desse 

modelo teve início no governo Requião7 em 1992, passou por dois governos 

Lerner em 1994 e 1998, e foi “desmontado” no novo governo Requião que iniciou 

em 2002. O secretário de Meio ambiente do ultimo mandato do governo estadual, 

acreditava que deixar a administração das águas no encargo das associações, 

significaria privatizá-la. Então, deu início a construção de uma nova instituição que 

substituísse a SUDERHSA, o Instituto de Águas do Paraná.  

O Instituto de Águas do Paraná seria o órgão regulador, de acordo com os 

interlocutores, em função de conceder a outorga de uso da água. Ao mesmo 

tempo, sua estrutura conteria uma “Diretoria de Bacias Hidrográficas”, 

responsável pelos Planos de Bacia Hidrográfica em âmbito local. Os Planos de 

Bacia são planos gestores, que buscam determinar as ações relativas à água que 

devem ser tomadas regionalmente. Desta forma, o Instituto das águas também 

estaria na posição de “regulado”, em função de ter que criar e gerenciar os Planos 

de Bacia. O interlocutor buscava destacar, através desse exemplo, o estado 

frente a uma dupla-função anteriormente não exercida: de regulador e regulado. 

Assim, segundo o interlocutor, as entidades delegatárias perderiam sua força e 

função, pois não seriam mais responsáveis pela formulação de um plano regional 

e, portanto, deixariam de ocupar um local de influência levando em conta a 

conjuntura da administração das águas no estado. Paralelamente, o segundo 

                                                 
7
  Requião foi eleito sucessor de Álvaro Dias no governo do estado em 1991. 
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interlocutor acredita que os comitês só seriam úteis para referendar os planos 

feitos pelo estado. 

Outra questão levantada pelo segundo interlocutor, considerada por ele 

fundamental para a compreensão do contexto, é o fato do diretor do Instituto das 

Águas ser uma pessoa politicamente nomeada. Levando isso em consideração, 

juntamente com as outras questões apontadas, ele conclui que o PLERH/PR só 

será consistente, se as instituições ligadas a ele forem permanentes. Caso 

contrário, o Plano sofrerá mudanças conforme o Instituto das Águas irá sofrer. 

Assim, olhando para o modelo de gestão inicialmente proposto e desmontado no 

atual governo, o interlocutor acredita que uma forma de gestão com instituições 

localmente montadas, seria passível de dar mais consistência as mesmas, isso 

porque elas se consolidariam enquanto instituições fixas. Desta forma, a 

influência da grande rotatividade de funcionários a cada eleição poderia ser 

evitada. 

 

*** 

 

Olhando para essa breve contextualização dos recursos hídricos em 

âmbito federal e estadual, buscou-se, na construção do texto, mapear de forma 

cronológica a estrutura institucional que faz parte dessa esfera. Primeiramente, 

procurou-se pensar a dinâmica dessas instituições: como elas se articulam, que 

papel ocupam e qual é o seu respaldo legal. Na seqüência, foram destacados 

alguns “instrumentos” que auxiliam a gestão dos recursos hídricos, tal como o 

próprio PLERH/PR. Assim, torna-se possível perceber que o PLERH/PR surge a 

partir desse contexto, refletindo os desdobramentos da estrutura de gestão de 

recursos hídricos já vigente tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual.  

Paralelamente foram destacadas categorias que surgiram em tal contexto 

enquanto construções dos agentes estatais como, por exemplo: “usuários”, “poder 

público” e “sociedade civil”, cujo detalhamento será apresentado nos capítulos 

seguintes. Acredito que pensar essas categorias, quem elas representam e o que 

são, significa pensar qual é a representação de sociedade que está sendo 

projetada pelos agentes (estatais ou privados), na elaboração do PLERH/PR.  
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Não obstante, buscou-se olhar para a forma com que os interlocutores 

percebem tal contexto e identificam as áreas de tensão de tal modelo enquanto 

embates “técnicos ou/e políticos”. 

Desta forma, identificando a SUDERHSA e COBRAPE como responsáveis 

pela elaboração do PLERH/PR, no capítulo seguinte, passarei a focar a análise 

nessas duas instituições, onde foi realizado o trabalho de campo.  
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3   OS ESPAÇOS, PESSOAS E A CONSTITUIÇÃO DO DEVIR SER DO 

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS  

 

 

No presente capítulo, busca-se apresentar as duas instituições 

responsáveis pela elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do 

Paraná: a SUDERHSA e a COBRAPE. Realizarei a descrição de ambas a partir 

de impressões e dados provenientes do trabalho de campo que se deu no final de 

2009 e início de 2010.  

O acesso que tive ao tentar circular em ambos os campos diferiu bastante. 

Na SUDERHSA, a abertura que encontrei para conversar sobre a elaboração do 

PLERH/PR, foi através de entrevistas. O controle da circulação de pessoas dentro 

da instituição é muito grande; todos devem se identificar na entrada do prédio e 

marcar horário previamente para atendimento. Já na COBRAPE, vivi uma 

situação completamente diversa. Devo isso em função da minha prévia circulação 

na empresa enquanto estagiária, no ano de 2007. Esse fato influenciou a 

pesquisa no sentido de facilitar o acesso a documentos, entrevistas e 

informações. 

A partir dos dados do trabalho de campo, foi possível pensar como esses 

dois ambientes confluem no sentido de produzir uma única política pública, o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos. E como, mais tarde, os diversos 

documentos e relatórios técnicos produzidos, irão circular nessas duas esferas 

tão diferentes, e se tornarão documentos oficiais, com respaldo legal. 

Na seqüência, irei descrever o processo de elaboração dos documentos 

produzidos para o PLERH/PR, tendo em vista a dinâmica de ambas as 

instituições. Também busco pensar a forma com que os atores se relacionam 

nesse momento, mapeando as áreas de tensão, verificando como é o processo 

de tomada de decisão, qual é a dinâmica das reuniões, e como se dá a circulação 

de pessoas, documentos e ofícios, nesses dois ambientes. Para tanto, utilizarei 

além do trabalho de campo, alguns materiais cujo acesso se deu a partir dele, tais 

quais: atas das reuniões sobre PLERH/PR nas Câmaras Técnicas, os próprios 
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documentos produzidos, bem como ofícios que circularam entre a SUDERHSA e 

a COBRAPE.  

No momento em que coletei tais informações, no final de 2009 e início de 

2010, o PLERH/PR estava caminhando para a conclusão. Portanto, a construção 

do Plano não parecia levantar muitas questões para os interlocutores justamente 

em função de estar em sua fase final, acredito que a forma com que isso foi 

enunciado a mim, reflete tal fato. A postura positiva e de satisfação em relação ao 

Plano, foi característica marcante em campo. 

O objetivo do presente capítulo é perceber como os diversos movimentos 

entre as instituições e agentes responsáveis pela elaboração da política pública 

em questão, juntamente com o processo de construção e trânsito dos 

documentos, concebem a forma com que o PLERH/PR foi elaborado, enunciado, 

e estabilizado enquanto uma política pública do estado do Paraná.  

Para atingir tal objetivo abordarei, primeiramente, ambas as instituições: a 

SUDERHSA e a COBRAPE, procurando dar um panorama geral do ambiente em 

que o processo de produção dos documentos do PLERH/PR toma lugar. Busquei, 

no momento do trabalho de campo, transitar entre as duas formas com que esse 

mesmo processo é vivido, tendo em vista, como nos alerta Schavelzon (2006), a 

dimensão do real produzido e vivido, em contraste com o pensado e idealizado. 

Nesse sentido, enfatizo a forma com que o devir ser dessa política é concebido 

pelos agentes estatais, e surge, ao mesmo tempo, enquanto reflexo do contexto 

institucional em que está inserido. 

Em um contexto mais específico, observarei como o processo de 

elaboração dos documentos, a interação entre todas as instituições que 

participaram do PLERH/PR, bem como a constituição do devir ser da política 

estudada, é enunciada nas reuniões consideradas “técnicas” pelos interlocutores, 

sobre a elaboração do “Processo Participativo”. Da mesma forma, observarei 

como, a partir do processo de construção e idealização do momento do “Processo 

Participativo”, busca-se estabilizar o Plano, partindo da noção dele ser 

“socialmente construído”. 
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3.1   A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL (SUDERHSA) 

 

 

A Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental - SUDERHSA foi extinta pela Lei n° 16.242 de 2009, 

sancionada pelo Governador Roberto Requião. Tal Lei também cria uma nova 

autarquia, o Instituto das Águas do Paraná, vinculado igualmente à secretaria de 

Meio Ambiente do estado do Paraná. Todas as atribuições, cargos e funcionários 

da antiga SUDERHSA foram transferidos para o Instituto das Águas. De acordo 

com minhas principais interlocutoras, a Lei n° 16.242/09 que cria o Instituto das 

Águas, é a revisão da Lei 12.726/99, que estabelece a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, assim, o Instituto constituiria uma instituição mais adequada 

para o gerenciamento das águas no Paraná. A mais marcante diferença entre 

ambas as instituições, é o atual dever do Instituto de cobrar e fiscalizar o uso da 

água, o que não ocorria anteriormente. 

Durante o trabalho de campo, tive duas interlocutoras principais: a 

coordenadora executiva do PLERH/PR por parte da SUDERHSA – Gabriela, e 

uma funcionária da SUDERHSA, também secretária do SINGREH, Taciana. 

Destaca-se que, durante a elaboração do Plano que se deu a partir do ano de 

2006, a entidade responsável pela coordenação dos trabalhos referentes ao 

PLERH/PR, juntamente com a empresa contratada por licitação, era a 

SUDERHSA. Portanto, no meu texto, irei me referir ao atual Instituto das Águas 

enquanto SUDERHSA, só abrindo exceções nos momentos em que a distinção 

entre ambas é ressaltada pelos interlocutores.  

Esse tipo de mudança institucional, desta vez ocorrido em novembro de 

2009, já pôde ser observado em outras ocasiões dentro da mesma instituição. A 

SUDERHSA foi resultado da fusão entre a Superintendência de Controle da 

Erosão e Saneamento Ambiental – SUCEAM, e o Departamento de Recursos 

Hídricos do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, e foi instituída no ano de 1996 

pela Lei Estadual n° 11.352. Desta mesma forma, o antigo Departamento de 

Recursos Hídricos do IAP era, anteriormente, uma instituição denominada 

Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente - SUREHMA. A tabela a 
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seguir, ilustra os diferentes arranjos institucionais que deram origem à 

SUDERHSA dos anos 40 até os dias de hoje: 

 

TABELA 1 – DIFERENTES ARRANJOS INSTITUCIONAIS DA SUDERHSA 

SUCEAM SUREHMA 

Anos 40: Departamento de Obras 
Especiais – DEOE. 

1948: Departamento de Águas e 
Energia Elétrica – DAEE. 

1976: Superintendência de Controle 
de Erosão – SUCEPAR. 

1973: Administração de Recursos 
Hídricos – ARH. 

1987: Superintendência de Controle 
de Erosão e Saneamento Ambiental 
– SUCEAM. 

1978: Superintendência de Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente – SUREHMA. 

1992: SUREHMA + Instituto de Terras e Florestas (ITCF) = IAP 

1996: SUCEAM + Departamento de Recursos hídricos do IAP = SUDERHSA 

2009: Instituto das Águas do Paraná* 

*Alteração minha. 

Fonte: SUDERHSA in ROORDA, M. (2005). 

 

Colocando os dados da tabela em perspectiva com os anos em que houve 

eleições para Governador no Estado do Paraná, podemos notar que as duas 

últimas fusões que resultaram respectivamente na criação do IAP e da 

SUDERHSA, ocorreram em anos eleitorais: 1992 e 1996. 

Em conversas com minhas principais interlocutoras dentro da SUDERHSA 

sobre esse mesmo tema, percebi que a forma com que elas pensam e vivenciam 

essas diversas mudanças nas instituições é estreitamente vinculado às mudanças 

de governo no estado durante os períodos eleitorais. Destaco aqui que ambas 

interlocutoras estão ligadas a esses diferentes arranjos institucionais na qualidade 

de funcionárias, pelo período de aproximadamente 30 anos, como a maior parte 

dos funcionários. Elas acreditam que tais mudanças são decorrentes da 

necessidade de adequação aos novos projetos políticos de cada governador. No 

entanto, me disseram na seqüência que essa posição não era muito adequada 

em função de serem servidoras públicas, e declararam que era melhor eu 

escrever que “as novas legislações necessitam instituições que sejam adequadas 

a elas, desta forma, sempre surgem diferentes formas de organização”. Mais 
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tarde, uma das interlocutoras, ao final da entrevista, revelou sua perspectiva de 

que “cada governador tenta mudar tudo o que o anterior fez, e o que ele não 

consegue mudar, muda só de nome”. Ela também disse que “os funcionários 

públicos sofrem da síndrome de oito anos (porque agora todos os governadores 

se reelegem): a cada 8 anos tem que mudar tudo”. 

A SUDERHSA está sediada à Rua Santo Antônio 239, no município de 

Curitiba, Paraná. Conta também com seis escritórios regionais, sediados nos 

municípios de Arapongas, Cruzeiro do Oeste, Maringá, Paranaguá, Paranavaí e 

Toledo. A SUDERHSA é também integrante do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGREH na qualidade de órgão gestor e 

coordenador do Sistema (ROORDA, 2005).  

A coordenação dos trabalhos referentes ao PLERH/PR foi de 

responsabilidade do escritório regional de Curitiba. O prédio ocupado pela 

SUDERHSA em Curitiba possui três andares divididos em várias salas de 

trabalho, ocupadas, em geral, por dois funcionários cada. As salas são equipadas 

com uma mesa, computador, e telefone com ramal para cada funcionário. A 

instituição também conta com salas de reunião e com uma portaria, em que todos 

os visitantes devem se identificar, ter horário previamente agendado e aguardar 

serem chamados para entrarem na instituição. Nas salas de trabalho em que 

estive presente, a grande quantidade de material impresso como mapas, 

relatórios, e documentos, era visível. 

Atualmente, a SUDERHSA possui cerca de 250 funcionários e está em 

processo de abrir um concurso público para a contratação de pelo menos mais 

100 pessoas. É de reconhecimento geral, por parte dos interlocutores, a 

necessidade de maior estruturação da instituição no que se trata da contratação 

de mais funcionários ou apoio logístico e material para que a mesma possa 

cumprir as atividades que lhes são delegadas. Durante o trabalho de campo 

questionamentos sobre a falta de funcionários surgiram em diversos momentos, 

não só nas conversas informais com meus interlocutores, mas também em 

algumas reuniões: “como implantar o PLERH/PR sem funcionários para fazê-lo?”. 

Na regional de Toledo, por exemplo, a SUDERHSA conta com apenas dois 

funcionários para atender 10 municípios, de forma que um desses funcionários é 
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cedido pela Secretaria de Meio Ambiente. Na regional de Paranavaí, quatro 

pessoas são responsáveis por atender 26 municípios, sendo que dois desses 

funcionários são estagiários. Em Arapongas a situação é semelhante: são quatro 

funcionários para atender 80 municípios. Até mesmo o escritório de Curitiba, onde 

a grande maioria dos funcionários atua, sofre com a carência de funcionários, de 

acordo com as interlocutoras. Tais dados surgiram no trabalho de campo, durante 

as reuniões do Processo Participativo (que abordarei no próximo capítulo). No 

entanto, para a maioria dos interlocutores que trabalhavam nos escritórios 

regionais da SUDERHSA, a falta de funcionários não era problema, pois sua 

atuação estava mais ligada à concessão de outorgas para as regiões que 

atendiam, e não desenvolviam projetos (como o PLERH/PR), sendo essa função 

atribuída ao escritório de Curitiba. 

A necessidade de mais pessoas na equipe de funcionários é atribuída, 

pelas interlocutoras, ao fato de não haver contratações desde 1988. De acordo 

com elas, as pessoas ficam ligadas de 20 a 30 anos à instituição, de forma que 

muitos funcionários se aposentam durantes os anos e não são contratadas outras 

pessoas para substituí-los. A média de idade dos funcionários é de 55 anos, ao 

passo de que muitos, como minha própria interlocutora, tiveram acesso à 

SUDERHSA na época em que os concursos públicos eram ainda inexistentes. 

Ela, por exemplo, iniciou suas atividades como funcionária da SUCEAM, 

enquanto estagiária e sem concurso. A tentativa de suprir a demanda de mais 

pessoal, veio com a criação vagas temporárias, que envolveu, de acordo com as 

interlocutoras, um processo demorado e altamente burocrático. Uma das 

interlocutoras me relatou uma ocasião em que foram contratados 

temporariamente alguns funcionários, o que ela considerou como muito positivo, 

pois “trouxe sangue novo e as coisas funcionavam”. Mas depois de dois anos eles 

foram todos mandados embora em função do término dos contratos. Elas 

acreditam que além do grande número de aposentarias, são necessários 

funcionários novos, pois as pessoas com mais tempo na instituição “tendem a 

realizar um trabalho medíocre”. As informantes também identificam a burocracia 

estatal como algo que “atrasa” todos os processos, por isso as coisas “não 

andam”.  
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Uma das interlocutoras, ao final de uma das entrevistas, me contou que se 

sente frustrada trabalhando para o estado, pois, segundo ela, em uma empresa 

particular, se você faz um projeto bem sucedido você tem chance de crescer. 

Contudo, ela afirma que trabalhando para o estado, “você nunca é reconhecido e 

fica sempre no mesmo lugar”. Ela usa o exemplo do próprio PLERH/PR, que foi 

considerado pelo FNMA (financiador do PLERH/PR) um dos 20 melhores projetos 

financiados em seus 20 anos de existência, e que, apesar de todo esse 

reconhecimento do Plano, as coisas continuariam as mesmas para ela. 

Aqui, podemos perceber a construção da relação que as interlocutoras têm 

com o trabalho, marcada pela perspectiva da temporalidade. Ao mesmo tempo 

em que as interlocutoras relatam com orgulho que estão há 30 anos trabalhando 

com esse tema, revelam que os funcionários ligados à instituição há mais tempo, 

tendem a realizar um trabalho medíocre. Em outro momento, ainda destacam a 

“síndrome dos oito anos” e a grande instabilidade de instituições e projetos, 

suscetíveis às idéias dos diferentes governantes. Percebemos assim que, para as 

interlocutoras, a representação de estado está estreitamente ligada à noção de 

temporalidade, seja para qualificar seus trabalhos partindo na noção de 

experiência, para criticar o próprio aparelho estatal considerado altamente 

burocrático, ou para pensar as mudanças das épocas eleitorais.  

 

 

3.2   A COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 

(COBRAPE) 

 

 

A Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – COBRAPE está 

sediada à Rua Capitão Antônio Rosa, 406, Jardim Paulistano, SP, Capital, 

ocupando uma área útil de cerca de 600 m². No entanto, a empresa também 

conta com sedes em Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Betim, Brasília e 

Porto Velho. A sede responsável pelo PLERH/PR é a sede de Curitiba, a segunda 

maior depois da matriz em São Paulo. 
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Em Curitiba, a COBRAPE possui dois escritórios. Um deles está sediado 

na Rua Souza Naves e conta com uma equipe de 5 profissionais e 3 estagiários 

envolvidos com outros projetos. 

O escritório responsável pela elaboração do PLERH/PR está situado à Rua 

Professor Duílio Calderari no 270, Alto da XV. Esse escritório conta com 17 

funcionários entre técnicos, estagiários e equipe de administração. Desses 17, 14 

funcionários têm suas atividades ligadas diretamente ao PLERH/PR (produzindo 

relatórios, indo a reuniões, fazendo mapas, coletando informações, etc.), de forma 

que os outros três são da equipe administrativa, ou seja, todos os funcionários, 

com exceção daqueles vinculados às atividades administrativas, contribuem na 

elaboração do PLERH/PR. No entanto, vale destacar que o Plano não é de 

dedicação exclusiva, de forma que os funcionários da COBRAPE trabalham em 

diversos projetos simultaneamente. 

Esse escritório é ambientado em uma casa de dois andares e um porão. 

Ao entrarmos pelo primeiro andar, é possível encontrar uma sala de reuniões, a 

sala da administração, a sala do coordenador da COBRAPE – João – e também a 

sala de uma das técnicas responsável pela coordenação da maioria dos projetos - 

Natalia. Mais ao fundo desse mesmo andar, há mais uma sala em que outros 3 ou 

4 técnicos trabalham e a porta que leva ao porão, onde o responsável pela 

impressão e formatação dos relatórios atua. É também no porão que fica 

localizada a biblioteca da COBRAPE, que possui todos os exemplares dos 

documentos já produzidos pela empresa. A planta do segundo andar é divida em 

dois ambientes conectados por uma grande porta. Em um desses ambientes 

trabalham quatro estagiários e no outro, ficam os demais técnicos. Em todas as 

salas, com exceção da sala do coordenador da COBRAPE e da sala da 

coordenadora dos projetos, os funcionários trabalham em mesas ou balcões com 

computadores colocados em intervalos regulares um ao lado do outro, sem 

nenhum obstáculo físico (como divisórias) entre as pessoas. 

A faixa-etária entre os funcionários da sede da COBRAPE responsável 

pela elaboração do PLERH/PR é de 26 anos: o funcionário mais novo tem 18 

anos (estagiário) e o funcionário mais velho tem 33 anos (coordenador da 

empresa). A formação dos profissionais, em sua grande maioria, é na área de 
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Engenharia Civil ou Ambiental (oito dos 14 funcionários). Trabalham também na 

empresa três Arquitetas e Urbanistas, um biólogo, um engenheiro cartógrafo e um 

analista de sistemas. Dos 14 funcionários, sete tiveram acesso a empresa através 

da indicação de outras pessoas, enquanto as outras sete passaram por 

entrevistas. Em relação à experiência anterior, foi possível verificar que 10 não 

tinham nenhuma experiência ao entrarem na empresa e além dela (alguns 

funcionários tem ou tiveram dois empregos), contando com os quatro estagiários. 

Quatro pessoas (todos técnicos) têm experiência em outros empregos, mas 

apenas uma na área de políticas públicas. Os outros três atuaram como 

professores universitários simultaneamente com as atividades da COBRAPE.  

Destaca-se na COBRAPE, a alta circulação de funcionários. Tal fato é 

atribuído pelos interlocutores à informalidade dos contratos. Os funcionários 

ligados à COBRAPE são contratados enquanto “funcionários autônomos” e, 

portanto, não possuem carteira assinada ou benefícios, como seguro-saúde, vale-

transporte ou vale-refeição. Os contratos são feitos através de uma empresa 

terceirizada, que recebe os cheques de pagamento que vêm da sede da 

COBRAPE em São Paulo, desconta os impostos, e repassa o pagamento aos 

funcionários. Com exceção de dois funcionários que ocupam os cargos mais 

elevados na hierarquia da empresa (o João e a Natalia), que têm seus contratos 

via COBRAPE de São Paulo e têm suas carteiras assinadas, todos os outros 

funcionários trabalham nessa situação. 

O caso dos estagiários, no entanto, é diferente. Todos estagiam na 

empresa com carteira assinada, recebendo por hora trabalhada. A remuneração é 

calculada de acordo com uma tabela que leva em consideração o período em que 

o aluno cursa a faculdade e a área do curso. Os alunos da área de ciências 

exatas, como engenharia, por exemplo, recebem remuneração maior por hora do 

que os alunos da área de ciências humanas. Os estagiários que trabalham em 

dois turnos (manhã e tarde, por exemplo) recebem vale-alimentação e todos 

recebem vale-transporte. 

A ausência de pagamento de benefícios aos funcionários da empresa leva 

muitos deles a procurar outros locais que ofereçam melhores condições de 

trabalho, mesmo que a um salário mais baixo. Um dos interlocutores relatou que 
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“valia à pena” ser estagiário da empresa, principalmente em função do pagamento 

estar sempre em dia e ter vale-alimentação e vale-transporte. No entanto, depois 

de formado, ele começou a procurar por outra empresa que oferecesse mais 

“estabilidade”, porque iria se casar em breve. 

A COBRAPE, além do PLERH/PR, também atua em uma série de projetos 

ligados ao meio ambiente e aos recursos hídricos em âmbito estadual e federal. A 

quantidade de projetos vigentes faz com que a rotina da empresa seja muito 

dinâmica, ao passo de que diariamente a maioria dos funcionários trabalha em 

mais de um projeto. A baixa quantidade de pessoas também faz com que muitos 

dos funcionários viagem com freqüência para atenderem às reuniões; a 

disponibilidade para viajar é requisito para começar a atuar em diferentes projetos 

e se destacar dentro da COBRAPE. Da mesma forma, coordenar algum projeto é 

visto como grande mérito pelos funcionários: “O Rafa virou chefe!”. 

 

 

3.3  O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS (PLERH/PR) 

 

 

A definição dos documentos que seriam produzidos referentes ao Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, teve base na “Proposta de Serviços de 

Consultoria” realizada pela COBRAPE à SUDERHSA e também no Edital de 

Tomada de Preços 06/2005/SUDERHSA. Posteriormente, a publicação da 

Declaração do Escopo do projeto, realizado pela empresa consultora e datado em 

28/03/2006, descreveu qual seria o “produto” (como denominado pela própria 

COBRAPE) entregue à SUDERHSA, referente à elaboração do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. A seguir, está a Descrição do Produto do Projeto elaborada 

pela empresa, dentro da Declaração de Escopo:  

 

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO DO PROJETO 
O produto final deste projeto é o documento completo intitulado Plano 
Estadual de Recursos Hídricos, que será entregue em meio digital e em 
versão impressa, tudo de acordo com o anexo do Edital 
06/2005/SUDERHSA, intitulado Termo de Referência. 
(FONTE: COBRAPE, Produto Síntese A.) 
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Na seqüência desse mesmo documento, temos a empresa definindo qual 

seria a estruturação do Plano através de suas fases, os principais resultados que 

buscavam atender em cada uma delas, bem como os documentos que seriam 

produzidos marcando o seu término: 

 

TABELA 2 – ESTRUTURAÇÃO DO PLERH/PR 

FASES 
RESULTADOS 

PRINCIPAIS 
MARCO 

Consolidação do Plano 
de Trabalho 

Consolidar e fechar co o 
cliente os aspectos 

detalhados do Plano de 
Trabalho e da 
Metodologia 

Produto Síntese A 

Diagnóstico 

Levantamento de todos 
os dados e informações 

essenciais para as 
demais atividades do 

projeto. 
Consiste em detalhar os 

principais aspectos 
relacionados aos 

recursos hídricos do 
Estado do Paraná. 

Produto Síntese B 

Desenvolvimento do 
Plano Estadual 

Consiste na elaboração 
da versão do Plano para 

apresentação aos 
stakeholders. O principal 
resultado desta fase é a 

proposição inicial de 
programas no setor de 
recursos hídricos, bem 
como a realização de 

eventos para discussão 
dos mesmos. 

Produto Síntese C 

Consolidação do Plano 
Estadual 

Consiste na análise das 
contribuições recebidas 
e na sistematização final 

dos programas e do 
plano propriamente dito, 

em sua versão final e 
em seu documento 

síntese. 

Produto Final 2 e 
Produto Final 3 

Fonte: COBRAPE, Produto Síntese A. 
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É também na declaração de escopo que a empresa consultora determinou 

o tempo de conclusão do projeto no período de 18 meses, de forma que a 

execução do mesmo deveria estar de acordo com o Plano de Trabalho 

Consolidado, outro documento a ser elaborado com base na Proposta de 

Serviços de Consultoria, apresentada pela COBRAPE à SUDERHSA. 

(COBRAPE, Produto Síntese A). 

Essa primeira estruturação do PLERH/PR, realizada pela COBRAPE e pela 

SUDERHSA, se manteve enquanto orientadora do projeto até a conclusão do 

Plano. A relação dos documentos produzidos e denominados pela COBRAPE 

enquanto “produtos”, encontram-se a seguir: 

 

- Produto 1.1 - Diagnóstico das Demandas Hídricas e Superficiais (Definição 

do Balanço Hídrico). 

- Produto 1.2, Parte B – Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas 

Subterrâneas. 

- Produto 1.2, Parte C, Volume I – Avaliação e Proposição da Rede de 

Monitoramento Hidrometeorológica e de Qualidade da Água.  

- Produto 1.2, Parte C, Volume II - Avaliação e Proposição da Rede de 

Monitoramento Hidrometeorológica e de Qualidade da Água. 

- Produto 1.2, Parte D – Avaliação das Disponibilidades Hídricas, Eventos 

Críticos e Monitoramento do Uso de Recursos Hídricos. 

- Produto 1.3 – Avaliação Atual e Interferência Decorrentes do Uso e 

Ocupação do Solo.  

- Produto 1.5 – Diagnóstico da Dinâmica Social das Bacias Hidrográficas do 

Paraná. 

- Produto 2.1 – Regionalização da Gestão e do Monitoramento de Recursos 

Hídricos. 

- Produto 2.3 – Organização e Condução da Mobilização Social. 

- Produto 2.5 – Elaboração de Cenários. 

- Produto 2.8 – Avaliação do Processo de Mobilização Social. 

- Produto 3.1 – Análise das Contribuições Recebidas no Processo de 

Mobilização Social. 
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- Produto 3.2 e 2.2, Parte A e B - Sistematização de Programas e Diretrizes 

Estratégicas do PLERH/PR e Indicadores de Avaliação e Monitoramento do 

PLERH/PR. 

 

Os documentos citados acima foram produzidos e estão separados de 

acordo com a “fase” de elaboração: os designados pelo número 1 (por exemplo: 

Produto 1.2), correspondem à fase do Diagnóstico; aqueles que contêm o número 

dois (por exemplo: Produto 2.3), pertencem à segunda fase do PLERH/PR, 

Elaboração; e os que possuem o número 3 (por exemplo: Produto 3.1) fazem 

parte da fase de Consolidação do Plano, a terceira e última. Também houve a 

elaboração de outros produtos intermediários referentes ao PLERH/PR, no 

entanto, eles não foram disponibilizados ao público, pois de acordo com a 

SUDERHSA e a COBRAPE, são destinados “ao uso interno do Órgão Gestor”. 

Ressalta-se que tais documentos não foram produzidos de acordo com a ordem 

numérica utilizada; muitos deles foram elaborados simultaneamente. 

Podemos perceber que a maioria dos relatórios elaborados e 

disponibilizados são referentes à etapa do Diagnóstico (sete, entre os 13 do total). 

Na segunda etapa, pode-se observar a elaboração de quatro relatórios, de forma 

que um deles é referente ao desenvolvimento de Cenários. Neste relatório, houve 

o desenvolvimento de três cenários que, de acordo com o documento da 

empresa, foram caracterizados pela predominância de “algumas dimensões dos 

conflitos potenciais” (COBRAPE, Produto 2.5) relacionados à questão dos 

recursos hídricos em cada área do estado. Desta forma, três “dimensões básicas 

desses conflitos foram definidas”: (i) dimensão tecnocrática, na qual o 

componente técnico-econômico dos conflitos é predominante (ii) dimensão 

regionalista, na qual o componente espacial ou a localização regional é 

predominante, e (iii) dimensão política, na qual o componente político dos 

conflitos é predominante (COBRAPE, Produto 2.5). Essas dimensões deram 

origem a diferentes cenários que, utilizando algumas variáveis de acordo com a 

dimensão que estava envolvida, buscavam prever acontecimentos que poderiam 

envolver o estado no futuro em um plano cardeal, o exemplo que dou a seguir, foi 

relatado por um interlocutor:  
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FIGURA 3 -  DESENVOLVIMENTO DE CENÁRIOS 

Fonte: elaboração própria. 

 

Assim, a partir das diversas variáveis e como elas poderiam se comportar 

durante os anos surgiram, para cada uma delas, quatro possíveis cenários. Na 

figura podemos observar, no sentido horário (i) um cenário com maior população 

e abundância de água; (ii) um cenário com pouca população e abundância de 

água; (iii) um cenário com pouca população e pouca água, e; (iv) um cenário com 

bastante população e bastante água. Tal metodologia, de acordo com o 

interlocutor, é amplamente utilizada para a construção desses cenários e 

recomendada pelos especialistas em tal área. As variáveis são escolhidas de 

acordo com as dimensões levantadas. 

Os programas elaborados, referentes à etapa de Consolidação do Plano 

(também a terceira e última fase do mesmo) foram desenvolvidos a partir dos 

cenários. Assim, a equipe da COBRAPE e da SUDERHSA desenvolveram seis 

grandes programas e 26 sub-programas. Aqui faço menção a um dos sub-

programas desenvolvidos que é citado no decorrer do texto: dentro do Programa 

A denominado “Ações Estratégicas e de Base”, existe um sub-programa que 

busca o “fortalecimento da estrutura política voltada aos recursos hídricos”, 

através da “capacitação de agentes responsáveis pela condução política do 

SEGRH/PR”. 
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3.4  O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS E AS “INSTITUIÇÕES 

PARCEIRAS” 

 

 

Desta forma, já tendo a Diretoria de Águas da SUDERHSA enquanto 

coordenadora do projeto, e a COBRAPE definida enquanto empresa contratada 

para a elaboração do mesmo, o próximo passo foi realizar o levantamento de 

algumas instituições consideradas “instituições parceiras”. Tais instituições 

designariam entidades que colaborariam com a elaboração do Plano e seriam 

designadas para participar das “reuniões técnicas” de construção do mesmo8, no 

entanto, como veremos a seguir, nem sempre elas foram consideradas positivas 

para o processo, de acordo com os interlocutores. 

