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A Teia – Casa de Criação é uma 
Associação Civil Sem Fins Lucrativos 
que desenvolve, executa, dá apoio e 

assessoria a projetos e pesquisas nas 
seguintes áreas de atuação: Urbana e Ambiental, 
Cultura e Comunicação, Arquitetura, Tecnologia e 
Construção. 

Sua missão é a construção de relações sociais 
mais justas no ambiente e seu objetivo é a busca 
pelo desenvolvimento do ser humano, por meio da 
diminuição da desigualdade social, contribuindo 
para o exercício da cidadania, o equilíbrio do 
ambiente e a qualidade de vida da sociedade.

A instituição, fundada oficialmente em 2002, 
tem sede na cidade de São Carlos (SP) e seu foco 
de atuação está concentrado, sobretudo, em 
cidades médias, cuja ocupação frequentemente 
está associada a um nível intenso de impactos 
socioambientais e reproduz, muitas vezes, a lógica 
de exclusão das grandes cidades brasileiras. 

A opção central da instituição tem sido, invaria-
velmente, a ampliação da participação popular em 
todos os níveis, acreditando ser esse um dos pilares 
para a construção de uma consciência crítica, para 
a verificação de potencialidades e conflitos e para 
a reversão do quadro de degradação imposto a 
esses espaços e parcelas da população cotidiana-
mente.

Para a realização de seus trabalhos, a Teia atua 
de maneira integrada com diversos setores da 
sociedade, priorizando o trabalho em Rede e 
acreditando também no somatório de esforços 
voltados ao desenvolvimento e equidade social. A 
instituição tem se consolidado como uma referên-
cia em suas áreas de atuação, demonstrada pelas 
diversas parcerias realizadas com órgãos públicos, 
organizações civis, grupos populares, fundações, 
universidades, entre outros. 

A Teia





O Projeto Água Quente é uma ação socioam-
biental contínua e permanente realizada em 

uma bacia hidrográfica urbana da cidade de 
São Carlos, região central do estado de São Paulo.

A proposta vem sendo desenvolvida pela orga-
nização Teia – Casa de Criação e conta com apoios 
e parcerias de grupos locais, ongs, universidades, 
setores municipais e patrocinio da Petrobras por 
meio do Programa Petrobras Ambiental.

Este Programa, lançado em 2003 pela Petrobras, 
tem como objetivo desenvolver e apoiar iniciativas 
que busquem promover e conscientizar comuni-
dades brasileiras sobre o uso racional dos recursos 
hídricos, manter e recuperar as paisagens para o fun-
cionamento do ciclo da água e promover a gestão e 
conservação de espécies e ambientes ameaçados.

O Programa Petrobras Ambiental confirma o 
compromisso da Petrobras em contribuir para a 
implementação do desenvolvimento sustentável, 
estratégia que se evidencia no enfoque integrado 
dos processos produtivos e do meio ambiente. 
Por meio de sua política de patrocínio ambiental, 
a Companhia investe em iniciativas que visam à 
proteção ambiental e à difusão da consciência 
ecológica.

O Programa se caracteriza por atuar em temas 
ambientais relevantes para a Petrobras e para o 
País, articulando iniciativas que contribuem para 
criar soluções e oferecer alternativas com potencial 
transformador e em sinergia com políticas públicas.

De 2003 a 2007, o Programa Petrobras Ambiental 
investiu mais de R$ 150 milhões em projetos de 



pequeno, médio e grande portes desenvolvidos em 
parceria com organizações da sociedade civil de 
todo o País, abrangendo dezenas de bacias, ecossis-
temas e paisagens na Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica e Pantanal.

Todas as ações do Programa Petrobras Ambiental 
se orientam pela contribuição ao desenvolvimento 
sustentável, compreendendo o equilíbrio entre 
“gerações atuais x futuras”, “necessidades humanas 
x integridade da natureza” e “dimensões econômica, 
social e ambiental”, investindo, de forma transparen-
te, planejada e monitorada, em projetos que contri-
buam para o desenvolvimento sustentável do País.



Gostaria de abrir esse diálogo com os textos 
reunidos nesta publicação expressando meu 
prazer pela oportunidade de refletir sobre as po-
tencialidades do Projeto Água Quente (PAQ), seja 
a partir das ideias neles apresentadas, seja a partir 
do que pude acompanhar do Projeto (ainda que a 
distância…) e dizendo ainda do carinho especial e 
profundo respeito que tenho por ele. 

A história que vai sendo construída e publiciza-
da por diferentes meios leva-me a afirmar que uma 
identificação com campos tão expressivos como 
o da Educação Ambiental (EA) e o da Educação 
Popular contribui para a consolidação do que 
chamo de Educação Ambiental Comunitária, que 
tem particularidades que a distinguem nitidamen-
te de uma Educação Ambiental Escolar ou de uma 
Educação Ambiental Empresarial.

Alguns estudiosos desse campo têm observado 
que, na América Latina e em especial no Brasil, a EA 
difundiu-se nas décadas de 70 e 80 a partir do mo-
vimento ambientalista, um campo diverso e com 
conflitos internos, mas que em boa parte esteve ao 
lado de outros movimentos sociais reivindicatórios 
por participação popular nas decisões sobre o de-
senvolvimento do país, em bases mais equitativas 
e democráticas. Além disso, a EA em nosso conti-
nente diferencia-se da de outros países, em espe-
cial da EA dos chamados países desenvolvidos, por 
ter se voltado no início para um público adulto, 
mais em áreas rurais que urbanas, e com enfoque 
no desenvolvimento local e comunitário. Naqueles 
países predominaram experiências de Educação 
Ambiental escolarizada e pautadas em abordagens 

de corte conservacionista e técnico-científico. 
Embora o movimento ambientalista tenha se 

desenhado com mais ênfase nos centros urbanos, 
há evidências de uma escassez de pesquisas e 
registros de iniciativas em Educação Ambiental 
Comunitária em áreas urbanas no Brasil, a despeito 
de inúmeros projetos desenvolvidos nesses es-
paços. Um dos fatores que parece ter contribuído 
para isso é o processo de reorganização dos 
movimentos sociais na década de 90, apontada em 
um dos textos. Há também uma questão de visibi-
lidade dessas iniciativas que é dependente tanto 
do investimento que os proponentes fazem na 
divulgação de seus projetos como da (des)valoriza-
ção dos mesmos pela mídia em geral. Acredito que 
essa tendência tem sido revertida nessa primeira 
década dos anos 2000, e o Projeto Água Quente é 
um dos melhores exemplos disso!

Vejo, por meio dos textos e das experiências 
do PAQ, uma concordância entre a construção 
do quadro de partida – a intrínseca relação entre 
degradação ambiental, exclusão social e fragilidade 
de políticas e espaços públicos de construção da 
democracia e os horizontes que se descortinam ao 
longo do processo – e a construção de sujeitos críti-
cos, reflexivos, ativos e propositivos, na contracor-
rente das tendências hegemônicas que apostam na 
ação individual e nas mudanças apenas comporta-
mentais. Há uma aposta no rico potencial humano 
que emerge na/da experiência dos grupos. 

A perspectiva do diálogo qualificado e perma-
nente entre quem formula e implementa políticas 
públicas e a sociedade civil é enriquecida em um 



cenário no qual as diferenças e singularidades 
são valorizadas, ao mesmo tempo em que são 
“oportunizadas” experiências de empoderamento, 
a partir do trabalho em redes solidárias, com base 
no acesso e na troca dos conhecimentos em jogo e 
na produção de novos saberes.

Na perspectiva pedagógica, acolher a proposta 
do ProFEA (Programa de Formação de Educadoras 
e Educadores Ambientais, DEA/MMA, 2005) 

também revela a pertinência das aproximações 
construídas no Projeto, na medida em que se 
aceita o desafio de educar e educar-se no movi-
mento entre as tensões e os conflitos e o potencial 
transformador que as comunidades trazem em si. 
No processo de ambientalizar e politizar as ações 
socioeducativas, um grande desafio permanece e 
nos anima: criar e consolidar espaços de interlo-
cução e ação que não dependam da mediação de 
equipes externas às comunidades.

Ser recebida pelo Edicarlos e pela Dona Benedita 
para uma visita à bacia hidrográfica com um grupo 
de educadoras/es ambientais em formação (Ati-
vidade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa 
e Extensão – Aciepe de Educação Ambiental, 
UFSCar, em 18/9/2007), assistir à apresentação das 
experiências de um grupo de mulheres, agentes 
do Projeto, no “Bate-papo na Sala Verde” (Biblioteca 
Pública Municipal de São Carlos Amadeu Amaral, 
em 27/11/2008), ou ainda ler o Boletim do Projeto, 
a cada nova edição, são mais que evidências de sua 
qualidade no enfrentamento do desafio apontado 
e do compromisso de sua equipe com a construção 
de novas realidades socioambientais em São Carlos.

Haydée Torres de Oliveira
Professora Dra. do Departamento de Hidrobiologia da  Universidade 
Federal de São Carlos.
E-mail: haydee@ufscar.br
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O primeiro capítulo insere a problemática da 
Bacia do Água Quente e da proposta do Projeto 
Água Quente, a partir de uma reflexão sobre 
intervenções em bacias hidrográficas urbanas peri-
féricas com impactos socioambientais crescentes, 
e apresenta a relação transversal dos quatro Eixos 
de Ação do Projeto – Gestão dos Recursos Naturais, 
Educação Ambiental, Mobilização Social e Comuni-
cação Comunitária – para atingir a Requalificação 
Socioambiental da Bacia. 

O segundo capítulo aborda a questão da 
Gestão dos Recursos Naturais do ponto de vista do 
“olhar integrado” sobre a Bacia do Água Quente, 
da relação entre gestão urbana e ambiental, e da 
importância da participação da população para a 
tomada de decisões para a gestão da Bacia. 

Neste capítulo convidamos o professor Marcelo 
Montaño para falar sobre Gestão Integrada de 
Bacias Urbanas, enfocando o papel da gestão 
ambiental nas cidades e suas relações de poder, 
compreendendo o papel da sociedade nos proces-
sos decisórios. 

O terceiro capítulo apresenta como a Educação 
Ambiental está inserida no Projeto Água Quente, 

Desde 2005, a Teia – Casa de Criação, 
por meio do Projeto Água Quente, vem 

atuando na Bacia Hidrográfica do Córre-
go da Água Quente com ações visando à sua 

Requalificação Socioambiental.
Durante esses anos, foram desenvolvidas 

diversas ações educativas, oficinas, eventos, fóruns, 
discussões teóricas, estudos técnicos, processos de 
formação, envolvendo profissionais e estudantes 
de diversas áreas, agentes comunitários, mora-
dores, grupos e organizações que atuam em um 
território bastante complexo e rico de possibilida-
des.