De acordo com a Gabriela, interlocutora da SUDERHSA, as “instituições 

parceiras” foram definidas em duas escalas: âmbito nacional e estadual. O 

convênio existente com o FNMA, também financiador do PLERH/PR, definiu as 

“instituições parceiras” em escala nacional, que seriam as mesmas designadas 

para contribuir com a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do 

estado de Santa Catariana e do Rio Grande do Sul9. Já em escala estadual, o 

processo foi diferente. De acordo com a Gabriela, foram levantadas as instituições 

que atuavam direta e indiretamente na área de Recursos Hídricos. Em seguida, 

tais instituições foram contatadas via e-mail e, assim, aquelas que responderam a 

tempo (antes da conclusão do prazo estabelecido pelo FNMA), entraram no 

PLERH/PR enquanto “instituições parceiras”. Em entrevista, a interlocutora 

também colocou que nem todas as instituições participaram em “igual 

quantidade”, no sentido de umas terem estado mais presentes durante o 

processo, e outras menos. Ela atribuiu essa questão ao fato do contato com a 

área de recursos hídricos variar de instituição para instituição, dessa forma, elas 

seriam “acionadas” para contribuir com o Plano de acordo com a necessidade do 

mesmo.  

                                                 
8
  Uma interlocutora revelou que as “reuniões técnicas” eram abertas para o público, no entanto, não havia nenhuma 

forma de divulgação. 
9
  A elaboração do PLERH do estado do Paraná iniciou juntamente com a elaboração do PLERH dos estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul através de um “Acordo de Cooperação Técnica”, mencionado no capítulo 1. Inclusive 
ocorreram reuniões entre os estados para a troca de experiências. No entanto, apenas o PLERH/PR foi concluído, 
nos outros estados ele foi cancelado. 
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Nesse sentido, a partir dessas informações, podemos verificar a existência 

de um modelo de Plano previamente estabelecido pela empresa consultora e pela 

contratante, em que as diversas linhas de participação das “instituições parceiras” 

seriam acionadas para fazerem parte da construção do Plano conforme a 

necessidade dos elaboradores surgisse.  

Gabriela, interlocutora da SUDERHSA, também observou que todas as 

instituições tinham muito interesse em participar e estavam dispostas a ajudar. No 

entanto, outro interlocutor por parte da COBRAPE, o João, afirmou que algumas 

das “instituições parceiras” acabavam “atrapalhando” o Plano, pois se recusavam 

a disponibilizar algumas informações. Nesse momento ele citou o exemplo da 

COPEL. Como um dos elementos do Plano é estabelecer a cobrança pelo uso da 

água e a COPEL já paga uma forma de compensação financeira denominada 

CFURH10 por esse serviço, ela não tinha interesse que esse elemento fosse 

instituído, por isso “só atrapalhou” o processo. Outro caso levantado, mas dessa 

vez por outro interlocutor, foi o da SANEPAR. De acordo com o que foi relatado 

por esse interlocutor, no início da elaboração do Plano em 2007, a SANEPAR 

havia se recusado a disponibilizar as informações atualizadas requeridas pela 

COBRAPE para os relatórios. Assim, a COBRAPE utilizou dados de 2004 nos 

relatórios, pois não tinha acesso às informações mais recentes e, para justificar o 

uso de tais informações, escreveram uma nota alertando os leitores que os dados 

eram de 2004. No entanto, segundo o interlocutor, depois do término da maioria 

dos relatórios e do Plano já estar na fase de conclusão, a SANEPAR “fez 

questão” de liberar todas as informações e “exigir” que elas fossem incorporadas 

aos relatórios. O interlocutor acreditava que a SANEPAR estava preocupada 

unicamente com a imagem que iria passar, já que os relatórios estavam 

praticamente prontos e a mudança nas informações não iria acarretar em 

nenhuma mudança nas conclusões e nos programas. 

 

*** 

 

                                                 
10

  A Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, ou CFURH, é o pagamento pela exploração dos 
recursos hídricos, realizado pelo setor de energia hidráulica. 
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Os processos sociais que permeiam a elaboração dos documentos 

produzidos e passam a organizar as pessoas e as práticas, ao mesmo tempo em 

que ordenam os diferentes tempos e ações dos indivíduos (como é possível 

perceber nos relatos dos interlocutores), sofrem influência da dinâmica das 

relações entre as instituições e, paralelamente, acabam fazendo parte de tal 

dinâmica. As “reuniões técnicas” mencionadas pela Gabriela, passam a ser 

também espaços de negociação de informações com as “instituições parceiras”. 

Assim, a existência de diversos interesses que, por vezes, são conflitantes, 

também é colocada em questão. 

Nesse sentido, o levantamento de dados, a negociação dos mesmos e do 

conteúdo dos relatórios, foi identificado por Gabriela como uma questão 

problemática durante o processo de construção do “diagnóstico” do PLERH/PR, 

que exigiu muito “esforço” para ser resolvida. Ela relatou que foram realizadas 

mais de 100 reuniões entre a SUDERHSA e as outras instituições que 

contribuíram, principalmente em função da necessidade de levantar dados que 

não estavam presentes em nenhum documento oficial, ao contrário do que havia 

sido previsto anteriormente. Também mencionou a existência de 150 técnicos do 

estado inteiro que contribuíram na construção do PLERH/PR e, atribuiu a esse 

motivo, a necessidade de tantas reuniões. A interlocutora concluiu afirmando que 

a elaboração do “diagnóstico”, primeira fase do PLERH/PR, se prolongou por 

quase três anos ao invés de seis meses, principalmente em decorrência desses 

motivos levantados.  

Sobre o processo de produção dos documentos, Gabriela relatou que, 

primeiramente, a elaboração dos relatórios competia à COBRAPE que, após 

prontos, os enviava para a SUDERHSA. Em seguida, a Coordenadora Executiva 

e o Coordenador Técnico do Plano realizavam a primeira revisão dos documentos 

verificando se o conteúdo se adequava ao que havia sido proposto, e se existiam 

erros (ortográficos ou referentes aos dados). O passo seguinte era devolvê-los 

para a COBRAPE realizar as alterações determinadas, quantas vezes fossem 

necessárias. De acordo com ela, esse movimento era bastante comum havendo, 

inclusive, relatórios com oito revisões. Após esse primeiro momento, ambas as 

instituições (COBRAPE e SUDERHSA) realizavam uma “reunião técnica” em 
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conjunto com os membros das “instituições parceiras”, para mostrar o resultado 

do documento. Nesta fase, a interlocutora disse que foi necessário ter muita 

paciência para discutir, pois cada um “achava que sua parte era a mais 

importante”. Desta forma, ela também afirmou que muitas reuniões ocorreram no 

sentido de rediscutir os relatórios com as instituições que haviam contribuído, “até 

agradar todo mundo”. A Gabriela relatou que muitas vezes, era necessário 

dialogar com as “instituições parceiras”, pois não era possível incorporar “tudo o 

que elas queriam”, apenas o que era “mais importante” para o Plano. A fala da 

interlocutora também nos mostra que “o que era mais importante” para o Plano, 

da mesma forma que sua estrutura e os documentos que seriam produzidos, 

foram definidos de acordo com o julgamento da COBRAPE e a SUDERHSA sobre 

o que elas acreditavam que deveria ser realizado. Isso foi determinado entre 

ambas instituições e se expressou no momento de elaboração dos relatórios, 

definindo quais seriam seus conteúdos e “o que era mais importante” no Plano. 

 Acredito que através desses movimentos de vai-e-vem dos documentos, é 

possível identificar certas áreas de tensão existentes entre as instituições e 

pessoas elaboradoras do Plano. Natalia, interlocutora por parte da COBRAPE, 

identificou que esses vários movimentos dos relatórios (que ocorrem tanto no 

sentido de discutir conteúdos, quanto no de levantar dados), tornaram o Plano 

“interminável”. De acordo com ela, “todo mundo quer mudar alguma coisa, 

adicionar ou tirar alguma informação em cada relatório, então tem que fazer 

reunião para cada mudança”. Em função disso, da mesma forma que a Gabriela, 

ela relatou a existência de relatórios na oitava revisão e, por isso, “a Gabriela 

ficou falando nas reuniões (do Processo Participativo de 2009) “foram mais de 

100 reuniões...””. A Natalia também citou outra implicação da relação entre as 

“instituições parceiras” e os elaboradores do Plano. Lembrou que o contrato da 

COBRAPE para o desenvolvimento do PLERH/PR acaba em Abril de 2010 (estive 

conversando com ela em Fevereiro de 2010), contudo, já estava sendo 

providenciado um “Termo Aditivo” para que o contrato não acabasse (apesar do 

Plano já estar pronto), pois existem muitos dados que precisam ser substituídos. 

A seqüência do processo de elaboração dos documentos, de acordo com a 

interlocutora da SUDERHSA, se dava quando todas as partes concordavam que o 
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relatório estava pronto e não precisaria sofrer mais alterações. Então, o 

documento era enviado à Câmara Técnica (CT) que, se o aprovasse, o 

apresentaria para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Mais uma vez, 

nesse processo, Gabriela identificava certas implicações que envolviam as 

“instituições parceiras”. Segundo a interlocutora da SUDERHSA, as reuniões 

realizadas na CT, (que fazem parte: SUDERHSA, SEPL, SEAB, CEDEA e 

OCEPAR) ocorreram em conjunto com todas as instituições parceiras (SEMA, 

IAP, SEAB, COPEL, SANEPAR, SEOP, SESA, ABRH, ABAS, MINEROPAR, 

COMEC, SEDU, ABES, UEPG). Assim, ao invés de estarem presentes apenas os 

representantes das instituições que compõem a CT, estavam presentes cerca de 

20 pessoas. Tal fato, de acordo com ela, dificultava a tomada de decisão durante 

as reuniões. Gabriela relatou que também havia sido acordado que não haveria 

votação nas reuniões, e o processo de decisão seria realizado através do 

estabelecimento do consenso entre os presentes. Gabriela afirmou que, dessa 

forma, “não teriam uns que concordariam e outros que não concordariam, todo 

mundo ia concordar em maior ou menor grau”. 

Outro interlocutor, por parte da COBRAPE, identificou problemas na 

construção do “consenso” entre os membros presentes na CT. De acordo com 

ele, todas as “instituições parceiras” têm objetivos diferentes que são expressos 

nas reuniões e nas posições tomadas. Desta forma, o estabelecimento de um 

consenso com a justificativa utilizada no discurso da SUDERHSA de ter um Plano 

“socialmente construído” através de um “pacto social”, acaba se tornando uma 

“distorção do socialmente construído”, pois aqueles que estão em minoria, se 

vêem obrigados a concordar com posições contrárias para o estabelecimento do 

consenso nos momentos decisórios. Nesse sentido, ele identifica que é 

necessário um “traquejo político” no momento do diálogo para lidar com essas 

situações.  

A necessidade de dialogar adequadamente, também é colocada pela 

interlocutora da SUDERHSA. Segundo ela, foi criado um programa dentro do 

Plano que busca capacitar os técnicos para discutir politicamente. Ela afirma que 

“às vezes os projetos não são aprovados, ou não são aprovados como deveriam, 

porque os técnicos não sabem discutir politicamente, as coisas que eles priorizam 
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são diferentes das coisas que os políticos priorizam”. Assim, ela também conta 

sobre a necessidade de conseguir discutir em “outro nível”, no “nível político”. 

Nesse sentido, a discussão em “nível político” é vista enquanto positiva, e 

passível de beneficiar o Plano como um todo. 

As categorias da “política” e da “técnica” também surgem no discurso da 

interlocutora em outro momento, quando ela aborda as reuniões com as outras 

instituições participantes. Segundo a Gabriela, durante as negociações e reuniões 

com as “instituições parceiras”, buscou-se sempre deixar a “politicagem” de fora, 

algo que ela vê enquanto prejudicial ao trabalho. No entanto, ela relata que nos 

encontros do Processo Participativo, foi inevitável que isso ocorresse, e “tiveram 

que abrir um espaço” para o secretário “falar e se promover”. Segundo ela, o 

Secretário de Meio Ambiente não teve ligação nenhuma com o Plano. Neste 

momento, a “politicagem” aparece enquanto algo que deve ser deixado de lado 

durante as reuniões, ao mesmo tempo em que em outro contexto (nas reuniões 

do Processo Participativo), aparece enquanto algo “inevitável” no meio “técnico” e 

que faz parte de todo o processo. O diálogo entre a “politicagem” e o Plano 

também aparece na fala de outro interlocutor. De acordo com ele, o Processo 

Participativo foi um “palanque político” e, apesar de apoiar a existência das 

reuniões, disse que elas não foram “realmente participativas”. Podemos notar que 

a percepção dos interlocutores sobre o papel da “politicagem” também difere: 

enquanto para a primeira, este era um processo “inevitável”, e que foi necessário 

“abrir um espaço” para a os políticos, para o outro interlocutor, o Processo 

Participativo foi permeado por questões políticas e pela “politicagem, se 

assemelhando a um “palanque político”. 

Já na visão da interlocutora Natalia, a “política” esteve presente durante o 

Plano todo, não só nas reuniões do Processo Participativo: nas discussões com a 

SUDERHSA para definir o Plano, com as instituições parceiras, nas “reuniões 

técnicas”, entre outros. De acordo com ela, essas instituições parceiras nem 

“funcionaram” direito, pois algumas delas “participaram até o fim, algumas não 

participaram nada, e outras só participaram no final”.  

 

*** 
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Procurei pensar neste capítulo, como o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos foi concebido pelos seus idealizadores: enquanto essencialmente 

técnico, estratégico e de gestão. A questão fundamental identificada durante o 

trabalho de campo foi a busca pela previsibilidade dos resultados a partir do 

desenvolvimento de “Cenários” do futuro, e de como lidar com eles a partir de 

“Programas”. Assim, de acordo com a Gabriela, o Plano contempla “o que fazer, 

como fazer, e quanto vai custar” para cada um dos cenários desenvolvidos. 

Paralelamente, tentei esboçar como a SUDERHSA e a COBRAPE desenvolveram 

os trabalhos do Plano, de acordo com o que “foi considerado mais importante” a 

ser feito, acionando diversas linhas de participação conforme fosse necessário.  

Desta forma, acredito ser possível observar como tais questões colocadas 

dentro do PLERH/PR tanto pela COBRAPE e SUDERHSA, quanto pelas 

“instituições parceiras”, se estabilizaram a partir do trânsito dos documentos entre 

as diferentes instituições e através das “reuniões técnicas”, que consolidaram os 

relatórios produzidos enquanto “técnicos”. Os movimentos que ocorrem entre os 

documentos no momento de sua elaboração, que envolvem não só as instituições 

que fazem parte do processo, mas também os órgãos de gestão dos recursos 

hídricos (como a câmara técnica e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos) 

são responsáveis por caracterizar o Plano enquanto “oficial” a partir do momento 

em que ele é aprovado junto à Câmara Técnica; paralelamente, ele também é 

consolidado enquanto uma política pública do estado e é estabilizado enquanto 

tal. Nesse sentido, também podemos observar o surgimento de documentos 

enunciados enquanto “técnicos” pelos interlocutores, a partir de um processo de 

construção permeado por questões políticas. 

Levantada enquanto um fator que pode colocar todo o Plano em risco, a 

“política” surgiu enquanto categoria no discurso dos interlocutores durante o 

trabalho de campo. De acordo com a Gabriela, a “síndrome dos oito anos” pode 

vir a mudar tudo, junto com as mudanças de governo, transformando muitos 

projetos em “projetos de gaveta”. Assim, temos o Plano concebido enquanto 

técnico, tentando englobar a política, através da “previsão” de como ela vai se 

comportar no desenvolvimento de um “cenário político”. Paralelamente, seus 
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elaboradores se vêem suscetíveis às “ações políticas”, a “politicagem” e a 

“síndrome dos oito anos”. Nesse sentido, se lembrarmos as colocações realizadas 

no Capítulo 2, temos o interlocutor João, olhando para essa instabilidade das 

instituições, afirmando que o PLERH/PR só seria consistente, se as instituições e 

o modelo em que elas são organizadas fossem consistentes e não mudassem de 

acordo com a proposta política de cada novo governante.  

A forma com que os interlocutores da SUDERHSA buscam resolver tal 

questão surgiu mais amplamente durante o trabalho de campo nas reuniões do 

Processo Participativo. No entanto, a Gabriela já havia relatado que o PLERH/PR 

designaria uma espécie de “manual” para os próximos anos, ou seja, ele 

determinava como todo sistema de gestão e acompanhamento dos recursos 

hídricos do estado deveria se comportar. Também procurei mostrar neste 

capítulo, portanto, a forma com que se buscou criar um projeto que não fosse 

virar um “plano de gaveta” e que durasse mais do que a “síndrome dos oito anos”. 

Um dos principais mecanismos para isso era a previsibilidade presente dentro do 

próprio Plano através dos cenários e programas. A outra questão, colocada pelos 

interlocutores, sobre como evitar que o Plano fosse “de gaveta”, estaria na 

participação da sociedade, como será abordado no capítulo seguinte. 
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4   ENTRE OS DIFERENTES DISCURSOS E A PARTICIPAÇÃO: AS 

REUNIÕES DO “PROCESSO PARTICIPATIVO” 

 

 

A Lei Federal n° 9.433/97 prevê em âmbito legal a elaboração de políticas 

públicas de recursos hídricos, bem como uma organização institucional formada 

por diversas entidades responsáveis pelo planejamento e gestão de tais políticas. 

É também a Lei Federal n°9.433/97 que originou a Lei Estadual n° 12.726/99 do 

Estado do Paraná que estabelece, entre outros aspectos, a obrigatoriedade da 

gestão descentralizada entre Usuários, Poder Público e Comunidade11 nos 

momentos de construção de políticas públicas de recursos hídricos. Tomarei 

como ponto de partida esse aspecto presente em ambas as legislações Federal e 

Estadual, para buscar explorar as primeiras reuniões referentes ao Processo 

Participativo do Plano Estadual de Recursos Hídricos através do olhar 

etnográfico. Focarei minha análise na observação de dez encontros públicos 

referentes a esse contexto específico, no sentido de fornecer um primeiro “esboço 

etnográfico” da participação popular na elaboração de uma política pública de 

recursos hídricos. Esses dez encontros ocorreram em duas rodadas de eventos, 

respectivamente nos meses Maio e Junho de 2009, e Março de 2010, cada qual 

com cinco encontros. 

Busco encarar os múltiplos aspectos das reuniões referentes ao “Processo 

Participativo” do Plano Estadual de Recursos Hídricos enquanto elucidativos para 

a compreensão das relações e significados que nelas estão postos. Ressalto que 

o caráter legitimador de todo o Processo Participativo surge no contexto não só 

através da fala dos interlocutores, mas também, nos documentos elaborados pela 

COBRAPE. Em tais documentos, o Processo Participativo representaria uma 

forma de “participação cidadã”, que também implicaria “no desempenho de um 

papel legitimador para todo o Plano Estadual de Recursos Hídricos”. (Produto 3.1. 

– Análise das Contribuições Recebidas, pág 10). John Commerford, em sua 

                                                 
11

  Podemos perceber nesse momento, a categoria de Comunidades sendo colocada no texto de forma análoga à de 
Sociedade Civil, utilizada na Lei Federal n° 9.433/97. 
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publicação “Reuniões Camponesas, Sociabilidade e Lutas Simbólicas” (1996), 

refletindo sobre reuniões realizadas no âmbito de trabalhadores rurais, encara a 

tais eventos como elementos de construção social, ao passo de que elas 

proporcionariam um espaço de socialização, passível de consolidar relações além 

da estrutura formal das organizações, colocando em evidência as diferentes 

posições e concepções presentes nas organizações e nos indivíduos presentes, 

além de também funcionarem como passagens para a legitimação. Os múltiplos 

significados que as reuniões podem tomar e expressar serão o fio-condutor desse 

ensaio. Darei especial atenção às colocações expressas pelos participantes e 

suas diferentes repercussões: integração, tensão e concordância, entre outros.  

Luis Abreu em “O Ritual e o Jogo” (2003), aborda a questão de encontros 

públicos dessa natureza (desta vez, contextualizados no congresso brasileiro) 

enquanto uma “justificativa pública”, em que haveria a possibilidade do 

estabelecimento de um “consenso” ao se consultar a opinião pública. Desta 

forma, acredito que ao observarmos cuidadosamente as reuniões do “Processo 

Participativo”, poderemos perceber elementos constitutivos de todo um processo 

social que, além de ser passível de elaborar políticas públicas, possui uma 

dinâmica de relações que perpassa e transparece nos momentos das reuniões a 

partir da tentativa de estabelecer um “consenso”, como nos fala Luis Abreu. A 

tentativa da confluência, por um lado, do saber “local” da população consultada, e 

por outro, do saber dos “técnicos” nessa etapa do Plano, almejando contribuir 

para um projeto em comum, nos indica como o pressuposto de um “consenso” 

através de reuniões públicas é buscado. 

O “Processo Participativo”, momento em que ocorreram as reuniões do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, faz parte da segunda etapa de elaboração 

do mesmo, que possui 3 fases: (I) Diagnóstico, (II) Desenvolvimento e (III) 

Consolidação. Na primeira parte de idealização do “Processo Participativo”, foi 

realizada pela empresa contratada (a COBRAPE) a identificação de um grupo de 

pessoas que foram classificadas como “atores sociais envolvidos”. Tais “atores”, 

na visão da COBRAPE, seriam “lideranças” e funcionariam como “agentes 

multiplicadores” do PLERH/PR, objetivando aumentar a interface entre o Plano e 

a sociedade. Esses “atores”, na visão da empresa, teriam um posicionamento 
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“estratégico” na esfera dos recursos hídricos (em função de estarem ligados à 

instituições e cargos em tal contexto), e seriam passíveis de atingir (no momento 

da divulgação) pessoas interessadas em participar do PLERH/PR, por isso foram 

designados enquanto “agentes multiplicadores” (COBRAPE – Produto 1.5;  

Página 10).  

Para tanto, foi realizado um levantamento das instituições presentes no 

estado, com o intuito de identificar os principais representantes entre as três 

categorias de divisão da sociedade estabelecidas também, pela legislação 

Federal e Estadual citada anteriormente: instituições governamentais, sociedade 

civil e usuários de recursos hídricos. Assim, juntamente com a COBRAPE, a 

SUDERHSA buscou dar forma a uma matriz institucional do estado do Paraná, 

que também faria parte da base dos momentos de participação popular. 

(COBRAPE - Produto 1.5; Página 9) 

Para atingir esse objetivo, a SUDERHSA retirou de seu banco de dados 

cerca de 2000 nomes de pessoas e instituições que algum dia estiveram em 

contato com a instituição. Na visão da empresa contratada, a COBRAPE, 

considerou-se que esta listagem “elencava representantes de instituições aptas a 

participar contributivamente do processo” (COBRAPE - Produto 1.5; Página 9). O 

passo seguinte foi realizar uma “filtragem” nessa lista: excluindo nomes repetidos, 

buscando eventuais informações faltando, e filtrando nomes cujos representantes 

estavam ligados a mais de uma entidade. 

Aqui, considero importante abrir um parêntesis. Para o desenvolvimento do 

PLERH/PR, o Estado do Paraná foi subdividido em 12 “Unidades Hidrográficas de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos” – UHGRHs (Anexo C). Essa categoria 

designa pequenos espaços territoriais determinados a partir de critérios técnicos 

(anteriormente utilizados pelas administrações municipais ou estaduais) e sócio-

econômicos (levantados pelos técnicos da COBRAPE). Tais critérios buscavam 

homogeneizar certas áreas do estado, se sobrepondo as linhas territoriais de 

município (Produto 2.3 – Página 9). Para o Processo Participativo, o estado foi 

novamente re-dimensionado, mas dessa vez, em cinco áreas denominadas 

“Regionais do Processo Participativo” (correspondentes as letras A, B, C, D e E) 

(Anexo D). Tais regionais surgiram da união de algumas UHGRHs, 
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correspondendo ao critério de proporcionalidade de território em relação às outras 

regionais, respeitando as bacias hidrográficas e limites municipais em que 

estavam inseridas. Dentro de cada regional, foi levantada uma “cidade sede” que 

receberia os encontros. Ela seria determinada a partir dos critérios levantados 

pela COBRAPE, a saber: (i) Relevância regional (ii) acessibilidade e (iii) infra-

estrutura de apoio para os eventos (COBRAPE - Produto 2.3; Página 13). Assim, 

Toledo, Paranavaí, Londrina, Curitiba e Guarapuava foram selecionadas para 

serem as sedes dos encontros.  

A divisão territorial das regionais (bem com os municípios elencados como 

sedes dos encontros) pode ser vista no mapa a seguir: 

 

 

FIGURA 4 – PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO PARA O PROCESSO PARTICIPATIVO 

Fonte: COBRAPE. Produto 2.3 - Organização e Condução da Mobilização Social - Revisão 2. 

 

Em seguida, após passar pelo processo de “filtragem”, os nomes 

remanescentes da listagem levantada foram separados por Regional do 

“Processo Participativo”, instituição e, mais tarde, foram classificados enquanto 

pertencentes à sociedade civil, usuários, ou poder público. Ao final dessa triagem, 

foram consolidadas diferentes listagens separadas por tipo de entidade (poder 
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público, sociedade civil ou usuários) para cada uma das cinco regionais 

(COBRAPE - Produto 1.5; Página 9).  

Em seguida, as pessoas dessa listagem tiveram seus dados tabulados 

através dos critérios de: município, segmento (exemplo: PPE - para Poder Público 

Estadual, PPM - para Poder Público Municipal) entidade (exemplo: IAP, Prefeitura 

de X, Secretaria X etc.) nome, cargo, endereço, email, telefone, e Unidade 

Hidrográfica a qual está localizado. Isso, para todas as cinco regionais 

(COBRAPE - Produto 1.5; Página 9).  

A elaboração de uma listagem com pessoas “em posição estratégica” 

(como se referiu a empresa no Produto 1.5) para participar do evento, remete a 

certa previsibilidade de quem iria estar presente nas reuniões e, de certa forma, 

do resultado das mesmas. O tratamento diferenciado dado às pessoas que 

compõe a listagem pode ser percebido no momento de divulgação, como 

trataremos adiante, bem como na ênfase à importância de sua participação por se 

tratarem de pessoas “aptas a participar contributivamente com o processo” (na 

categoria da própria empresa). Desta forma, a noção “estratégica” da empresa 

presente na hora da construção da listagem, bem como na hora da divulgação, 

parece buscar sempre a previsibilidade no resultado do Processo Participativo: 

um contexto em que a participação estaria aberta para todos, portanto, 

possivelmente imprevisível.  

A primeira rodada reuniões do Processo Participativo ocorreu em maio e 

junho de 2009, nas cinco diferentes cidades designadas enquanto “cidades 

sedes”. A segunda rodada de reuniões ocorreu já em março de 2010, nas 

mesmas localidades. 

 

 

4.1 A PRIMEIRA RODADA DE REUNIÕES 

 

 

Na seqüencia desse texto, analisarei cinco reuniões correspondentes aos 

primeiros encontros realizados durante o “Processo Participativo” do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, tomando como base, especialmente a reunião na 
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cidade de Curitiba. Tal fato decorre da maior importância atribuída ao encontro no 

município anteriormente citado, pelos próprios interlocutores. De acordo com eles, 

é em Curitiba em que a maior parte das “autoridades” comparece, fazendo com 

que o evento tenha maior destaque e atenção tanto no momento da organização, 

quanto na divulgação para os veículos de comunicação. Além desses fatores, 

vale destacar que foi no município de Curitiba em que o Plano foi elaborado. 

A seguir, está um quadro que demonstra a “cidade sede” correspondente a 

cada regional, e a data em que os encontros ocorreram. 

 

TABELA 3 – DATAS DOS ENCONTROS REGIONAIS (1a RODADA) 

REGIONAL DO 
PROCESSO 

PARTICIPATIVO 
SEDE 

DATA DE REALIZAÇÃO 
DO EVENTO 

A Toledo 26/05/2009 

B Paranavaí 27/05/2009 

C Londrina 28/05/2009 

D Curitiba 01/06/2009 

E Guarapuava 03/06/2009 
Fonte: COBRAPE, Produto 2.3, Página 24. 

 

De acordo com a COBRAPE, durante toda a primeira rodada de encontros 

do Processo Participativo, foram inscritas 857 pessoas, das quais 507 ou 59,61% 

se identificaram enquanto do Setor Governamental; 89 ou 10,39% se 

identificaram como pertencentes ao Setor Usuário, e; 261 ou 30,46% se 

identificaram de acordo com o Setor da Sociedade Civil12. Destaca-se que a 

terminologia designada para a descriminação das diferentes categorias de 

sociedade é a mesma utilizada pela empresa. 

Na tabela a seguir, temos o número de inscrições realizadas de acordo 

com cada cidade em que ocorreram as reuniões. A média de inscrições por 

município se aproxima de 172 indivíduos: 

 

 

 

 

                                                 
12

  As categorias colocadas em itálico são as mesmas utilizadas pela empresa nos documentos publicados. 
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TABELA 4 - N° DE INSCRIÇÕES 

REGIONAL DO 
PROCESSO 

PARTICIPATIVO 
SEDE N° DE INSCRIÇÕES 

A Toledo 181 

B Paranavaí 130 

C Londrina 208 

D Curitiba 169 

E Guarapuava 169 

TOTAL: 857 INSCRITOS 
Fonte: COBRAPE, Produto 3.1 Página 15. 

 

Há possibilidade de existirem participantes que não fizeram a inscrição, 

bem como participantes que se inscreveram pela internet e não compareceram no 

evento, portanto o número de “inscritos” pode não ser exato. Podemos perceber 

que o evento realizado em Londrina teve o maior número de inscritos, quase 80 a 

mais que em Paranavaí, local em que houve menos participantes. Ressalte-se 

também que Curitiba, a cidade onde há mais “autoridades”, como mencionado 

acima, foi a terceira cidade em número de inscritos, empatada com Guarapuava. 

Aqui, acredito ser necessário realizar uma ressalva. Durante o trabalho de 

campo percebi o surgimento de uma categoria que se referia exclusivamente a 

algumas pessoas convidadas para participar do Processo Participativo: as 

“autoridades”. Apesar dessa classificação não possuir aparentemente uma 

definição por parte dos elaboradores, pude notar que ela foi empregada às 

pessoas que realizavam discursos na abertura dos eventos e aqueles que 

possuíam cargos políticos, como deputados e prefeitos, por exemplo. Durante o 

Processo Participativo, essa categoria surgiu inúmeras vezes, como detalharei na 

etnografia. 

Também foram registradas pela COBRAPE, 147 “Contribuições Recebidas” 

de forma oral, escrita ou lida ou não no evento, através de ficha de contribuição 

ou pelo Site, distribuídas regionalmente de acordo com a tabela a seguir: 

 

 



77 
 

 

 

 

TABELA 5 - N° DE CONTRIBUIÇÕES 

REGIONAL DO 
PROCESSO 

PARTICIPATIVO 
SEDE 

N° DE 
CONTRIBUIÇÕES 

RECEBIDAS 

A Toledo 28 

B Paranavaí 27 

C Londrina 22 

D Curitiba 53 

E Guarapuava 17 

TOTAL: 147 contribuições 
Fonte: COBRAPE, Produto 3.1 Página 15. 

 

Curitiba foi o município em que houve mais “contribuições”, 53. Seguido por 

Toledo, Paranavaí, Londrina e Guarapuava. Podemos perceber que mesmo 

apesar de terem empatado em números de inscrições, os municípios de Curitiba e 

Guarapuava ocupam posições opostas no número de contribuições. Apesar de 

não ser possível indicar exatamente o motivo dessa disparidade, acredito que ela 

se deve em função de ser em Curitiba que há o maior número de funcionários 

tanto da SUDERHSA quanto da Secretaria de Meio Ambiente. Apesar de no 

relatório da COBRAPE que aborda esse assunto, estarem contabilizadas por 

setor, apenas as contribuições orais realizadas durante a reunião do Processo 

Participativo de 2009 (que foram 10 entre as 53 que houveram no total), é 

possível notar que a grande maioria delas (oito entre as dez) foram realizadas 

pela sociedade civil, o que contraria a proposição que eu havia feito 

anteriormente. No entanto, se levarmos em conta que existem 43 contribuições 

cujo setor, é impossível determinarem, talvez seja essa a razão. 

A divulgação das reuniões foi realizada em dois momentos. Primeiramente 

através de um convite oficial em formato de ofício, enviado para todos os nomes 

pertencentes a listagem mencionada anteriormente. Tais ofícios foram assinados 

pelo Secretário do Meio Ambiente do Estado, Lindsley Raska. Também foram 

enviados convites eletrônicos para essa mesma lista alguns dias antes da 

realização dos eventos, no sentido de reforçar o primeiro convite feito por meio do 

ofício. Além dessa divulgação mais pontual, em um segundo momento, foram 
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distribuídos cartazes e folders para as regionais da SUDERHSA buscando de 

abranger a população que não estava presente na listagem (COBRAPE – Produto 

1.5, Página 15; e Produto 2.3, Página 30). Esse outro material circulou dentro das 

sete regionais da SUDERHSA (localizadas em Arapongas, Cruzeiro do Oeste, 

Curitiba, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, e Toledo), que ficaram responsáveis 

por sua divulgação e distribuição.  

A organização desses eventos, que tiveram caráter público, foi de 

responsabilidade da empresa contratada para o desenvolvimento do PLERH/PR, 

a Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – COBRAPE, em 

conjunto com a SUDERHSA. No “Termo de Referência” que deu abertura ao 

Plano, estava previsto que a empresa contratada fornecesse o Coffee break e a 

filmagem das reuniões, de forma que todos os outros aspectos organizacionais 

ficaram como atribuição da SUDERHSA.  

Para atingir tais objetivos, analisarei a gravação de DVDs de todas as cinco 

reuniões ocorridas, bem como dois relatórios referentes ao Processo Participativo 

produzidos pela COBRAPE: Produto 1.5 - Diagnóstico da Dinâmica Social das 

Bacias Hidrográficas do Paraná e, Produto 2.3 – Organização e Condução da 

Mobilização Social13. Tais gravações foram realizadas por uma empresa 

profissional, contratada pela COBRAPE, para efetuar o registro áudio-visual dos 

encontros. Elas foram feitas no sentido de se tornarem um material documental, e 

serviram como base no momento da análise das colocações realizadas nos 

encontros. Meu acesso a tais DVDs veio através do contato com a COBRAPE, no 

momento em que expus meu interesse em realizar uma pesquisa sobre o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos do Paraná. Assim, a empresa cedeu cópias das 

gravações de DVD originais, bem como cópias em meio digital de relatórios 

produzidos sobre o tema do Processo Participativo para a pesquisa.  

Acredito que os Dvds não são capazes de reproduzir a experiência de ter 

participado pessoalmente dos encontros, no entanto, é possível ter um boa noção 

do ambiente físico ao passo de que as reuniões foram gravadas simultaneamente 

por duas câmeras, com duas angulações diferentes: uma da perspectiva da 

platéia, e outra ao lado da mesa. Infelizmente algumas das gravações estão com 

                                                 
13

  Tais relatórios estão disponíveis no site da SUDERHSA. 
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o áudio um pouco ruim e em alguns momentos também com imagens tremidas. 

No entanto, na maior parte das vezes, acredito que as gravações conseguiram 

proporcionar um relato adequado do momento dos encontros em si, ressaltando 

que elas não sofreram nenhum processo de edição; contudo, excluem todas as 

relações e conversas que surgiram do lado de fora dos auditórios. 

Os eventos foram realizados no período da tarde. A estruturação do 

cronograma a seguir, (retirado do Produto 2.3 – Página 27) foi determinada pela 

COBRAPE no momento de organização dos eventos, e mais tarde estabelecido 

enquanto base da programação de todas as reuniões nas Sedes Regionais: 

 

- 13:30 – Inscrições 

- 14:00 – Abertura Institucional 

- 14:30 – Apresentação do Conteúdo do PLERH/PR 

- 16:00 – Café  

- 16:30 – Debates: Contribuições, críticas e questionamentos  

 

Não foi possível levantar nenhum dado acerca dos critérios de escolha dos 

locais das reuniões nas Sedes regionais. No entanto, o secretário de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná, Lindsley da Silva Raska 

Rodrigues, em uma de suas falas, menciona a tentativa de levar os encontros 

para a “academia”, por isso a opção por auditórios dentro das universidades (no 

entanto isso não ocorreu tem todos os encontros). A partir das gravações, é 

possível perceber grandes similaridades na organização física dos locais em que 

os encontros ocorreram. Todas as reuniões foram realizadas em auditórios, onde 

o espaço entre as pessoas que compunham a “mesa” e os demais era bem 

delimitado. A “mesa” era o local reservado para as pessoas convidadas (também 

referidas como “autoridades”) realizarem seus discursos no momento da abertura 

(nos relatórios da COBRAPE, é utilizada a denominação de “mesa de honra” para 

esse momento inicial), ela ficava vazia no momento dos palestrantes exporem o 

conteúdo do PLERH/PR, e era novamente composta no momento dos 

questionamentos e contribuições (de forma que a composição da mesa também 

variava de acordo com o momento da reunião). A mesa ficava situada na 
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extremidade da sala, em um palco elevado em relação aos demais participantes, 

também possuía microfones para a fala das pessoas que a estavam compondo. 

Em cima do palco, também era possível observar a bandeira nacional, a bandeira 

do Paraná e a bandeira do município em que os encontros estavam ocorrendo, 

dando um tom de formalidade e oficialidade aos eventos. Ao início de cada 

reunião, também era tocado o hino nacional. Vale destacar que as três bandeiras 

eram exigidas pela SUDERHSA no momento de escolher os locais dos encontros. 

Os demais participantes, compondo uma espécie de público, se situavam em 

cadeiras espalhadas em intervalos regulares por toda extensão dos locais das 

reuniões, voltadas para o palco. Foi possível observar que os participantes 

usavam vestimentas de caráter formal, como sobretudos, casacos pesados de 

inverno de cor escura, com algumas exceções. Pode-se perceber que poucas 

pessoas jovens (na faixa etária entre 18 e 25 anos) compuseram o público, que 

em sua maioria era indivíduos do sexo masculino que aparentavam ter mais de 25 

anos. Todos pareciam familiarizados com a “etiqueta” que tais eventos públicos 

levam: aplaudiam após as falas, se levantavam para cantar o hino e faziam 

silêncio durante os discursos. Isso deu um caráter de organização e formalidade 

aos eventos, em que falas fora da hora ou não previstas, foram censuradas com 

“questões de ordem”. No total, foram registrados 857 inscritos em todas as cinco 

reuniões. 

A partir desse momento, tomarei como base a reunião que ocorreu na 

Regional D do Processo Participativo, na cidade de Curitiba. Contudo, buscarei 

contrastar tal reunião com as falas e informações presentes nos outros quatro 

encontros realizados. 

No município de Curitiba, o encontro foi realizado no Instituto Tecnológico 

SIMEPAR – Auditório Centro Politécnico da UFPR – Jd. Das Américas. Os 

participantes receberam uma pasta do evento contendo ficha de inscrição e ficha 

de contribuição, comum a todos os encontros. A ficha de contribuição levava o 

título: “Participação Pública na Elaboração do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos do Paraná”, logo abaixo havia um campo em que os participantes 

deveriam preencher a cidade em que a reunião estava ocorrendo. Em seguida, 

depois de preenchido o município da reunião, um segundo título dizia: “Ficha para 
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Contribuições Técnicas”, abaixo seguiam os campos de identificação dos 

participantes que continham: nome, setor (governamental, usuário ou sociedade 

civil, que deveria ser marcado com um X), instituição, endereço, telefones e e-

mail. O último campo anunciava: “Contribuições Técnicas” e era seguido por 16 

linhas em que o participante deveria expor suas contribuições. 

Participaram do evento em Curitiba 169 pessoas que lotaram o auditório, 

alguns participantes, inclusive, tiveram que ficar de pé ou sentados nas escadas, 

cenário que se repetiu em todas as reuniões da primeira fase do PLERH/PR. A 

abertura dos encontros foi sempre marcada pelo tom solene da mestra de 

cerimônias, também funcionária da SUDERHSA, que iniciou a reunião 

destacando as personalidades públicas presentes. Sua fala durante a reunião em 

Curitiba: “O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do 

Paraná, Lindsley da Silva Raska Rodrigues e o diretor Presidente da 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental – SUDERHSA, João Lech Samek, promovem esse encontro público 

regional, visando a discussão do Plano Estadual de Recursos Hídricos do nosso 

Estado” também expôs o caráter formal da reunião que se manteve nos 

momentos seguintes. Na seqüência, realizou uma breve definição do PLERH/PR, 

destacou seu financiador (o Fundo Nacional de Meio Ambiente), expôs a pauta da 

reunião, e realizou uma breve explicação sobre os encontros enfatizando a 

importância do PLERH/PR, enquanto “marco na história da gestão das águas”. 

Em seguida, abordou a forma que o momento de debate seria conduzido e a 

como as contribuições deveriam ser realizadas (por escrito, no microfone, ou pelo 

site da SUDERHSA). Essa fala inicial se repetiu nas reuniões de todas as 

regionais. 

Para dar continuidade aos eventos, a mestra de cerimônias seguia 

anunciando os nomes que iriam compor a mesa que, na sede de Curitiba, teve 

como participantes o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado 

do Paraná, Lindsley da Silva Raska Rodrigues; pelo diretor do Fundo Nacional de 

Meio Ambiente, Fabrício Barreto; pelo diretor Presidente da Superintendência de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA, 

João Lech Samek; pelo diretor Operacional das Águas, José Luiz Scrocaro 
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(também coordenador geral do Plano Estadual de Recursos hídricos); pela 

Diretora do Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Maria Arlete Rosa (que, 

neste primeiro momento, foi anunciada pela mestra de cerimônias como 

representante o setor dos “usuários” de recursos hídricos) e; pelo membro do 

Movimento Ecológico de Piraquara, Edson de Almeida (neste primeiro momento, 

apresentado pela mestra de cerimônias como representante da sociedade civil). 

Nota-se a menção das categorias de classificação da sociedade (usuários e 

sociedade civil) apenas no momento de apresentar os dois últimos participantes 

da mesa. A tentativa (por parte da organização) de ter sempre presente pelo 

menos um representante das categorias de sociedade civil, poder público e 

usuários é, então, explicitada pela mestra de cerimônias no momento de 

composição da mesa. Isso não ocorreu apenas no município de Curitiba, mas em 

todos os municípios em que as reuniões foram realizadas. 

Todos os membros da mesa, depois de apresentados, foram aplaudidos 

pelos participantes do encontro. Na seqüência, fez-se o registro da presença de 

Alcides Gato, coordenador de projetos do Fundo Nacional de Meio Ambiente. 

Também se agradeceu de forma mais geral a presença de todos, ressaltando os 

diversos secretários municipais de Meio Ambiente, os membros do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos – CERH, os membros do Comitê de Bacias, os 

membros representantes de entidades técnicas, os representantes de ONGs e 

bem como a presença de pessoas que fazem parte da categoria “sociedade civil”. 

Após esse momento, é tocado o hino nacional, todos se levantam para cantar. 

Destaca-se no município de Paranavaí a presença de uma orquestra de à base 

de sopro se apresentando durante a abertura do evento. 

A reunião prossegue em tom solene com a fala do diretor presidente da 

SUDERHSA, João Lech Samek. Ele se dirige a um púlpito localizado ao lado do 

palco, na mesma altura do público presente (da onde também falava a mestra de 

cerimônias), cumprimenta todos os presentes e inicia a leitura de seu discurso no 

microfone, que se repetiu em todas as reuniões. A partir de informações gerais, o 

diretor presidente da SUDERHSA aborda o Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

e fala da importância de envolver a sociedade no futuro das águas, mantendo 

sempre a entonação de leitura. O público presta atenção e faz silêncio durante 
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sua fala. No término do discurso, todos aplaudem e o diretor volta ao seu lugar na 

mesa.  

A mestra de cerimônias se dirige ao palanque púlpito mais uma vez, e 

convida para compor a mesa o Secretário de Meio Ambiente de Curitiba, José 

Antônio Andriguetto, (que havia acabado de chegar) representando o Prefeito de 

Curitiba, também é aplaudido pelo público. Em seguida, convida para falar a 

Diretora do Meio Ambiente e Ação Social da SANEPAR, Maria Arlete Rosa. A 

diretora fala da mesa, sem se levantar, e faz seu discurso em um tom um pouco 

menos formal do que até então estava sendo executado pelos participantes. Inicia 

cumprimentando todos pelo o que ela chama de “coroamento” do Plano, que seria 

apresentado nos momentos seguintes. Ela também questiona a classificação da 

SANEPAR enquanto “usuária” de recursos hídricos, reforça sua posição pessoal 

contrária a tal classificação, afirmando que a SANEPAR é uma empresa pública, 

portanto deveria ser classificada enquanto representante do Poder Público.  

Em seguida, é passada a palavra ao Diretor do Fundo Nacional de Meio 

Ambiente - FNMA, Fabrício Barreto. Neste momento, a mestra de cerimônias 

também enaltece que o FNMA é o financiador do PLERH/PR. O diretor inicia seu 

discurso falando que acredita estar fazendo parte de um momento “virtuoso” no 

que se diz respeito às políticas públicas em geral. Realiza sua fala em um tom de 

voz calmo, e baseia seu discurso em aspectos mais gerais do país. Suas 

considerações também são fortemente marcadas pelos elogios ao PLERH/PR, 

projeto que o diretor considera referência não só na área de recursos hídricos, 

mas também em outras áreas por ser um projeto “estruturador”. 

Na seqüência, a mestra de cerimônias passa a palavra para o Secretário 

de Meio Ambiente de Curitiba, José Antônio Andriguetto. O secretário enaltece a 

importância da existência de uma política pública de recursos hídricos que 

consulte a população em sua consolidação. Cumprimenta, em nome do Prefeito 

Beto Richa, a todos que contribuíram na elaboração do PLERH/PR e em seguida 

termina breve sua fala que durou cerca de 2 minutos.  

O próximo a falar, é o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

Estado do Paraná, Lindsley da Silva Raska Rodrigues. Ele agradece a presença 

de todos e menciona a tentativa de levar as Reuniões para a “academia” no 
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momento de escolher os locais das audiências públicas (fazendo referência ao 

aspecto físico). De acordo com o secretário, a academia é de grande importância 

ao passo de que ela era responsável por: “subsidiar o discurso dos eco-chatos e 

bio-desagradáveis que somos, porque contra a ciência não tem argumento”. 

Segue sua fala com considerações mais gerais sobre o meio ambiente e a 

dificuldade de estabelecer prioridades. Fala da importância das políticas públicas 

de recursos hídricos e de levá-las para discussão com a população. Ressalta a 

experiência em gestão e elaboração de políticas de recursos hídricos, e da 

importância da articulação e troca de experiências com outros países e estados. 

No encontro realizado em Guarapuava, desta vez falando sobre o Plano do 

estado de São Paulo, o Secretário menciona a importância de “beber dessa 

sabedoria que já foi implantada”, colocando assim, o conhecimento técnico (que 

para o secretário também se assemelhava ao conhecimento de dentro da 

academia) em uma posição privilegiada. O secretário fez sua fala a um tom de 

voz confiante, seu discurso foi o mais longo até então, e como todos os outros, 

também foi aplaudido ao final. Durante a fala do secretário, fica evidente a noção 

de da ciência enquanto conhecimento indisputável, ligado a um modo de fazer 

políticas públicas que se baseia em aspectos técnicos e, portanto, na visão do 

secretário, indiscutíveis. 

Após a fala do secretário da SEMA, a mestre de cerimônias agradeceu a 

presença de todos e desfez a mesa para dar início a apresentação do PLERH/PR. 

Esse primeiro momento da reunião, marcado pela modalidade de discursos com 

muitos elogios ao PLERH/PR, foi basicamente repetido em todos os municípios. 

Buscou-se, na composição da mesa nas diferentes regionais, convidar 

autoridades locais para discursarem, dando um tom de legitimidade ao evento, e 

ao mesmo tempo enfatizando os aspectos regionais.  A delimitação de uma 

listagem de pessoas pertencentes a entidades ligadas a SUDERHSA demonstra, 

de certa forma, a busca pela legitimação do Plano dentro da área de recursos 

hídricos entre os participantes considerados “técnicos”; paralelamente, a própria 

proposta da realização de um evento público, aberto a todos, e a presença de 

diferentes personalidades reconhecidas como políticas em nível regional e 

estadual, remete à legitimação do Plano frente a toda a sociedade. 
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No segundo momento das reuniões, a mesa permaneceu vazia para a 

apresentação do Plano que viria seguir com a projeção de slides. A mestra de 

cerimônias anuncia as falas da Engenheira da SUDERHSA Carla Mittelstaedt, 

também coordenadora do PLERH/PR; e do Engenheiro Carlos Eduardo Curi 

Gallego, coordenador da empresa consultora, COBRAPE. 

A coordenadora executiva do PLERH/PR realizou, em todos os encontros, 

uma fala praticamente expositiva, baseada nas três etapas de seu processo de 

construção: Diagnóstico, Desenvolvimento e Consolidação. Contextualizou o 

Plano legalmente e institucionalmente, mencionou a realização de mais de 100 

reuniões para a conclusão da parte de diagnóstico e deu ênfase ao caráter 

essencialmente técnico da primeira fase. Suas colocações foram realizadas em 

um tom de voz muito calmo e seguro, expôs os aspectos do PLERH/PR quase 

que didaticamente com a utilização da apresentação em Power Point14.  

Ao término de sua fala, Carla agradecia rapidamente os presentes e já 

passava o microfone para o coordenador da COBRAPE, Carlos Eduardo Curi 

Gallego que, usando da mesma apresentação de Power Point, dava início a 

exposição do conteúdo do PLERH/PR. Suas falas eram comuns a todas as 

reuniões, apenas com alguns ajustes de acordo com o município em que estavam 

sendo relaizadas. Destaca-se o grande entrosamento entre os dois participantes 

no momento das falas. 

Em Curitiba, o coordenador da COBRAPE, Carlos Eduardo Curi Gallego, 

iniciou a apresentação do conteúdo do PLERH/PR em termos mais específicos de 

acordo com o conteúdo dos documentos que foram produzidos, denominados 

pela empresa como “Produtos”. Ressaltou que o PLERH/PR já foi apresentado 

em outras três sedes: Toledo, Londrina e Paranavaí, no entanto disse que se 

sente mais a vontade falando em “um ambiente familiar”, pois segundo ele, era 

possível reconhecer a maioria dos rostos na platéia. Essa consideração evidencia 

a presença de uma grande parte dos participantes vinculada à “listagem” 

preparada no primeiro momento do Processo Participativo, ressaltando que eles 

também já eram pessoas vinculadas à área de recursos hídricos.  

                                                 
14

  A apresentação em Power Point, como os relatórios, também está disponível na internet.  
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Na seqüência, o coordenador falou da necessidade da articulação com 

outras instancias não só no nível “técnico”, mas também no nível “político”, pois, 

de acordo com ele, muitas vezes era necessário “influenciar os parceiros”, 

requerendo assim, um “traquejo político”. Nesse momento, pôde-se observar a 

tensão existente entre a esfera técnica e a esfera política que, de acordo com o 

discurso, acompanhou o desenvolvimento de todo o PLERH/PR. Tal tensão, de 

acordo com as falas tanto do coordenador da COBRAPE como na fala da 

Engenheira da SUDERHSA, se tornava evidente principalmente no momento em 

que o PLERH/PR era levado às instituições parceiras para ser colocado em 

discussão. De acordo com o Engenheiro da COBRAPE, diversas questões eram 

colocadas por ambos os lados e a integração das diferentes instituições (com 

diferentes visões) para a elaboração de um Plano Estadual de Recursos Hídricos 

comum a todos requeria, portanto, o “traquejo político” que o palestrante se 

referia.  

Seu discurso prosseguiu afirmando é necessário “capacitar técnicos” para 

elaborar documentos, “fazer gestão” e criar um “espaço institucional para 

discussão”, nesse sentido, ele propõe o fortalecimento das instituições através da 

integração da política estadual de recursos hídricos. Também destaca como 

ponto fundamental publicar documentos de diagnóstico das diversas situações 

dos recursos hídricos, para isso, volta à fala do Secretário Raska Rodrigues, e 

enfatiza a importância da academia na produção desses documentos. Em 

seguida, o coordenador da COBRAPE inicia a apresentação dos “programas” do 

PLERH/PR comparando-os com as estratégias romanas: “Se os romanos iam 

atacar no verão europeu, não iam levar pás para neve”. Aqui, considero 

importante abrir um parêntese: a primeira fase do PLERH/PR, o “diagnóstico”, 

citada anteriormente, levou a elaboração de uma série de possibilidades de 

acontecimentos futuros, denominados “cenários” pela empresa contratada, a 

COBRAPE. Para os “cenários” elaborados, foram levantadas algumas alternativas 

de como agir futuramente, tais alternativas foram denominadas “Programas”, e 

eram a esses “Programas” que o coordenador da COBRAPE se referia. 
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A fala de ambos os coordenadores totalizava cerca de 1 hora, e ao final 

foram muito aplaudidos em todos os encontros. Em seguida anunciava-se uma 

pausa de 20 minutos para, na seqüência, a participação ser aberta ao público. 

Quando as reuniões voltavam, foi possível perceber os auditórios 

consideravelmente mais vazios em todas as regionais, com cerca de metade de 

sua capacidade ocupada em contraposição ao momento anterior. Acredito que 

isso nos demonstra que a maioria dos indivíduos estava participando dos eventos 

no sentido de conhecer o que estava sendo realizado, e não de discutir as 

propostas, de forma que assim que a apresentação do Plano era concluída, a 

maioria ia embora. A mesa, então, era composta novamente para responder as 

colocações do público. Desta vez, no município de Curitiba, ela foi composta pela 

coordenadora executiva do PLERH/PR pela SUDERHSA, Carla Mittelstaedt; pelo 

Coordenador PLERH/PR pela COBRAPE, Carlos Eduardo Curi Gallego; pelo 

Coordenador geral de recursos hídricos - José Luiz Scrocaro; pelo Coordenador 

técnico do PLERH/PR - Enéas Souza Machado; e por Fabrício Barreto do Fundo 

Nacional do Meio Ambiente. Foram registradas no total 16 participações, das 

quais 10 foram colocações pelo microfone, e outras seis foram de forma escrita 

em fichas de contribuição. Logo no início desta ultima parte da reunião, o 

mediador da mesa anuncia: “São 17 horas, e nossa idéia é ir até 17:40, 17:45”.  

Neste momento de manifestação das opiniões dos presentes, foi também 

levantada uma questão de ordem, em que se definiu o tempo de 3 minutos para a 

realização das contribuições por parte dos participantes e 15 minutos para 

resposta da mesa. No momento de realização das contribuições também foi 

pedido pela mesa a identificação do participante ao microfone através do nome e 

da instituição que ele representava. Foi possível observar o controle de tempo 

diferenciado nas colocações, fato também que gerou protesto por alguns dos 

participantes como será colocado na seqüência. 

A primeira participante a falar se identifica como Laura, e membro do 

Comitê de Bacia do Alto Iguaçu/ Alto Ribeira, e também membro da SINDSEAB 

(Sindicato dos Servidores). Ela questiona o pouco envolvimento da sociedade civil 

na elaboração do PLERH/PR, e propõe a sua discussão em diferentes momentos, 

cada um deles envolvendo um dos seguimentos (sociedade civil, usuários, e 



88 
 

 

poder público). Questiona o pouco tempo de discussão (apenas uma tarde), e fala 

da necessidade de aprofundamento do Plano nas instâncias de micro-bacia. Sua 

colocação foi em um tom muito seguro e a participante mostrou muita 

desenvoltura em falar em público.  

Em seguida, a Engenheira da SUDERHSA Carla Mittelstaedt pega o 

microfone para responder. Sua fala é iniciada com a ênfase no tempo necessário 

para o diagnóstico ser realizado: “Eu só queria colocar, que quando começamos o 

diagnóstico do Plano Estadual, nós imaginávamos que faríamos em 6 meses, 

mas demoramos 2 anos”. Em seguida, enfatiza a dificuldade em juntar dados e 

realizar estudos em função da dispersão das informações. Continua com a fala: 

“Quando a Laura fala que a gente precisava ter discutido mais, Laura, você não 

imagina a quantidade de reuniões e discussões que fizemos para chegar nesses 

resultados do diagnóstico”. Nesse momento ela é interrompida pela Laura, que da 

platéia grita: “Mas eu gostaria de parabenizar os resultados! Quanto a isso não 

tem dúvida.” Carla rebate com: “Isso é bom ouvir, porque foram dois anos lutando 

para chegar nesses resultados”. Na seqüência ela fala que a elaboração do Plano 

foi acompanhada por diversos técnicos das instituições parceiras, e reforça a 

dificuldade de consolidar um relatório que contenha um consenso das diferentes 

visões de cada instituição, inclusive faz menção a um relatório que teve 7 

versões, pois era difícil entrar em acordo. No momento em que estava quase 

concluindo, um dos participantes da platéia pega o microfone e, apesar de ser 

censurado, continua falando em apoio a Carla: “Ela disse (referindo-se a Laura) 

que a sociedade civil não teve participação, mas ela (sociedade civil) é um dos 

representantes da Câmara Técnica”. Carla continua agradecendo ao participante 

da platéia (que pelo tratamento, parecia ser alguém familiar) e diz que a 

sociedade civil “acompanhou de perto o sofrimento” da elaboração do PLERH/PR.  

Na resposta da Coordenadora do PLERH/PR, Carla Mittelstaedt, como 

também em sua apresentação anterior, é possível perceber uma grande 

variedade de argumentos “quantificadores” no momento de montar seu discurso: 

mais de 100 reuniões, 2 anos de elaboração do diagnóstico, relatórios com 7 

revisões. Da mesma forma, a colocação do Secretário de Meio Ambiente que 

dizia que “contra a ciência não têm argumentos”, e que “devemos beber dessa 
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sabedoria”, dá início a construção de uma forma incontestável de enunciar o 

Plano. Esse modo de apresentar os dados, além do uso de palavras de peso 

como: “sofrimento”, “esforço”, “luta”, etc. torna sua argumentação difícil de 

contestar e, ao mesmo tempo, dá a ela um caráter de legitimidade tanto pelo 

“esforço” da equipe e acumulação (de reuniões, tempo, documentos), quanto pelo 

aspecto “científico” do PLERH/PR. 

O segundo participante que expôs suas colocações, foi o Rafael, do Grupo 

Ambientalista do Rio Iguaçu. Ele fez considerações sobre o Aterro do Caximba15 e 

o Rio Iguaçu em tom de crítica, pois essas questões não estavam presentes no 

PLERH/PR. Após passados 3 minutos, ao contrário de Laura, a outra participante, 

Rafael é censurado com a frase: “Está encerrando? Não temos muito tempo livre, 

Rafael”. O Rafael protesta, diz que suas considerações são importantes, continua 

a falar e diz que vai enviar suas questões em totalidade por e-mail, já que estava 

sendo censurado. Imediatamente após o participante se afastar do microfone, o 

mediador da mesa anuncia: “Só pedimos que façam perguntas curtas, para 

respostas igualmente curtas, para dar mais tempo para outros participarem”. Em 

seguida, por um participante da platéia, é levantada uma questão de ordem em 

que é decidido que diversos participantes irão fazer suas perguntas, e a mesa iria 

responder todas de uma só vez, até as perguntas acabarem. 

O próximo participante é um aluno da Universidade Federal do Paraná, 

elogia o PLERH/PR e acusa o “desemparelhamento” do Estado como 

responsável pela falta de informações e fala da necessidade de abordar a 

questão da agricultura. Em seguida registra que sentiu falta da fala do 

“companheiro” da sociedade civil no momento da abertura (comentário que não 

gerou nenhuma reação, inclusive não foi mencionado no momento das 

respostas). Agradece a atenção e senta em seu lugar. 

O último a participar da rodada de perguntas é um Membro da Secretaria 

de Saúde do departamento de Vigilância Sanitária, que aborda sem se levantar 

do seu lugar (ao contrário dos demais participantes), a questão do banco de 

dados. De acordo com o participante, o banco de dados deveria ser 

                                                 
15

  Aterro do Caximba recebe resíduos de 14 municípios da região metropolitana de Curitiba. Desde 2004 o Aterro está 
funcionando acima de sua capacidade, criando inúmeros problemas ambientais. 



90 
 

 

institucionalizado. Em seguida aborda a questão do turismo e afirma que o 

incentivo a tal ponto deve ser contemplado no Plano. 

Após o término de sua fala o mediador da mesa dá início a leitura de 

colocações realizadas por papel, pelas fichas de contribuição. A primeira pergunta 

escrita foi de uma participante representante da prefeitura de Rio-Negro, que 

questiona como serão resolvidos os conflitos em âmbito inter-estadual. A segunda 

pergunta por escrita é anunciada pelo mediador da seguinte forma: “Marcio 

Antonio de Moraes, da Prefeitura de Tijucas do Sul, que muito razoavelmente diz 

que tijucas já é manancial de abastecimento, e pergunta: o que eu recebo por 

isso? Na verdade é uma frase bem longa, mas resumidamente é isso. (...) Essa o 

Cadu (referindo-se ao coordenador da COBRAPE) tem na ponta da Língua!”. Se 

compararmos esse “resumo” da questão realizada pelo mediador, com a questão 

escrita (e transcrita a seguir), poderemos perceber significativas diferenças: 

 

“Tijucas do Sul será “futuro” manancial de Curitiba, e desde já tem 
muitos entraves no seu desenvolvimento (restrições), teria que ser 
mudado de “futuro manancial” para manancial, assim, os colonos da 
região poderiam ser beneficiados com ICMS ecológico e sendo 
remunerado com certeza cuidando desse “futuro” manancial. 
Pergunta: 
Que será feito a respeito desse assunto? 
Para preservar esse “futuro” manancial sugerimos receber!! É preciso 
estudar esse caso com cuidado, caso contrário esse manancial 
gradativamente vai ser degradado (exemplificando: extrema MG recebe 
de São Paulo para conservar a água).” 
Fonte: COBRAPE, Produto 3.1 Revisão 1. 

 

Apesar da disparidade entre a questão enunciada pela mesa e pela 

questão escrita em papel (Anexo E), o autor do questionamento não se 

manifestou. Percebe-se então, tanto no momento das falas (a respeito do controle 

de tempo), quando no pronunciamento das questões escritas, que certas 

manifestações são, de certa forma, contidas pelos participantes da mesa.  

As seis colocações realizadas na reunião de Curitiba (das quais quatro de 

forma oral e duas de forma escrita) começaram a ser respondidas pelo 

coordenador da empresa contratada COBRAPE, Carlos Eduardo Curi Gallego. 

Ele concorda com a falta de diálogo com a sociedade civil e diz que o Plano está 

tentando “olhar para essa questão”, por isso fala em abrir espaços institucionais 
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de discussão. Responde todos os pontos perguntados de forma muito segura. 

Quando continua a falar sobre a necessidade de participação da sociedade civil, 

lembra os participantes de que “hoje não estou como representante da sociedade 

civil, mas eu também sou sociedade civil. E acredito que nós, enquanto sociedade 

civil, esperamos o estado nos chamar para participar, ou só nos manifestamos em 

eventos que o estado cria”. Assim, acredita que o estado deve funcionar como 

facilitador, promover os meios para que aconteça, mas a sociedade deve se 

organizar e não só “se manifestar em eventos que o estado cria, como este”. Essa 

discussão sobre a participação da sociedade civil no PLERH/PR apareceu mais 

intensamente em outra regional, a de Londrina. 

Desta forma, apesar do encontro em Curitiba ter sido relevado pelos 

interlocutores por sua importância (no sentido de “autoridades” presentes), foi na 

reunião ocorrida em Londrina que se registrou o maior número de participantes 

inscritos. Em função dessa particularidade, irei dar ênfase às colocações 

realizadas pelos participantes nessa reunião em específico. 

Em Londrina, o Processo Participativo tomou lugar na Universidade 

Estadual de Londrina – UEL, repetindo, basicamente, o cenário descrito 

anteriormente. O auditório, na segunda parte do evento (em que eram realizadas 

colocações por parte dos participantes), estava com cerca de 2/3 de sua lotação 

inicial. No público, apesar das restrições impostas pela etnografia a partir de 

DVDs, foi possível observar (mesmo que de forma restrita) a participação de 

pessoas um pouco mais jovens do que nos outros encontros. 

A primeira colocação foi realizada por um participante identificado como 

Daniel, que trabalha com a educação ambiental “não formal” (como colocado pelo 

próprio). Ele dá seqüência questionando a formalidade do evento, partindo da 

perspectiva do que ele considera “formal” e “não formal”. Em sua fala, ele diz: 

“Nessa perspectiva “não formal” (...) eu queria contribuir com o debate que isso 

aqui é extremamente “formal”, o “formal” acaba excluindo boa parcela da 

população que têm dificuldades de lidar com o “formal”. Pela experiência do “não 

formal” desses 12 anos que por ano atendemos 4000 pessoas com o trabalho, 

(...) percebemos como é importante haver o investimento maior no “não formal”. 

(...) nessa questão muito fria, muito técnica, nós temos que investir (...) no “não 
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formal” para não acontecer o que o Cadu falou muito bem, que esta conversa está 

muito fraca, eu anotei essa sua frase (se direcionando ao Cadu), e a conversa 

está fraca por quê? Porque muitas pessoas hoje estão excluídas. (...) aí um 

desafio a ser lançado: como melhorar isso, para haver uma conversa mais forte e 

uma gestão que vai se reciclar. Se não fica apenas um lado, altamente 

“tecnificado”, em que muitos estão excluídos, e que até uma hora não vai servir 

para o usuário, a população que vai estar ausente, é um processo cíclico que 

realmente precisa ser pensado”. 

A fala do Daniel é interessante no sentido de ele entender a construção do 

PLERH/PR, sua implantação e gestão, realizada no nível “formal” sempre pelos 

mesmos indivíduos, criando o processo cíclico a qual ele se refere. Desta forma, o 

diálogo com o “não formal” seria uma forma de tornar essa esfera do “formal” 

acessível para a população que atualmente se vê excluída.   

A resposta às colocações do Daniel inicia com o agradecimento de sua 

colaboração pelo coordenador regional do PLERH/PR que, na seqüência, afirma 

estar diante de um grande desafio: “fazer com que a não-formalidade possa 

também se fazer ouvir, as pessoas não-técnicas. No entanto esse momento da 

fala do Cadu, por exemplo, é uma fala geral, aonde em todas as cidades em que 

eles estão passando, está havendo uma participação do povo em geral para que 

eles possam contribuir com o Plano. Isso que você falou é um desafio, e 

realmente você poderia estar sugerindo como a gente pode fazer no Plano de 

Bacia, que é mais regional.” O Cadu, em seguida complementa reforçando a idéia 

de que o “Plano de Bacia vai mais ao encontro com esse teu anseio, mas é 

estratégico para o Plano Estadual pensar em formas de fazer essa inclusão do 

“não formal”(...). Temos que ter em mente a complementaridade dos Planos”. 