Com certeza, foram muitas conquistas, muitos 
erros e muitos acertos, mas o mais importante de 
tudo foi a possibilidade da construção de fortes e 
permanentes vínculos com pessoas que acreditam 
na criação coletiva de ambientes melhores.

A fim de contar um pouco dessa história e 
construir uma memória do processo, surgiu a ideia 
de elaborar esta publicação que tem a intenção 
principal de estimular uma reflexão, a partir de 
discussões sobre os temas transversais que delimi-
tam o Projeto e também por meio de um balanço 
de suas ações e resultados.

Além disso, buscou-se também produzir um 
material de referência para projetos e iniciativas 
semelhantes desenvolvidos em outros contextos 
e outras realidades para que possamos aprender 
juntos, discutir e trocar experiências coletivas.

Dessa forma, esperamos que este material atinja 
um maior número de grupos e iniciativas para 
refletirmos um pouco sobre esse tipo de prática 
em bacias hidrográficas urbanas e, sobretudo, para 
que possamos, conjuntamente, contribuir com as 
questões socioambientais de nossas cidades.

A publicação divide-se em cinco capítulos. 
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quais são seus fundamentos e suas principais 
ações, promovendo uma reflexão sobre o papel 
educativo e mobilizador de Agentes em suas co-
munidades. Apresenta o processo de formação de 
Agentes Comunitários do Projeto Água Quente, 
discutindo elementos desse processo, que foram 
essenciais para o desenvolvimento de habilida-
des, conteúdos, princípios e valores necessários à 
atuação do/a Educador/a Ambiental Popular.

Neste capítulo convidamos a advogada e 
educadora ambiental Semíramis Biasoli para 
apresentar a proposta do Programa Nacional 
de Formação de Educadores e Educadoras Am-
bientais, a fim de promover uma reflexão sobre a 
importância de Políticas Públicas para a Educação 
Ambiental e para a formação de Educadores e 
Educadoras Ambientais em nosso país e para 
trazer-nos a experiência dos Coletivos Educadores 
de São Paulo.

O quarto capítulo aborda a atuação do Eixo 
de Mobilização do Projeto, ressaltando os desafios 
da ação social política em projetos socioambien-
tais e a perspectiva e o potencial de criação de 
espaços de articulação política de pessoas/orga-
nizações/iniciativas a partir da temática socioam-
biental. A partir disso, apresenta as estratégias 
que o Projeto Água Quente vem utilizando para 
enfrentar esses desafios, promovendo a mobiliza-
ção e articulação de organizações locais.

Neste capítulo convidamos o cientista social 
Gabriel de Santis Feltran para debater sobre as 
formas de ação social e as possibilidades de uma 
ação política popular, a partir de assessorias a 
organizações de periferias e da busca por melho-
rias sociais.

O quinto capítulo trata da importância da 
Comunicação Comunitária como protagonista de 
outros vetores de produção e disseminação de 
conteúdos, democratizando os meios de comuni-
cação. A partir desse contexto, o capítulo enfatiza 
como a Comunicação Comunitária está inserida 
no Projeto Água Quente.

Neste capítulo convidamos a jornalista Mariana 
Rodrigues Pezzo para debater sobre comunicação 
pública e democratização.



No Brasil, grande parte das áreas perifé-
ricas urbanas ocupadas por populações 

de baixa renda, sobretudo em metrópoles 
e cidades médias, vem sofrendo um acelerado 
processo de exclusão social, ausência de políticas 
públicas e degradação ambiental de seus territó-
rios. 

Diversos estudos apontam que o crescimento 
urbano sempre se deu com exclusão social, 
tratando-se de uma gigantesca construção de 
cidades, parte dela feita de forma ilegal, sem a 
participação dos governos, sem recursos técnicos 
e financeiros significativos. Dessa forma, configura-
se uma expansão horizontal ilimitada, avançando 
“vorazmente” sobre áreas frágeis ou de preserva-
ção ambiental, que caracteriza uma urbanização 
selvagem e de alto risco, definida por muitos 
autores como “ausência de planejamento”.

Entretanto, não se trata de ausência de planeja-
mento, mas, sim, de uma interação bastante “per-
versa” entre processos socioeconômicos, opções de 
planejamento e práticas políticas que constituem 
um modelo excludente, em que muitos perdem e 

pouquíssimos ganham e a produção dos espaços 
se faz possível por meio de mediações diversas 
estabelecidas entre interesses, posturas e práticas 
de diversos atores.

Na grande maioria das vezes, espaços periféri-
cos, ainda inabitados, são loteados e/ou ocupados 
de forma “ilegal”, sendo justamente a completa 
ausência de infra-estrutura e regularização – ou 
seja, sua “informalidade” – que permitiria o barate-
amento e o conseqüente acesso dessas parcelas da 
população a esses solos urbanos periféricos. Nesse 
contexto, as cidades passariam a ser compostas de 
uma versão formal, legislada, conhecida e exposta, 
e, de outra, informal, ilegal, invisível. A produção e a 
apropriação do espaço nessa “cidade informal” – a 
periferia – estaria pautada, principalmente, pelo 
binômio loteamentos clandestinos/autoconstru-
ção, pelos quais, com a conivência do Estado, a 
própria população arcaria com todos os custos de 
sua inserção e permanência no espaço urbano, 
devendo “construir sua própria cidade por meio de 
múltiplos conflitos e à margem da legislação em 
vigor, ou seja, na ilegalidade”.

14



A região da Bacia Hidrográfica do Córrego da 
Água Quente, localizada na cidade de São Carlos 
(SP), é um cenário significativamente próximo e 
real do quadro acima apresentado. Trata-se de 
uma região que convive com impactos ambientais 
decorrentes do uso e da ocupação inadequados 
de seu território, cuja magnitude e extensão estão 
associadas, principalmente, ao modelo de urbani-
zação empregado, com reflexos mais perceptíveis 
relacionados à erosão do solo, poluição dos corpos 
d’água, supressão da vegetação e segregação 
socioespacial imposta aos seus habitantes. 

Para uma população próxima a 40 mil ha-
bitantes, esses impactos já são tão grandes e 
preocupantes que os efeitos induzidos são quase 
irreversíveis sob o ponto de vista da recuperação de 
seus ambientes naturais e construídos. 

Essa Bacia Hidrográfica localiza-se em um dos 
mais importantes centros regionais do interior 
paulista, o município de São Carlos. Localizado na 
região centro-oeste do estado de São Paulo (pró-
ximo a cidades como Ribeirão Preto, Araraquara, 
Piracicaba e Rio Claro), ele ocupa uma área de 
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1.140 km2 e possui 220 mil habitantes. A imensa 
maioria da população, cerca de 95%, vive na área 
urbana do município.

O território do município está situado em duas 
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
– definidas conforme a Lei n° 7.633/1991, que 
estabeleceu o Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos: cerca de 60% do território 
pertence à Bacia Hidrográfica Mogi-Guaçu (UGRHI 
09) e 40% pertencem à Bacia Tietê-Jacaré (UGRHI 
13). Quase toda a área urbana está situada na Bacia 
do Tietê-Jacaré, mais especificamente na Bacia do 
Alto Jacaré-Guaçu, sendo que a maior parte desta 
é drenada pela Bacia do rio Monjolinho, afluente 
do rio Jacaré-Guaçu. 

Há, portanto, uma grande abundância de 
recursos hídricos – 700 nascentes e 20 corpos 
d’água que percorrem a área urbana. Ao mesmo 
tempo a vegetação ciliar está perdendo espaço 
para extensivas monoculturas, principalmente a da 
cana-de-açúcar, cada vez mais forte na região. Em 
conseqüência, a cidade apresenta baixa cobertura 
vegetal, o que favorece a erosão – principalmente 
onde os solos são mais suscetíveis e a declividade 
é acentuada –, acelerando o assoreamento dos 
cursos d’água.

Essas condições derivam da expansão da 
cidade que, devido a um crescimento acelerado e 
desordenado, vem gerando uma ocupação urbana 
descontínua. A partir dos anos 70, a cidade entrou 
em conflito com áreas ambientalmente frágeis, 
situação agravada pela consolidação de grandes 
bairros periféricos. De fato, nas últimas três déca-

das, tanto a população como a área urbanizada do 
município dobraram em tamanho e esse cresci-
mento foi marcado pela segregação socioespacial. 

A principal área da cidade que vem se configu-
rando pela segregação socioespacial é a região sul, 
onde se localiza a Bacia do Córrego da Água Quen-
te, considerada uma área estratégica para ações de 
recuperação ambiental, pois faz limite com uma 
Área de Proteção Ambiental (APA Corumbataí). 
Atualmente, essa APA está sendo invadida pela 
cultura canavieira e afetada pelas queimadas, sen-
do que ela possui uma extensa Área de Proteção 
Permanente com altas declividades decorrentes 
de encostas basálticas (pois também está sendo 
invadida pela ocupação urbana). 

Como características ecológicas, a área está vin-
culada a elementos que se destacam sob o ponto 
de vista da conservação, sobretudo por possuir 
fragmentos remanescentes da Mata Atlântica e do 
Cerrado paulista, formações vegetais fortemente 
ameaçadas pelo desmatamento histórico no 
estado de São Paulo. 

Situada diretamente sobre áreas de recarga do 
sistema aqüífero Guarani, cuja importância estra-
tégica para o desenvolvimento e para a gestão dos 
recursos hídricos no país é inquestionável, adjacen-
te a uma importante Área de Proteção Ambiental 
(APA Corumbataí), e em associação com as carac-
terísticas mencionadas anteriormente, a área foi 
incluída pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
dentre as “Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade”, sendo classificada como uma área 
de alta prioridade.

Sendo assim, por possuir uma significativa 
reserva de vegetação nativa, a área foi indicada no 
Plano Diretor Municipal (Lei n° 13.691/2005) como 
Área Especial de Interesse Ambiental, devendo 
abrigar o Parque Florestal Urbano da cidade, a 
fim de atender, além da preservação ambiental, à 
carência por espaços verdes e de lazer da popula-
ção local.

Em relação às características sociais, é conside-
rada a principal região de concentração de pobreza 
da cidade, por possuir populações de baixa renda 
sempre estimuladas a ocuparem áreas de preser-
vação ambiental e áreas de risco, apresentando, 
assim, desfavoráveis condições habitacionais, 
educacionais, de saúde e de qualidade dos espaços 
públicos e espaços verdes existentes. 
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Por outro lado, existe na região uma movi-
mentação social e cultural, o que culmina numa 
grande concentração de grupos e associações sem 
vínculo governamental, voltadas para a atuação 
comunitária. Essa é uma característica que de-
monstra o grande potencial humano encontrado 
na Bacia Hidrográfica do Água Quente, em termos 
de mobilização e fortalecimento da comunidade 
local; e este é, sem dúvida, o grande mote para a 
realização de projetos sociambientais na área.