A colocação realizada pelo Daniel a respeito de como criar diálogo entre o 

“frio” ou “técnico”, e as pessoas do universo do “não formal”, foi um ponto de 

questionamento que surgiu na fala de vários participantes em outros momentos. 

Pode-se entender, portanto, que na visão do Daniel, o processo havia sido pouco 

participativo em função do “técnico” e “formal”. A leitura realizada pelo 

participante, do Processo Participativo enquanto um momento de formalidade, e 

que, por essa característica excluiria uma série de indivíduos da esfera “não 
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formal”, coloca em questionamento a própria proposta de todo Processo 

Participativo, como colocado no documento produzido pela COBRAPE a respeito 

do mesmo: 

 

 

 

“O processo participativo é um movimento descentralizador que promove 
a oportunidade da população debater e apontar os problemas 
relacionados à água em sua região, bem como sugerir estratégias para 

uma gestão integrada e sustentável deste recurso. Constitui 
uma iniciativa estratégica, que possibilita o compartilhamento e a co-

responsabilidade no sucesso dos resultados, além de amplificar as 
chances de sucesso do PLERH/PR”. 
(Fonte: COBRAPE – Produto 3.1. Ênfase minha) 

 

Temos, de acordo com a própria definição do Processo Participativo pelos 

seus idealizadores, a idéia de descentralização da gestão dos recursos hídricos 

atuando paralelamente ao papel legitimador de tais reuniões (como visto 

anteriormente). No entanto, o questionamento dos participantes a respeito de todo 

processo vai em direção a como as contribuições das pessoas “não técnicas”, 

como colocado pelo Daniel, vão se “fazer ouvir”, como disse o coordenador do 

PLERH/PR. Ou seja, mais uma vez está em questão o diálogo entre a Sociedade 

Civil e o PLERH/PR, que é “deslocado” pelos coordenadores, para o âmbito do 

Plano de Bacia.  A fala do Coordenador regional do PLERH/PR que coloca a 

participação e o diálogo entre o “formal” e “não formal” no âmbito do Plano de 

Bacia (idéia reafirmada pelo Cadu) que tem a abrangência mais regional que o 

PLERH/PR, dá inicio a outra questão: a diferenciação entre as atribuições do 

“Plano de Bacia” e “Plano Estadual”, que surge nos momentos seguintes. 

Uma das participantes identificada com Sirlei, professora do departamento 

de Biologia da UEL, se dirige até o púlpito localizado ao lado da mesa para 

realizar sua fala. Ela diz que atua na Bacia do Rio Tibagi há vinte anos e participa 

de todas as discussões que surgem sobre o contexto, por esse motivo muitos a 

conhecem. De acordo com ela: “essa discussão é bastante interessante (...) é 

aquilo que o Daniel colocou, é uma situação que a gente não tem como saber se 

essa contribuição vai ser realmente aceita, englobada, por que a gente participou 

e tem acompanhado todas as discussões que tem acontecido no estado, como foi 
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a Conferência do Meio Ambiente, que nada daquilo que foi sugerido, (...) foi 

aproveitado. Então a gente tem uma preocupação, mas mesmo assim, sempre 

acho que essa discussão tem proveito.” De acordo com ela, também foram 

entregues vários documentos com pareceres de pesquisadores da UEL sobre a 

Bacia do Rio Tibagi para as Agências de Bacia, Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos, Secretarias e governo que, segundo ela, viraram “lixo” e não houve 

resposta. Nesse sentido, ela pede para a SUDERHSA exigir uma resposta desses 

órgãos do governo a respeito desses documentos. Na seqüência, a participante 

afirma que “a apresentação foi impecável, (...) é muito bonito dizer que tem 

cenários robustos”, mas diz que exige uma resposta aos documentos enviados, 

que ela “não vai mais dar de graça (documentos) como ela já havia dado”. Ao final 

de sua fala, Sirlei foi muito aplaudida pelos outros participantes. 

Os documentos que a Sirlei estava se referindo são estudos realizados por 

ela em conjunto com outros professores e alunos da UEL a respeito da Bacia do 

Tibagi, contemplando a fauna e a flora da Bacia. A professora Sirlei é estudiosa 

da ictiofauna do Tibagi por cerca de 20 anos, como ela mesma colocou, e é 

também atual coordenadora do programa de pós-graduação da UEL, portanto, 

uma “cientista” da universidade. Fazendo uma regressão para a abertura do 

evento em Curitiba, temos o Secretário de Meio ambiente, Lindsley Raska 

Rodrigues, dando ênfase à academia como um dos principais meios de produzir 

conhecimento científico contra o qual, de acordo com sua opinião, “não tem 

argumento”. Na fala de Sirlei, percebemos que mesmo os cientistas e acadêmicos 

passíveis de produzir o “conhecimento científico” que é visto pelo secretário como 

indisputável, são excluídos do processo de formulação de políticas públicas pelo 

estado. Desta forma, além de exigir que a participação fosse de fato, eficaz no 

processo, Sirlei mencionou a tentativa de contribuir com o trabalho realizado pelos 

órgãos governamentais produzindo uma série de documentos científicos que 

viraram “lixo”.  

A resposta da mesa, direcionada a Sirlei, inicia com “Bom, primeiro queria 

dizer que nem sempre todas as coisas a gente pode, mas a grande maioria a 

gente tenta atender”. Em seguida, o representante da mesa diz que irá fazer o 

possível para dar encaminhamento aos questionamentos da Sirlei. O 
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Coordenador do PLERH/PR pega o microfone e afirma que é necessário abrir 

espaços institucionais para discussão e que “estamos aqui para recolher 

contribuições”. Neste momento é interrompido por uma participante na platéia, 

cuja colocação não foi possível ouvir, e segue respondendo “não é que os nossos 

ouvidos estão fechados, mas talvez os fóruns não estejam consolidados, não 

acho que os ouvidos estão fechados, eu acho que faltam espaços institucionais 

efetivos para discutir, o Plano se preocupa com isso, também acha que tem uma 

carência, falta fórum para discutir esse assunto, não é este aqui o fórum, aqui a 

gente veio apresentar o diagnóstico, o fórum é discutir a questão A, B, C... E o 

Plano diz onde esses fóruns devem ser criados”. Em sua fala, o coordenador do 

PLERH/PR evidencia a necessidade da criação de “espaços institucionais” para 

que as políticas públicas de recursos hídricos possam ser colocadas em debate; 

ao mesmo tempo ele afirma que as reuniões do Processo Participativo são 

momentos de “apresentação” do PLERH/PR, e que os aspectos regionais devem 

ser discutidos nos Planos de Bacia. O Plano Estadual, segundo ele, indicaria em 

quais locais deveriam ser criados espaços para que a discussão acontecesse.   

Na seqüência da reunião, um dos participantes do público, ao microfone, 

levantou a questão da construção de hidrelétricas na Bacia do Tibagi. A mesa 

então, no momento da resposta, afirmou que a questão das hidrelétricas é 

atribuição do governo federal, e independe do parecer do Plano Estadual. Uma 

das participantes identificada como Maria Josefa, “pulando” a ordem de falas (e 

afirmando que iria apenas complementar as colocações feitas pela mesa), falou 

ao microfone demonstrando certo desconforto em relação a essa posição: “O 

plano energético vem de governos anteriores, e ele realmente era algo muito 

diferente do que se espera hoje do Brasil, (...) e o Brasil precisa ser inovador. 

Parabéns a todos, sem dúvida nenhuma neste trabalho (...) existe uma evolução 

muito grande. Só que nós somos da Bacia do Tibagi, e queremos discutir a usina 

Mauá16 agora. E antes, nós queremos o Plano de Bacia. É preciso que nós 

resolvamos os conflitos, (...) é como ter uma casa desorganizada, vou fazer uma 

coisa primeiro para depois organizar – não dá. A bacia existe, temos problemas 

                                                 
16

  A usina Mauá está atualmente em construção no rio Tibagi, entre os municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira. 
Estão sendo levantadas muitas questões a respeito de sua construção tanto em âmbito econômico quando em 
relação aos impactos ambientais que ela irá causar. 
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ambientais sérios no local, conflitos humanos, conflitos de contaminação, temos 

conflitos sérios que devem ser resolvidos. A gente só pede que nos ouçam, que 

nós possamos discutir um pouquinho antes que o Plano possa ser colocado em 

ação, (...) que o Plano possa ser implementado, com Lei regulamentada, para 

vocês terem segurança que todo trabalho de vocês não vai ser em vão, e aí, 

possamos discutir um pouco melhor se a usina Mauá é conveniente ou não aqui 

na nossa Bacia. A gente tem que discutir isso. Não podemos implantar para 

depois ver que foi um problema enorme. É só isso que estou pedindo”. Após sua 

fala, a participante foi muito aplaudida. No entanto, a mesa não respondeu sua 

indagação e passou o microfone para a realização de outra pergunta que foi 

respondida. Durante a resposta, pode-se observar que a Maria Josefa foi embora 

da sala juntamente com a Sirlei, que tinha realizado o segundo questionamento 

durante a reunião. A fala da Maria Josefa evidencia a falta de “espaços 

institucionais”, como colocado anteriormente, para que questões colocadas como 

importantes para região sejam discutidas. A tentativa da participante de “se fazer 

ouvir”, no entanto, é ignorada pela mesa, porém, conta com o apoio dos outros 

participantes durante o evento, que evidenciam a dúvida de como podem 

contribuir para o debate.  

A fala da Laila, da ONG MAE, também vai em direção à colocação da 

Maria Josefa: “Parece que o Plano Estadual acaba agindo em um plano mais 

abstrato, a gente fica aqui tentando colocar questões mais concretas mais pouco 

vão contribuir. Então pra gente entender como vamos poder contribuir, queria 

saber se o Plano Estadual pode estabelecer algum prazo para o Plano de Bacia 

(...) e se pode prever como diretriz, que empreendimentos hidrelétricos podem ser 

realizados antes do Plano de Bacia”. A resposta da mesa diz que o Plano 

Estadual não pode estipular prazos para o Plano de Bacia, pois busca o 

planejamento em longo prazo. O PLERH/PR só estipula os locais em que se deve 

agir com mais urgência.  

Nesse sentido, podemos perceber as colocações do público direcionadas à 

investigação de qual seria a efetividade daquele momento de participação na 

construção do Plano Estadual, não obstante, qual seria a proposta da realização 

de Processo Participativo, já que suas colocações eram levadas para o âmbito 
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regional. Desta forma, criou-se uma confusão sobre o “local” que a participação 

ocuparia dentro dos Planos (Estadual e de Bacia) e onde ela deveria se 

manifestar: enquanto os participantes do público exigiam ser ouvidos levantando 

questões que consideram relevantes e questionando se, de fato elas o seriam, as 

pessoas presentes na mesa deslocavam a participação e as questões para o 

âmbito regional, enquanto atribuição do Plano de Bacia.  

Ao final do encontro, a Coordenadora do PLERH/PR, Carla, ao microfone 

fala: “Só queria fazer uma colocação. Pela nossa lei, o Plano Estadual não 

precisaria ter uma consulta pública. Quando nós começamos a elaborar o Termo 

de Referência, por orientação principalmente do SRHU foi pedido que fizéssemos 

essa conversa, que nós discutíssemos ele (o PLERH/PR), o que nós da 

coordenação concordamos. Por isso iniciamos dizendo que esse seria o momento 

mais importante do nosso Plano, em que estaríamos discutindo regionalmente e 

trazendo as contribuições para dentro do Plano. Nós mandamos mais de 3.000 

convites (...) só faltou tambor, fumaça (...). Teve um participante que disse que 

recebeu 15 convites (...) quanto mais gente participasse dessas reuniões, maior 

seria o sucesso e maior a chance de termos um Plano que fosse legítimo. Nós 

queríamos um Plano de Estado. Porque não interessa o que for acontecer daqui 

pra frente, um (Plano) que pudesse realmente orientar a política de gestão dos 

Recursos Hídricos no Paraná. Então todas as contribuições recebidas nos 

encontros vão passar por uma análise, e elas vão ser incorporadas ao Plano 

Estadual, e vão ser encaminhadas para os Planos de Bacia em elaboração (...). 

outra questão que eu queria colocar, a professora que eu não consigo recordar o 

nome (a Coordenadora do Plano estava nesta hora se referindo à Sirlei) disse 

assim: “a gente nunca tem um retorno”. Não sei se ficou claro,(...) sobre esses 

programas, vocês falaram “vocês podiam ter detalhado mais” (...) de que 

adiantaria trazer todos os programas prontos e dizer: “os programas são isso e 

isso aí”? Pra quê? Então a gente ficava em Curitiba e nem tinha vindo aqui. (...) É 

que existe uma confusão muito grande de até onde vai um Plano Estadual, onde 

começa o Plano de Bacia e até um Plano Municipal. O termo de referência a 

gente fez 6 versões, no primeiro a gente queria resolver o problema do Estado 

Inteiro. (...) nós vamos voltar em outubro, e todos aqueles que participaram todos 
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vão poder ver e cobrar se o que foi colocado nós copilamos e anexamos ao 

Plano. E o que não tiver a gente vai dizer: “olha, isso foi encaminhado para o 

Plano de Bacia”. (...) Eu acho que a gente está dando uma abertura, por vontade 

nossa muito grande, e quanto mais pessoas tiverem participando, mais chance de 

sucesso a gente tem”. 

Podemos perceber na fala da Carla o entendimento da participação dentro 

do Plano, realizada através do Processo Participativo, enquanto algo “concedido” 

pelos coordenadores do PLERH/PR mesmo apesar de na legislação Estadual e 

Federal, a gestão tripartite entre Sociedade Civil, Usuários e Poder Público, estar 

prevista. Quando ela afirma, logo no início de sua fala, “Pela nossa lei, o Plano 

Estadual não precisaria ter uma consulta pública” isso se torna muito evidente. 

Temos também, de certa forma, a noção do Plano e da participação enquanto 

uma grande “dádiva” de seus elaboradores para o restante da sociedade. Nesse 

sentido, podemos notar o significado das reuniões visto sob outra perspectiva: 

enquanto um momento de “participar contributivamente com o processo” como 

colocado pela COBRAPE nos documentos, porém, permitida pela coordenação 

que teria dado “uma abertura (...) muito grande” por vontade própria. Na resposta 

da Carla, também houve a menção de que as reuniões seriam o “momento mais 

importante do Plano”, pois “estariam discutindo regionalmente e trazendo 

contribuições”, no entanto, mesmo as contribuições realizadas pela academia não 

foram incorporadas, como questionou a professora Sirlei. 

O impasse existente entre o Plano Estadual e o Plano de Bacia, também 

surgiu enquanto algo crucial na conversa com os interlocutores após as reuniões, 

durante o término de elaboração do PLERH/PR. Esses momentos foram 

entendidos pelos interlocutores como a não compreensão do que era o Plano 

Estadual por parte do público, e tiveram desdobramentos no próprio Plano, como 

veremos adiante. 

O discurso de encerramento em Londrina, que aconteceu logo após a fala 

da Carla, foi realizado por outro coordenador do Plano por parte da SUDERHSA, 

José Luis Scrocaro, que evidenciou porque a participação seria tão importante: 

“Se for um Plano só de Governo, corre risco de ser de gaveta ou de prateleira”, 

pois, de acordo com ele, “quanto mais participação, mais ele é implantado”. O 
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discurso foi todo realizado no sentido de ser uma “injeção de ânimo”, como 

referido pelo próprio Scrocaro, para que as pessoas não desistissem de participar, 

pois, de acordo com ele, o Plano é da “sociedade paranaense”.  

O encerramento das reuniões acontecia sempre com um discurso 

agradecendo a participação de todos os presentes realizado em tom solene como 

o de abertura, e era feito pela mestra de cerimônias ou algum representante da 

mesa. Era também ressaltada a presença de algumas pessoas reconhecidas 

como “autoridades” pelos membros da mesa e se afirmava que as contribuições 

eram essenciais para a construção do PLERH/PR. Neste momento, a maioria das 

pessoas já havia ido embora, e os auditórios em que as reuniões ocorreram se 

encontravam consideravelmente com menos participantes. Ao final dos 

agradecimentos, todos os participantes aplaudiam. Não foi possível observar a 

movimentação entre as pessoas que aconteceu após o encerramento das 

reuniões em função da filmagem ter sido interrompida ao final do último discurso. 

Da mesma forma, não foi possível observar os momentos que precederam as 

reuniões e nem o coffee break.  

Acredito que as filmagens realizadas das reuniões oferecem um relato 

exato das mesmas durante o momento “oficial” em que elas ocorreram. Isso 

porque as câmeras começaram a gravar no instante da abertura e pararam logo 

depois do discurso de encerramento. Tudo o que aconteceu naquele momento de 

“oficialidade”, foi registrado pelas câmeras no sentido de servir como material de 

embasamento para o relatório sobre o Processo Participativo e seus “resultados” 

(como colocado pela COBRAPE), que foi produzido nos meses seguintes. Apesar 

de ter tido acesso ao mesmo material utilizado na escrita dos documentos oficiais 

elaborados pela COBRAPE, acredito que para a pesquisa etnográfica os DVDs 

não são suficientes. As conversas paralelas, as impressões e expressões das 

pessoas que só podem ser apreendidas estando no mesmo local que elas, estão 

excluídas dos relatos oficiais. Assim, acabam também sendo excluídas das 

gravações e, conseqüentemente, dessa etnografia. No entanto, levando isso em 

conta, é importante observar nos momentos registrados, como certas posições e 

argumentos são colocados e expressam as diferentes relações que podem ser 

construídas ou estão ali explícitas entre o “formal” e o “não formal”, entre os 
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“técnicos” e “não-técnicos” ou entre o “governo” e a “sociedade geral”. Ou seja, 

como essas duas esferas interagem na oficialidade.  

 

 

 

4.2 A MUDANÇA DE PERSPECTIVA ENTRE AS DUAS RODADAS DE 

REUNIÕES 

 

Foi no intervalo entre a primeira e a segunda rodada de reuniões do 

Processo Participativo que realizei a maior parte do trabalho de campo desta 

pesquisa. Portanto, além de ter utilizado um método diferente do que nas 

primeiras reuniões (que foram etnografadas a partir de DVDs), pude dar atenção 

especial à preparação dos encontros da segunda rodada, principalmente em 

função de estar em campo nessa época. Isso aconteceu não só nos momentos 

que precederam os eventos (em que pude observar como a parte “operacional” 

de todas as reuniões funcionava), também tive a oportunidade de conversar com 

os interlocutores sobre suas expectativas e impressões a respeito das reuniões, 

tentando entender a percepção que eles tinham daquele momento. A conversa 

com interlocutores a respeito do Processo Participativo foi fundamental para a 

compreensão de aspectos que eu até então ignorava e que não estavam 

presentes nos relatórios nem filmagens, material que eu tinha acesso até então. 

Foi no momento entre as duas rodadas de reuniões que o Processo Participativo 

adquiriu uma nova “forma”, diferente do modo com que ele havia sido idealizado 

no inicialmente. É, portanto, a diferença na proposta das duas rodadas de 

reuniões (que surgiu nesse espaço de tempo) que irei abordar a seguir. 

Primeiro fato que destaco no período de dez meses que sucederam entre 

as duas rodadas de reuniões, é a mudança de datas para a ocorrência dos 

eventos. Como vimos anteriormente na etnografia realizada a partir dos DVDs, as 

segundas reuniões estavam previstas para ocorrer no mês de Outubro de 2009. 

No entanto, elas foram realizadas cinco meses após a previsão, em Março de 

2010. Tal fato foi atribuído pelos interlocutores a diferentes motivos.  
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De acordo com a interlocutora da SUDERHSA, nos primeiros encontros, os 

participantes tendiam a confundir o Plano Estadual com Plano de Bacia e com o 

Plano Municipal, então foi necessário que os palestrantes explicassem o que é 

um Plano Estadual, suas etapas e o que ele busca alcançar, tendo em vista que 

ele é considerado um plano estratégico. Em função disso, na segunda rodada de 

eventos, a SUDERHSA e a COBRAPE iriam realizar as reuniões com apenas a 

apresentação do Plano já concluído, e com um momento para esclarecimentos e 

perguntas por parte dos participantes (não mais para contribuições, como nas 

primeiras reuniões e como previsto nos documentos). A informante também 

relatou que na reunião sobre o conteúdo da apresentação técnica do PLERH/PR 

(realizada entre a COBRAPE e a SUDERHSA), ela havia feito uma sugestão para 

que o coordenador da COBRAPE colocasse vários mapas nos slides de Power 

Point, pois assim ficaria mais fácil para as pessoas visualizarem o estado como 

um todo. De acordo com ela, a maioria das colocações realizadas pela 

“Sociedade Civil”, era de âmbito regional, de forma que as pessoas tinham 

dificuldade de entender o que era um Plano Estadual e se preocupavam somente 

com o “rio que passa atrás de suas casas”. Ela complementou dizendo que 

durante a segunda rodada de eventos haveria a apresentação do perfil do Estado 

do Paraná como um todo, sem a ênfase regional presente anteriormente nos 

outros encontros. De acordo com ela, através da apresentação, a SUDERHSA 

buscaria mostrar ao público como é o estado: onde estão as áreas críticas, como 

é o uso do solo, entre outros, tudo através de idéias gerais, em função de o Plano 

ser muito extenso e técnico. A partir dessas constatações, ela disse que foi 

estabelecido o cronograma dos eventos a seguir: 

 

- 14:00h - Abertura Institucional  

- 14:50h - Apresentações do Conteúdo do PLERH/PR 

- 16:00h - Perguntas e Esclarecimentos 

- 16:45h - Confraternização. 
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Na época em que estive conversando com a interlocutora, as datas para os 

eventos ainda não estavam definidas, de forma que fui noticiada sobre as 

mesmas, apenas duas semanas antes das reuniões ocorrerem. 

Durante visita à SUDERHSA, a interlocutora me mostrou um papel com o 

cronograma a cima. No entanto, às 16hs, o papel registrava: “Perguntas e 

Contribuições” com um grande X em cima. Ao lado, estava a correção: “Perguntas 

e Esclarecimentos”. Isso atestou a mudança da discussão que seria proposta no 

segundo momento de reuniões; não mais um local para recolher contribuições por 

parte dos participantes, mas para a apresentação do Plano concluído.  

Em outro momento durante o trabalho de campo, desta vez na COBRAPE, 

uma das interlocutoras falou que existem diferenças significativas entre a primeira 

rodada de encontros e a segunda, no sentido do tipo de reuniões que estavam 

sendo propostas. De acordo com ela, nas primeiras reuniões o foco estava nas 

contribuições dos presentes (as informações que eles iriam acrescentar ao 

Plano), de forma que nelas foi apresentado o diagnóstico do PLERH/PR e depois 

o microfone foi aberto para o público tirar suas dúvidas e realizar contribuições. 

Nesse segundo momento de reuniões, de acordo com o que estava previsto 

anteriormente (nos relatórios e na programação antiga), a informante relata que 

iria ocorrer a apresentação das proposições, discussão dos programas do Plano 

com a “sociedade” (se a sociedade iria, de fato, aprovar os Programas17) e se 

teria mais contribuições para acrescentar. 

No entanto, quando os técnicos da COBRAPE e da SUDERHSA avaliaram 

as contribuições realizadas pela “Sociedade Civil”, perceberam que elas não 

foram muito “impactantes” para o trabalho que estava sendo realizado até então. 

Assim, foi decidido em reunião, que a segunda rodada iria ser realizada no 

sentido de apresentar o Plano com todos os programas prontos e com o Plano 

tecnicamente também pronto. De acordo com a informante, 80% da apresentação 

técnica que seria realizada na segunda fase do Processo Participativo, era 

referente ao diagnóstico (que também é a parte mais extensa do Plano), portanto, 

                                                 
17

  Os programas são a parte mais importante do plano, segundo a COBRAPE e o Instituto das Águas. Eles foram 
desenvolvidos a partir da fase do “diagnóstico” e se referem às diferentes questões envolvendo os recursos hídricos 
no estado e como lidar com elas. Dizem o que fazer, onde fazer, e quanto vai custar. 
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de conteúdo igual a primeira rodada. Os outros 20% da apresentação seria sobre 

os programas. 

A interlocutora relatou que essa mudança aconteceu em função de uma 

série de motivos. O primeiro foi porque se considerou (pela COBRAPE e 

SUDERHSA, em reunião) que as informações recolhidas nos primeiros encontros 

não foram muito “impactantes” nos relatórios, não ocasionando muitas mudanças 

nos mesmos. Nesse momento, a informante também contrastou o resultado do 

Processo Participativo do Paraná, com o Processo Participativo de Tocantins 

(outro projeto coordenado pela COBRAPE onde também foi realizado um 

“Processo Participativo”), em que, segundo ela, a experiência “foi bem diferente”, 

pois eles (da COBRAPE) não conheciam direito o lugar, e os participantes 

ajudaram muito com informações regionais. No entanto, de acordo com a 

interlocutora, no caso do Paraná, pôde-se perceber que muitos dos participantes 

não entendiam o que era o Plano e estavam “despreparados”. A interlocutora, no 

entanto, fez exceção ao caso de Londrina em que “eles (referindo- se a sociedade 

civil) já são mais organizados socialmente em função da construção de uma 

hidrelétrica na bacia do Tibagi”. A interlocutora também mencionou o grande 

numero de manifestações no encontro de Londrina por parte da sociedade civil. 

Como vimos anteriormente na etnografia das primeiras reuniões, um dos pontos 

que mais causou discussão na regional de Londrina, foi o mencionada pela 

interlocutora neste momento: a construção da Hidrelétrica de Mauá no Rio Tibagi. 

Aqui, abro um parêntese. A hidrelétrica de Mauá vem causando muitas 

discussões tanto em âmbito regional quanto em nacional em função de alagar 

uma área de alta biodiversidade. Um dos problemas levantados é o fato da usina 

mudar a condição do Rio Tibagi, anteriormente um rio de corredeiras rápidas, que 

agora passará a ser um rio de água quase parada, criando vários riscos para a 

biodiversidade. Existem denúncias realizadas por ONGs de que os estudos de 

impacto ambiental não foram realizados corretamente, e se baseavam em dados 

do ano de 1920 (como por exemplo, área preservada), que nos dias de hoje se 

encontram muito diferentes. 

Além desses fatos, a interlocutora também lembra que houve um problema 

de agenda com o secretário de Meio Ambiente que não poderia comparecer nos 
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encontros em Outubro. Tendo em vista essa conjuntura, ela relatou ter havido um 

acordo entre a SUDERHSA e a COBRAPE. Assim, foi estipulado por ambas as 

instituições em reunião, que a segunda rodada do Processo Participativo seria 

constituída pela apresentação do Plano pronto. Desta forma, pensando nas 

implicações que essa decisão poderia causar, a interlocutora afirmou ter a 

expectativa de pelo menos uma manifestação de “descontentamento” em cada 

reunião, com ênfase em Londrina, em que ela imaginava que as manifestações 

por parte dos participantes seriam mais intensas. No entanto, no decorrer da 

conversa, a interlocutora também lembrou que a maioria dos participantes (nas 

primeiras rodadas, com nome nas listas de presença levantadas pelo processo 

participativo) é do setor governamental e, portanto, considerados por ela 

“bandeira-branca” e “estão lá só para ver o que está acontecendo”. Além disso, o 

fato da apresentação ser 80% igual a dos encontros anteriores, conforme a 

interlocutora, faria com que muitas pessoas saíssem na metade, o que geraria um 

número menor de contribuições e manifestações por parte do público. 

As questões levantadas a respeito das “contribuições” recolhidas na 

primeira rodada de eventos nos mostraram que as impressões construídas pelos 

interlocutores, tanto da SUDERHSA como da COBRAPE, acerca das reuniões, 

foram passíveis de modificar os desdobramentos seguintes do Processo 

Participativo. Destaco aqui, o fato das “contribuições” serem ou não “impactantes” 

para os relatórios, não entra em questão na minha análise. O que busco pensar é 

a forma com que as “contribuições” foram interpretadas pelos interlocutores e 

como essa interpretação teve reflexo no desenvolvimento do Plano.  

Foi também nessa etapa do trabalho de campo, em que demonstrei meu 

interesse em acompanhar as reuniões para os interlocutores. Pouco tempo 

depois, recebi uma proposta da equipe da COBRAPE a respeito das reuniões de 

2010: eles iriam cobrir as minhas despesas de hotel, transporte e alimentação e, 

em troca, eu auxiliaria a Angelita no que eles denominaram de “organização 

operacional” do evento que, no meu entender, seria entrar em contato com as 

empresas do coffee break e auxiliar a equipe de filmagem. Achei a proposta muito 

interessante, no entanto, aceitá-la implicaria em ocupar o duplo-papel de 

pesquisadora e de “ajudante”, algo que a meu ver, era problemático, pois eu já 
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havia circulado na COBRAPE enquanto funcionária, e deveria realizar um forte 

exercício de distanciamento, caso fosse viajar. No entanto, apesar de todas as 

implicações que esse duplo-papel poderia causar, acredito que as circunstâncias 

permitiram que eu fosse muito mais “pesquisadora” do que “ajudante”, como 

abordarei nas etnografias a seguir. Tendo em vista o fato de que eu não 

conseguiria acompanhar todas as reuniões de forma “autônoma”, tanto em função 

dos custos, quanto em relação ao deslocamento para as mesmas, aceitei a 

proposta.  

4.3 A SEGUNDA RODADA DE REUNIÕES 

  
 

A segunda fase do processo participativo contou com cinco reuniões de 

caráter público, realizadas nas mesmas cidades consideradas “sedes” em que as 

primeiras reuniões ocorreram, Curitiba, Toledo, Londrina, Paranavaí e 

Guarapuava. Elas seguiram as datas a seguir: 

 

TABELA 6 – DATA DOS ENCONTROS REGIONAIS (2ª RODADA) 

REGIONAL DO 
PROCESSO 

PARTICIPATIVO 
SEDE 

DATA DE 
REALIZAÇÃO DO 

EVENTO 

D Curitiba 01/03/2010 

A Toledo 08/03/2010 

C Londrina 10/03/2010 

B Paranavaí 18/03/2010 

E Guarapuava 19/03/2010 
Fonte: COBRAPE. 

  

O caráter particular de cada uma das cinco reuniões é algo que busquei 

abordar através da etnografia. Pensando cada reunião enquanto um momento 

particular, passível de conter diferentes manifestações e características, procurei 

elaborar uma etnografia para cada uma delas. As etnografias serão colocadas no 

decorrer do capítulo em ordem cronológica, de forma que a opção por tal escolha 

ocorreu no sentido de seguir o modo com que as idéias a respeito dos encontros 

foram construídas, e como os discursos, tanto dos interlocutores como dos 

membros da “mesa de honra”, foram realizados de regional para regional, 

incorporando algumas de suas particularidades. No sentido de desenvolver essas 
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etnografias, além de ir aos encontros, respaldei minha análise nas gravações das 

reuniões realizadas pela equipe de filmagem que eu acompanhava, bem como no 

relatório produzido posteriormente a respeito delas que me forneceu o número de 

participantes (calculado através da lista de presença como abordarei na 

seqüência), o local do evento, bem como o nome dos indivíduos que compunham 

a mesa no momento da abertura. 

A preparação para os encontros foi realizada pela COBRAPE e pela 

SUDERHSA, de forma que as atribuições para a realização da reunião, estavam 

divididas entre elas. A COBRAPE, como nos eventos anteriores, foi responsável 

pelo Coffee break e pela filmagem dos eventos, ao passo de que a SUDERHSA 

deveria verificar se o auditório possuía a bandeira nacional, estadual e municipal, 

e assegurar que haveria copos d‟água para os participantes da mesa. Para esses 

encontros também foram preparados cerca de 1000 DVDs que seriam entregues 

aos participantes que no momento em que eles assinassem a lista de presença 

(destaco que, de acordo com as instruções de uma interlocutora da COBRAPE 

para a equipe que foi viajar, era obrigatório assinar a lista para receber o DVD), 

contendo na íntegra todos os relatórios do Plano Estadual, bem como a 

apresentação em Power Point, utilizada durante as “palestras”. 

A divulgação do evento foi realizada pela SUDERHSA. De acordo com uma 

interlocutora, a segunda etapa do Processo Participativo contou com uma forma 

de divulgação das reuniões mais restrita do que a primeira. Foram enviados 

convites impressos para as pessoas presentes na listagem elaborada pela 

COBRAPE (construída durante a elaboração do Processo Participativo), como na 

primeira rodada de reuniões. Também foram enviados convites eletrônicos (e-

mails) para essa mesma lista e para quem deixou o e-mail nas listas de presença 

nos primeiros encontros. A divulgação por cartazes e folders não ocorreu. De fato, 

durante as reuniões, não foi possível observar cartazes ou flyers nos locais das 

reuniões e, por vezes, eu e a equipe da COBRAPE não estávamos sendo 

aguardados nos auditórios, como descreverei a seguir nas etnografias. 

Nas segundas reuniões do Processo Participativo, o cenário anteriormente 

observado se repetiu: os encontros foram realizados em auditórios com o espaço 

entre a mesa e o público bem delimitado, de forma que a mesa geralmente se 
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situava em cima de um palco elevado em relação ao chão. A quantidade de 

lugares na mesa variava de regional para regional, bem como os convidados para 

realizarem a fala de abertura. A escolha das pessoas que iriam discursar no 

evento era feita pela SUDERHSA local, que geralmente escolhia personalidades 

públicas regionais como prefeitos, deputados, ou secretários de meio-ambiente. 

Por vezes, como veremos a seguir, a composição da mesa com pelo menos um 

membro representante de cada categoria distintiva de sociedade (Poder público, 

usuários e Sociedade Civil), não ocorreu, nestes casos darei ênfase a esse fato.  