Nesse sentido, visando enfrentar o contraste 
dessa área, que possui um grande potencial na-
tural e comunitário e, ao mesmo tempo, elevados 
impactos socioambientais, a Teia  – Casa de Criação 
desenvolve ações participativas, contínuas e 
permanentes na região, contando com apoios e 
parcerias de grupos locais, Ongs, universidades, 
setores municipais e patrocinadores externos. 

Uma das principais ações é o Projeto Água 
Quente, que realiza atividades de Educação Am-
biental, de gestão, de mobilização e de Comunica-
ção Comunitária na Bacia desde 2004.

No ano de 2004, a Teia – Casa de Criação foi con-
templada na seleção pública do Programa Petro-
bras Ambiental para o início da implementação do 
Projeto. A primeira etapa do Projeto teve a duração 
de 2 anos, concluída em dezembro de 2006, sendo 
que a segunda etapa iniciou-se em julho de 2007, 
também com duração de 2 anos.

O Projeto delimitou como área de estudo toda a 
Bacia Hidrográfica do Água Quente, com extensão 
de 12,5 km2. A delimitação por bacia hidrográfica 
deu-se pelas semelhanças encontradas sobre 
as questões socioambientais dos 18 bairros que 
compõem a Bacia e pela compreensão de bacia 
como unidade de planejamento em consonância 
com a Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei 
n° 9433/1987). 

O uso dessa unidade territorial possibilita uma 
visão integrada devido, principalmente, à clara 
delimitação e à natural interdependência de 
processos hidrológicos, geológicos e ecológicos, 
nos quais atuam forças derivadas de atividades 
humanas em que interagem relações econômicas, 
sociais, culturais e políticas. 

Assim, falar em Bacia Hidrográfica abrange uma 
visão de um sistema natural submetido a impactos 
e usos múltiplos. Todavia, uma bacia hidrográ-
fica, embora constituída de um sistema natural 
complexo, não é um sistema ambiental único, por 
isso também são consideradas questões que nem 
sempre respeitam os limites dos divisores de água.

O foco da atuação do Projeto Água Quente 
são ações educativas, de mobilização, de gestão e 
comunicação desenvolvidas com Agentes Comuni-
tários, grupos atuantes e moradores locais, visando 
à formação e à multiplicação de conhecimentos e 
práticas para a melhoria da qualidade de vida. 

Os princípios baseiam-se no desenvolvimento 
de um sistema de gestão integrado de bacia hidro-
gráfica, fundamentado na Requalificação Socioam-
biental, na ampliação e consolidação dos canais 
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de participação da sociedade, na atuação em Rede 
e no fortalecimento do papel dos Agentes como 
multiplicadores de uma proposta com potencial 
para implementação em diversos contextos. 

O Projeto age diretamente com organizações 
da sociedade civil que atuam na região, a fim de 
fomentar um processo coletivo de reflexão que 
contribua para a modificação da realidade local e 
para a minimização dos impactos socioambientais; 
valendo-se, sobretudo, de uma utilização efetiva 
dos diferentes mecanismos de mobilização, educa-
ção, gestão e comunicação disponíveis. 

A estratégia de ação privilegia uma abordagem 
integrada da realidade socioambiental, procuran-
do focalizar a interdependência das dimensões 
ambiental, econômica, social, cultural, política e 
institucional para o ambiente urbano em questão. 

Nesse sentido, falar em Requalificação Socio-
ambiental desse espaço significa falar em um 
local a ser transformado em termos de novos usos 
e qualificações para a melhoria da qualidade de 
vida, com a articulação e mobilização política da 
população em torno de seus direitos e a existência 
de políticas públicas para a área.

Para atingir o objetivo geral da Requalificação 
Socioambiental, são desenvolvidas ações estrutu-
radas em quatro Eixos que se integram: Gestão dos 
Recursos Naturais, Educação Ambiental, Mobiliza-
ção e Comunicação.

O Eixo de Gestão dos Recursos Naturais realiza 
diagnósticos ambientais e monitoramento da 
recuperação ambiental, assim como realiza plan-
tios urbanos e agroflorestais, como instrumentos 
de capacitação e ampliação da participação para 
a gestão integrada e continuidade das ações de 
Requalificação na Bacia.

O Eixo da Educação Ambiental realiza atividades 
permanentes de capacitação com Agentes Comu-
nitários a partir de temas levantados pelo próprio 
grupo; realiza ações de articulação com escolas, 
a fim de se ampliarem as ações educativas entre 
professores, alunos, Agentes e comunidade; realiza 
ações de troca e interlocução entre projetos e 
iniciativas internas e externas com princípios seme-
lhantes ao Projeto e implementa metodologias de 
avaliação das atividades.

O Eixo de Mobilização desenvolve ações de 
fortalecimento de grupos envolvidos em ações 
socioambientais da Bacia, realiza Oficinas e Encon-
tros Setoriais e Coletivos, com discussões temáticas 
relacionadas às questões socioambientais; realiza 
Fóruns da Bacia objetivando a ampliação dos 
canais de participação e criação de espaços de 
representação dos interesses da comunidade 
durante o processo de formação da Rede Local. 

O Eixo da Comunicação realiza ações voltadas à 
Comunicação Comunitária, para um maior envol-
vimento e engajamento dos grupos organizados 
e da população, no sentido de buscar soluções 
conjuntas aos problemas socioambientais encon-
trados e elaborar materiais de sistematização das 
ações e dos resultados do Projeto. É importante 
aumentar a divulgação e o conhecimento do 
Projeto em escala local e regional como uma ação 
de longo prazo e uma referência a ser multiplicada.

Com as ações integradas dos Eixos de Atuação, 
o Projeto desenvolveu condições a fim de definir 
estratégias para a gestão de bacia em escala local, 
a partir da integração dos segmentos usuários, po-
der público e setores da sociedade, que culminasse 
no estabelecimento de prioridades e diretrizes 
afeitas à gestão mencionada. Além de atributos 



significativos em termos socioambientais, que por 
si só já justificariam a presente proposta para a 
Bacia, o Projeto pretende que ela seja representati-
va das condições médias da sociedade brasileira. 

Com essas ações, ele fortalece grupos e inicia-
tivas locais, pelo início de um trabalho em Rede, 
que possa contribuir para fomentar uma discussão 
dos principais problemas encontrados, bem como 
incentiva a elaboração de iniciativas autônomas 
de desenvolvimento local para a Requalificação 
Socioambiental da Bacia. Em outras palavras, ele 
tem como uma de suas principais metas “despertar” 
e “exercitar” nos habitantes o conceito de cidadania, 
com base no balanço entre direitos e deveres, fazen-
do, assim, com que os usuários dessa Bacia dêem 
continuidade às propostas de recuperação local.

É nesse sentido que o Projeto Água Quente 
procura associar questões que possam contribuir 
com relações mais justas nos ambientes em que 
atua: oferecendo à população pauperizada do 

município uma área com melhores condições 
socioambientais, ao município e à região, uma 
referência para futuras intervenções em outras 
bacias hidrográficas degradadas, desenvolvendo 
um trabalho integrado com base na implantação 
de propostas com o envolvimento da população, 
principalmente para a apropriação e autonomia 
das medidas implantadas, e contribuindo para a 
igualdade de direitos na gestão e no planejamento 
das cidades. 
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A urbanização no Brasil e a degradação 
socioambiental

A urbanização e o crescimento urbano no Brasil 
não foram processos lentos e graduais. Atual-
mente, o Brasil é um país urbanizado com 80% da 
população vivendo em áreas urbanas.

Essa urbanização provocou uma distribuição da 
rede urbana heterogênea, com significativa par-
cela da população vivendo em médias e grandes 
cidades. A desigualdade social aumentou, sendo 
que os setores mais empobrecidos da população 
urbana aumentaram mais em relação aos mais 
ricos. A cidade informal cresceu em taxas muito 
maiores do que a cidade formal, como resultado 
grande parte da população que vive sem es-
trutura urbana básica: habitação, água potável, 
saneamento e transporte. Além disso, a estrutura 
político-administrativa dos municípios não acom-
panhou a crescente urbanização e as demandas 
da população. 

A urbanização aconteceu de forma desequili-
brada, acarretando um processo de degrada-

ção social que acontece junto com 
o de degradação ambiental. Isso 

porque não se considerou, 
dentre outros aspectos, as 

características naturais, 
gerando uma série de 
problemas socioambien-
tais: desmatamentos, 
desmoronamento de 

encostas, enchentes, poluição de mananciais e do 
ar. 

A cidade é um ambiente produzido, no qual 
a natureza foi profundamente transformada 
pelo ser humano para se tornar adequada a seus 
interesses. A natureza quase desaparece, ficando 
implícita e diluída em todos os bens produzidos e 
consumidos pela sociedade: alimentos, habitações, 
equipamentos, automóveis. 

Há uma visão de que na cidade não há nada de 
natural ou de natureza e que é próprio do cresci-
mento urbano eliminar a natureza que ainda resta 
em seu território, associando a imagem de cidade 
à poluição do ar, ao barulho, aos rios poluídos, à 
ausência de áreas verdes e à dificuldade de contato 
com elementos da natureza. Nesse modelo de 
cidade, a natureza está muito distante daqueles 
que nela vivem e, consequentemente, as questões 
ambientais são entendidas como um problema 
alheio ao cotidiano de cada um desses cidadãos. 

Por outro lado, a apropriação da natureza para o 
estabelecimento das cidades é condição necessária 
para a manutenção da vida dos cidadãos, mas, por 
decisão desses, as cidades podem sofrer mudanças 
importantes para diminuir os impactos causados 
a ela mesma e ao seu entorno. É nessa perspec-
tiva que o Projeto Água Quente atua trazendo a 
questão socioambiental para o cotidiano e para a 
localidade, com o objetivo de superar a dicotomia 
urbano-ambiental e mudar a relação conflituosa 
sociedade-natureza, com maior participação da 
comunidade na gestão dos recursos naturais. 

Gestão Integrada de Bacias Hidrográfi cas Urbanas

um caminho para a sustentabilidade
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Bacia hidrográfica urbana e gestão 
ambiental integrada

Os problemas ambientais surgem como resul-
tado da urbanização desenfreada e de uma gestão 
que não leva em conta a dimensão ambiental, 
comprometendo a qualidade ambiental e de vida 
da população. Esse modelo de cidade é resultado 
de uma relação utilitarista e de exploração da 
natureza pelo ser humano, culminando na super-
exploração dos recursos naturais. 

A questão ambiental não está “descolada” das 
questões sociais e econômicas urbanas. Por isso, o 
desenvolvimento social e econômico das cidades 
está diretamente relacionado aos aspectos am-
bientais urbanos. Nesse sentido, é preciso entender 
a cidade como um sistema urbano-social-ambien-
tal. Entender a cidade como um sistema, ou 
seja, um conjunto de partes, no qual cada 
um dos seus componentes: ruas, parques, 
bairros, grupos sociais ou indivíduos pos-
suem uma relação de interdependência, um 
depende do funcionamento do outro.

A cidade faz parte de bacia(s) 
hidrográfica(s) e contribui significativamen-
te para sua transformação. Bacia Hidrográ-
fica é um conjunto de terras drenadas por 
um rio principal e seus afluentes. É definida 
geograficamente como uma unidade 
territorial natural, incluindo todas as intera-
ções que acontecem em seus limites: físicas, 
químicas, biológicas e sociais. Na relação 
entre as cidades e as bacias hidrográficas 

há um conjunto de interrelações que influenciam 
direta ou indiretamente na qualidade ambiental 
das áreas urbanas. Assim, tudo que ocorrer nas 
bacias hidrográficas repercutirá nos rios. 

Alterações na vazão dos cursos d’água, redução 
das áreas de infiltração das águas pluviais, rápido 
escoamento superficial, diminuição da recarga dos 
lençóis freáticos, aumento da frequência de inun-
dações, dos processos erosivos e assoreamento 
dos rios são alterações das condições naturais do 
ambiente decorrentes de formas de uso e ocupa-
ção do solo inadequadas, como a impermeabiliza-
ção excessiva dos solos e os desmatamentos que 
prejudicam a quantidade e qualidade dos recursos 
hídricos. Por isso, adotar as bacias hidrográficas 
urbanizadas como foco de ações – recuperação, 
conservação e uso sustentável – é fundamental 
para a manutenção da vida e sua qualidade.



Na atualidade, em que grande parte das 
pessoas vive em áreas urbanas, as cidades devem 
desenvolver-se de forma sustentável, conciliando 
as demandas referentes ao crescimento urbano e 
à manutenção de um equilíbrio necessário para 
a qualidade de vida de toda a população. Esse 
é o desafio para a gestão ambiental urbana. E 
desenvolvê-la de maneira integrada é uma condi-
ção para o gerenciamento das cidades em termos 
de sustentabilidade ecológica, social, econômica e 
energética. 

A gestão ambiental será integrada se levar 
em conta a articulação de quatro esferas: do 
conhecimento local, da informação e educação, da 
técnica e da participação dos cidadãos. O processo 
de gestão ocorre pela interrelação dessas esferas, 
ou seja, na realização dos programas, atividades e 
formulação de políticas públicas, cada esfera deve 
considerar os pressupostos das demais para reor-
ganizar suas próprias ações. Não deve haver uma 
hierarquia entre elas, mas as relações devem ser 
pautadas pela existência de uma rede, que pressu-
põe a reciprocidade de ações e pré-requisitos para 
reorganizar as funções em cada esfera. 

Como se articulam as esferas da integração

O exercício de pensar e decidir sobre as ques-
tões da cidade passa por um processo educacional 
e informativo de descoberta e construção de uma 
identidade territorial por parte de cada indivíduo, 
grupo social, instituição e governo local. A visão da 
totalidade de determinado lugar só ocorre quando 
há um processo participativo para conhecê-lo. 

A participação não é somente no momento 
da tomada de decisões, mas deve incidir sobre a 
gestão governamental e a formulação de políticas 
públicas. Elaborar mecanismos para aumentar a 
democracia, descentralizar o poder e propiciar 
instâncias permanentes de diálogo e reflexão são 
maneiras de contribuir para uma participação 
efetiva dos cidadãos na gestão ambiental.

Além disso, o caminho para a sustentabilidade 
é distinto para cada localidade, sendo preciso 
entender e conhecer o lugar em que atuamos a 
fim de contextualizar e problematizar a realidade 
local. O conhecimento é parte imprescindível para 
a gestão e deve ser construído de forma participa-
tiva com aqueles que trabalham e vivem no lugar. 
No processo de construção do conhecimento, a 

técnica

educação e
informação

participação

Esferas da Gestão Ambiental Integrada

Fonte: Menegat & Almeida, 2004.
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articulação e valorização dos diferentes tipos de 
saberes: técnico, acadêmico e popular devem ser 
um princípio, e um dos desafios é a partilha desses 
conhecimentos entre os diversos atores envolvidos 
na gestão. 

Outro fator importante é a ampla disseminação 
das informações sobre as condições socioambien-
tais, que estimula a sociedade a exigir a imple-
mentação de novos padrões de gestão e fornece 
subsídios à elaboração de políticas públicas para a 
conservação e recuperação dos recursos naturais. 
O acesso à informação também contribui para 
processos de tomada de decisão e para uma redis-
tribuição de forças mais igualitária no processo de 
gestão. 

Por último, a gestão não pode ser considerada 
apenas no âmbito técnico-administrativo, mas 
precisa de órgãos públicos com boa capacidade 
técnica capazes de desenvolver programas multis-
setoriais que incorporem processos democráticos 
de decisão. É preciso superar as dificuldades de 
natureza administrativa e institucional, adequando 
as técnicas aos problemas locais e não se limitando 
às motivações imediatistas. 

O foco de atuação do Projeto Água Quente é 
fomentar um processo coletivo de reflexão que 
contribua para a transformação da realidade local, 

por meio do desenvolvimento de um sistema de 
gestão integrado de bacia hidrográfica, objeti-
vando a Requalificação Socioambiental da Bacia. 
Assim, as ações desenvolvidas pelos Eixos de 
Atuação do Projeto com os moradores da região 
estão relacionadas às esferas de integração da 
gestão ambiental. 

Algumas ações do Projeto Água Quente para 
a gestão ambiental integrada

Diagnósticos Socioambientais da Bacia Hidro-
gráfica do Córrego da Água Quente 

Os diagnósticos socioambientais são conside-
rados importantes instrumentos de produção e 
acesso à informação e podem auxiliar no planeja-
mento e na avaliação de ações para a melhoria da 
qualidade ambiental e de vida das comunidades. 
A participação das comunidades na construção 
dos diagnósticos socioambientais conduz a maior 
legitimidade dos estudos, além de estimular refle-
xões e um “olhar” mais crítico sobre as realidades 
trabalhadas. Diversas ações realizadas pelo Projeto 
Água Quente contribuíram para um Diagnóstico 
Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego 
da Água Quente.  

Ações realizadas pelo Projeto Água Quente que visaram contribuir para o diagnóstico 
socioambiental da Bacia Hidrográfica do Água Quente

de demandas coletivas, construção de cenários 
ambientais;

4 Realização de ações com o objetivo de implemen-
tar o Parque Florestal Urbano: mutirões de plantio 
agroflorestal, plantio convencional, obras de 
contenção de erosões; 

5 Realização de ações visando à arborização urbana: 
plantio urbano e mapeamento de árvores planta-
das;

6 Realização contínua de Oficinas de Grupos, 
Encontro de Grupos e Fóruns da Bacia: diag-
nóstico dos espaços verdes públicos da Bacia, 
socialização de informações e documentos sobre 
a gestão desses espaços verdes, compreensão 
coletiva dos processos históricos de produção e 
apropriação dos espaços verdes da Bacia.

1 Construção de um “olhar” coletivo sobre a Bacia 
com Agentes Comunitários: realização de oficinas 
de mapa mental, retratos do bairro, maquetes, 
visitas e diagnósticos de campo, realização de 
entrevistas por meio de história oral;

2 Caracterização e realização de análises técnicas: 
análises de água, produção de mapas e informa-
ções cartográficas (histórico da ocupação, relevo 
e declividade, tipos de solo, recursos hídricos, 
vegetação, aspectos socioeconômicos, padrões 
habitacionais, equipamentos urbanos), elaboração 
do “Relatório de Informações Socioambientais”;

3 Planejamento coletivo de uma área de interven-
ção direta com a participação de Agentes Comu-
nitários: levantamento de demandas para a Bacia 
e Parque Florestal Urbano, elaboração de mapa 



Boletim Comunitário Água Quente

A Comunicação Comunitária é uma alternativa 
para a circulação da informação produzida, um 
espaço de participação da comunidade e uma 
forma de democratizar os meios de comunicação. 
O “Boletim Comunitário Água Quente” é desenvol-
vido para promover a articulação e o engajamento 
dos grupos organizados e da população da região 
em busca de soluções conjuntas para os problemas 
socioambientais da Bacia. 

A produção do Boletim tem também uma 
dimensão educativa. Essa construção coletiva 
proporciona a troca de saberes, técnicos e popula-
res, em torno de questões que envolvem Requali-
ficação Socioambiental da região e a apropriação 
dessa ferramenta de comunicação por parte de 
alguns moradores.

Oficinas de Grupos, Encontro de Grupos e 
Fóruns da Bacia 

A realização contínua de Oficinas de Grupos, 
Encontro de Grupos e Fóruns da Bacia, para estimu-
lar a criação de espaços de participação, reflexão, 
troca de experiências, negociação, disputa e articu-
lação sobre as questões socioambientais da Bacia 
Hidrográfica do Água Quente, mobiliza e fortalece 
os grupos e as organizações locais. Esse tem sido 
um dos focos do Projeto Água Quente. 

 São processos continuados que aprofundam 
a participação social e pretendem avançar na 
politização e publicização da problemática socio-
ambiental da Bacia para uma melhor compreensão 
da realidade local, possibilitando, assim, a tomada 
de decisões e ações na direção da sustentabilidade. 
Além disso, esses espaços visam fomentar ações 
integradas entre os diferentes atores: grupos locais, 
organizações não- governamentais, poder público 
para a construção de interesses coletivos.

Processo de Formação de Agentes Comuni-
tários: educadoras e educadores ambientais 
populares

O processo de formação de Agentes Comunitá-
rios tem como princípio a Educação Ambiental vol-
tada para a cidadania ativa como um instrumento 
para o desenvolvimento de relações sustentáveis 
entre a sociedade e a natureza. 

O objetivo principal com o grupo de Agentes 
é a construção de uma nova relação que enfatiza 
o desenvolvimento de análise crítica da realidade 
e de valores (individuais e coletivos) que gerem 
atitudes responsáveis com o meio ambiente, cola-
borando para a construção de uma nova realidade 
e buscando melhor qualidade de vida.  