4.3.1  Curitiba 

 

 

Em Curitiba, como na primeira fase do Processo Participativo, a reunião 

ocorreu no Instituto Tecnológico SIMEPAR – Auditório Centro Politécnico da 

UFPR – Jd. das Américas. Em função de estar acompanhando a equipe da 

COBRAPE, responsável conjuntamente com a SUDERHSA pela organização do 

evento, minha chegada ao local se deu meia hora antes do horário previsto para o 

início da reunião, às 13h30min. A equipe da COBRAPE era composta por três 

profissionais: o Cadu, responsável por realizar a apresentação do conteúdo do 

PLERH/PR; a Angelita, responsável pela organização operacional do evento18 e 

uma pessoa de apoio, Renata. Como representantes da SUDERHSA, estavam 

presentes os coordenadores do Plano: coordenador geral, Everton; Coordenador 

técnico, Enéas; e a Coordenadora executiva, Carla. Além de duas pessoas de 

apoio: a Marianna, que foi também a mestre de cerimônias, e a Claudia. Além da 

COBRAPE e da SUDERHSA, também estava presente a equipe de filmagem 

composta por duas pessoas. Eles eram responsáveis por montar o projetor de 

slides para as apresentações, fornecer todo o material operacional como 

microfones e computadores e, também, filmar o evento.  

Durante o momento que precedeu o encontro, todos os presentes pareciam 

estar tentando ajudar de alguma forma: procurando as bandeiras (nacional, 

estadual e municipal, como era requerido pela SUDERHSA), arrumando a mesa 

em cima do palco, indo comprar copos d‟água, testando as apresentações, etc. 

                                                 
18

  Destaco que a Angelita, interlocutora da pesquisa, e que junto comigo acompanhou todas as reuniões, também foi a 
responsável pela elaboração dos relatórios referentes ao Processo Participativo. 
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Esses movimentos se deram de uma forma tão intensa que eu, enquanto 

pesquisadora e observadora me senti incomodada de não ter nenhuma função 

“operacional” designada. Após o auditório estar arrumado e pronto para receber 

os convidados, os representantes da SUDERHSA se deslocaram para a porta do 

auditório, e começaram a recepcionar os participantes. Logo na chegada dos 

primeiros convidados, foi possível notar que a maioria deles já eram conhecida 

pela equipe que desenvolveu o PLERH/PR (tanto pela parte da SUDERHSA 

como pela COBRAPE). Desta forma, antes mesmo do início do evento, se 

formaram pequenos círculos de conversa na porta do auditório, em que todos 

debatiam sobre diversos assuntos, inclusive sobre o PLERH/PR. Neste momento, 

percebi que o início da reunião estava cerca de 15min atrasado, então perguntei o 

motivo do atraso para a Angelita, da COBRAPE. Ela respondeu que estavam 

aguardando o secretário de Meio Ambiente, Raska, para dar início ao encontro. A 

conversa que seguiu foi a seguinte: Angelita: mas ouvi dizer que o Raska não 

vem/ eu: Porque? / Angelita: O cara é o secretário, faz o que quiser, até mudar a 

data dos encontros. Essa questão sobre a data dos encontros, já havia aparecido 

na conversa com outra interlocutora, na COBRAPE, no momento em que eu 

estava fazendo campo dentro da empresa. 

Mesmo com atraso de 20min do horário em que a reunião deveria 

começar, o auditório se encontrava com apenas metade da sua capacidade 

ocupada, a maioria das pessoas continuava do lado de fora interagindo. Pude 

escutar a Carla da SUDERHSA, falar: “assim está bom, a outra vez estava muito 

cheio”. No entanto, com o início da cerimônia (sem a presença do secretário de 

Meio Ambiente), o auditório ficou, de fato, cheio. Pôde-se perceber que o público 

era majoritariamente composto por homens que pareciam aparentar mais de 35 

anos. Todos os participantes estavam vestidos formalmente, inclusive uma 

interlocutora por parte da COBRAPE relatou que as reuniões e eventos como 

esse, requeriam roupas formais: “se não as pessoas não levam a sério, olham e 

falam “essa aí que fez o Plano?””.  

A abertura do evento manteve o caráter formal da rodada de reuniões 

anterior, ocorridas em 2009. A mestra de cerimônias, que também era a mesma, 

iniciou o evento com uma fala muito semelhante aos primeiros encontros: “O 
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secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná, Lindsley 

da Silva Raska Rodrigues e o diretor Presidente da Superintendência de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA, 

João Lech Samek, promovem esse encontro público regional, visando a 

apresentação do Plano Estadual de Recursos Hídricos do nosso Estado”. 

Tomando como base os encontros realizados em 2009 podemos perceber a 

reprodução dessa mesma fala, porém com a palavra “discussão” no local de 

“apresentação”. A seqüência da fala da mestra de cerimônias também repetiu o 

discurso realizado anteriormente, em que ela abordou uma breve definição do 

PLERH/PR, e enfatizou sua importância. Em seguida, expôs o objetivo da 

reunião: “Este encontro visa, portanto, devolver a sociedade os resultados do 

amplo processo de construção do Plano Estadual de Recursos Hídricos, aprovado 

em Dezembro de 2009 no CERH, e formalizado em Diagnóstico, Cenários, bem 

como Programas e Sub-programas a serem desenvolvidos até o ano de 2014”. 

Desta forma, logo no início, a diferença na proposta das duas rodadas de 

reuniões do Processo Participativo estava marcada, e o anúncio de que o Plano já 

estava pronto e aprovado no CERH, enfatizava tal fato.  

Após a abertura do evento realizada pela mestra de cerimônias, a mesa foi 

composta para a fase denominada “Abertura Institucional” por: João Lech Samek, 

diretor-presidente da SUDERHSA; José Tadeu Weidlich Motta, secretario 

Municipal de Meio Ambiente; Luiz Forte Netto, secretario de Estado de 

Desenvolvimento Urbano; César Beneti, Diretor da SIMEPAR; José Luiz 

Scroccaro, Coordenador de Recursos Hídricos da SEMA; Everton Luiz Costa 

Souza, Coordenador Geral de Recursos Hídricos do PLERH/PR, e; Maria Arlete 

Rosa, Diretora do Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar. Neste momento da 

“abertura institucional”, ao contrário da rodada de reuniões anterior, não houve a 

menção das categorias distintivas da sociedade Usuários, Poder Público e 

Sociedade Civil. Em seguida, foi anunciado o hino nacional, todos os participantes 

se levantaram e se voltaram para as bandeiras. Logo após o hino, o secretário de 

Meio Ambiente Lindsley Raska Rodrigues, que havia acabado de chegar, foi 

convidado a compor a mesa. 
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A reunião seguiu com o discurso breve do diretor da SIMEPAR que 

enalteceu a importância do PLERH/PR, afirmou que é uma honra receber o 

encontro no auditório da SIEMPAR e também ofereceu total apoio ao Plano. Após 

sua fala, Cesar Beneti foi aplaudido pelos participantes e passou o microfone para 

a próxima pessoa da mesa que iria realizar sua fala no momento de abertura.  

A Diretora de Meio Ambiente da Sanepar, Maria Arlete Rosa, iniciou 

cumprimentando todos os colegas que compunham a mesa, a qual se referiu 

como “plenário”, afirmando que o Plano é um avanço importante na gestão de 

Recursos Hídricos. Também parabenizou toda a equipe e falou da importância de 

estabelecer as ações prioritárias do PLERH/PR. Ao final de sua fala foi aplaudida 

pelo público 

No momento seguinte, a mestra de cerimônias anunciou a fala do Luis 

Forte Neto, da secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDU. Em seu discurso, 

ele falou da importância da água para as cidades do estado, e enfatizou a 

necessidade da existência de um sistema de recursos hídricos bem gerenciado. 

Na seqüência cumprimentou os membros da mesa e foi aplaudido pelo público. 

A reunião seguiu com o discurso do Samek, diretor-presidente da 

SUDERHSA, que discorreu sobre o PLERH/PR através de informações gerais. 

Ele abordou as diferentes fases do Plano, o seu embasamento legal, bem como 

seu processo de construção. Ao final parabenizou toda a equipe de elaboração do 

PLERH/PR, e foi muito aplaudido. O diretor-presidente realizou sua fala em tom 

muito calmo, lendo seu discurso (que havia escrito anteriormente), ao contrário 

dos outros participantes. 

O próximo a falar foi José Tadeu Motta, representante do prefeito de 

Curitiba. Ele iniciou dizendo que é uma honra participar da elaboração do Plano e, 

através de elogios, enalteceu a importância do Plano. Como os outros membros, 

foi muito aplaudido e, em seguida, passou o microfone para o Secretário de Meio 

Ambiente, Raska. 

Até então nenhum discurso havia ultrapassado a duração de 5min, de 

forma que, no geral, a programação para o evento estava sendo cumprida, apesar 

do atraso no seu início, fato que os interlocutores atribuíram ao Secretário do 

Meio Ambiente, o próximo a discursar. 
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Após o anuncio de sua fala pela mestra de cerimônias, o Secretário de 

Meio Ambiente deu início ao seu discurso primeiramente cumprimentando todos 

os presentes da mesa. Em seguida, posicionou-se de pé, ao contrário dos outros 

participantes que haviam realizado seus discursos sentados. Em sua primeira 

consideração sobre o PLERH/PR, Raska fez uma analogia com uma ida ao 

médico, em que “ele nos pergunta aonde dói”. De acordo com ele, “fomos 

transformando o estado do Paraná em um estado doente (...) mas a água não tem 

como nos dizer aonde dói, nem os animais da floresta. Então a solução fica em 

cima do berço do conhecimento que nós construímos em cada setor. E o Plano 

de bacia tem o dedo de cada um (setor) em sua inteligência acumulada”. Seguiu 

afirmando a importância de planejar a gestão dos recursos hídricos, abordou os 

Planos de Recursos Hídricos Municipais, afirmou que é fundamental cuidar das 

águas do estado e falou sobre os desastres ambientais como excesso de chuvas 

em determinadas regiões. Na seqüência, o secretário disse que “do ponto de vista 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos e do Plano Nacional, essa reunião seria 

desnecessária, já que nós fizemos a primeira audiência pública, coletamos 

informações, e dessas informações nós verificamos que muita coisa foi corrigida 

pelo bem, e isso aperfeiçoa ainda mais o Plano, que é a constituição da nossa 

bíblia da Política de Recursos Hídricos (...) o desafio agora (...) é implantar desta 

forma: de forma transversal, colocamos atores principais dentro desse processo. 

Já que desde 2003 nós invertemos essa lógica que se tinha antigamente, da 

Agência, da forma de controlar, que lá na ponta não tinha interesse publico, era 

uma Agência com o conceito privado. (...) sempre achamos que tinham que 

estabelecer o conceito público para o gasto desses recursos que serão recolhidos 

diante dos olhos públicos”. O término no discurso do Secretário de Meio Ambiente 

se deu com a constatação de que no dia 2 de abril ele deixaria o cargo de 

“secretário” e voltaria a ser “técnico”, afirmando que aquele momento também 

seria uma despedida. Finalizou agradecendo a todos, dizendo que o PLERH/PR 

não é uma política de gabinete e que o Plano irá caminhar para ser o “orgulho da 

nossa inteligência”. Ao final, foi muito aplaudido pelo público. 

A referência do Plano como a “bíblia da política estadual de recursos 

hídricos” atesta, na visão do secretário, a construção de um conhecimento que 
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além de ser “técnico” e pautado no “berço do conhecimento de cada setor”, é, 

praticamente, divino, portanto indisputável e praticamente indiscutível. Também 

foi possível perceber em seu discurso, referência aos aspectos colocados 

anteriormente pelos interlocutores sobre os diferentes embates nos modelos de 

gestão propostos no estado. Quando o Secretário disse: “desde 2003 nós 

invertemos essa lógica que se tinha antigamente”, está abordando o antigo 

modelo que estava proposto pelos interlocutores. Dessa forma, acredito que 

quando ele se refere à “Agência de conceito privado”, acredito que ele se refere 

às “Associações de Usuários” propostas no formato de gestão anterior. Outro fato 

importante relevado, é que ele deixaria de ser secretário no dia 02 de abril. Julgo 

aqui, importante abrir um parêntese. Isso porque, foi anunciado que no dia 2 de 

abril o então governador, Roberto Requião, iria deixar o governo do estado para 

lançar sua candidatura a senador. Seu cargo, então, passaria a ser ocupado pelo 

vice-governador, Orlando Pessuti, que já havia anunciado (mesmo que 

informalmente) que iria mudar todos os secretários para terminar o mandato. 

A mestra de cerimônia então desfez a mesa e anunciou a apresentação do 

PLERH/PR através de “Palestras Técnicas”, que seria realizada em duas etapas: 

na primeira haveria a apresentação das etapas do processo de construção do 

Plano por um membro da SUDERHSA e, na seqüência, o conteúdo do 

PLERH/PR seria apresentado pelo diretor da COBRAPE. 

Durante a apresentação do Plano a mesa permaneceu vazia e as luzes 

foram apagadas para dar maior nitidez à apresentação de Power Point que 

auxiliou os palestrantes. A primeira apresentação, realizada pelo Coordenador 

Geral do Plano pela SUDERHSA, durou cerca de 10min. Após sua breve fala, ele 

passou o microfone para o Coordenador do Plano pela COBRAPE que realizou a 

apresentação do Plano completo e tecnicamente concluído por um pouco mais de 

uma hora.  

Os participantes do público se mantiveram em silêncio durante as 

apresentações, também foi possível observar que muitos dormiram, despertando 

apenas quando as luzes foram acesas ao final. Neste momento, o auditório já se 

encontrava com apenas 1/2 de sua lotação inicial, o coffee break já havia 
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chegado e era possível escutar as conversas paralelas do lado de fora, ao redor 

da mesa. 

Quando as apresentações foram encerradas, o espaço foi aberto para a 

realização de “ponderações e argüições”, como designado no relatório da 

empresa. Houve a realização de apenas uma colocação por parte do público, 

realizada pelo Paulo, membro de uma ONG. Ele fez uma “ressalva para os 

organizadores” falando sobre a ausência de um membro da “Sociedade Civil” na 

composição da mesa. Disse também que entende que esse é um evento 

“complementar” como o próprio secretário afirmou, mas ressaltou que a gestão é 

tripartite, e que “esse é o princípio básico da Lei Nacional de Recursos Hídricos, e 

como um princípio, deve ser seguido nos roteiros”.  

A resposta a essa questão foi realizada pela mestra de cerimônias, 

também funcionária da SUDERHSA: “sobre esse primeiro item, porque na 

verdade era nossa intenção chamar alguém da sociedade civil para vir à mesa 

(...) mas na verdade fomos pegos de surpresa porque o nosso secretário não 

estaria vindo, e de repente ainda tivemos a presença do secretário da SEDU, 

então a gente teria que parar com todo o evento e pegar mais uma cadeira, então 

pedimos desculpa nesse sentido”. O coordenador do PLERH/PR por parte da 

COBRAPE, no momento seguinte, ao microfone, falou que fazer com que a 

gestão tripartite opere também é um grande desafio, e que devem ser buscados 

caminhos para articular os diferentes interesses na gestão dos recursos hídricos 

para que isso ocorra. Percebe-se na fala da mestra de cerimônias, a explicitação 

de uma hierarquia na composição da mesa que, no primeiro momento também 

seria composta por um membro da sociedade civil. No entanto, como vieram 

muitos Secretários, a participação da Sociedade Civil teve que ser cancelada. 

Ao término dessas colocações, outro coordenador do Plano pela 

SUDERHSA, ao microfone perguntou se haveriam mais questões e, percebendo 

o silêncio, falou: “puxa, sua explicação foi tão boa Cadu, que ninguém tem 

dúvidas. E o Dr. Gal da FIEP, nenhum comentário a fazer?”. Por coincidência, o 

Dr. Gal da FIEP estava sentado ao meu lado. Destaco o fato de ele estar 

cochilando durante as apresentações, como alguns outros participantes do 

público. Sem nenhuma manifestação do Dr. Gal ou do público às indagações 
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anteriores, a mestra de cerimônias então, pegou o microfone novamente e pediu 

desculpas para o Paulo, que havia realizado a colocação anteriormente. Em 

seguida ela pediu para todos assinarem a lista de presença de acordo com sua 

“classificação”: Sociedade civil, poder público ou usuários, e anunciou que as 

apresentações de Power Point e todos os relatórios seriam entregues em formato 

de DVD na saída do evento, para aqueles que assinassem a lista. 

Em função da minha dupla-posição enquanto ajudante da COBRAPE e 

pesquisadora, tive a possibilidade de acompanhar de perto o momento do Coffee 

break em que as listas de presença foram assinadas. Muitos dos participantes (se 

não a maioria) se confundiam no momento de assinar a lista: não sabiam se 

pertenciam a Sociedade Civil, Usuários ou Poder Público. Houve um caso em que 

uma senhora disse: “meu amigo me fez assinar a errada” e então riscou seu 

nome da lista de Usuários e assinou novamente na de Sociedade Civil. 

Percebendo tal confusão, perguntei a interlocutora da COBRAPE se essa 

situação foi observada nos encontros da rodada de eventos anterior. De acordo 

com ela, isso ocorreu em todas as reuniões. Tal fato me leva a acreditar que o 

número de participantes, quando dividido por setor, é flutuante e não pode ser 

considerado exato. Da mesma forma, acredito que há a possibilidade de pessoas 

que participaram do evento não terem assinado a lista de presença, o que torna o 

número de participantes total (retirado da soma de assinaturas em todas as listas) 

também impreciso.  

Os momentos que seguiram o coffee break foram marcados pelas rodas de 

conversa entre os participantes, que pareciam se conhecer ou re-conhecer de 

algum lugar, reunidos em torno da mesa de salgadinhos e doces. De acordo com 

uma das interlocutoras eu deveria aproveitar o coffee break de Curitiba porque, de 

acordo com ela, “o coffee de Curitiba é mais „tchan‟, porque vêm mais 

autoridades, daí tem que caprichar mais”. 

De forma geral, percebi os interlocutores tanto da COBRAPE quanto da 

SUDERHSA fazendo elogios ao encontro. Pude escutar Carla comentar “O dia de 

hoje foi uma vitória, não teríamos conseguido sem vocês”, falando para um grupo 

de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente. Na seqüência ela falou que foi 

muito difícil elaborar o Plano, e que “às vezes dá vontade de não chamar 
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ninguém, mas não pode”. Coincidentemente, um dos funcionários da Secretaria 

de Meio Ambiente que estava na conversa com a Carla, também é meu vizinho e, 

após um tempo conversando, ele e seu colega confessaram ter achado tudo 

muito confuso, que “não deu para entender direito, tem que ser técnico mesmo 

para entender”. Apesar de eu não saber exatamente em o que esse vizinho 

trabalha, ele de fato, faz parte da Secretaria de Meio Ambiente e, mesmo assim, o 

Plano lhe pareceu confuso. Nesse sentido, volto ao raciocínio colocado no 

Capítulo 2, em que inicio citando P. Bourdieu: 

 

Tentar pensar o Estado é expor-se a assumir um pensamento de Estado, 
a aplicar ao Estado categorias de pensamento produzidas e garantidas 
pelo Estado e, portanto, a não compreender a verdade mais fundamental 
do Estado (BOURDIEU, 1991).  

 
Parece-me que nesta situação, mesmo os funcionários do próprio Estado, 

têm dificuldades de compreender o “pensamento de Estado” produzido. Desta 

forma, podemos observar uma maneira de “unificação cognitiva”, como colocado 

pelo Bourdieu, em que o pensamento e enunciação das informações presentes 

nos documentos são inteligíveis apenas para dos “técnicos” atuantes naquela 

área, se tornam restritas, inclusive, para as pessoas do próprio Estado.  

 

4.3.2 Toledo 

 

O encontro realizado em Toledo no dia 08/03/2010, foi o segundo da 

rodada de reuniões do Processo Participativo de Março de 2010. Nele, foram 

registrados pela empresa consultora 159 participantes inscritos, dos quais 103 ou 

65% se inscreveram enquanto representantes do Poder Público, 46 participantes 

ou 29%, como da Sociedade Civil, e o restante, 10 participantes ou 6% como 

usuários. A reunião foi realizada no Auditório da Prefeitura Municipal de Toledo. 

A equipe da COBRAPE (que eu estava acompanhando) foi a primeira a 

chegar ao local da reunião. E, mesmo apesar do evento ter sido “previamente 

agendado” pela SUDERHSA, os funcionários da prefeitura não tinham nenhum 

conhecimento de que ele ocorreria. Para adentrarmos o prédio foi necessária a 

identificação de toda a equipe e um telefonema para o responsável pelo auditório, 
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que estava em horário de almoço. Nesse sentido, também foi possível perceber 

que não havia nenhuma divulgação do processo participativo como cartazes ou 

folders dentro da prefeitura. Passado esse momento inicial, conseguimos entrar 

no auditório para a equipe de filmagem montar os equipamentos e nós (eu e a 

Angelita) arrumarmos a sala (mesas para o coffee break e cadeiras). Após toda 

infra-estrutura estar pronta, saímos para o almoço. 

Quando voltamos para a Prefeitura de Toledo, ao contrário do momento 

anterior, encontramos uma grande movimentação no local, tanto de participantes 

quanto de pessoas da organização. Primeiramente nos deparamos com duas 

garotas (que aparentavam ter menos de 20 anos) estagiárias do escritório da 

SUDERHSA de Toledo, que estavam passando uma lista de presença na porta de 

entrada do evento. Tal fato criou confusão: a Angelita também tinha que passar 

uma lista de presença do Processo Participativo (no entanto, separada por 

categoria: Usuários, Sociedade Civil e Poder Público) e entregar os DVDs com os 

relatórios e apresentações para os participantes. Isso fez com que no município 

de Toledo, os participantes tivessem que assinar as duas listas. No entanto, logo 

após conversar com elas, as estagiárias da SUDERHSA começaram a ajudar a 

Angelita auxiliando com as duas listas simultâneas e entregando os DVDs. Na 

parte de dentro do auditório o movimento era intenso e, da mesma forma que em 

Curitiba, todos queriam ajudar na preparação da reunião que estava a 20 minutos 

de seu início. A equipe da SUDERHSA de Toledo, mesmo que pequena (2 

funcionários, como abordarei a seguir), demonstrava muito entusiasmo com o 

evento: tinha divulgado a reunião na imprensa local, havia chamado pessoas para 

auxiliar na organização e recepcionavam os convidados euforicamente. Inclusive 

designaram um membro da SUDERHSA local para ser mestre de cerimônias no 

lugar da Marianna, que havia desempenhado o papel até então.  

O início do evento programado para as 14hs, como no município de 

Curitiba, atrasou meia hora. Foi possível notar os presentes tanto por parte da 

SUDERHSA, quanto da COBRAPE comentando que a reunião iniciaria assim que 

o secretário de meio ambiente chegasse, mais uma vez. O público era composto 

majoritariamente por pessoas do sexo masculino, aparentando ter mais de 35 
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anos que, mesmo apesar do calor de quase 40 graus, se vestiam com calças e 

camisas formais. 

Foi possível identificar quatro empresas de mídia diferentes fazendo a 

cobertura do evento (dois jornais, uma rádio, e um canal de televisão). De acordo 

com elas, a Secretaria do Meio Ambiente mandou um fax noticiando a reunião do 

Processo Participativo um dia antes do evento. Por esse motivo, de acordo com 

as pessoas da mídia, a prévia divulgação do evento pela imprensa só ocorreu em 

uma rádio, e a cobertura do evento sairia apenas no dia seguinte em todas as 

mídias presentes, ou seja, a divulgação seria posterior à reunião. 

O início da reunião foi marcado pelo tom solene do “novo” mestre de 

cerimônias, que se referia aos participantes com “vossas senhorias”. Ele repetiu, 

basicamente, o discurso realizado nas reuniões anteriores. Ao final agradeceu a 

presença de todos os prefeitos presentes, citando o nome e o município de cada 

um, e então compôs a “mesa de honra”, da qual fizeram parte: o Diretor 

Presidente do Instituto das Águas, João Lech Samek; o Prefeito de Toledo, José 

Carlos Schiavinato; o Prefeito de Marechal Cândido Rondon, Moacir Luiz 

Froehlich; o Coordenador Geral de Recursos Hídricos, Everton Luiz Costa Souza; 

o Gerente executivo do programa Cultivando Água Boa da Itaipu Binacional, 

Modacir Fiorentin e; o Promotor público da Comarca de Toledo e promotor de 

justiça para bacia hidrográfica do Paraná 3, Giovani Ferri. Em seguida, convidou 

todos os presentes para “se postarem devidamente para entoar o hino nacional”, 

neste momento todos os participantes ficaram em pé e se voltaram para a 

bandeira nacional, situada em uma extremidade da sala.  

A “abertura institucional” iniciou sem a presença do Secretário de Meio 

Ambiente, Raska Rodrigues. A ausência do Raska foi anunciada pelo mestre de 

cerimônias: “estamos no aguardo da presença do Secretário de Meio Ambiente 

que está se deslocando de avião de Curitiba para Toledo, e que deve em 

instantes chegar aqui no evento”. Pude constatar que o secretário já se 

encontrava do lado de fora do auditório, dando entrevistas para a mídia.  

Dando seqüência ao evento, o mestre de cerimônias convidou o promotor 

de justiça Giovani Ferri para discursar. O promotor, falando do púlpito situado ao 

lado da mesa, fez o que ele chamou de “elogio público” ao Plano como um todo, e 
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aos funcionários da SUDERHSA que, de acordo com ele, em conjunto com outros 

funcionários do Instituto Ambiental do Paraná e da Secretaria do Meio Ambiente, 

realizam um trabalho muito bom. Em tom de voz muito tranqüilo fez um breve 

discurso basicamente composto de elogios ao Plano, e foi aplaudido ao final. 

O mestre de cerimônias, então, anunciou a fala do representante da Itaipu 

binacional, Modacir Fiorentin. Ele iniciou cumprimentando os presentes na mesa e 

em seguida abordou a criação do Instituto das Águas “comandada” pelo Samek. 

Ele afirmou não ter dúvidas de que os desafios para a implantação do Plano são 

muito grandes, e que as pessoas devem ter muita seriedade para lidar com eles 

apesar do apoio da sociedade. Encerrou seu discurso que também foi breve 

agradecendo a todos. 

O próximo a falar foi o Prefeito de Marechal Cândido Rondon, Moacir Luiz 

Froehlich. Discursando da mesa, ele anunciou estar representando todos os 

prefeitos municipais, cumprimentou a todos, e realizou seu discurso em tom 

descontraído. O prefeito lembrou que foi nesta região que começaram a surgir os 

primeiros projetos de proteção da água, e era necessário ter em mente as fontes 

poluidoras, como as indústrias, por exemplo. Em seu discurso, mais longo que os 

demais que até então, ele realizou uma homenagem às mulheres (o dia em que a 

reunião ocorreu, era dia da mulher) e encerrou citando um provérbio da bíblia. Ao 

final, foi aplaudido pelo público presente. 

O próximo nome anunciado pelo mestre de cerimônias foi do João Lech 

Samek, Diretor Presidente do Instituto das Águas. Ele se dirigiu ao púlpito para 

iniciar sua fala, que foi a mesma realizada no município de Curitiba. O Diretor do 

Instituto das Águas, lendo seu discurso, abordou sob considerações gerais o 

Plano Estadual, seu processo de construção, falou sobre o objetivo das reuniões 

do Processo Participativo e sobre os temas que seriam apresentados nos 

momentos seguintes. Finalizou sua fala agradecendo os órgãos responsáveis 

pela elaboração do Plano e a presença de todos, desejando um bom encontro 

para o público. Ao final foi aplaudido pelos participantes, e sua fala foi agradecida 

pelo mestre de cerimônias. Em seguida ele voltou à mesa. 

Neste instante, o mestre de cerimônias anunciou: “(...) antes de passar a 

palavra para o prefeito municipal, eu gostaria de convidar o secretário de estado 
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de Meio Ambiente, Lindsley da Silva Raska Rodrigues que acaba de chegar. Está 

dando uma entrevista para a imprensa e assim que se desocupar está convocado 

para fazer parte da mesa de honra”. Em seguida, o mestre de cerimônias disse 

que iria fazer alguns agradecimentos. Iniciou agradecendo o prefeito municipal, 

aos prefeitos e prefeitas presentes, agradeceu a presença do setor de “usuários”, 

os representantes de câmaras municipais presentes, e todos os membros da 

“Sociedade Civil”. Então passou a palavra para o prefeito de Toledo, José Carlos 

Schiavinato. 

O prefeito de Toledo iniciou parabenizando todas as mulheres, em função 

de ser o dia da mulher, e deu seqüência ao evento falando sobre a importância da 

água e da vida. Discursando da mesa, ele enalteceu os grãos da região, falando 

sobre o uso da água na agricultura. Em seguida, o prefeito interrompeu seu 

discurso para anunciar a chegada do secretário Raska “oi Raska, vem pra cá. (e 

agora se direcionando ao público) acabou de chegar nosso secretario, uma salva 

de palmas rápida...”. O secretário então subiu no palco, e se  sentou à mesa, 

passando a ocupar o lugar central, que já estava reservado para ele. O prefeito de 

Toledo deu seqüência ao seu discurso falando sobre as qualidades do município 

de Toledo. Terminou agradecendo os participantes daquela “audiência pública”, 

bem como o secretário, dizendo que se sentia “envaidecido” de recebê-lo em seu 

município. Ao final, como os outros participantes, também foi aplaudido. Na 

seqüência, o mestre de cerimônias anunciou a presença de mais dois prefeitos 

municipais que haviam acabado de chegar e então passou a fala para o 

Secretário de Meio Ambiente, Raska. 

O secretário, falando da mesa de honra, primeiramente se desculpou pelo 

atraso e na seqüência disse que é uma satisfação ter retornado a Toledo em 

“uma fase mais evoluída que no ano passado” quando foi feita a audiência pública 

“obrigatória para a constituição do Plano Estadual”. Ele disse estar agora em um 

segundo momento, que “não faz parte do processo da criação do Plano, que 

nunca fez parte em momento algum, essa segunda reunião”. No entanto, afirma 

que foi decidida que seria realizada uma segunda reunião em função da 

participação ser fundamental no sentido de “corrigir e aperfeiçoar” o Plano. O 

secretário mencionou um projeto de limpeza de água de dejetos suínos em um 
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rio, e disse estar trabalhando no sentido de “ver a água”, tanto a subterrânea “que 

a gente não vê”, quanto a superficial. Nesse sentido, enfatizou a importância de 

cuidar da água através dos Planos de Bacia, Planos Municipais, e Plano Estadual, 

que devem atuar em conjunto. Em seguida, citou as experiências de diversos 

programas da SEMA (como um programa denominado Mata Ciliar) que abordam 

da questão da água que, segundo o secretário, deve ser tratada com “muito 

carinho e muito amor”. Na seqüência, sobre a questão do meio ambiente, afirmou 

que a solução “está na mente e no coração de cada um do planeta terra”. 

Finalizou agradecendo a todos que participaram dos encontros e foi aplaudido ao 

final. 

Esses discursos encerraram a parte da “abertura institucional” do encontro. 

Aqui, faço destaque para o Secretário de Meio Ambiente Raska: sua presença e 

sua fala. Mais uma vez (lembrando do encontro em Curitiba), foi possível 

perceber a atribuição grande importância a presença do secretário através de 

citações nos discursos e anunciações, por parte do mestre de cerimônias, 

informando ao público onde ele estava e o que estava fazendo. Acredito que isso 

fez com que a “abertura institucional” estivesse praticante circunscrita ao redor da 

pessoa do Secretário. Todos da mesa e o mestre de cerimônias pareciam 

aguardar sua chegada anunciando todos seus passos ao público, o que acabou 

por criar um ambiente em que a presença do Secretário seria o ponto máximo da 

“abertura” da reunião e, como veremos além, da reunião como um todo. 

Por outro lado, também julgo importante destacar alguns pontos no 

discurso do Secretário de Meio Ambiente. Aqui, coloco ênfase na 

“obrigatoriedade” e “não obrigatoriedade” da realização das reuniões, apontada 

pelo secretário. Ao marcar que a primeira reunião havia sido “obrigatória” para a 

realização do PLERH/PR, de certa forma, abriu-se a oportunidade para relativizar 

a importância daquele encontro: ele foi realizado por que a participação era 

importante ou por que era obrigatória? E, em um segundo momento, a afirmação 

de que a segunda fase de reuniões era “não obrigatória” e “não prevista” pelo 

Plano (o que vimos que não é verdade) deu credibilidade aos elaboradores do 

PLERH/PR, no sentido deles estarem voltando por vontade própria, apesar do 

Plano já estar concluído e aprovado. 
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Na seqüência, passou-se para a segunda parte da reunião em que houve a 

apresentação do processo de elaboração do Plano pelo Everton da SUDERHSA, 

e a apresentação completa do Plano com o diagnóstico, cenários e programas 

pelo Cadu da COBRAPE. Ambos realizaram, basicamente, a mesma 

apresentação da cidade de Curitiba, que durou um pouco mais de 1 hora. 