Ações educativas e de recuperação ambiental: 
Mutirões de Plantio Agroflorestal e Arboriza-
ção Urbana

A reconstrução da ligação entre o ser humano e 
meio ambiente, por meio de ações educativas que 
usem a abordagem de questões socioambientais 
locais, é uma estratégia adequada para iniciar o 
processo de sensibilização dos cidadãos. 

As ações de plantio, agroflorestal e urbano, 
realizadas pelo Projeto caracterizam-se princi-
palmente por esse caráter educativo. Além de 
objetivar a melhoria da qualidade de vida propor-
cionada pelos benefícios que trazem as árvores 
ao ambiente urbano, essas atividades de vivência 
e de sensibilização podem desenvolver processos 
que promovam a valorização da construção do 
conhecimento, despertando nos indivíduos seus 
sentidos, para que passem a valorizar o ambiente 
em que vivem, para que se sensibilizem e “interiori-
zem” os conhecimentos e as ações mais adequadas 
à construção de sociedades sustentáveis.

Paola Maia Lo Sardo
Bióloga, Educadora do Projeto Água Quente.
E-mail: pmaialosardo@gmail.com

24



Mutirões de plantio do Projeto Água Quente na 
área do Parque Florestal Urbano

Devido à importância para a qualidade ambiental e de 
vida da população da região e do município, o Projeto 
Água Quente vem trabalhando na recuperação de uma 
área degradada que integra a grande área verde da 
Bacia do Córrego Água Quente. 
Com Mutirões de Plantio Agroflorestal pretende-se, 
além de recompor a vegetação, aproximar e envolver 
pessoas, principalmente dos bairros próximos, para 
que conheçam e cuidem do local. Além disso, essa 
área verde está indicada pelo Plano Diretor de São 

Carlos como um Parque Florestal Urbano. Esse trabalho 
de recuperação e Educação Ambiental é necessário 
para saber o que as pessoas, especialmente aquelas 
que vivem nos arredores da área verde, conhecem e 
pensam sobre o lugar. A partir das percepções e do 
envolvimento dos moradores, por meio desses plantios, 
pode-se refletir coletivamente que tipo de Parque 
Florestal será construído e as ações para que ele saia do 
papel e torne-se uma realidade, pois a idéia do Parque 
deve ser desenvolvida de forma participativa com a 
população.

Saiba mais...
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Arborização urbana na Bacia do Córrego Água 
Quente

O Plantio Urbano é uma frente de ação do Projeto Água 
Quente, pensada em conjunto com os Agentes Comu-
nitários, como proposta para melhorar a qualidade de 
vida dos moradores da Bacia do Córrego Água Quente 
e sensibilizá-los para as questões socioambientais. 
O Projeto realizou sua primeira ação de arborização 
urbana, que contou com a participação dos Agentes 
Comunitários e de outras pessoas da comunidade, 
principalmente os moradores da rua Paulo VI e adja-
cências que “adotaram” mudas para as calçadas ou para 
seus quintais.  
Antes do plantio, a equipe e os Agentes Comunitários 
entrevistaram os moradores para saber se havia 
interesse em plantar mudas em frente às suas casas ou 
estabelecimentos comerciais ou ainda em seus quintais. 
Depois do plantio, foi realizado um acompanhamento 

das mudas plantadas para auxiliar os moradores na 
poda e no controle de formigas e fungos. A partici-
pação dos moradores na manutenção das mudas foi 
essencial para o sucesso da ação de arborização urbana 
realizada pelo Projeto. 
O grande interesse dos moradores em plantar e cuidar 
das árvores aponta que a arborização urbana surge 
como uma demanda da comunidade e com grande 
potencial de mobilização devido à interferência em seu 
cotidiano.



coluna convidado externo

Diversos enfoques têm sido apresentados para a incorporação 
da variável ambiental no planejamento e na gestão das cidades. 
Diferentes áreas do conhecimento têm, cada uma a seu modo, 
procurado demonstrar a validade de suas concepções teóricas no 
sentido de alcançar – pela via do planejamento racional – patamares 
mais elevados para a qualidade de vida no meio urbano.

Tradicionalmente, a gestão ambiental aplicada às cidades tem 
se caracterizado por um enfrentamento na esfera decisória que faz 
prevalecer a sobreposição dos interesses “urbanísticos”, de caráter 
estrutural, aos interesses classificados como “ambientais”. Trata-se, 
claramente, de um embate que envolve diferentes motivações em 
torno da manutenção de estruturas de poder e que, de certo modo, 
revela uma grande incompreensão acerca do processo de planeja-
mento e gestão urbanos focado nas questões ambientais, bem como 
das atribuições dos diferentes atores que o compõem.

Como bem apontam alguns pesquisadores sobre o tema, as dé-
cadas de urbanização intensiva transformaram as cidades brasileiras 
em poluídas, caras, ineficientes, injustas e ilegais, em que a ação dos 
administradores públicos e dos chamados operadores do Direito (em 
especial os juízes e promotores públicos) tem contribuído direta-
mente para a formação e o acirramento de conflitos entre valores 
ambientais e valores sociais; provocando, assim, uma fragmentação 
ainda maior na ação das agências públicas, caracterizada pela falta de 
diálogo, por várias formas de intolerância e por um vazio de decisões. 
Como conseqüência, reforçam-se as práticas de ilegalidade e os 
processos de degradação ambiental, muitos dos quais provocados 
diretamente ou com a conivência do poder público.

A esse respeito, sobressaem como pontos problemáticos 
elementos de natureza político-administrativa que consolidam o 
entendimento de que as cidades seriam produtos do arranjo político 
submetido às indicações do mercado, mantendo-se passivas diante 
das vontades dos grupos dominantes que são, por sua natureza, 
distanciadas do caráter público, coletivo, representado pelas questões 

ambientais. Como podemos observar com facilidade, essa relação 
é especial e cruelmente verificada em áreas com restrições de uso, 
como as regiões de mananciais de abastecimento público ou as áreas 
vulneráveis à urbanização.

Diante dessas observações, o que dizer de situações como as 
verificadas na área de atuação do Projeto Água Quente? Trata-se de 
uma região ocupada com singular descaso, sob qualquer ótica que se 
empregue para a reflexão; fruto da inconsistência das ações de ad-
ministradores públicos associada ao canibalismo territorial utilizado 
pelos empreendimentos imobiliários, que deflagraram o processo 
de ocupação e, em conseqüência, submetem seus habitantes a toda 
uma complexidade de situações que os ancoram em baixos índices 
de qualidade social e ambiental. De qualquer modo, e infelizmente, 
nada que signifique uma exceção diante do contexto brasileiro atual.

O desenvolvimento das cidades impõe aos planejadores e 
gestores a observação de certas limitações relacionadas à intensidade 
das alterações a serem causadas sobre os meios físico e biótico, no 
sentido de alcançar a qualidade ambiental requerida pela sociedade. 
Trata-se de reconhecer e admitir como válida a concepção da cidade 
– ou partes dela – como um sistema dinâmico que se inter-relaciona 
com outros sistemas, os quais têm sua base material/ambiental de 
sustentação mantida por diferentes fluxos de matéria e energia. 

As bacias hidrográficas, e em especial as bacias urbanas, 
inserem-se nesse contexto. Sem dúvida, um grande desafio para os 
administradores públicos e para a população em geral é procurar 
vincular os processos de produção do espaço social à dinâmica dos 
fluxos ambientais verificados nessa unidade territorial. As bacias 
hidrográficas urbanas, ainda que dissociadas de boa parte dos 
fundamentos ecológicos que regem os sistemas naturais (posto 
que o processo de urbanização implica, por suas características, 
uma ampliação das fronteiras ecológicas, com intensa importação 
e exportação de matéria e energia), continuam a ter sua dinâmica 
interna de transferência de massa (e da energia associada) condicio-

Por uma Gestão Integrada 
de Bacias Urbanas
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nada, em boa medida, pela conformação topográfica de seu território. 
Nesse sentido, por exemplo, verifica-se a intensidade de processos 
erosivos e de transporte de sedimentos. Basta juntar a esse contexto 
uma urbanização inadequada para se obter um leque infindável 
de problemas de “origem ambiental” – materializados sob a forma 
clássica dos problemas verificados na bacia do Água Quente, como 
o desenvolvimento de erosões e voçorocas, que colocam em risco os 
ambientes naturais e construídos; podendo até atingir proporções 
dramáticas, como o observado nos eventos que ocorreram recente-
mente no estado de Santa Catarina.

De modo pouco animador, o tratamento atual dispensado às 
bacias hidrográficas urbanas vem consolidar uma visão bastante 
empobrecida em termos ambientais, resumida de forma lamentável 
à “adequação” do ambiente urbano, condicionada a critérios de 
natureza política e econômica. Somente após passar por tais critérios, 
é que as questões ambientais alcançam a importância necessária 
para serem incorporadas pela agenda governamental. Sendo assim, 
a solução (em muitos casos, paliativa) será sempre “de segunda mão”, 
corretiva, e o “ambiental” sempre se verá subjugado pelo “urbano”, 
pois é este último que, paradoxalmente, apresenta-se mais facilmen-
te identificado com o interesse social. A construção de vias marginais 
em áreas de preservação ambiental, por exemplo, são um flagrante 
desrespeito à legislação ambiental, justificada por um falacioso 
caráter de interesse social.

A verdadeira gestão ambiental de bacias urbanas requer uma 
modificação no modo de pensar e agir, envolvendo a integração 
das ações de transformação do espaço urbano e tendo em vista as 
implicações ambientais decorrentes, de modo objetivo e democrático. 
Há que se permitir “abrir mão” de concepções ultrapassadas, como 
se verifica sob o aspecto conceitual, além das vias marginais, com as 
canalizações e retificações de córregos urbanos, outros dispositivos e 
equipamentos que se escoram na lógica da “proteção ambiental”. Tão 
“declamados” como uma conquista dos administradores municipais, 
representam, para além de sua miopia, o reconhecimento da 
incapacidade de integrar o espaço urbano às condições ambientais 
que se lhe apresentam para seu desenvolvimento.

De qualquer modo, as bacias urbanas são muito mais que o 
conjunto de relações hidrológicas e ecológicas moldadas por fenô-
menos ambientais. Constituem o espaço em que se dão as relações 

humanas, de caráter social, cultural e econômico. Sendo assim, de 
modo complementar, devemos procurar uma nova estrutura de 
decisão que seja realmente moldada pelo equilíbrio nas relações de 
poder, que estimule e permita à sociedade refletir e compreender 
seu papel no processo decisório e atuar em função de seus interesses. 
A partir daí, sua contribuição para a construção de uma agenda 
ambiental resultaria na indicação dos caminhos a serem percorridos e 
dos objetivos a serem alcançados pelas ações que envolvem a gestão 
das bacias urbanas – partilhados entre poder público e sociedade. 
Certamente, um passo significativo para a recolocação do elemento 
urbano diante do meio; quem sabe, tornando as cidades um pouco 
menos ineficientes, injustas, ilegais...