Nos instantes entre o início das apresentações e o final da “abertura 

institucional”, foi possível perceber uma grande movimentação no auditório, em 

que grande parte dos presentes estava se direcionando para o lado de fora, 

juntamente com os convidados da “mesa de honra”. Isso fez com que o auditório 

ficasse significativamente mais vazio durante as apresentações, com cerca de 1/3 

de sua lotação inicial. Ao contrário desse cenário, do lado de fora do auditório, a 

movimentação era intensa: as pessoas que haviam feito parte da “mesa de honra” 

estavam dando entrevistas para a mídia, e eram cercadas por outras pessoas 

participantes do encontro que queriam conversar ou reivindicar alguma coisa. Era 

quase impossível caminhar em decorrência da grande movimentação em torno 

das figuras públicas que estavam presentes. Desta forma, foi possível perceber 

que vários aspectos do encontro, como os discursos, a movimentação do lado de 

fora do auditório, as filas para falar com as “autoridades”, entre outros, estavam 

ocorrendo sempre em torno da presença de certas personalidades. Entre elas, o 

secretário de meio ambiente, era a mais requisitada. 

Foi nesta hora que consegui falar com o promotor da comarca de Toledo, 

Giovani Ferri, também membro da “mesa de honra”. Ele estava esperando na fila, 

junto com outras três pessoas, o secretário de meio ambiente dar uma entrevista 

para tentar conversar com ele na seqüência. De acordo com ele, “o encontro foi 

ótimo, e o PLERH/PR é ótimo”, no entanto a estrutura da SUDERHSA é 

deficitária, pois conta com apenas dois funcionários para atender 10 municípios, 

sendo que apenas um é realmente da SUDERHSA, o outro é “emprestado” da 

SEMA. Nesse sentido, Giovani queria pedir uma melhor estruturação institucional 

para conseguir implantar o PLERH/PR e pedir ajuda ao secretário na questão da 

“estrutura do órgão que é deficitária”. 

Gumercindo, o único funcionário da SUDERHSA em Toledo, ao contrário 

da preocupação demonstrada pelo procurador, disse que consegue, juntamente 
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com o funcionário “emprestado” da SEMA e duas estagiárias (as moças que 

estavam com a lista de presença), articular e dialogar com as outras instituições 

para “fazer as coisas funcionarem”. De acordo com ele, todos se conhecem 

(referindo-se aos funcionários que tratam da questão da água, seja do município, 

da SEMA ou da SUDERHSA), e assim fica mais fácil para realizar o trabalho. Ele 

contou que os convites foram enviados para todo mundo, e que ele ajudou a fazer 

a lista, pois conhecia todos os envolvidos regionalmente. Nesse sentido, pode-se 

entender como “todo mundo” no discurso do interlocutor, aqueles que têm relação 

com recursos hídricos, que trabalham nas repartições estatais ou tem cargos 

políticos que fazem parte de tal contexto. O interlocutor ainda falou que muitos 

dos convidados não conseguiram comparecer porque tinham uma reunião em 

Brasília e a data desfavorecia, de acordo com ele, a data também tinha que 

encaixar com a agenda do secretário e, “como é muita gente e não dá pra 

encaixar na agenda de todo mundo”, alguns tiveram que faltar. No entanto, ele 

acreditava que o resultado da reunião tinha sido muito positivo, pois várias 

pessoas compareceram. 

Nesse instante, eu entrei no auditório novamente para verificar se as 

apresentações já tinham acabado. Deparei-me com o auditório praticamente 

vazio, em que o barulho que era realizado do lado de fora atrapalhava os 

participantes que ainda estavam vendo as apresentações. O momento em que o 

coffee break chegou, também foi notável: algumas pessoas que estavam do lado 

de fora entravam novamente no auditório, murmuravam algo nos ouvidos de seus 

colegas, e ambos saíam do local. Como eu estava na porta, pude observar que 

esses indivíduos estavam aproveitando o coffee break.  

Mesmo com poucos participantes (neste momento pude contar que eram 

cerca de 40) existiram quatro colocações públicas, todas realizadas pela 

“sociedade civil” de acordo com a COBRAPE. A primeira pediu esclarecimentos 

sobre os usos das águas subterrâneas; o segundo sobre a autonomia dos 

municípios para o licenciamento ambiental; o terceiro indagou sobre a 

participação de comunidades indígenas, quilombolas e de pescadores no Plano; 

e, a quarta, perguntou sobre os órgãos responsáveis pelo monitoramento de 

eventos críticos. Mais uma vez, as perguntas de âmbito regional (como a terceira, 
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sobre os quilombolas) foram respondidas no sentido do PLERH/PR não ter esse 

nível de detalhamento e que isso seria atribuição do Plano de Bacia. 

Ao final das perguntas e no encerramento do evento, o auditório se 

encontrava praticamente vazio. Do lado de fora a movimentação já não era tão 

intensa e os salgadinhos e doces do coffee break estavam quase acabando. 

Desta forma, dez minutos depois do encerramento oficial da reunião, anunciado 

pelo mestre de cerimônias, já não havia mais ninguém nas dependências da 

Prefeitura.  

4.3.3  Londrina 

 

 

A reunião do Processo Participativo ocorrida na Regional C, cuja cidade 

sede é no município de Londrina, foi realizada no Teatro do Colégio Londrinense 

– UNIFIL, no dia 10/03/2010. Foram registrados pela empresa consultora 

COBRAPE, 126 participantes, dos quais 71 ou 56% se inscreveram enquanto 

representantes do Poder Público, 37 ou 30% enquanto da Sociedade civil, e 18 ou 

14% como representantes dos Usuários.  

Destaco que nesta reunião a expectativa por parte dos interlocutores da 

COBRAPE e da SUDERHSA era muito grande. Isso porque foi em Londrina, no 

encontro do Processo Participativo do ano passado, que foi registrado o maior 

número de manifestações, por parte do público, no sentido de cobrar a 

participação da sociedade civil na construção do Plano. Tal fato foi citado por 

duas interlocutoras da COBRAPE em momentos diferentes no trabalho de campo, 

elas acreditavam que a resposta por parte do público seria negativa em função da 

mudança da proposta da reunião: antes era para discutir os programas do Plano, 

depois para a apresentação dos Programas já prontos, como citado 

anteriormente. A reunião ocorrida no ano passado surgiu em diversos momentos 

na reunião. 

Como no encontro anterior, realizado em Toledo, eu e a equipe da 

COBRAPE, responsáveis por organizar o evento não estávamos sendo 

aguardados no local. O carro com o equipamento de filmagem foi inclusive, em 

um primeiro momento, proibido de entrar no estacionamento da UNIFIL para 
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descarregar as câmeras e caixas de som. Depois de muita insistência, 

conseguimos entrar na UNIFIL onde seria realizada a reunião, mas não no 

auditório, pois o responsável estava em horário de almoço. Mais uma vez, não 

consegui observar cartazes ou panfletos divulgando o evento no local.  

Logo após a abertura do auditório os primeiros participantes chegaram e, 

junto com eles, os canais de mídia: uma televisão e dois jornais. Conversando 

com eles, foi possível descobrir que todos haviam recebido e-mails da SEMA 

noticiando o evento no dia anterior e, por esse motivo, não houve tempo para 

veicular nenhuma matéria sobre a reunião. A cobertura do evento só sairia no dia 

seguinte. Antes do início da reunião a movimentação da mídia era intensa, várias 

pessoas da SUDERHSA e alguns membros da “mesa de honra”, inclusive o 

secretário do meio ambiente que desta vez foi pontual, eram entrevistados e 

falavam sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos.  

A reunião desta vez iniciou sem atraso. O público era composto por 

homens e mulheres mais ou menos na mesma proporção, que aparentavam ter 

idade superior a 35 anos. 

A mestra de cerimônias compôs a mesa primeiramente com o Secretário 

Estadual do Meio Ambiente, Lindsley da Silva Raska Rodrigues; com o Secretário 

do Meio Ambiente do Município de Londrina, Carlos Eduardo Levy; com o Diretor-

Presidente da SUDERHSA, João Lech Samek; com o Coordenador geral de 

recursos hídricos da SUDERHSA, Everton Luiz Costa Souza; com o Deputado 

Estadual e Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa 

do Paraná, Luiz Eduardo Cheida; com o Gerente da Bacia Hidrográfica do Tibagi, 

Wagner Kreling; com o Presidente do Comitê de Bacia, Alfredo Braz da Costa; e, 

anunciado como representante da “sociedade civil organizada”, Fernando Parati, 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Em seguida, a mestra de cerimônias 

agradeceu a presença de todos e anunciou o hino nacional. Todos ficaram de pé, 

se voltaram para a bandeira do Brasil e cantaram o hino.  

O primeiro a falar foi o diretor da SUDERHSA, João Lech Samek, que se 

dirigiu ao púlpito situado ao lado da mesa. Ele cumprimentou todos os integrantes 

da mesa, todos os presentes, e disse que era com “grande satisfação” que estava 

ali apresentando o primeiro Plano de Recursos Hídricos do Estado do Paraná. Em 
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seguida, repetiu o discurso realizado nas outras reuniões, em que abordava a 

elaboração do Plano, as reuniões realizadas em sua construção, e informações 

gerais sobre o PLERH/PR. Sempre lendo sua fala, terminou agradecendo a 

presença de todos e enfatizou que o Plano não poderia ser realizado sem um 

“amplo pacto social”. Após sua fala, o diretor da SUDERHSA foi aplaudido pelo 

público, e a mestra de cerimônias anunciou o Secretário de Meio Ambiente de 

Londrina, Carlos Eduardo Levy como o próximo a fazer uso do microfone.  

Em um breve discurso, o secretário municipal de Londrina agradeceu a 

todos em nome do prefeito Barbosa Neto, falou da responsabilidade de cuidarmos 

da água para as futuras gerações, bem como da importância do Plano para que 

isso acontecesse. Ao final foi aplaudido pelo público, e retornou a sentar em seu 

lugar na mesa. 

O próximo nome anunciado pela mestra de cerimônias foi o Deputado 

Estadual Luiz Eduardo Cheida, ex-secretário de Meio Ambiente do Paraná. Ele 

afirmou que a apresentação do Plano que iria acontecer nos próximos instantes 

era uma vitória, pois ele havia sido “gestado durante muitos anos, por muitas 

mãos” e passado por muitas dificuldades. O deputado elogiou muito a iniciativa da 

realização do Plano, bem como as pessoas que o fizeram, e disse estar a “um 

passo de resolver vários problemas”. Abordou a importância de olharmos para o 

aqüífero Guarani19, e não ignorá-lo como, de acordo com ele, fazem alguns 

governantes. Cheida encerrou dizendo estar muito feliz, e disse que “se pudesse 

externar um sentimento, seria o de gratidão”. Na seqüência agradeceu todos os 

presentes, elogiou o secretário de meio ambiente do estado, e foi aplaudido pelo 

público. Mais tarde, Cheida publicou em sua página na internet20 uma notícia 

sobre a reunião, em que afirmava que o Plano enquanto uma grande conquista 

para a população: "O Paraná deve tomar consciência do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos e agradecer a todos àqueles que contribuíram para a sua 

elaboração, já que se trata de um grande legado para o meio ambiente". Destaco 

em ambos esses momentos, o sentimento de “gratidão” do deputado, que vincula 

a visão que ele tem do Plano, à noção da dádiva, o que irei abordar mais além. 

                                                 
19

  O Aqüífero Guarani é a segunda maior reserva de água doce do mundo. Cerca de 70% de sua extensão está no 
subsolo brasileiro. 

20
  http://www.cheida.com.br/ 
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O próximo a falar foi Lindsley Raska, Secretário de Meio Ambiente do 

Estado. Ele iniciou sua fala agradecendo a presença de todos, dando “uma 

especial saudação ao deputado Luiz Eduardo Cheida, (...) ao Carlinhos que está 

representando o prefeito Barbosa Neto, uma saudação especial ao Wagner,(...) 

ao Alfredo, ao Pilati que representa a sociedade civil (no relatório da empresa 

consultora, o nome do representante da sociedade civil está como Parati, não sei 

dizer quem cometeu a gafe), ao Everton, enfim a todos. Queria saudar aqui a 

presença da nossa professora e lutadora da Universidade Estadual de Londrina, 

professora Simone (acredito que ele se referia à professora Sirlei)”. Lembro que a 

Sirlei, professora da UEL, foi uma das participantes que na reunião anterior 

questionou a efetividade da participação popular no Plano. O secretário deu 

seqüência a sua fala afirmando que aquela reunião e a segunda fase do processo 

participativo não estavam em nenhum marco regulatório, ao contrário da ocorrida 

ano passado. No entanto, segundo ele, como muitas das sugestões levantadas 

nas reuniões anteriores foram aproveitadas e, inclusive, viraram programas, a 

equipe resolveu voltar. O secretário, então, fez uma analogia do Plano Estadual 

com o corpo humano, falando que “o Plano só cuida das veias mais grossas”, e 

que as “veias mais finas” seriam atribuição do Plano de Bacia. Também afirmou a 

necessidade de uma gestão descentralizada que, segundo ele, está ocorrendo 

nos Comitês de Bacia, que não são “chapa-branca”. Encerrando seu discurso, o 

secretário disse que “foram mais de 124 reuniões, o Plano foi debatido de forma 

exaustiva, buscando o conhecimento onde ele estivesse, fazendo com que a 

cumplicidade técnica fosse estar presente junto com a sensibilidade dos 

militantes, (...) que lutam diariamente em defesa do meio ambiente (...)”. Na fala 

do secretário, podemos perceber o conhecimento enquanto um fim, algo a ser 

alcançado através do diálogo entre o “técnico” e o “sensível”, duas noções que se 

opõem em seu discurso. Em seguida, ele constatou que vai deixar o cargo dia 2 

de abril e afirmou que: “não gostaria de ser lembrado pelas coisas que fizemos, 

mas gostaria que nosso governo fosse lembrado pelas coisas que impedimos que 

fossem feitas”. Julgo importante abrir um parêntese. Lembrando as questões 

colocadas pelos interlocutores a respeito do que eles consideraram o 

“desmanche” do modelo de gestão de recursos hídricos, anteriormente proposto 
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(abordado no Capítulo 2 deste trabalho), acredito que essa ultima fala do 

secretário atuou no sentido de, em sua visão, ele ter desregulamentado as 

Associações de Usuários propostas e, portanto, não ter permitido a privatização 

das águas do estado. Mais tarde, abordando o mesmo assunto, o secretário 

mencionou a existência de 28 pedidos dentro do IAP para a implantação de 

usinas nos rios do Paraná, e ele afirmou que junto com o governo Requião, ter 

impedido a construção dessas usinas. Por esse motivo, ele quer ser lembrado 

pelo o que não foi feito. É importante ressaltar que a construção da hidrelétrica de 

Mauá foi um fato que gerou muitas discussões entre a mesa e os participantes na 

reunião ocorrida em 2009, os participantes exigiam ser ouvidos a respeito do 

assunto, e a mesa afirmava que ele era atribuição do Plano de Bacia. O secretário 

encerrou seu discurso agradecendo a todos os presentes e, na seqüência, voltou 

a afirmar que “o Plano Estadual é a bíblia dos recursos hídricos”. 

A mestra de cerimônias, então, anunciou que a mesa seria desfeita para o 

início das apresentações sobre o Plano, referidas por ela como “Palestras 

técnicas”, que mais uma vez foram auxiliadas pelos slides em Power Point. Neste 

momento, destaco que apesar de estar presente na mesa, o membro da 

sociedade civil não fez uso da palavra. Primeiramente quem se apresentou foi o 

Everton da SUDERHSA, que realizou a mesma apresentação que nos encontros 

anteriores em que foi abordado o processo de construção do Plano.  

O próximo a falar, como nas outras apresentações, foi o Cadu, 

coordenador do Plano pela COBRAPE. Ele abordou o conteúdo do PLERH/PR, 

suas etapas de desenvolvimento e consolidação, bem como os Programas, as 

diretrizes e os Indicadores de avaliação, de forma bem mais detalhada que nos 

encontros anteriores. Sua apresentação, inclusive, durou cerca de 30 minutos a 

mais do que nas outras cidades em que a reunião já havia acontecido. Após as 

apresentações, a mesa foi novamente re-composta para “esclarecimentos”. Esse 

movimento não ocorreu nas outras reuniões, em que apenas o coordenador do 

PLERH/PR pela COBRAPE respondeu os questionamentos do público de forma 

informal, muitas vezes nem se sentava à mesa. Desta vez ele, a Carla e o 

Everton (que havia realizado a primeira apresentação) se sentaram à mesa para 

responder as questões.  
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Ao contrário do esperado pelos interlocutores, foram registradas apenas 

três colocações orais na reunião, das quais nenhuma foi a respeito da inserção da 

referida “sociedade civil” no Plano. A primeira questão perguntou se o Plano 

contemplava ações direcionadas para o plantio de cana-de-açúcar; o segundo 

participante pediu esclarecimentos sobre programas voltados à codificação de 

rios e implantação de um sistema de informações via internet; e o terceiro 

participante perguntou sobre a questão de remuneração para a preservação de 

nascentes nas terras de pequenos agricultores. 

Após o encerramento da reunião pela mestra de cerimônias, todos se 

dirigiram ao coffee break. Neste momento, fui apresentada por uma interlocutora 

a um funcionário da SUDERHSA de Arapongas, que disse estar ligado à 

instituição e seus diferentes arranjos há 33 anos. Eu perguntei então, porque 

durante a sua história, a SUDERHSA ou Instituto das Águas havia mudado tantas 

vezes de denominação. De acordo com ele, os diferentes nomes surgiram 

decorrentes da necessidade de aumentar a instituição e de ela se adequar as 

novas questões emergentes durante os anos. O interlocutor disse que iria me 

explicar tudo: “antes, tratava-se exclusivamente de erosão, depois, mudou de 

governo e começou a trabalhar com erosão e saneamento ambiental; depois 

mudou de governo e virou recursos hídricos, saneamento ambiental e erosão tudo 

junto”. Percebe-se, na visão do interlocutor, as diferentes funções 

desempenhadas pela instituição (atual Instituto das águas), sempre de acordo 

com a mudança de governo. Tal fato já havia surgido no trabalho de campo, 

durante uma conversa com outra interlocutora da SUDERHSA, como colocado no 

Capítulo 3. 

De acordo com o interlocutor da SUDERHSA de Arapongas, lá existem 

quatro funcionários que “dão conta” de 80 municípios. Ele afirmou que isso é 

possível em função de eles trabalharem, basicamente, fornecendo o serviço de 

outorga e não na elaboração de projetos como o PLERH/PR. Eu, então, disse que 

estava curiosa pelo fato de não existir escritório da SUDERHSA em Londrina 

apesar da reunião estar sendo lá, e que os escritórios mais próximos seriam o de 

Arapongas ou Maringá. O interlocutor, então, me contou que esse fato é 

problemático, pois para as pessoas conseguirem a outorga têm que, 
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primeiramente, viajar para Londrina, ir ao IAP ou a SEMA, e depois viajar até 

Arapongas para falar com a SUDERHSA. Ele mencionou que já propôs que todos 

esses órgãos sejam colocados em um mesmo lugar: Londrina, e que até existe 

infra-estrutura para isso. Mas ninguém deu muita importância. Em seguida, disse 

que a reunião aconteceu em Londrina em função de ser “uma cidade maior e tem 

mais gente”, mesmo apesar de não ter nenhum escritório regional.  

No encontro em Londrina, apesar da expectativa de manifestações em 

desacordo com o Plano por parte dos presentes, tudo ocorreu da melhor forma 

possível para os interlocutores que haviam realizado um balanço positivo dos 

encontros até então, e esperavam que esse cenário se repetisse nas últimas 

reuniões. Acredito que o baixo número de participantes se comparado com a 

reunião anterior, ocorreu principalmente em função da mudança de local em 

relação ao primeiro evento. Antes, o Processo Participativo teve como sede a 

UEL, e agora havia sido realizado na UNIFIL, uma faculdade particular, com o 

espaço físico menor que o da UEL. A UNIFIL também surgiu a partir de um 

colégio de ensino fundamental e médio, e era no espaço do colégio, que o 

auditório se localizava.  

 

 

4.3.4  Paranavaí 

 

 

A reunião do Processo Participativo ocorreu no município de Paranavaí, 

Regional B do estado, no dia 18/03/2010. Foram registradas 135 pessoas no 

evento através das assinaturas na lista de presença. Os inscritos se dividiam 

entre Poder Público, Usuários e Sociedade Civil de forma quase que proporcional 

ao contrário das outras regionais, em que o número de inscritos representantes 

do poder público era superior ao das outras categorias classificatórias. Foram 

registrados 49 participantes, ou 36% do total, inscritos enquanto representantes 

do Poder Público; 44 ou 33% dos participantes se inscreveram enquanto 

Usuários; e, 41 pessoas ou 31% do público, se inscreveram enquanto Sociedade 
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Civil. O encontro ocorreu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de 

Paranavaí – ACIAP. 

O auditório em que a reunião iria ocorrer já estava preparado para receber 

os visitantes quando eu e a equipe da COBRAPE chegamos, cerca de duas horas 

antes do horário marcado para o início do encontro. A mesa já estava arrumada 

adequadamente conforme a solicitação da SUDERHSA: havia copos d‟água para 

os participantes da mesa bem como papeis colados nas duas primeiras fileiras de 

cadeiras, com o dizer “Autoridades”, para demarcar o lugar reservado às mesmas. 

Neste momento, não encontramos os responsáveis pela organização por parte da 

SUDERHSA, deduzimos que eles deviam ter estado no local pela manhã. 

Também não houve problema para entrarmos no auditório, as pessoas do local já 

estavam nos aguardando. 

Quando voltamos do almoço, quase no horário do início do evento, muitos 

participantes já estavam dentro do auditório (que inicialmente possuía 120 

lugares) ou circulando pelo local. Colocando cadeiras de plástico onde tinha 

espaço disponível, a equipe da COBRAPE conseguiu acomodar a maioria dos 

participantes sentados. Mesmo assim, alguns dos 135 participantes registrados 

no evento ainda tiveram que ficar em pé. Também foi possível perceber a equipe 

da SUDERHSA do escritório regional de Paranavaí, atuando ativamente no 

sentido de organizar o evento. Eles haviam trazido cartazes do Plano Estadual 

utilizados nas reuniões passadas (com o mapa do Paraná e a chamada do 

Processo Participativo) para expor na entrada o evento. Também havia uma 

maquete que mostrava as bacias hidrográficas da região, anunciada mais tarde 

pelo mestre de cerimônias e citada, em discurso, pelo diretor da SUDERHSA. A 

equipe da SUDERHSA de Paranavaí havia separado em ordem alfabética todas 

as fichas de inscrição das reuniões anteriores para o evento (realizadas via 

internet ou à mão), e designado uma pasta com diversos materiais relacionados 

aos programas da SUDERHSA (como flyers, revistas, mapa geográfico do estado, 

cartilhas etc.) para cada participante inscrito. Dessa forma, ao chegar ao evento, 

se o participante havia estado presente na reunião anterior ou se inscrito com 

antecedência para o evento, ele deveria procurar sua ficha de inscrição (tarefa 

auxiliada por quatro funcionários da SUDERHSA) que estava junto a essa pasta 
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com materiais. Contudo, pude verificar que nenhum dos materiais da pasta dizia 

respeito ao Plano diretamente. 

Parecia haver muita preocupação com o resultado da reunião e um grande 

esforço para agradar os colegas da SUDERHSA da sede de Curitiba que foram 

muito bem tratados (inclusive foi promovido um jantar em sua homenagem) e não 

tiveram que auxiliar na organização do evento, como nas situações anteriores. 

Também havia um funcionário do escritório regional da SUDERHSA com listas de 

participação para serem assinadas na porta do auditório. Esse fato acabou 

ajudando a Angelita em sua função: ela apenas passou a lista com o “layout” 

elaborado pela COBRAPE para que elas fossem assinadas juntamente com as 

outras, deixando também a distribuição dos DVDs do PLERH/PR em encargo 

desse funcionário. 

O público masculino, que era majoritário, aparentava ter mais de 40 anos, 

já as mulheres aparentavam ser mais jovens, cerca de 30 anos. Apesar do calor 

de 40 graus, todos se vestiam formalmente, o auditório logo ficou lotado e o ar 

condicionado parecia não vencer o calor. Mesmo apesar disso, a maioria dos 

participantes permaneceu até o final do evento. Foi possível observar pouca 

cobertura da mídia, apenas um jornal local compareceu ao evento e conversou 

brevemente com um funcionário da SUDERHSA, indo embora antes mesmo do 

término da “abertura institucional”. 

O mestre de cerimônias foi designado pela SUDERHSA local, como no 

evento em Toledo. A reunião foi novamente marcada pelo tom solene dado pelo 

mestre de cerimônias, que iniciou o evento convidando para compor a mesa os 

participantes: Lindsley da Silva Raska Rodrigues, Secretário Estadual do Meio 

Ambiente; o Prefeito de Paranavaí, Rogério Lorenzetti; o Diretor-Presidente da 

SUDERHSA, João Lech Samek; o Coordenador geral de recursos hídricos, 

Everton Luiz Costa Souza; a Coordenadora da Agência de Bacias Hidrográficas 

do Paraná, Sony Felippe; o Secretário Especial de Governo do Paraná e ex- 

Prefeito de Paranavaí, José Augusto Felippe; e o Presidente da Associação 

Comercial e Empresarial de Paranavaí, João Roberto Viotto. Em seguida, o 

mestre de cerimônias “registrou a presença de algumas autoridades” no evento, 

como prefeitos municipais, deputados e vereadores. Então convidou a todos para 
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se colocarem em “posição de respeito para cantarem o hino nacional brasileiro”. 

Todos os participantes ficaram em pé e se voltaram para a bandeira nacional, 

situada ao lado da mesa. Destaca-se que não houve presença de nenhum 

membro da sociedade civil na mesa de abertura do evento. 

Seguindo com a reunião, o mestre de cerimônias realizou um breve 

discurso abordando as etapas do PLERH/PR que seriam aprofundadas nas 

“palestras técnicas”, citando o FNMA como financiador do Plano bem como as 

entidades parceiras que participaram de sua elaboração. 

O primeiro membro da mesa convidado para falar foi o diretor-presidente 

da SUDERHSA, João Lech Samek. Ele realizou sua fala do púlpito situado ao 

lado do palco e, mais uma vez, leu o discurso reproduzido nas outras regionais. 

Ao final da sua fala, mencionou a maquete exposta na entrada do auditório que 

mostrava a bacia do Baixo Ivaí e Paraná 1 que, segundo ele, iria colaborar muito 

com as “palestras técnicas” que iriam vir na seqüência, e com a elaboração dos 

Planos de Bacia da região. Encerrou agradecendo os presentes, desejando a 

todos um bom encontro e então voltou ao seu lugar na mesa. 

O mestre de cerimônias então agradeceu a presença da imprensa, dos 

técnicos da EMATER, da SANEPAR, das secretarias de meio ambiente e também 

dos professores. Na seqüência, convidou José Augusto Felippe, Secretário 

Especial de Governo do Paraná, para fazer uso da palavra. Ele iniciou realizando 

um “cumprimento especial” ao Secretário de Meio Ambiente, Raska, e aos demais 

membros da mesa. Falou sobre sua experiência coordenando projetos ambientais 

na cidade de Maringá, falou sobre o desenvolvimento sustentável e a importância 

dele ser buscado pelos governantes. Então parabenizou os “técnicos da 

SUDERHSA e todos que fazem parte da elaboração desse Plano”, e continuou 

seu discurso falando que “esse é um trabalho muito importante (...) nós vamos 

deixar para os técnicos, o Everton (se referindo ao Everton da SUDERHSA) está 

aqui do meu lado, eles poderão realmente elaborar tudo isso. Nós, como 

representantes políticos do governo Requião, só temos que parabenizar todos 

vocês que tem participado na elaboração desse Plano (...). Nós temos uma 

preocupação muito grande e estamos levando essa preocupação para a classe 

empresarial, eu vejo aqui muitas empresas representadas pelos seus técnicos, e 
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eu fico feliz, porque passa a ser uma discussão de toda sociedade, da classe 

política e da classe empresarial representada pelas empresas (...) eu só tenho 

que parabenizar a você Raska, por coordenar toda essa equipe (...)”. Na fala do 

Secretário Especial de Governo, temos a esfera técnica enquanto a única 

passível de realizar “esse trabalho muito importante”, dissociada da esfera 

política, que de acordo com ele, só tem que “parabenizar todos que participaram 

do Plano”. Então, sobre a perspectiva da continuidade dos projetos elaborados, 

falou: “nesses anos que fizemos parte do governo Requião, eu estava falando 

com o Everton sobre isso, puxa vida, nós sempre acostumados a trabalhar e não 

ver a continuidade desses programas, mas não só a continuidade, mas a 

ampliação desses projetos (...) é necessário que haja uma conscientização da 

classe política, para eles passarem todo esse trabalho para aqueles que virão, 

para dar continuidade a isso (...) cabe a nós que cada um faça sua parte”. 

Voltando às considerações levantadas pela interlocutora da SUDERHSA em 

trabalho de campo, é possível perceber novamente a noção de temporalidade dos 

atores no sentido de não ver a continuidade ou ampliação dos seus trabalhos, 

vinculada à questão da mudança das lideranças políticas. Tal observação é 

importante, no sentido de percebermos a construção de um projeto (o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos) que venha a ter continuidade, ou seja, um projeto 

que não seja “engavetado”, como colocado pela interlocutora da SUDERHSA. 

O próximo a falar, anunciado pelo mestre de cerimônias, foi o prefeito de 

Paranavaí, Rogério Lorenzetti, que “neste ato” estaria representando todos os 

prefeitos presentes. Após o anúncio da fala do prefeito, o mestre de cerimônias 

ainda anunciou a presença de mais uma prefeita municipal que havia adentrado o 

local. O prefeito de Paranavaí fez seu discurso abordando a importância de 

cuidarmos do meio ambiente, afirmando que os seres humanos representam 

muito pouco na história da Terra, e que “a gente vai morrer, mas o universo ainda 

continuará vivo”, por isso devemos “cuidar da água, um recurso finito”. Ele seguiu 

sua fala, afirmando que nossa diferença em relação aos outros animais é o nosso 

poder de planejar as coisas, e que devemos pensar sempre nisso. Em seguida 

falou da “Exposição-feira” que estava acontecendo no município, recomendou aos 

presentes passarem lá, e encerrou seu discurso agradecendo a todos. 
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O mestre de cerimônias registrou a presença de mais um prefeito municipal 

que havia acabado de chegar e então passou o microfone para o Presidente da 

Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí – ACIAP (onde o encontro 

estava ocorrendo) João Roberto Viotto, fazer o uso da palavra. Falando da mesa, 

o presidente da ACIAP seguiu o evento agradecendo a todos os presentes e ao 

secretário Raska, por tudo o que ele já havia feito “desde a época do IAP, porque 

ele é um funcionário de carreira, né Raska? E como isso é importante para o 

nosso estado... Esses projetos que foram desenvolvidos sob o seu comando e 

também da sua equipe.” De acordo com ele, era uma honra receber o secretário 

Raska que, segundo sua “modesta opinião”, era o melhor secretário do governo 

Requião pela sua “sabedoria”. Então voltando a palavra para o secretário, disse 

“peço para que o grande arquiteto do universo continue te iluminando, sua 

carreira, e que você tenha êxito em todas suas empreitadas (...)”. Finalizou seu 

discurso afirmando “não vou me alongar mais, porque o Raska tem muita coisa 

para nos passar (...) e como presidente desta casa, é sempre bom ver esse 

auditório lotado, são esses encontros maravilhosos que realmente fazem a 

diferença na nossa região”. Após sua fala, o presidente da ACIAP foi muito 

aplaudido pelos presentes. A modalidade de discursos voltados no sentido de 

elogiar o secretário Raska foi marcante em toda a reunião. Todos os participantes 

agradeciam muito a presença do Raska, seus feitos durante o governo e, 

inclusive, elogiavam sua pessoa e pediam a deus para iluminá-lo. Isso fez com 

que na abertura fosse criada uma expectativa muito grande em torno da figura do 

secretário que “tinha muito que compartilhar”, e era o melhor secretário do 

governo por sua “sabedoria”.  

 O mestre de cerimônias então, falou que era “com satisfação” que 

anunciava as palavras do Secretário de Meio Ambiente, Lindsley Raska 

Rodrigues. O secretário Raska primeiramente agradeceu os participantes, e deu 

“um grande abraço nas bacias hidrográficas ali representadas”, citando o nome de 

algumas pessoas presentes, como prefeitos municipais e deputados, 

agradecendo a presença de um por um. Então continuou falando “estamos aqui, 

junto com a academia, junto com os técnicos, nesse espaço regional dando um 

abraço, mas um abraço técnico. Um abraço onde estamos aqui apresentando um 
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plano, não havia necessidade dessa reunião. Mesmo assim o instituto das águas 

resolveu fazer, porque na audiência publica que fizemos (em 2009, nas primeiras 

reuniões), várias iniciativas (que foram colocadas) viraram programas (...)”. 

Acredito que o “abraço técnico” mencionado pelo secretário remete também ao 

“pacto social” (como colocado pela COBRAPE nos documentos, e mencionado no 

discurso do diretor da SUDERHSA) que estava sendo proposto entre os 

presentes. Este “abraço”, dado em conjunto pela “academia” e “técnicos” seria 

assim, a consagração de um acordo entre a Sociedade Civil, Usuários e Poder 

Público, naquele momento da reunião, passíveis de entrar em consenso. Esse 

movimento, ao mesmo tempo, estaria legitimando o Plano “técnico” por 

estabelecer esse acordo entre todos os membros da gestão “tripartite” através do 

simbolismo do “abraço técnico”.  

Em seguida, o secretário falou da importância de planejar, como havia 

colocado o prefeito de Paranavaí, Rogério Lorenzetti. Em sua fala, Raska afirmou 

que a solução ambiental deve ser buscada “na mente e no coração de cada um”. 

E então, se voltando a um garoto que estava na platéia, continuou: “né pedro? 

Muito obrigada pela homenagem que você me fez na sua escola. (...) mas 

estamos aqui hoje, nós adultos, porque temos uma responsabilidade, (...) de não 

se omitir, porque segundo o Padre Vieira, o único pecado que cometemos é o da 

omissão, e quem está aqui, não está se omitindo”. Neste momento, podemos ver 

presente no discurso do secretário, a idéia da participação dos presentes que, 

pelo simples fato de terem comparecido à reunião, não estariam se “omitindo” 

frente à “responsabilidade” de fazer uma política pública. Nesse mesmo sentido, 

durante o trabalho de campo realizado na SUDERHSA, uma interlocutora havia 

me falado que “mais do que o comparecimento das pessoas no momento das 

reuniões”, era fundamental que a “sociedade tivesse ouvido falar sobre o Plano, 

soubessem que ele existe, mesmo apesar de não participar”. Isso porque, de 

acordo com ela, com a participação da “sociedade” o Plano não seria engavetado, 

e teria continuidade. Nesse sentido, seu discurso também estava ligado com a 

noção de legitimação. Segundo ela, os encontros seriam um importante espaço 

de legitimação do Plano, como abordarei mais tarde. 
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O secretário continuou seu discurso afirmando a importância de pensarmos 

em uma forma de desenvolvimento sustentável, pois o planeta irá continuar “com 

nosco ou sem nosco (...) o planeta sempre se virou (...). Logo a natureza vai 

querer nos excluir, pois a natureza é justa e perfeita, porque a natureza não 

escolhe pobre nem rico”. De acordo com o secretário, é importante conhecer as 

nascentes, os riachos, para preservar e dialogar, pois “estamos em um processo 

sistêmico, não queremos conversar de cima pra baixo”, referindo-se ao Processo 

Participativo. Em seguida, ainda falando sobre participação, mas desta vez com o 

tom de voz ressaltado, continuou o discurso: “Primeiro vamos tratar de implantar 

os comitês, (...) já que a lei estadual de recursos hídricos (...) é da política 

ambiental, a mais compartilhada, a mais descentralizada, (...) tá aqui vocês 

fazendo parte do processo! A mais participativa, tá aqui vocês! Vocês tão 

fazendo, não é o governo! Até porque dentro da política de recursos hídricos, eu 

odeio essa palavra: recurso, porque remete a uma conotação econômica do 

patrimônio hídrico, 20% é estado e 80% é usuários, sociedade civil e academia. 

Então é vocês fazendo isso. (...) Fizemos vários materiais didáticos para vocês 

verem essas veias azuis das bacias (...)” Desta vez, enaltecendo as qualidades 

do Plano, principalmente a abrangência do mesmo em diversas áreas, o 

secretário, lembrando os feitos do governo, disse “nós fizemos o primeiro 

encontro de águas trans-fronteiriças (...) para chamar a responsabilidade, e o que 

nós tivemos lá, foi que os argentinos vieram e comprovaram que eles estão bem 

mais na frente que a gente. (...) pela primeira vez tivemos que ficar quietos na 

frente dos argentinos... Foi difícil... Todo mundo sabe que é difícil concordar com 

argentino... Mas lá na bacia de Santo Antônio, eles tinham mais coleta de esgoto, 

mais áreas protegidas, os números estavam melhores. No Paraguai não tinham 

nem lei.” Nesta parte do discurso, destaco a idéia dos “números melhores” dos 

argentinos representando uma gestão mais eficiente, a idéia de uma melhor 

administração vinculada às noções de quantificação e da estatística. Da mesma 

forma, anteriormente, temos o secretário enfatizando a descentralização de todo o 

processo que, segundo ele, além dos técnicos do estado, conta majoritariamente 

com usuários, sociedade civil e academia. Nesse sentido, também destaco o uso 

da “academia” enquanto uma categoria do próprio secretário para divisão da 
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sociedade, atuando de forma dissociada da sociedade civil, e citada 

anteriormente nesse mesmo sentido, nos outros discursos. 

Em seguida, o secretário afirmou que “O Plano retrata a inteligência nossa, 

do nosso Paranaense. Pessoas, pesquisadores, alunos, estagiários, bolsistas, 

militantes da área ambiental, secretários, vereadores... Porque o Plano foi 

discutido entre mais de 1000 pessoas que passaram por essas audiências 

publicas. (...) Queria agradecer a vocês que contribuíram na construção dessa 

política, que não é de governo, é de estado, porque vocês ajudaram a fazer (...) e 

vocês tem o direito a cobrar para que ela seja continuada”. Encerrou seu discurso 

agradecendo aos presentes e foi muito aplaudido pelo público. A diferenciação 

realizada entre “política de governo” e “política de estado” remete a outra questão 

elaborada pelas interlocutoras da SUDERHSA sobre a temporalidade dos 

projetos. O temor de o Plano Estadual virar um “plano de gaveta”, como colocado 

anteriormente em entrevistas e nos próprios discursos, só poderia ser superado 

com a participação da sociedade. A participação, portanto, seria passível de 

transformar a “política do governo”, suscetível a mudanças de acordo com os 

novos governantes, em uma “política de estado”, que teria continuidade 

independente do governo. Mais uma vez, temos em jogo a temporalidade dos 

projetos. 

O mestre de cerimônias, então, anunciou que a segunda parte da reunião 

teria início, e pediu para que os membros da mesa se sentassem juntamente com 

o público. Neste momento ele foi interrompido pela a Coordenadora da Agência 

de Bacias Hidrográficas do Paraná, Sony Felippe, que pediu desculpas por 

quebrar o protocolo, pegou o microfone e dirigiu a palavra ao secretário que, 

neste momento, estava quase descendo do palco. Ela, lembrando que o 

secretário iria sair do cargo dia 2 de Abril, o parabenizou pelo trabalho feito, 

dizendo que ele foi o “grande timoneiro desse barco”, se referindo ao governo 

Requião. Também disse ter orgulho de tê-lo tido enquanto chefe, e que ele foi um 

grande secretário elaborador de diversos programas. Disse que o PLERH/PR é 

um grande plano, e na seqüência agradeceu muito o secretário. Terminou falando 

“eu queria te dar um abraço muito especial, e dizer muito obrigado, que tenho 

muito orgulho de ter trabalhado com você”. O Público aplaudiu muito, o secretário 
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Raska e a Sonny se abraçaram. Na seqüência, o secretário pegou o microfone 

novamente, agradeceu a Sonny, e anunciou que era aniversario de 14 anos da 

filha dele, e por isso iria para o aeroporto correndo, de forma que entre os sete e 

os 14 anos dela (período em que ele foi secretário de meio ambiente do estado), 

ele a tinha visto poucas vezes. Neste momento, lágrimas escorreram no rosto do 

secretário que continuou abraçando vários dos presentes enquanto se dirigia à 

porta de saída do auditório, muito aplaudido. 

Após esses momentos de comoção, o mestre de cerimônias anunciou que 

passaria o microfone para Marianna Sophie, da SUDERHSA, e desejou a todos 

uma boa tarde. Marianna, a “nova” mestra de cerimônias, anunciou o início das 

“palestras técnicas”, desta vez, realizadas por dois técnicos da SUDERHSA (não 

mais um da SUDERHSA e um da COBRAPE, como anteriormente). Além disso, 

falou que o Plano completo estaria disponível no site da SUDERHSA nos 

próximos dias e convidou a todos os presentes para participar do “coquetel de 

encerramento”, que seria realizado no “hall de entrada” após as apresentações. 

O primeiro palestrante, Everton, discorreu sobre a elaboração do Plano. Ele 

iniciou sua fala enfatizando a participação enquanto instrumento da gestão de 

recursos hídricos: “(...) Todos vocês sentiram o entusiasmo da mesa com relação 

a esse documento (...) gostaria de reforçar as palavras do secretário no sentido 

de dizer que esse Plano expressa realmente, alguns fundamentos da política de 

gestão do Brasil como um todo. Então essa questão de que a gestão de recursos 

hídricos tem que ser descentralizada, nós estamos efetivamente exercitando essa 

descentralização à medida que estamos aqui com vocês. O sistema de gestão 

deve ser participativo, e vocês estão aqui participando. Por isso esse documento 

que vai ser apresentado para vocês, tem contribuições do encontro que foi 

realizado ano passado, e a outra componente importante (...) é a importância da 

articulação de diversos níveis de governo: governo estadual, governo municipal e 

governo federal. E também a articulação de diversas instituições (...)”. A ênfase 

na descentralização e participação continuou nos momentos seguintes do seu 

discurso, em que Everton falou sobre a execução do Plano, seu financiador, seus 

recursos, técnicos elaboradores e reuniões, afirmando também: “Foram 

realizadas 124 reuniões. Estamos dando destaque para isso, para mostrar que o 
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Plano foi muito discutido, com diversas instituições, diversas pessoas, com a 

sociedade civil (...). Além disso, 13 técnicos participaram por parte da 

SUDERHSA, (...) a COBRAPE teve 25 profissionais (...) e entre as instituições 

envolvidas, em torno de 30 profissionais. Eu queria aqui somar a esses técnicos, 

essas 1000 pessoas que foram citadas aqui, que participaram desses encontros 

públicos, de certa forma, como eu falei, esse retorno que estamos dando pra 

vocês, em relação ao Plano, foi porque vocês fizeram contribuições ano passado 

e nós pudemos incorporar dentro dos documentos”. A partir desta fala, 

percebemos o Everton colocando os 1000 participantes inscritos das reuniões 

passadas, no mesmo lugar de importância que os técnicos das instituições que 

elaboraram o Plano na hora de sua apresentação para o público. Se voltarmos ao 

discurso de uma interlocutora da SUDERHSA durante o trabalho de campo 

anterior às reuniões de 2010, tivemos a consideração de que os participantes 

“não entendiam o que era um Plano Estadual”, e que foi necessário que os 

palestrantes explicassem para o público. Dessa forma, a interlocutora também 

observou confusão na concepção dos participantes, sobre o que era um Plano 

Estadual e um Plano de Bacia. Outra interlocutora, por parte da COBRAPE, 

afirmou que em reunião com a SUDERHSA foi decidido que, como as 

contribuições “não foram muito impactantes” nos documentos, a segunda rodada 

seria apenas da apresentação do Plano já pronto. O discurso realizado pelo 

Everton, bem como pelos membros da mesa durante a abertura da reunião, 

enfatizava a participação popular. Quando esse discurso é contraposto com os 

realizados nas instituições em que o PLERH/PR foi elaborado, além de ser 

possível apontar algumas disparidades, podemos perceber que eles relativizam a 

importância da participação: em um primeiro momento ela é considerada pouco 

“impactante” nos resultados e, durante as reuniões públicas, ela é considerada 

fundamental para a elaboração do Plano. Além disso, é possível observar no 

discurso do Everton, a junção da esfera do “não técnico” com o “técnico” no 

sentido de construir o Plano, ao contrário do que era feito anteriormente nos 

outros discursos que geralmente apontavam essa dualidade e falavam da 

necessidade de superá-la. Paralelamente, Everton colocou que “esse retorno que 

estamos dando para vocês”, referindo-se a aquela reunião que, de acordo com o 
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secretário, não haveria a necessidade de acontecer, enquanto uma dádiva dos 

elaboradores do PLERH/PR, para os participantes. Desta forma, temos mais uma 

vez, a noção do Plano enquanto um presente dos “técnicos” para com a 

sociedade, ao passo de que a própria participação no processo de elaboração do 

Plano seria algo concedido pelos mesmos, sem a necessidade de acontecer, 

como enfatizou o secretário nos discursos em todas as regionais. 

A seguinte palestra foi realizada por outro membro da SUDERHSA, o 

coordenador técnico do Plano, Enéas. Ele teve que substituir o Cadu, quem 

realizou as outras apresentações, em função de ele estar impossibilitado de 

comparecer ao evento. O Enéas realizou a apresentação com o auxílio dos slides 

de Power Point, mantendo sua fala de acordo com o conteúdo deles, sem 

comentar os discursos anteriores. De forma segura ele abordou o conteúdo do 

Plano, iniciando pelo diagnóstico, depois passando pelos cenários, consolidação 

do Plano, e os Programas elaborados. Neste momento a sala ainda permanecia 

cheia, apesar de alguns participantes (cerca de ¼ dos participantes iniciais) terem 

ido embora. 

A mestra de cerimônias, então, anunciou que o espaço seria aberto para a 

realização de perguntas sobre o Plano. Foram registradas pela empresa 

consultora oito colocações, fazendo com que o maior número de contribuições 

fosse atingido nessa regional. Apenas três colocações foram realizadas pela 

Sociedade Civil, outras três foram registradas como sendo do pelo Poder Público, 

e duas pelo setor de Usuários. A única reunião em que foram registradas 

contribuições por parte do setor do Poder Público e de usuários, foi a de 

Paranavaí.  

A primeira colocação foi realizada por um integrante do “Poder Público”, o 

prefeito municipal de Paraíso do Norte. Ele levantou os problemas causados pela 

erosão e usou como principal exemplo o assoreamento dos rios. A mesa então, 

respondeu que existem programas para prevenir isso, mas essa questão deve ser 

aprofundada pelo Plano de Bacia. O prefeito argumentou “é que nossos rios estão 

sendo assoreados, e estamos aqui discutindo as águas, e tá passando sem essa 

ajuda. Porque nós prefeitos, estamos sendo cobrados na questão de estrada e 

agricultura, mas estamos sofrendo os impactos da chuva”.  A Carla respondeu o 
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prefeito afirmando que o Plano de Bacia “com certeza vai estar levantando as 

áreas prioritárias”, e que o “Plano de bacia vai estar trabalhando junto com o 

núcleo da SUDERHSA que trata de erosão” para resolver esse problema. Nesse 

sentido, ela ainda lembrou que o Plano Estadual é um plano estratégico, e o 

Plano de Bacia que é “um plano de ação”. Se voltarmos à primeira reunião de 

Londrina, ocorrida em 2009, temos uma situação semelhante. A professora Sirlei, 

da UEL, tentava debater sobre a Hidrelétrica de Mauá que seria construída na 

bacia do Tibagi, e a mesa respondeu seus questionamentos nesse mesmo 

sentido: de que essa seria uma questão do Plano de Bacia. Desta forma, temos 

não só a sociedade civil, como colocado por uma interlocutora da SUDERHSA, 

“não entendendo” o que é um Plano Estadual, mas também um membro do Poder 

Público que, de acordo com as categorias de divisão da sociedade utilizadas no 

processo (sociedade civil, poder público e usuários), faz parte da mesma 

classificação que os elaboradores do Plano.  

O segundo participante por parte do público, pediu esclarecimentos sobre 

as ações conjuntas com unidades de preservação junto a outros setores, como a 

agricultura, por exemplo. Seu questionamento foi respondido pela Carla, que 

iniciou afirmando “Se vocês pensarem aqui, o nosso relatório de diagnóstico deve 

ter mais ou menos uns 15 volumes né, Enéas? Então a gente não tinha como 

trazer aqui a riqueza do que a gente estudou e trabalhou porque podemos ficar 

aqui uma semana fazendo apresentação (...) é só pesquisar no nosso site (...). Eu 

não quero fazer propaganda, mas acho que vale a pena pesquisar. (...) quando a 

gente fala em 124 reuniões, você não imagina o trabalho que isso deu, 124 

reuniões significa a gente estar conversando com cada setor, levantando 

informações que não tínhamos detalhadas. (...) tem um trabalho muito rico no 

diagnóstico (...) hoje a gente só trouxe os grandes resultados”. A forma com que a 

Carla qualificou o Plano a partir da quantificação de reuniões e a elaboração de 

um trabalho “muito rico”, “que vale a pena”, ao mesmo tempo, muito extenso (15 

volumes) e que, em função disso, não era possível trazer essa “riqueza” até o 

público, de certa forma, se contrapõe a maneira com que as colocações dos 

participantes nessa e na outras reuniões foi respondida: deslocando as questões 

regionais para o Plano de Bacia. Voltando às reuniões anteriores, foi possível 
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observar que, na interpretação dos técnicos que idealizaram o Plano Estadual, ele 

designaria um “instrumento de gestão estratégico”, por isso, seria mais 

abrangente englobando o estado inteiro. Nesse sentido, o Plano de Bacia seria 

passível de cuidar do detalhamento regional, de forma que a maioria das 

questões realizadas por parte do público era colocada no âmbito do Plano de 

Bacia justamente por serem “regionalistas”. Nesse sentido, podemos perceber 

que os limites do Plano Estadual e do Plano de Bacia estão novamente colocados 

em jogo, e são passíveis de confusão. 

Os demais participantes realizaram questões sobre o Plano e seus 

programas, pedindo esclarecimento sobre questões que não estavam claras 

como, por exemplo, cobrança pelo uso da água, aterros sanitários, recursos para 

a implantação do PELRH, entre outros. Ao final das perguntas o auditório já 

estava com metade da sua lotação inicial e a mesa estava respondendo aos 

questionamentos a mais de uma hora. Após a última resposta realizada pela 

mesa sobre os aterros sanitários, o prefeito municipal que havia realizado a 

primeira colocação voltou a falar (desta vez, sem o microfone, o que dificultou a 

compreensão), abordando as dificuldades enfrentadas por ele na administração 

de Paraíso do Norte, e algumas formas que ele encontrou de contornar os 

problemas. Desta vez a não houve resposta da mesa que apenas concordou com 

a cabeça as afirmações que estavam sendo realizadas. A mestra de cerimônias, 

logo após o término da fala do prefeito, agradeceu todos os presentes e encerrou 

a reunião. Nas duas falas do prefeito, foi possível perceber que o Plano Estadual 

era confundido com o próprio Estado, e a presença deste, para auxiliar os 

municípios, era exigida pelo mesmo. 

 

 

4.3.5  Guarapuava 

 

 

O encontro realizado na regional E, cujo município sede é Guarapuava, 

aconteceu no dia 19/03/2010 no auditório da UNICENTRO, no campus 

CEDETEG. Participaram do evento 231 pessoas, fazendo com que nessa reunião 
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fosse registrado o maior número de inscrições, fato que irei abordar na seqüência. 

Foram registrados 149 participantes inscritos como Sociedade Civil, ou 65% do 

total; 61 participantes inscritos como Poder Público, ou 26% do total; e, 21 

participantes ou 9% do total se inscreveram enquanto Usuários, de acordo com a 

COBRAPE. 

O grande número de participantes registrados no encontro de Guarapuava 

ocorreu em função da existência de dois eventos simultâneos: a reunião do 

Processo Participativo por parte da SUDERHSA; e o anúncio da criação do 

Parque Estadual da Serra da Esperança21, por parte do IAP. Tal fato gerou uma 

série de confusões tanto para a equipe da SUDERHSA de Curitiba, que parecia 

não saber da existência de dois eventos simultâneos, quanto para mim, que 

estava observando tudo e tentando entender o que era “da SUDERHSA” e “do 

IAP”.  

A descoberta da existência de dois eventos, por minha parte, se deu 

apenas instantes antes da reunião. Na chegada ao local, perto das 12hrs, eu e a 

equipe da COBRAPE nos deparamos com o auditório já em uso. Estava sendo 

realizada uma palestra e algumas pessoas estavam assistindo, compondo o 

público. Observando os cartazes colocados na porta do auditório, foi possível 

perceber que era um evento do IAP. No primeiro momento, não dei muita atenção 

para isso, eu só estava querendo que o evento acabasse logo para a equipe de 

filmagem montar os equipamentos e assim, sairmos para almoçar em seguida. 

Voltando para o auditório, após o almoço, percebi que muitas pessoas já estavam 

presentes circulando pelo local, inclusive do escritório da SUDERHSA regional 

que, mais uma vez, passava uma lista de presença independente da lista da 

COBRAPE. Dessa vez, a Angelita não pediu para que os funcionários da 

SUDERHSA a auxiliassem com a lista, apenas tirou um xerox daquela que estava 

sendo passada ao final do evento, para levar para Curitiba. 

No público, a faixa etária ficou consideravelmente mais jovem em relação 

aos encontros anteriores: havia vários alunos do município assistindo aos eventos 

que podiam ser identificados pelo uniforme das escolas que freqüentavam. 

Circulando perto da equipe da SUDERHSA de Curitiba, pude escutar uma 

                                                 
21

  O Parque Estadual Serra da Esperança terá 6mil hectares; neste evento foi assinado o documento de doação das 
terras que darão início a implantação do parque. 
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conversa em que o desconforto em função dos dois eventos ocorrerem ao mesmo 

tempo, se tornou evidente. As interlocutoras falavam sobre a composição da 

mesa, e a primeira delas afirmou: “esse evento é nosso!”, e continuou dizendo 

que fazia questão chamar o Everton para fazer parte da mesa na abertura. A 

outra interlocutora, então, respondeu que o Samek estaria presente, 

representando os técnicos da SUDERHSA. A resposta da primeira interlocutora 

foi no sentido de constatar que se quisesse chamar o Everton, poderia chamar, 

alegando que “o nosso comprometimento é com o FNMA (financiador do 

PLERH/PR), não tanto com a SEMA”. Tal fala também nos indica o 

funcionamento da SUDERHSA e a elaboração do Plano, na visão das 

interlocutoras, muito mais vinculado com o seu financiador, o FNMA, do que com 

a Secretaria de Meio Ambiente, órgão do qual faz parte. Esse foi o primeiro indício 

de que a grande organização presente nos encontros anteriores viraria 

desorganização naquela reunião. 

No início do evento a mestra de cerimônias, em sua fala de abertura, 

marcou a existência dos dois eventos simultâneos: “O diretor presidente do 

Instituto das Águas do Paraná, João Lech Samek, e o diretor presidente do 

Instituto Ambiental do Paraná, Victor Hugo, promovem esse encontro abordando 

dois assuntos distintos, porém ambos da Secretaria do Estado de Meio Ambiente. 

Primeiramente haverá o lançamento do Parque da Serra da Esperança, e na 

seqüência, a apresentação do Plano Estadual de Recursos Hídricos do nosso 

estado”. Assim, antes de compor a mesa, a mestra de cerimônias anunciou “uma 

breve apresentação” sobre o Parque da Serra da Esperança.  

A apresentação durou cerca de 4 minutos. Ela foi realizada por um membro 

do IAP e contou com fotos e apresentação de Power Point, enfatizando a 

importância da criação do Parque da Serra da Esperança. Neste momento, 

percebi que havia muitos canais de mídia fotografando o evento e alguns canais 

televisivos ao redor do auditório. 

Depois de realizada a apresentação, a mesa foi composta pelo Secretário 

Estadual do Meio Ambiente, Lindsley da Silva Raska Rodrigues; pelo Prefeito do 

Município de Inácio Martins, Edemétrio Benato Júnior; Pelo Diretor Presidente do 

Instituto das Águas do Paraná, João Lech Samek; Pelo Diretor Presidente do 
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Instituto Ambiental do Paraná, Vitor Hugo Burko; pelo Diretor de Bacias 

Hidrográficas do Paraná do Instituto das Águas do Paraná, Everton Luiz Costa 

Souza; pelo Diretor da Tractebel Energia, José Carlos Minuzzo; pelo Reitor da 

Universidade UNICENTRO, Vitor Hugo Zanette, anunciado enquanto 

representante da sociedade civil; e pelo Gerente de Bacia Hidrográfica do Médio e 

Baixo Iguaçú, Mauro Battistelli. 

Os discursos realizados na abertura foram uma mistura de temas, maior 

parte das vezes eles se referiam exclusivamente à criação do Parque da Serra da 

Esperança. O primeiro a falar foi o reitor da Unicentro, Vitor Hugo Zanette que, 

apesar de ter sido anunciado enquanto representante da sociedade civil pela 

mestra de cerimônias, discursou apenas abordando a questão do Parque da 

Serra da Esperança. Em seu breve discurso, basicamente enalteceu os pontos 

positivos da criação do parque, e deu boas-vindas a todos, já que era o reitor da 

universidade em que o evento estava ocorrendo. 

Na seqüência a mestra de cerimônias agradeceu a presença de alguns 

prefeitos municipais, seus representantes, e então anunciou que antes de ouvir os 

demais discursos, seria tocado o hino nacional. Neste instante, todos os 

presentes se postaram de pé e se voltaram para a bandeira nacional para cantar 

o hino. Em seguida foi “convidado para fazer uso da palavra” o Diretor da 

Tractebel Energia, José Carlos Minuzzo, que cumprimentou o secretário de meio 

ambiente Raska; o diretor presidente do IAP, Victor Hugo; os demais 

componentes da mesa e, por fim “todos os presentes que estão aqui no 

lançamento do Parque da Serra da Esperança”. Mais uma vez, o discurso foi 

voltado unicamente à criação do Parque.  O diretor da Tractebel enalteceu os 

benefícios da parceria com o IAP, e ainda falou da importância de dialogar com a 

academia para a “elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento”. De 

acordo com ele, 1% da receita líquida da Tractebel deve ser aplicada em projetos 

“desse tipo”, por isso sempre buscam a universidade para ver “que projetos (eles) 

podem desenvolver”. Ao final de sua fala, foi muito aplaudido pelo público, e 

voltou a se sentar à mesa. 

A mestra de cerimônias anunciou em seguida: “Ainda sobre o lançamento 

do Parque Serra da Esperança, o diretor presidente do Instituto Ambiental do 
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Paraná, Vitor Hugo Burko”. Neste momento percebi que havia uma organização 

das falas de acordo com o evento que a “autoridade” presente na mesa estava 

atendendo: Parque Estadual, ou Plano Estadual. O diretor do IAP, então, se 

dirigiu ao púlpito e, iniciando seu discurso, disse ser um sonhador, de forma que o 

Parque da Serra da Esperança era um sonho. Na seqüência ele narrou como 

transformou o “sonho” em “realidade”, “com muita luta”, em um discurso de 

aproximadamente 15 minutos. Ao final de sua fala, pediu para Deus abençoar 

Guarapuava e ao Parque, e agradeceu a todos os presentes.  

Após os aplausos do público, a mestra de cerimônias, ao microfone, 

anunciou o que viria a ocorrer nos próximos momentos do evento: “antes da 

assinatura do termo de cooperação da primeira área de efetivação do Parque da 

Serra da Esperança, passaremos à segunda parte do cerimonial que trata da 

apresentação do Plano Estadual de Recursos Hídricos (...)”. Na seqüência, como 

nos outros discursos de abertura realizados pela mesma mestra de cerimônias, 

ela falou brevemente sobre o Plano, sobre o “amplo pacto social” que foi passível 

de realizá-lo, e lembrou que haveria um coquetel de confraternização no 

encerramento da reunião. Então, ela anunciou a fala do diretor da SUDERHSA, 

João Lech Samek. Mais uma vez ele reproduziu o discurso escrito e lido nas 

outras reuniões, abordando a construção do Plano, suas etapas e importância. Ao 

final de sua fala, foi aplaudido pelo público e voltou a sentar-se à mesa.  

A mestra de cerimônias, dando seguimento à reunião, anunciou a fala do 

prefeito municipal de Inácio Martins, Edemétrio Benato Júnior. Ele iniciou 

cumprimentando o secretário de meio ambiente e em seguida, os demais 

membros da mesa. Mesmo apesar do anúncio da mestra de cerimônias de que, 

naquele momento, já estava ocorrendo a “segunda parte do cerimonial, que trata 

da apresentação do Plano Estadual de Recursos Hídricos”, o prefeito discursou 

abordando o Parque da Serra da Esperança. Disse que não estava preparado 

para falar “no plenário”, mas tinha muito a dizer sobre os recursos hídricos e 

sobre o Parque da Serra da Esperança. Então prosseguiu lembrando o discurso 

do presidente do IAP, dizendo ser um sonhador e que seu sonho era ser prefeito, 

assim conseguiu. Desta forma, também mencionou ter orgulho de ser prefeito de 

um município que fica dentro da Serra da Esperança. Terminou enfatizando a 
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importância da preservação e disse ter outro sonho que é “ver uma árvore ter 

maior valor em pé, do que ela deitada”. Ao final de sua fala, foi aplaudido pelo 

público e voltou a sentar-se à mesa. Novamente o discurso se referiu à criação do 

Parque da Serra da Esperança e o PLERH/PR, não foi nem citado. 

A mestra de cerimônias então passou a palavra para o secretário de meio 

ambiente, Lindsley Raska da Silva Rodrigues. Ele iniciou seu discurso 

cumprimentando todos, e disse “a gente está aqui em um clima muito de sonho. 

Eu mesmo bocejei algumas vezes, porque todo mundo foi falando de sonho, e eu 

fiquei aqui no sonho”. De acordo com o secretário, todos estavam presentes para 

a realização de um sonho que “se materializou”, o Parque da Serra da Esperança. 

O secretário seguiu falando sobre a importância de preservarmos o meio 

ambiente e protegermos a natureza, pois “na natureza, tudo tem a ver com tudo” 

e ela “não distingue pobre nem rico”, então voltou a falar sobre a importância da 

criação do Parque da Serra da Esperança. Neste momento, o discurso do 

secretário foi interrompido por um senhor cujo nome não foi possível escutar, que 

havia levantado de seu lugar e pedido a palavra para o secretário. Com o 

consentimento do Raska, a equipe de filmagem forneceu um microfone para esse 

senhor que falou: “eu tenho 80 anos, (...) não ouvi até agora se a minha 

participação realmente vai funcionar. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo 

que tá aí compondo a mesa, aos técnicos (...) isso é muito importante, isso é 

muito bom. Eu fui penalizado de uma forma truculenta e violenta”. O senhor 

prosseguiu falando que ele havia preservado o único bando de pássaros Tangará 

da região e cuidava das nascentes em sua propriedade, mas mesmo assim, com 

a criação do Parque, ele teve que sair do local recebendo uma quantia 

“insignificante” para isso. Também afirmou que não estava falando em nome de 

todos os agricultores, mas disse que ocorreu uma injustiça por parte do estado, 

que tinha o desfavorecido, inclusive, financeiramente. Em seguida, falou que 

estava realizando aquele protesto “em nome desses que não falam” e que 

gostariam de continuar trabalhando em suas propriedades. Agradeceu o espaço 

para a sua intervenção, pediu desculpas pela interrupção, e voltou a sentar-se no 

seu local junto ao público. Foi muito aplaudido por todos. O secretário respondeu 

afirmando que tinha conhecimento de casos como daquele senhor, e que o preço 
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que o estado estava pagando para as pessoas que tinham terras no local do 

Parque, era o preço de mercado “para evitar espertalhões”. Dessa forma, aqueles 

que não concordassem com esse preço, teriam suas terras desapropriadas. Em 

seguida, o secretário continuou sua fala: “agora voltando ao dia de hoje”, mas 

desta vez, falou sobre o Plano Estadual ao contrário do discurso que ele estava 

realizando até então. Seguiu o evento com as mesmas colocações feitas nas 

outras reuniões, que falavam sobre a importância do Plano, a importância da 

participação, e da boa gestão. Mencionou também que dia 2 de Abril, ele estaria 

se despedindo do governo e que o “Vitor Hugo (do IAP) havia sido um grande 

parceiro, e que só chegou onde chegou por uma intervenção minha junto ao 

governador”. De acordo com ele, ambos trabalharam em conjunto no sentido de 

tentar conciliar a visão do administrador (cujo representante era o próprio Raska, 

por ser funcionário público há mais de 20 anos, como colocado por ele) e a visão 

da sociedade (vinculada à imagem do diretor do IAP, que havia sido deputado e 

prefeito duas vezes). Terminando seu discurso, o secretário afirmou a importância 

de não se omitir frente às responsabilidades e agradeceu a contribuição de todos. 

Dando prosseguimento ao evento, a mestra de cerimônias anunciou a 

assinatura do “termo de cooperação” para compra da primeira área de terras 

referentes ao Parque da Serra da Esperança. Neste momento todas as equipes 

de mídia subiram no palco e começaram a fotografar os membros da mesa 

assinando o documento. Tal fato me levou a acreditar que as equipes jornalísticas 

estavam lá em função da criação do parque, e não tinham interesse no Plano 

Estadual de Recursos Hídricos. No momento seguinte essa suspeita se confirmou 

ao passo de que, com o anuncio da apresentação do conteúdo do Plano, grande 

parte do público foi embora juntamente com a mídia e todos os membros da 

mesa, com exceção do Everton, que iria realizar parte da apresentação.  

Os momentos que seguiram foram marcados pela quietude dentro do 

auditório que estava com poucos participantes por parte do público. A maioria 

deles eram estudantes de colégio, de forma que foi possível reconhecê-los pelo 

uniforme. Os estudantes saíram do auditório juntamente com a professora 

responsável, instantes após o coffee break chegar ao local e, em torno da mesa 
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do coffee, pude escutar que eles, juntamente com a professora, falavam sobre a 

criação do Parque. 

A primeira apresentação realizada pelo Everton durou cerca de 10 minutos, 

em que foi abordado o processo de elaboração do Plano. A apresentação 

realizada pelo Cadu, na seqüência, foi mais prolongada, durando 

aproximadamente 50 minutos.  

Dando continuidade ao evento, a mestra de cerimônias anunciou que o 

microfone iria ser aberto para que os participantes tirassem suas dúvidas. No 

entanto, ninguém se manifestou e ela concluiu “puxa vida, na quinta apresentação 

você foi super claro Cadu, ninguém tem dúvidas”. Então a Marianna declarou o 

encerramento do evento para o público e todos aplaudiram. Na gravação em 

DVD, no entanto, é possível escutar o áudio de um participante comentando com 

outra pessoa (que, pela voz, acredito que seja o responsável pela câmera): “foi 

todo mundo comer o lanche né? Porque fazer pergunta...”, o outro respondeu 

“assim a gente vai embora mais cedo!”. 