Marcelo Montaño
Engenheiro, Doutor em Hidráulica e Saneamento. Professor da 
Universidade de São Paulo.
E-mail: minduim@sc.usp.br
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A Educação Ambiental nas Comunidades

 Sabe-se que a Educação Ambiental (EA) é 
indispensável para que consigamos compreender 
melhor os processos socioambientais que levam 
à degradação do ambiente em que vivemos, bem 
como para que atuemos individual e coletivamen-
te em busca da melhoria da qualidade de vida em 
nosso planeta. Por isso, ela deve estar presente na 
vida de todas as pessoas, seja na infância, adoles-
cência ou na maturidade. Considerada um direito 
de todos pelo Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis, a Educação Ambiental é 
assegurada pela Constituição da República Fede-
rativa do Brasil (1988), estando o poder público 
incumbido de promovê-la em todos os níveis de 
ensino e também da conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente.

Somando-se a isso, de acordo com a Política 
Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal nº 
9.795/99), também cabe à sociedade como um 
todo manter atenção permanente à formação de 
valores, atitudes e habilidades que propiciem a 
atuação voltada para a prevenção, a identificação 
e a solução de problemas ambientais. Assim, é indi-
cado que a Educação Ambiental esteja presente 
não só nas escolas, mas também em outros espa-
ços sociais, podendo ser desenvolvida por outras 
instituições ou grupos de pessoas, como Organiza-
ções Não-governamentais (ONGs), Associações de 

Bairro, Unidades de Conservação, Museus, Empre-
endimentos Ecoturísticos e Organizações Comuni-
tárias. Ações, projetos e programas dessa natureza 
são considerados como de Educação Ambiental 
não-formal. Desenvolvidos com as comunidades, 
buscam diagnosticar e discutir os conflitos e as 
potencialidades locais para que seja compreendida 
e transformada a realidade socioambiental em que 
as mesmas estão inseridas. 

É válido destacar que em nosso país a Educação 
Ambiental realizada em espaços não-escolares 
possui um diferencial histórico. Alguns pesquisa-
dores da área explicam que a EA emergiu no Brasil 
em um contexto de ditadura militar, com fortes 
repressões que procuravam evitar a politização 
de espaços educativos formais, resultando em 
uma abordagem institucionalizada de Educação 
Ambiental na escola, que dissociava o ambiental 
do educativo/político. Isso contribuiu para que no 
âmbito escolar predominassem discursos ingênuos 
e naturalistas, que nutriram as vertentes chamadas 
por diversos autores de Educação Ambiental 
convencional, disciplinatória, normativa ou com-
portamental. Outro fator importante é que, apenas 
em 1997, com a definição dos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais pelo Ministério da Educação (MEC) 
é que a orientação-padrão para tratar a temática 
“Meio Ambiente” no ensino formal passou a ser no 
sentido da transversalidade, indicando que esse 
tema deveria ser desenvolvido conjuntamente por 
professores de diferentes áreas, não apenas pelos 
de Ciências e Biologia, permeando os mais diferen-
tes conteúdos do currículo escolar. 

Já no contexto não-formal, por ser a prática 

Educação      Ambiental:
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educativa dos movimentos ambientalistas e por 
ter se aproximado de outros movimentos sociais 
da Educação Popular, a EA ganhou criticidade e 
caráter reflexivo. Dos movimentos ambientalistas 
trouxe como contribuição a militância na área 
ambiental, enfatizando a necessidade de um 
compromisso coletivo na luta pela construção de 
relações sociais que respeitem a natureza, valori-
zando todas as formas de vida em nosso planeta. 
De sua aproximação com outros movimentos so-
ciais e com a Etnoecologia, resultaram abordagens 
que buscam a valorização das diferentes culturas, 
etnias e grupos sociais, buscando compreender as 
diferentes formas de o ser humano se relacionar 
entre si e com a natureza. Na união com a Educa-
ção Popular, desenvolveu maturidade e instrumen-
tação metodológica para a construção de práticas 
educativas que transformem as 
realidades socioambientais opres-
soras e injustas em que milhões de 
seres humanos vivem.

Atualmente, o contexto socio-
político do país é outro e as ações 
de EA escolares vêm ganhando 
criticidade, autonomia e politiza-
ção. Os esforços conjuntos entre 
sociedade e poder público, para o 
enraizamento e para a institucio-
nalização da EA, nos últimos anos, 
também têm sido importantes, 
com a aprovação de políticas e 
implantação de programas de EA, 
principalmente em nível federal, 
além da realização de diversas 

ações e projetos em diferentes setores da socie-
dade, como nas empresas. Diante disso, visando 
fortalecer ainda mais o desenvolvimento da Edu-
cação Ambiental, é recomendado que ações dessa 
natureza aproximem-se cada vez mais na tentativa 
de integrar comunidade e escola por melhoria da 
qualidade de vida.

As ações de Educação Ambiental do Projeto 
Água Quente

O Projeto Água Quente vem desenvolvendo 
ações educativas cuja temática é o “Meio Am-
biente” com a comunidade da Bacia Hidrográfica 
do Córrego Água Quente, desde seu início, em 
2005. Seu público-alvo são membros de diferentes 
organizações comunitárias dessa região, como 



pastorais, grupos culturais, religiosos, associações 
de bairro, ONGs, grupos de geração de emprego e 
renda, entre outros. Para tanto, a estratégia utiliza-
da foi a aproximação dessas pessoas, a formação 
de um coletivo, chamado de Grupo de Agentes 
Comunitários. Esse grupo iniciou-se com aproxima-
damente 30 participantes e vem se encontrando 
semanalmente para a realização de atividades 
educativas. Em seu decorrer, o Projeto buscou 
também envolver escolas estaduais e municipais 
localizadas nessa Bacia, com o objetivo de ampliar 
a interação com o público jovem da região. 

As ações educativas realizadas envolvem ofici-
nas, visitas, pequenos cursos, reuniões e mutirões 
sobre temáticas de interesse local a fim de diag-
nosticar, discutir e propor ações transformadoras 
dessa realidade socioambiental. As atividades que 
mais se destacaram nesse percurso foram as visitas 
fotográficas aos bairros e às áreas verdes, os mape-
amentos de risco, o estudo das bacias hidrográficas 
da área urbana, as reuniões com as comunidades, 
para levantar demandas socioambientais locais, 
as oficinas de mudas e os mutirões educativos 
de arborização urbana e de plantio em uma área 
verde degradada, indicada pelo Plano Diretor do 
Município de São Carlos para que essa área torne-
se um Parque Florestal Urbano.

Buscando sempre a reflexão sobre a prática e a 
transformação da prática com base nas discussões 
realizadas, a atuação nessa área foi sendo fortaleci-
da, ganhando densidade teórica e amadurecimen-
to crítico. Diante disso, em 2007 foi criado o Eixo de 
Educação Ambiental, que tem como objetivo geral 

construir conhecimentos e desenvolver habilida-
des necessárias para a realização de ações educa-
tivas e mobilizadoras sobre as questões socioam-
bientais junto com a comunidade local, visando 
à participação na gestão integrada da Bacia e a 
realização de ações de recuperação e conservação 
dos recursos naturais e tendo como horizonte a 
transformação no ambiente e também a formação 
de posturas críticas e ativas na população. 

Configurou-se, assim, um momento diferen-
ciado no Projeto Água Quente, caracterizado 
pela necessidade percebida pela equipe e pelos 
participantes da população de começar a dialogar 
mais com outras experiências e propor ações mais 
ousadas, como formar pessoas com papel multipli-
cador. Constatava-se que a maior dificuldade era 
fazer com que os conhecimentos produzidos junto 
com os membros das organizações fossem multi-
plicados com outras pessoas da Bacia, ampliando 
o Projeto aos outros membros das organizações 
participantes e também a outros grupos sociais da 
região. 

Começou-se, então, a construir uma proposta 
sistematizada de formação de agentes comuni-
tários, buscando reunir os resultados alcançados 
com a prática já realizada e identificar as lacunas 
existentes no processo educativo que nos distan-
ciava do objetivo da multiplicabilidade das ações 
e dos conhecimentos. O foco foi desenvolver o 
perfil educativo dos Agentes e construir uma nova 
identidade que os motivassem a interagir 
ativamente com a temática socioambiental 
na comunidade da qual fazem parte.
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A construção de um processo de formação de 
Agentes Comunitários

 

No segundo semestre de 2007, reconstituiu-se 
o Grupo dos Agentes Comunitários, com a mo-
tivação de desenvolver habilidades, aprofundar 
conteúdos e discutir princípios e valores que os 
auxiliassem em sua atuação como educadores e 
educadoras ambientais populares, enfatizando a 
importância do papel multiplicador de um agente 
comunitário. Esse novo grupo envolveu 15 pesso-
as, algumas já participantes e outras novas, e, para 
tanto, foi realizado um processo de reaproximação 
de ex-agentes e de aproximação de outras orga-
nizações e pessoas, tendo o cuidado de manter o 
perfil do grupo diversificado quanto à faixa etária 
dos agentes e a atuação dos grupos representados.

 A construção sistematizada de uma proposta 
de formação de Agentes Comunitários que se 
sentissem capacitados para realizar ações educati-
vas em suas comunidades, representou um grande 
desafio para a equipe do Projeto Água Quente, 

pois a formação de educadores ambientais para a 
atuação em EA não-formal não é muito divulgada, 
e poucas são as instituições que desenvolvem 
ações continuadas dessa natureza. De acordo com 
o Programa Nacional de Formação de Educadores 
Ambientais (ProFEA) – documento publicado pelo 
Órgão Gestor da Política Nacional de Educação 
Ambiental que dá orientações e diretrizes para a 
realização de processos de formação de educado-
res ambientais –, esse tipo de ação só começou a 
se desenvolver de maneira formalizada a partir da 
década de 90, quando começaram a surgir propos-
tas que tentavam reunir as trajetórias da formação 
e as práticas de Educação Ambiental em currículos 
formais, nas universidades, ONGs e outras institui-
ções. 