 

*** 

 

As reuniões da segunda rodada do Processo Participativo contaram, no 

total, com 751 participantes, de acordo com a empresa consultora. Somando com 

a quantidade de inscritos na primeira rodada de eventos, 857 pessoas, o 

Processo Participativo no total, teve a presença de 1608 indivíduos. No quadro a 

seguir, é possível verificar a quantidade de participantes de acordo com o 

município: 

 

TABELA 7 – No DE PARTICIPANTES 

MUNICÍPIO PARTICIPANTES 

Toledo 340 

Paranavaí 265 

Londrina 334 

Curitiba 269 

Guarapuava 400 

TOTAL 1608 
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Fonte: COBRAPE, Produto 3.3. 

 

Devido ao fato de eu não ter estado presente nas primeiras reuniões, é 

impossível identificar o motivo da variação entre o número de participantes em 

cada município. No entanto, é possível destacar alguns dados que surgiram 

durante o trabalho de campo, que podem ter incidência nesses números. Em 

Curitiba e em Paranavaí, por exemplo, pude verificar que os auditórios eram os 

menores em relação às outras regionais, ambos com a capacidade de 120 

pessoas. De acordo com o registro em DVD das primeiras reuniões e com o que 

pude perceber pessoalmente nas segundas, nessas duas regionais não havia 

lugares suficientes para os participantes sentarem, fazendo com que muitos 

ficassem em pé. Esse cenário também foi percebido na regional de Toledo na 

reunião de 2010, no entanto, neste caso, muitas pessoas presentes não entraram 

no auditório e ficaram do lado de fora aguardando as “autoridades”. Em 

Guarapuava, onde foi registrado o maior número de participantes, houve a 

particularidade durante a segunda reunião, de estarem ocorrendo dois eventos 

simultâneos, sendo que muitas das pessoas presentes estavam lá justamente em 

função desse outro evento.  

Tentei esboçar pelas etnografias das reuniões que existiram certos 

aspectos que as tornaram particulares, fazendo com que cada uma tivesse um 

perfil diferenciado; enquanto o evento de Curitiba, por exemplo, foi marcado pela 

solenidade e formalidade, tanto dos participantes como do público, a de Toledo, 

mesmo que formal, parecia uma grande confraternização. Paralelamente, busquei 

destacar alguns fatores presentes nas falas (tanto da mesa quanto do público), 

que se repetiram durante os encontros e que, quando pensados em conjunto, 

ganham coerência. É isso que tentarei mostrar na seqüência. 

Primeiramente, buscarei esclarecer a fala do Secretário de Meio Ambiente 

que anunciou diversas vezes que deixaria seu cargo no dia 2 de Abril. Isso de fato 

ocorreu. Devido à sua candidatura a senador, o então governador Requião havia 

anunciado que se afastaria de seu cargo dia 2 de Abril e, com ele, alguns 

secretários também deixariam de fazer parte do governo (inclusive o Secretário 

de Meio Ambiente, Raska). O vice-governador Pessuti, então, assumiu o governo 
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do estado na data programada. Tal evento foi comemorado com fogos de artifício 

na frente do Palácio do Governo, por alguns funcionários. 

A primeira questão que eu gostaria de retomar, porém, a partir da 

perspectiva dada pelas reuniões do Processo Participativo, são as categorias 

distintivas de sociedade: os Usuários, o Poder Público e a Sociedade Civil que 

constituem, também, a base da gestão dos recursos hídricos de acordo com a 

Legislação Federal e Estadual. Acredito que nas reuniões foi possível observar 

como essas classificações surgem na realidade e são operadas pelos indivíduos 

causando confusões, conflitos e consagrando certas representações de mundo.  

Nesse sentido, acredito ser necessário voltar à reflexão realizada pelo João 

a respeito de tais categorias, como abordado no Capítulo 2. O interlocutor havia 

chamado a atenção para algo que ele denominou de “personalidade das 

instituições”, em que as diferentes categorias (sociedade civil, usuários e poder 

público) possuiriam pontos de encontro e complementaridade e, portanto, que 

considerar seus limites enquanto algo rígido seria inviável. O interlocutor também 

alertou que a classificação das instituições ou pessoas de acordo com tais 

categorias, é passível de ser manipulada segundo os interesses de quem é 

classificado. Ele ainda colocou o “poder político” e a “relevância política” enquanto 

elementos de tal contexto que estariam em jogo, e teriam seus signos valorativos 

manipulados de acordo com os interesses particulares de cada pessoa ou 

instituição. 

Durante as reuniões, o primeiro momento em que os embates dessas 

questões surgiram, foi no discurso realizado pela Diretora do Meio Ambiente e 

Ação Social da SANEPAR, Maria Arlete Rosa, que questionou a classificação da 

SANEPAR enquanto uma usuária. De acordo com ela, a SANEPAR é uma 

empresa estatal, portanto deveria ser classificada enquanto poder público. O 

interlocutor João, no entanto, me relatou que essa posição é completamente 

equivocada ao passo de que a SANEPAR e a COPEL, mesmo sendo públicas, 

continuam sendo empresas que fornecem serviços, portanto usuárias.  

Outro fato que demonstrou a existência de problemas entre essas 

categorias classificatórias ocorreu durante a assinatura das listas de presença nas 

reuniões do Processo Participativo. Em todas as reuniões da segunda fase do 
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Processo Participativo, houve dúvidas por parte dos participantes sobre qual 

categoria eles pertenceriam e deveriam assinar. Por vezes, inclusive, os 

funcionários da própria SUDERHSA desconheciam os critérios que diferenciavam 

cada categoria, e não estavam instruindo os participantes de acordo com o que 

estava previsto pelo PLERH/PR. Tais equívocos tinham sempre que ser corrigidos 

pela Angelita. Neste momento, podemos perceber que tais categorias operam na 

realidade de forma confusa, tanto para aqueles que fazem parte do processo de 

“implantação” das mesmas durante as reuniões (como membros da SUDERHSA), 

quanto para aqueles que estão inseridos dentro delas (os participantes).  

Considero importante verificar que tanto a reflexão realizada pelo João, 

quanto as legislações que abordam tais categorias, pressupõem a 

homogeneidade do Poder Público, dos Usuários, e da Sociedade Civil. Dessa 

forma, tomar os limites de tais categorias enquanto algo concreto e bem 

delimitado é tão complicado quanto pressupor que elas representam conjuntos 

(de pessoas ou instituições) homogêneos. Tal homogeneidade presente nos três 

setores (como colocado pela COBRAPE), também pode ser observada dentro dos 

documentos referentes ao Processo Participativo. Neles, a empresa consultora 

colocou todas as contribuições realizadas por parte do público presente nas 

reuniões, sem designar a autoria de quem os realizou. Dessa forma, atribuindo os 

comentários dos participantes a apenas: “poder público”, “sociedade civil” ou 

“usuários” e criando, dentro do relatório que aborda tal tema, uma tabela no 

sentido de enquadrar o “setor” e a “contribuição” realizada pelo participante, a 

COBRAPE acabou afirmando tal noção homogênea das categorias. Nesse 

sentido, a falta de autoria se torna um problema ao passo que esconde os 

motivos dos discursos realizados, ao mesmo tempo em que nega informações 

aos leitores dos documentos tratando os participantes enquanto anônimos. O 

maior exemplo dessa questão é o caso da Sirlei, professora da UEL, que durante 

a reunião de Londrina realizou grandes críticas a participação da Sociedade Civil 

no processo de elaboração do Plano (como colocado na etnografia das primeiras 

reuniões) e, no documento a respeito da primeira rodada de reuniões, 

denominado “Produto 3.1. Análise das Contribuições Recebidas do Processo de 

Mobilização Social - Revisão 1”, suas colocações foram resumidas a:  
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TABELA 8 – CONTRIBUIÇÕES DO PROCESSO PARTICIPATIVO 

SETOR CONTRIBUIÇÃO 

Sociedade civil 

Apresentação de pareceres de pesquisadores da UEL e 
UEM encaminhados à vários órgãos do governo do Estado 
do Paraná e que não foram respondidos. Sugeriu que a 
SUDERSHA envie ofício para o Departamento de Biologia 
Animal e Vegetal solicitando todo o material de 
pesquisadores dessas universidades. 

Fonte: COBRAPE. Produto 3.1. Análise das Contribuições Recebidas do Processo de Mobilização 

Social - Revisão 1. 

 

É possível citar outro exemplo na reunião ocorrida em Londrina dessa 

mesma natureza. O participante Daniel, como eu havia abordado na etnografia, 

falou sobre a educação ambiental “não-formal”, e desenvolveu um raciocínio que 

contrapunha o âmbito “formal”, que de acordo com ele era técnico e frio, ao “não 

formal”, que seria mais abrangente. Sua colocação foi resumida no documento do 

Processo Participativo, denominado “Produto 3.1. Análise das Contribuições 

Recebidas do Processo de Mobilização Social - Revisão 1” da seguinte forma: 

 

TABELA 9 - CONTRIBUIÇÕES DO PROCESSO PARTICIPATIVO 

SETOR CONTRIBUIÇÃO 

Sociedade civil Investimento na educação ambiental não formal. 

Fonte: COBRAPE. Produto 3.1. Análise das Contribuições Recebidas do Processo de Mobilização 

Social - Revisão 1. 

 

Assim, no relatório que trata a respeito das contribuições realizadas 

durante o “Processo Participativo”, além de termos as contribuições “tabeladas” 

por “setor” e “contribuição”, temos, na seqüência, outra tabela que aborda os 

“temas” e sua incidência de acordo com cada regional, por exemplo: 
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TABELA 10 – INCIDÊNCIA DE TEMAS 

TEMAS QUANTIDADE 

Plano Municipal de Recursos Hídricos 2 

Fonte: COBRAPE. Produto 3.1. Análise das Contribuições Recebidas do Processo de Mobilização 

Social - Revisão 1. 

 

Ao final desse documento no Anexo I, que contém as “fichas de perguntas”, 

é possível encontrar as mesmas questões mais detalhadas. Acredito que os 

participantes realizaram as mesmas colocações por escrito, para serem 

incorporadas aos relatórios na íntegra.  

Desta forma, tomando as classificações da sociedade enquanto categorias 

que não são homogêneas, neste momento, eu proponho a investigação de qual 

era a noção de Sociedade Civil que estava presente nos documentos. 

Se voltarmos ao momento em que foi confeccionada a primeira listagem 

para o levantamento dos “atores socialmente relevantes”, que seriam “aptos a 

contribuir com o processo” (como colocado nos documentos e no início deste 

capítulo) pode-se verificar que foram levantados nomes de indivíduos que 

estavam presentes no banco de dados da própria SUDERHSA, e que já haviam 

estado em contato com a instituição em algum momento. Nesse sentido, quando 

o Plano é aberto para a discussão e participação da população, a “participação” é 

retirada de dentro da própria estrutura da instituição. Acredito que tal elemento 

remete à previsibilidade de todo processo de participação e também dos seus 

resultados. Isso pode ser visto nas reuniões na forma como o Plano foi enunciado 

(realizado a partir de um “amplo pacto social” de acordo com os discursos do 

Samek) e na forma com que ele foi divulgado, designando assim, um modo 

“circular” da realização de todo o processo participativo. Os indícios dessa 

circularidade surgem em vários momentos durante o trabalho de campo. A fala do 

Carlos Eduardo, por exemplo, é um deles. Ele afirmou que se sentia mais a 
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vontade falando em um ambiente familiar (Curitiba), pois conseguia reconhecer a 

maioria dos rostos na platéia. O que demonstra que a maioria dos participantes 

eram, de fato, conhecidos. Outro exemplo é a fala do Gumercindo, da regional de 

Toledo, que disse que havia chamado “todo mundo” da região para participar, 

porque ele conhecia todos os envolvidos com a questão da água regionalmente. 

Nesse sentido, mais uma vez, o “todo mundo” ou a Sociedade Civil, são as 

pessoas que têm relação com o tema da água.  

A questão está, portanto, na forma com que a participação foi enunciada 

pelos elaboradores do PLERH/PR: como um “amplo pacto social”, em que houve 

o envio de mais de 1000 convites para cada rodada, e que deveríamos somar aos 

70 técnicos as 1000 pessoas que contribuíram no Processo Participativo. E, mais 

que isso, como a participação de fato pode ser verificada nas reuniões: nas 

respostas da mesa às questões, nos relatórios elaborados, e na divulgação dos 

eventos.  É inquestionável que a participação existiu no Processo Participativo, 

mas a forma com que ela foi enunciada e a forma com que ela ocorreu, carrega 

algumas disparidades.  

João, o interlocutor por parte da COBRAPE, revelou que ao seu entender, 

não houve um Processo, propriamente dito, participativo. De acordo com ele, 

existiram encontros que se assemelharam a um “palanque político” e, sendo 

assim, ele buscou encarar as reuniões como a conclusão dos quatro anos de 

trabalho para a elaboração do Plano. Também afirmou que apóia a existência 

desses eventos, mas que “não se pode dizer que foi participativo” da forma que é 

colocado pela SUDERHSA. Pensando a colocação do interlocutor que se referiu 

ao Processo Participativo enquanto um “palanque político”, podemos perceber, 

mais uma vez, a imbricação do discurso enunciado e da leitura que os agentes 

fazem do processo. Para o João, o Processo Participativo era lido enquanto um 

momento “político”, ao mesmo tempo, em que nas reuniões, ele foi enunciado 

enquanto técnico.  

A presença do âmbito “político” dentro do Plano, também é algo que surgiu 

no trabalho de campo. De acordo com a Carla, como vimos no Capítulo 3, durante 

as negociações e reuniões com as outras instituições que participaram, buscou-se 

sempre deixar a “politicagem” de fora. No entanto, ela relata que nos encontros foi 
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inevitável que isso ocorresse, e “tiveram que abrir um espaço” para o secretário 

“falar e se promover”. É também, olhando para as reuniões e para os discursos 

dos interlocutores, que podemos perceber como a “política” e a “técnica” existem 

enquanto categorias por si só, e estão presentes tanto nas falas dos 

interlocutores, como nas falas dos participantes das reuniões, sendo eles 

“autoridades” ou participantes. Da mesma forma, podemos perceber no modo 

com que essas categorias operam (por vezes contrapostas, por vezes vistas 

enquanto complementares e inevitáveis) sua capacidade de assumir diversos 

formatos e carregar uma multiplicidade de significados. 
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5  UMA APROXIMAÇÃO TEÓRICA POSSÍVEL 

 

 

A minha aproximação ao campo e ao objeto de pesquisa em si, começou 

muito antes de eu ter imaginado alguma abordagem teórica ou mesmo um 

distanciamento antropológico, como mencionei na introdução. Acredito que meu 

trabalho, de maneira alguma, oferece reflexões que podem ser encaradas 

enquanto definitivas e que encerram as possibilidades de investigação contidas 

nestas páginas. O que quero afirmar, portanto, é que as considerações aqui 

presentes são fruto de uma vivência específica, em um tempo específico.  

O que proponho neste momento é uma aproximação teórica com a obra de 

Marcel Mauss, a partir do Ensaio Sobre a Dádiva (1925). Nesta publicação, o 

autor demonstra que as trocas se dão, na verdade, de forma obrigatória e 

interessada, ao contrário do caráter voluntário, aparentemente livre e gratuito por 

vezes atribuído a elas. Desta forma, através da comparação entre diversas 

regiões como a Polinésia, Melanésia, Noroeste Americano entre outros, o autor 

constrói sua argumentação tendo como foco as trocas realizadas entre 

coletividades ou pessoas morais, entendendo a vida social como um constante 

dar e receber.  

A moral da dádiva, primeiramente abordada na obra de Mauss em 1925, já 

foi trazida à discussão por vários autores gerando reflexões em diversas áreas.  

Marilyn Strathern (1988), por exemplo, em O gênero da Dádiva, discute o gênero 

na sociedade melanésia nas questões das trocas de dádivas. Já no contexto 

nacional, Marcos Lanna (1995) em A Dívida Divina: Troca e Patronagem no 

Nordeste Brasileiro, demonstra como a estruturação da sociedade brasileira não 

se dá apenas em termos contratuais, mas também por meio da hierarquia.  Tal 

movimento rumo à compreensão das diversas modalidades de troca em 

sociedades ocidentais já havia sido previsto pelo próprio Mauss (1925 [1974]) 

quando dizia que “grande parte de nossa moral e de nossa vida permanece 

estacionada nessa mesma atmosfera em que dádiva, obrigação e liberdade se 

misturam” e, assim, acreditava “possível estender essas observações a nossas 
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sociedades”. Por reconhecer a fecundidade deste pensamento, busco aqui 

aproximar-me dele. 

Para tanto, irei tomar como ponto de partida a noção de “trabalho”, 

presente nos discursos dos interlocutores mencionados fartamente nos capítulos 

anteriores. Lembro aqui, que a teoria de Mauss aborda as trocas além de seu 

âmbito econômico, de forma que elas contêm algo das pessoas envolvidas na 

troca (como por exemplo, seu tempo e sua vida). Mauss também coloca como 

ponto fundamental o fato de que as trocas não são baseadas apenas em riquezas 

e bens materiais, mas são passíveis de englobar gentilezas, festas, mulheres, 

banquetes, entre outros. Desta forma, a relação estabelecida está também em um 

plano moral, permeada por significações que perpassam as disposições 

mercantis e utilitaristas das mesmas. A dádiva, mesmo que apresentada através 

de um caráter voluntário, contém em seu cerne a obrigação de dar, retribuir e 

receber, podendo ser associada a questões de honra, prestígio, poder e rivalidade 

(MAUSS, 1925 [1974]). Marcos Lanna (2000), abordando a obra do autor, coloca 

que “dar e receber implica não só em uma troca material, mas também uma troca 

espiritual, uma comunicação entre almas”, assim, “ao dar, dou sempre algo de 

mim mesmo. Ao aceitar, o recebedor aceita algo do doador”. Tais colocações, de 

acordo com o autor, atribuem ao ato de dar aspectos semelhantes à ideologia da 

generosidade e do altruísmo, no entanto, o mesmo lembra que não existe dádiva 

sem a expectativa de retribuição. Olhando para o potlach, cerimônia em que há a 

intensa oferta de bens ao homenageado realizada por todo o clã (por isso 

considerado pelo autor um sistema de prestação total) Mauss (1925) demonstra 

que a doação de bens implica em uma relação hierárquica. Um potlach 

impagável, ou seja, com oferendas de muitos bens de valores, é passível de 

desmoralizar aquele que o recebe, caso o mesmo não tenha condições “dar” à 

mesma altura de que recebeu. Nesse sentido, há a afirmação de superioridade 

daquele que doa, justamente por não receber itens de valor correspondente aos 

que deu. Tal constatação, já demonstra que a lógica da dádiva pode conter 

conflitos e relações que não são harmoniosas, mas não por isso deixa de ser 

englobadas por seu universo. 
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Sendo assim, tendo tais considerações sobre a troca em mente, busco 

encarar essa pesquisa além do processo de elaboração do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos; estou falando sobre um trabalho realizado por pessoas, e que 

assim, também contém um pouco delas. Os ideais dos interlocutores de “o que 

era mais importante” a ser considerado, e o “sofrimento”, “esforço” e “luta” para a 

realização do Plano – em suma, o quanto se dedicaram a concebê-lo – nos 

mostram que ele contém não só informações “técnicas” levantadas, elaboradas e 

discutidas por “experts” da área, mas também é envolto por uma simbologia que 

transpassa essa relação “fria” e “técnica” de como as coisas, por vezes, buscaram 

ser conduzidas, como disse um dos participantes da reunião em Londrina. Nota-

se, que esse mesmo participante parece ter estado ausente na segunda rodada 

de reuniões. Acredito que a crítica que ele realizou a forma com que o processo 

estava sendo conduzido, pode nos indicar a disparidade existente no discurso dos 

interlocutores (em que a participação era enfatizada como de extrema 

importância) e na forma com que o Processo Participativo foi realizado pelos 

mesmos. Ao mesmo tempo, podemos imaginar que o não comparecimento do 

participante pode ter ocorrido no sentido de “negar a dádiva” que era o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, se recusando a fazer parte do momento em que 

ela seria consagrada pelos seus elaboradores. Não tive a oportunidade de 

conversar com tal participante, tais considerações são algumas especulações 

sobre a forma com que sua ausência pode ser interpretada. Sendo assim, não 

podemos excluir outras hipóteses que justifiquem sua ausência, como por 

exemplo: a não participação porque estava doente.  

Os interlocutores, durante as reuniões e no trabalho de campo, 

constantemente vincularam adjetivos que remetem à experiência pessoal de 

“entrega” ao trabalho para falar do processo de elaboração do PLERH/PR. Assim, 

quando o Plano é aberto à discussão durante o Processo Participativo, são 

apresentados documentos cuja autoria está muito bem definida e enunciada por 

todas as “autoridades”. Isso pode ser observado também na organização física 

dos auditórios, que já estipulava um local determinado para o “público” e a 

“mesa”; da mesma forma que o diretor-presidente da SUDERHSA anunciava que 

era “com muita satisfação” que agradecia os técnicos responsáveis por elaborá-lo. 
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Mauss já havia observado como as relações que envolvem o trabalho vão além 

da concepção marxista de “trabalho-mercadoria”, constatando em seu texto: 

 

“Toda a nossa legislação de previdência social, esse socialismo de 
Estado já realizado, inspira-se no seguinte princípio: o trabalhador deu 
sua vida e seu trabalho à coletividade, de um lado, a seus patrões, de 
outro, e, se ele deve colaborar na obra da previdência, os que se 
beneficiaram de seus serviços não estão quites em relação a ele com o 
pagamento do salário, o próprio Estado, que representa a comunidade, 
devendo-lhe, com a contribuição dos patrões e dele mesmo, uma certa 
seguridade de vida, contra o desemprego, a doença, a velhice e a 
morte”. (MAUSS, 1925) 

 

Tal passagem nos mostra que as trocas das dádivas não são facilmente 

quantificáveis, nem, em determinados contextos, se resolvem com o pagamento 

em dinheiro, por exemplo. O autor está falando da necessidade de vincular os 

próprios indivíduos aos seus trabalhos. Mauss (1925) aborda uma moral que 

constitui o fundamento da vida social, a moral da dádiva, de forma que “o trabalho 

é sempre uma dádiva, em qualquer sociedade, capitalista (onde ele é também 

uma mercadoria) ou não” como afirma Marcos Lanna (2000). No entanto, vale 

destacar que tanto a abordagem de Marx quanto a de Mauss (1925) sobre o 

tema, concebe o “trabalho” como uma entrega do indivíduo, seja como força de 

trabalho ou como pessoa moral que movimenta a vida social.  

Apesar dos argumentos quantificadores entre nativos do PLEHR, o que 

está em jogo, portanto, não são apenas “mais de 100 reuniões”, “com a 

participação de mais de 70 técnicos” e com relatórios que contaram com “mais de 

sete revisões”. Está em jogo um Plano que exigiu muito “esforço” de seus 

elaboradores. Tal fato, sem esquecer os argumentos quantificadores, cria uma 

forma de enunciação difícil de contestar. Essa maneira de falar sobre o próprio 

trabalho, construída pelos interlocutores juntamente com frases como “a bíblia 

dos recursos hídricos” e que “contra a ciência não tem argumento” o qualifica o 

PLERH/PR enquanto algo indisputável e, porque construído com “muito esforço”, 

“sagrado”. Nesse sentido, a representação de mundo daqueles que elaboraram o 

PLERH/PR e que determinaram “o que era mais importante” a ser feito, passa a 

ser consagrada nos documentos produzidos, sendo também reproduzida nos 

discursos. 
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Acredito que a construção dos documentos e as reuniões do Processo 

Participativo, portanto, confluíram no sentido de produzir uma política pública de 

recursos hídricos comum, enunciada pelos seus elaboradores a partir de um tom 

patrono e que continha em seu cerne a representação de seu devir ser. A fala do 

Deputado Cheida: “se eu pudesse externar um sentimento, seria o de gratidão”, 

além dos outros elementos abordados anteriormente, concebem o Plano e o 

trabalho das pessoas que o construíram como uma grande dádiva à sociedade, 

realizada a partir de muito “esforço” e “sacrifício”. No entanto, como vimos em 

Mauss (1925), as relações de troca implicam em dar e receber. Se a concepção 

do Plano, para aqueles que o haviam elaborado, era de uma grande dádiva à 

sociedade, o que esperavam em troca? 

Nesse sentido, acredito que Mauss introduz uma noção na teoria da 

dádiva, que pode elucidar tal questão: o surgimento de “contratos” entre quem dá 

e quem recebe. Eles poderiam ser originados ou reafirmados pelas trocas de 

acordo com o contexto, vinculando assim, ambas as noções: a de troca e a de 

contrato. Lanna (2000) afirma que o objeto do Ensaio incide exatamente nesse 

tema e constata “a circulação de valores (sejam eles bens economicamente úteis 

ou não) como um momento de estabelecimento do contrato social”.  

Já nos discursos de abertura das reuniões, abordados no último capítulo, 

temos uma fala que remete a essa noção de contrato e pode ser passível de 

responder tal questão. O diretor-presidente da SUDERHSA mencionou a 

realização do Plano a partir de um “amplo pacto social”. Tal noção de pacto, 

juntamente com a idealização de um Processo Participativo para discussão e 

apresentação dos documentos, nos mostra como a noção da participação é 

valorizada pelos interlocutores em seus discursos ao público. No entanto, em 

alguns momentos, temos essa noção relativizada e até mesmo negada. Nas falas 

que surgiram durante o trabalho de campo: “às vezes dá vontade de não chamar 

ninguém, mas não pode”, ou até mesmo no discurso do Secretário do Meio 

Ambiente que afirmou não haver a necessidade das reuniões ocorrerem (na 

segunda rodada), podemos perceber como a participação carrega certa 

ambigüidade nos discursos dos interlocutores. Observa-se, nesse sentido, a 

impossibilidade de negar a participação popular (lembrando que esta também 
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estava prevista em lei), e o certo falseamento de sua necessidade, ao passo de 

que as informações das reuniões “não foram muito impactantes” nos relatórios. 

Assim, tais considerações indicam justamente a imperatividade da troca para 

conferir valor ao Plano, que estava entrando em circulação a partir do “amplo 

pacto social”. 

O valor conferido ao PLERH/PR, que além de conter o “esforço” e o 

“sacrifício” daqueles que o elaboraram, está estreitamente vinculado à sua 

circulação. O processo que segue a elaboração do Plano, sua implementação no 

estado do Paraná, busca dar continuidade ao trabalho realizado, sendo assim 

fundamental. Se o Plano não for colocado em prática, não há sentido em 

desenvolvê-lo, e o trabalho realizado pela equipe responsável, torna-se um 

trabalho vão. Acredito que a incorporação de diversas entidades parceiras na 

elaboração do PLERH/PR, acionadas conforme fosse necessário, bem como a 

realização do Processo Participativo, nos indicam a tentativa de abranger a 

autoria do projeto a outras instâncias (não necessariamente efetivar a 

participação das mesmas). A fala do Everton exemplifica tal constatação: “Eu 

queria aqui somar a esses técnicos (que elaboraram o PLERH/PR), essas 1000 

pessoas que foram citadas aqui, que participaram desses encontros públicos, de 

certa forma, como eu falei, esse retorno que estamos dando pra vocês, em 

relação ao Plano, foi porque vocês fizeram contribuições ano passado e nós 

pudemos incorporar dentro dos documentos”. As participações tanto das 

“instituições parceiras” quanto das colocações públicas nas reuniões, tratam, a 

meu ver, de manifestações “contidas”, pois eram relevadas e acionadas quando 

necessário. Nesse sentido, a incorporação de mais agentes à autoria dos 

documentos é um movimento que visa a legitimação do Plano para que ele 

pudesse ser colocado em prática, e isso só poderia ser alcançado através da 

colaboração de instituições ou pessoas em sua realização. 

Durante a construção do meu trabalho, procurei demonstrar como a 

questão temporalidade dos projetos está vinculada à “participação da sociedade”, 

na visão dos interlocutores. Já na primeira ida ao campo, Gabriela atribuiu a 

instabilidade dos projetos (que acabavam virando de “gaveta”) às mudanças dos 

governos. Assim identificou a existência de uma “síndrome dos oito anos”, em que 
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a cada oito anos, “tinha que mudar tudo”. A participação popular foi colocada, 

portanto, enquanto o elemento que poderia fazer com que o PLERH/PR não 

virasse um “plano de gaveta”. Apenas ela poderia superar a política e assegurar a 

concretização do trabalho realizado com muito “sacrifício”, transformando a 

“política do governo” em “política de Estado”, como colocou o Secretário de Meio 

Ambiente: ou seja, dando continuidade à mesma. Neste momento, da mesma 

forma que colocado anteriormente, temos a participação popular enquanto 

passível de garantir a efetividade do Plano, colocando-o em circulação e 

garantindo sua implementação. Assim, observei que a troca presente no meu 

contexto pouco tem relação com bens materiais. Acredito que ela está vinculada 

estreitamente a uma noção de legitimidade dos projetos, que só pode ser atingida 

através da participação da sociedade, como relata Carla, em sua fala: “...quanto 

mais gente participasse dessas reuniões, maior seria o sucesso e maior a chance 

de termos um Plano que fosse legítimo.”. Tal fato, da mesma forma que a 

“política”, poderia intervir em seus trabalhos de formas opostas: concretizando-os, 

ou colocando-os na gaveta. Fazendo-os circular ou tirando-os de circulação. 

A partir das minhas observações, entendo que tanto a noção de trabalho 

“inútil” dos “planos de gaveta”, bem como a criação de documentos que se 

aproximam do “sagrado”, fazem parte da dinâmica compartilhada pelos 

interlocutores no cotidiano. Não obstante, a participação surge enquanto 

legitimadora de todo o trabalho realizado pela equipe, consagrando o Plano 

enquanto uma “política de estado” e isenta das instabilidades dos novos 

administradores públicos.  

Olhando para tais dados, devemos levar em conta que esse modelo foi 

montado tendo em vista a lógica da dádiva através das percepções dos 

interlocutores, exprimindo assim, a visão que os mesmos têm do processo. 

Todavia, certos aspectos levantados pela etnografia demonstram o aparecimento 

de conflitos em determinados momentos que revelam como essa relação não é 

tão harmoniosa, como fala o próprio Mauss (1925) (1925). Durante o Processo 

Participativo, por diversas vezes surgiram intervenções (oriundas principalmente, 

mas não exclusivamente, da Sociedade Civil) que questionaram a forma com que 

a participação estava sendo realizada. Volto, mais uma vez, ao exemplo da Sirlei, 
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abordado no segundo capítulo. Sua fala dizia a respeito à falta de resposta aos 

documentos que ela havia fornecido como fonte de pesquisa para diversas 

instancias públicas. Nota-se, em um primeiro momento, a tentativa de 

participação por parte da professora que acreditava estar em sintonia com os 

elaboradores do Plano. Em um caso hipotético, se tivesse havido uma resposta 

em relação aos documentos enviados, a “lógica dadivosa” ainda estaria coesa: o 

PLERH/PR, aberto à população e esta, participando. No entanto, isso não 

ocorreu. A colocação da Sirlei, no sentido de exigir que sua participação fosse 

efetiva de alguma forma (inclusive indagando como poderia realizá-la), expõe seu 

sentimento de frustração em relação a todo o processo. Ela havia fornecido um 

material cuja elaboração é seu trabalho (no mesmo sentido maussiano abordado 

anteriormente) e, de acordo com ela, ele virou “lixo”, encerrando, dessa maneira, 

a troca que imaginava possível. Ressalte-se aqui sua ausência na segunda 

rodada de reuniões. 

Assim, vemos que a lógica da dádiva opera harmonicamente para aqueles 

que compartilham os pressupostos de tal contexto. No entanto, ao invés de um 

processo estável e equilibrado como o narrado pelos interlocutores, o que 

vislumbramos em falas como a da Sirlei, é o surgimento de conflitos que 

demandam a renegociação das regras, e uma forma de pensar que vá além da 

estrutura institucional a qual o Plano é pertencente. Penso que essas 

controvérsias que surgem nos momentos de participação, ao mobilizarem e 

apresentarem novos olhares sobre um mesmo aspecto, também revelam algo 

sobre o modo com que aquele universo (que não é restrito ao âmbito institucional) 

opera. Nesse sentido, a partir da fala da Sirlei, tornou-se evidente o caráter 

circular das instituições (como eu havia abordado anteriormente), que tem 

tendência a incluir sempre as mesmas pessoas e fontes de dados circunscritos a 

aqueles que fazem parte das mesmas. 

Para encerrar, permito-me aqui uma última observação. Estou ciente de 

que a leitura que tenho de todo o processo e que busquei realizar a reflexão 

nessas páginas, não é restrita às questões teóricas, metodológicas e éticas por 

mim levantadas. Minha intenção era encarar o modo com que uma política pública 

é construída a partir do olhar etnográfico, conciliando tanto os discursos dos 
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interlocutores quanto aquilo que pude observar a partir do campo. Este trabalho, 

portanto, é sobre o ir e vir de pessoas, de documentos e, sobretudo, de idéias. 

Busquei descrever e relacionar o jogo que existe entre as representações e 

pensamento dos interlocutores, de um lado, e processos, leis e conflitos que 

fazem parte de tal contexto, por outro. Não obstante, procurei pensar como esses 

âmbitos interagem junto com todo o universo externo que existe fora dos arranjos 

institucionais aos quais as políticas públicas são elaboradas. Dessa forma, antes 

de uma realidade composta por uma forma única de pensamento, o que vimos foi 

uma pluralidade de interpretações e como elas se localizam entre “técnica” e 

“política”, criando um intenso e inesgotável diálogo entre ambas. 
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