Sabendo disso, o próximo passo que demos 
foi na direção de construir um Projeto Político 
Pedagógico do processo de formação e o Cardápio 
de Aprendizagem. O Projeto Político Pedagógico 
sintetiza as idéias e os objetivos centrais do processo 
de formação e dá o direcionamento de como ele irá 
se desenvolver ao longo do tempo. O Cardápio de 
Aprendizagem reúne os conteúdos, as habilidades, 

Cardápio de Aprendizagem 

Para montar o Cardápio de Aprendizagem, realizou-se uma sequência de atividades, buscando identificar o que 
era preciso ser trabalhado para que os Agentes realizassem um papel educativo e mobilizador na comunidade. O 
resultado desse levantamento, somado ao que foi sendo acrescido ou retirado ao longo do processo, encontra-se 
no quadro-síntese: 

Habilidades Conteúdos Temáticos Princípios e Valores

Papel Multiplicador
Questões socioambientais em 
Bacias Hidrográficas Urbanas 

Valorização das relações 
indivíduo-sociedade-natureza

1) Moderar discussões;
2) Planejar, organizar e realizar 
atividades educativas; 
3) Postura propositiva;
4) Expressão corporal, oral, leitura e 
escrita; 
5) Trabalhar em grupo; 
6) Pesquisar, compreender e 
repassar uma informação.

1) Bacia Hidrográfica;
2) Meio Ambiente; 
3) Educação Ambiental;
4) Avaliação; 
5) Trocas de experiências com 
outros agentes e educadores; 
6) Estratégias e materiais didáticos;
7) Plantios educativos; 
8) Participação comunitária/espa-
ços de participação;
9) Instrumentos de Comunicação 
Comunitária.

1) Relação indivíduo-coletivo;
2) Criticidade;
3) Politização;
4) Relação educador-educando;
5) Valorização dos diferentes tipos 
de conhecimentos;
6) Acreditar no potencial de trans-
formação positiva do ser humano;
7) Valorização dos elementos 
naturais para a qualidade de vida.
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os valores e princípios com os quais o grupo sente 
necessidade de trabalhar e os quais a equipe é 
capaz de oferecer. 

A construção desses documentos deu-se junta-
mente com os Agentes discutindo as necessidades 
e potencialidades do grupo. A troca de experiência 
com outros projetos e iniciativas também foi 
fundamental naquele momento, dado o caráter 
novo que esse tipo de atuação sistematizada 
possui no repertório da instituição proponente 
do Projeto Água Quente, a Teia – Casa de Criação. 

Nesse sentido, a parceira com o Coletivo Educador 
de São Carlos, Araraquara e Região (Cescar) sig-
nificou uma referência para o Projeto no que diz 
respeito à possibilidade de associar ações locais a 
um panorama mais ampliado na implantação e no 
enraizamento da EA no Brasil. 

Juntos e trocando experiências, aprendemos 
a criar o nosso processo de formação e a compre-
endê-lo em um panorama ampliado de diretrizes 
para a Formação de Educadores Ambientais, que é 
a proposta do ProFEA. Esse Programa Nacional in-
dica processos educacionais, eixos pedagógicos e 
modalidades de ensino-aprendizagem fundamen-
tais para a realização de propostas continuadas de 
Educação Ambiental.

Nós na Escola! Ensinando e Aprendendo!

Nós, Agentes do Projeto Água Quente, gostaríamos 
de ter feito um trabalho com o objetivo de aplicar os 
conhecimentos que recebemos durante o tempo que 
frequentamos o Projeto para os alunos do Ensino de 
Jovens e Adultos – EJA da Escola Janete Lia, localizada 
na área de atuação do Projeto. No entanto, não foi 
possível, por serem poucos alunos.
Em outra escola da área, Escola Aracy L. P. Lopes, fomos 
apresentadas a um professor que, muito interessado 
em nosso trabalho, nos empolgou, e decidimos traba-
lhar com os alunos do EJA dessa escola.
Utilizamos vários materiais durante as aulas, como 
os Boletins Informativos do Projeto Água Quente, a 
maquete da Bacia, o vídeo “Na Margem”, produzido 
pelo Projeto, que fala da população da Bacia e o que 
acontece no seu dia-a-dia, e o vídeo “Gregório – o 
córrego indomado”, produzido pelo Centro de Divulga-
ção Científica e Cultural (CDCC/USP), que fala sobre a 
degradação de outro rio da cidade. Trabalhamos com a 
água que é nossa fonte de vida. Desenvolvemos várias 
atividades com os alunos que ficaram sensibilizados e 
interessados pelo tema “Água e Meio Ambiente”.
O trabalho, realizado em 2008, teve duração de 4 

meses. Foi tão gratificante que, quando terminamos, os 
alunos fizeram uma confraternização para comemorar o 
êxito do trabalho.

Texto produzido por Cleide Scallei, Luzia Gabriel, Maria 
Helena R. da Silva e Neide Soriano.

Multiplicando Conhecimento – Relatos dos Agentes Comunitários sobre suas ações de Educação 
Ambiental na Escola
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Com o objetivo de trabalhar com os conhecimentos 
adquiridos no Projeto Água Quente, nos unimos para a 
construção de uma horta escolar. Procuramos a Cemei 
Octávio de Moura, que participa do Projeto desde 2005, 
pois já era um desejo da escola fazer uma horta, mas 
ainda não havia realizado por falta de apoio técnico. Ter 
uma das professoras como Agente do Projeto possibili-
tou o intercâmbio para colocar a idéia em prática. Essa 
foi a primeira oportunidade de realizar uma atividade 
dos Agentes dentro da escola.
Conversamos com a diretoria, professores e demais 
funcionários. Tudo acertado, passamos ao desenvol-
vimento da atividade com crianças de 2 a 6 anos de 
idade. Em setembro de 2008, demos os primeiros 
passos. Ensinamos as crianças a preparar a terra e, 
usando adubo natural, formamos os primeiros cantei-
ros. Em seguida, fizemos o plantio. As crianças puderam 
semear, observar a germinação, o crescimento das 
plantas e, em seguida, fizeram o replante das mesmas 
em outros canteiros. Orientamos sobre a manutenção 
da horta – como molhar diariamente, retirar o mato, e o 
cuidado com as plantas. 
Durante dois meses, acompanhamos todo o desen-
volvimento desse trabalho fazendo visitas diárias à 
escola. Assim, as crianças puderam vivenciar o plantio, 
o replante e, finalmente, a colheita. O dia da colheita 
foi esperado com ansiedade pelas crianças que, felizes, 

colheram as hortaliças (e que surpresa para elas tirarem 
da terra as cenouras!!). Aprenderam como higienizar os 
alimentos com as merendeiras e saborearam-nos com 
prazer!
Nosso trabalho foi muito produtivo porque possibilitou 
o envolvimento dos Agentes do Projeto Água Quente, 
de toda a equipe escolar e das famílias dos alunos. Foi 
bastante enriquecedor para todos e a continuidade 
dele está contemplada na proposta pedagógica da 
escola para o ano de 2009! 

Texto produzido por Elza dos Santos, Leonilda Squarzini 
e Sônia M. de Paula

Cultivando hortas nas escolas em pequenos espaços

Desde maio de 2008, nós, Agentes Comunitários do 
Projeto Água Quente, começamos a planejar ações 
nas escolas. Procuramos a Escola Marivaldo C. Degan, 
localizada na Bacia do Água Quente, e conversamos 
com a diretoria sobre a possibilidade de realizar a ação. 

Diante de duas possibilidades, a de realizar a ação inse-
rida no planejamento curricular da escola ou nos finais 
de semana no programa “Escola da Família”, decidimos 
pela segunda opção, trabalhando com alunos da faixa 
etária entre 5 e 12 anos. 
A idéia foi dar continuidade aos canteiros que a escola 
já tinha para fazer uma horta comunitária. O início da 
construção da horta deu-se em junho de 2008 com 
atividades aos domingos. O objetivo da atividade foi 
ensinar aos alunos como construir e cuidar de uma 
horta, ensinar a plantar e cuidar das plantas, e passar 
conhecimentos sobre como cuidar do meio ambiente 
e da vida social. A atividade terminou no fim do ano e, 
diante da avaliação positiva, esperamos poder continu-
ar realizando esse trabalho. Adoramos a experiência de 
ensinar as crianças porque também aprendemos muito 
com elas!

Texto produzido por Benedita Rosa, Maria Rosa Fernan-
des e Rose Macedo

Horta da Escola – Aprendendo a Ensinar
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O dia a dia e as ações do Grupo de Agentes 

O processo de formação de Agentes, futuros 
educadores ambientais, deu-se por meio de 
encontros presenciais semanais, nos quais se 
estudaram os conteúdos de interesse do coletivo, 
buscando discutir princípios e valores inerentes 
às questões que foram surgindo. As temáticas 
consideradas prioritárias foram aprofundadas e as 
habilidades necessárias para o desempenho do 
papel multiplicador foram trabalhadas em diferen-
tes atividades. Como sabemos que, para aprender, 
é preciso ensinar, durante 6 meses os Agentes 
trabalharam em pequenos grupos com ações em 
escolas da Bacia. Elaboraram o planejamento, 
implementaram e avaliaram o aprendizado dos 
alunos com os quais interagiram e também sua 
ação como educadores ambientais. 

De maneira complementar, os Agentes atuaram 
em subgrupos com os outros Eixos do Projeto 
– Gestão dos Recursos Naturais, Mobilização e 
Comunicação -, buscando desenvolver conteúdos 
e habilidades em que tinham mais interesse e, ao 
mesmo tempo, contribuindo para o fortalecimento 
de outras ações do Projeto, como o Boletim, os 
Encontros e Fóruns e os Mutirões de Plantio. 
Durante todo o processo, procurou-se estimular 
a participação dos Agentes em outras ações, 
projetos, eventos, iniciativas, fóruns relacionados 
à temática ambiental, como a Sala Verde de São 
Carlos, e também estimular a procura por outros 
materiais e a atenção aos programas de rádio e 

TV. Assim, mesmo sendo a formação dos Agentes 
Comunitários de responsabilidade do Eixo de EA, 
foi fundamental a articulação com os outros Eixos 
do Projeto Água Quente para que ela se realizasse 
de maneira mais completa possível, no sentido 
da transversalidade característica da Educação 
Ambiental. 

Finalizamos esse processo de formação de 
Agentes Comunitários com a produção de um 
material didático, a “Sacola da Água Quente”. Esse 
compilado reúne os principais materiais utilizados 
e os roteiros de atividades educativas realizadas 
nesse período, no intuito de sistematizar os 
aprendizados e produtos mais significativos dessa 
experiência. Essa iniciativa resultou da necessida-
de de enfrentamento de mais um desafio que é o 
da continuidade de atuação dos Agentes Comuni-
tários após a finalização do processo de formação, 
dando, assim, apoio didático à realização de 
novas ações de multiplicação. A elaboração de 
novos projetos e a captação de recursos para essa 
continuidade e para a produção desse material 
educativo em escala ampliada são essenciais para 
viabilizar financeiramente essa atuação e podem 
representar também uma fonte de geração de 
renda para os Agentes e para o Projeto Água 
Quente. 

Sara Monise Oliveira
Bióloga, Mestre em Ciências da Engenharia Ambiental. Educadora 
Ambiental do Projeto Água Quente.
E-mail: saraoliveira_ea@yahoo.com.br

Saiba mais...
Para conhecer outras experiências de formação de Educadores Am-
bientais, o livro Formação de Educadores Ambientais, de Mauro 
Guimarães, Campinas/SP: Papirus, 2004, traz reflexões e relatos de 
experiências para auxiliar na construção de processos formativos. 

O livro Formação de agentes socioambientais no Xingu: 
valorizando as descobertas e iniciativas agroflorestais, de 
Oswaldo Braga de Souza e Rodrigo Gravina Junqueira (editores), 

São Paulo/SP: Instituto Socioambiental (ISA), 2007, também traz 
relatos de experiências de formação e de ações realizadas por agentes 
socioambientais. 

Para conhecer um pouco mais sobre a política que dá apoio à forma-
ção de educadores ambientais populares, “os coletivos educadores”, 
vale consultar o site <www.mma.gov.br>, e acessar o link “Ações e 
Projetos” em Departamento de Educação Ambiental.
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Política(s) Pública(s) de Educação Ambiental e 
Os Coletivos Educadores: um caminho

coluna convidado externo

Escrever sobre políticas públicas de Educação Ambiental (EA) é 
necessário, na medida em que ajude a despertar nas instituições e 
pessoas a necessidade e a importância de conhecê-las para, então, 
poder delas participar. Para refletir sobre as políticas públicas de EA 
vigentes, proponho o seguinte questionamento: Políticas públicas 
que não estejam apoiadas no diálogo permanente com a sociedade 
conseguirão contribuir para o enfrentamento das graves questões 
socioambientais da contemporaneidade?

No âmbito federal, a coordenação da Política Nacional de Educa-
ção Ambiental (PNEA) está a cargo do Órgão Gestor (OG), de acordo 
com a Lei n° 9.795/99 e seu Decreto nº 4.281/02, implementado em 
junho de 2003. O Órgão Gestor da PNEA é dirigido pelos Ministérios 
do Meio Ambiente (MMA), sob a representação do Departamento de 
Educação Ambiental (DEA), e da Educação (MEC), representado pela 
Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEA), ambos assessora-
dos por um Comitê Assessor, que traz em sua composição uma ampla 
gama de instituições e setores da sociedade e tem como referencial 
programático o documento “Programa Nacional de Educação Ambien-
tal” (ProNEA).

Do ponto de vista político-administrativo, compõem ainda no 
âmbito federal as estruturas vinculadas ao MMA; Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Agência 
Nacional das Águas (ANA), Jardim Botânico e Serviço Florestal. A 
Constituição Federal em seu artigo 23, inciso VI, define que é de 
competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas, realçando-se que o exercício da compe-
tência comum deve possibilitar a atuação sistêmica, cooperativa e a 
efetiva proteção ambiental.

Para além da prerrogativa federal, compete às unidades federa-
tivas, portanto, criar suas próprias políticas estaduais com indepen-
dência e autonomia e, assim também, aos governos municipais, que 
foram contemplados pela Carta Magna com a competência legislativa 

suplementar, criar e implementar suas políticas municipais de Meio 
Ambiente e de Educação Ambiental, suplementando a legislação 
federal ou estadual no que couber. Podemos afirmar que à União 
cabe legislar sobre normas gerais, com a fixação de “pisos mínimos” 
de proteção ao meio ambiente, enquanto aos estados e municípios, 
contemplando interesses regionais e locais, cabe oferecer um “teto”. 
Com isso, vale frisar que os estados e municípios jamais poderão 
legislar oferecendo menos proteção ao meio ambiente que a União.

No entanto, para além da previsão legal de os governos criarem 
políticas públicas de Educação Ambiental, é fundamental que 
a construção delas seja feita de forma integrada e a serviço das 
necessidades e potencialidades de cada região – precisam e devem 
ser construídas como um arcabouço que acolha a diversidade de 
iniciativas dos diferentes atores sociais que compõem a sociedade. 
Com a implementação do Órgão Gestor da PNEA, unindo dois Minis-
térios, da Educação e do Meio Ambiente, deu-se um grande passo 
para a efetividade das políticas públicas de Educação Ambiental, na 
medida em que veio integrar a Educação Ambiental escolar ou formal 
– prerrogativa do MEC – à Educação Ambiental não-formal, desafio 
posto ao MMA. Essa integração dos programas e projetos oriundos de 
Ministérios distintos é uma demonstração clara de políticas públicas 
articuladas e integradas, guardadas as competências e atribuições 
específicas de cada órgão.

Analisando os programas e projetos que vêm sendo propostos 
pelo Órgão Gestor da PNEA desde sua criação, por meio do DEA/
MMA e da CGEA/MEC, tais como o Programa de Formação de 
Educadores(as) Ambientais (ProFEA), o Programa Coletivos Educado-
res, a proposta em construção de um Sistema Nacional de Educação 
Ambiental (Sisnea), as Comissões Interinstitucionais de Educação 
Ambiental (Cieas estaduais), o Programa Municípios Educadores 
Sustentáveis (MES), o Programa Viveiros Educadores, as Comunidades 
de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (as Com-Vidas) do MEC, as 
Conferências de Meio Ambiente (CNMA), o Programa Vamos Cuidar do 
Brasil e do Bioma, o Projeto Salas Verdes, Projeto Chico Mendes, entre 



outros, inclusive as colaborações internacionais, tais como o Programa 
CPLP, Programa de Cooperação com Angola e outros, além do 
importante diálogo com as redes de Educação Ambiental; percebe-se 
que a base conceitual desses programas e ações está pautada no 
diálogo com a sociedade, na perspectiva de propiciar a continuidade 
ao serem implementados por todo o país de forma autônoma pelas 
instituições parceiras. Estas fundamentam seus trabalhos na relação 
dialógica com o governo federal, reconstroem e redirecionam-nos 
para uma política local de Educação Ambiental e Meio Ambiente. 

Recentemente, com a mudança da atual gestão do Ministério 
do Meio Ambiente, temos um redirecionamento da política pública 
proposta pelo DEA, trazendo como prioridade o fortalecimento da 
EA no Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) por meio 
do fortalecimento da EA nas estruturas vinculadas ao MMA, mais 
especificamente: ICMBio, ANA, Ibama, Serviço Florestal e Jardim 
Botânico. O grande desafio de se fazer uma política pública estrutu-
rante e permanente consiste em se fazer política de forma autônoma 
ao governo em exercício – fazer com que a política apoiada na 
máquina pública ganhe as ruas e tenha na sociedade o seu grande 
pilar de desenvolvimento, garantindo, assim, a continuidade e o 
aprimoramento dos trabalhos. Daí se chega à importância de espaços 
de comunicação, como o que se tem em mãos com esta publicação 
do “Projeto Água Quente”, que propiciam a troca entre as pessoas 
e os grupos que vêm desempenhando ações e trabalhos ligados à 
melhoria da qualidade de vida da coletividade, intitulados carinhosa-
mente de “Educação Ambiental”.

Conhecer o que o Projeto Água Quente vem desenvolvendo e os 
frutos que vem dando é extremamente positivo – é dessa comunica-
ção que a sociedade necessita –, pois, ao se “espalharem as sementes 
ao vento”, demonstrando como instituições comprometidas e pessoas 
“comuns” despertam a cada dia para a atuação cotidiana de olhar 
para seus ambientes e procurar novas soluções, novas formas de viver 
e conviver com as pessoas, com os demais seres vivos e com o próprio 
espaço, é que pode dar forças para que novas pessoas e instituições 
aceitem e engajem-se no compromisso da mudança necessária. 
Quando se fala em Educação Ambiental, fala-se em reflexão 
individual e coletiva sobre as relações com a comunidade, fala-se em 
compromisso primeiramente interior, de reflexão e diálogos consigo 
mesmo, entendendo e aceitando as limitações de cada ser humano, 
para, a partir daí, passar a se relacionar com o máximo RESPEITO com 
os demais seres e o ambiente necessários à vida.

Difundir o que outros grupos vêm fazendo dá ânimo, e o Projeto 
Água Quente mostra muito fortemente a importância do engajamen-
to de novas pessoas ao grupo e talvez aí esteja o segredo da mudança 
do paradigma atual: novas pessoas chegando e se juntando em ações 

planejadas coletivamente e implementadas tanto de forma coletiva, 
como e, principalmente, por cada um de nós em nosso dia-a-dia. No 
entanto, para que ações individuais reverberem por toda a sociedade, 
necessita-se de instituições fortes e comprometidas com a coletivi-
dade, que apoiem essas iniciativas e que participem ativamente da 
construção das Políticas Públicas de meio ambiente e de educação, 
realçando aqui o questionamento inicial deste texto de que apenas as 
políticas públicas que tragam em seu cerne essa efetiva participação 
da sociedade conseguirão enfrentar a crise ambiental da atualidade.

Participar de um grupo que discute, planeja e realiza ações em 
prol da mudança das relações, buscando a melhoria da qualidade de 
vida e levando esse acúmulo coletivo por meio de suas instituições 
para o diálogo com o poder público – que tem o compromisso legal 
de construir Políticas Públicas –, demonstra ser um efetivo caminho 
na busca de soluções para a melhoria ambiental e ainda ajuda a 
repensar a própria maneira de estar e se relacionar com o mundo, 
propiciando reflexões e diálogos interiores que trazem “alimento” na 
busca pela felicidade.

Tem-se visto nos Programas e Projetos de formação de 
educadores ambientais, que estão acontecendo por todo o país e 
particularmente no estado de São Paulo, especialmente por meio 
dos Coletivos Educadores1, trabalhos belíssimos e depoimentos de 
integrantes que encontraram nos Coletivos um caminho para uma 
nova forma de participação social com atuação política, que dialoga 
com instâncias políticas, sejam do poder público federal, estadual 
ou municipal, sejam com as forças de mercado ou da sociedade civil 
em suas diversas formas de organização. Portanto, espaços concretos 
de enfrentamento vêm se descortinando; as tão faladas, anunciadas 
e buscadas mudanças de comportamento, necessárias para o 
estabelecimento de novas formas nas relações socioambientais, e o 
consequente enfrentamento das mudanças ambientais globais vêm 
acontecendo aos poucos, gradativamente, mas acontecem. E isso é 
muito importante!!

Fica aqui o CONVITE para o conhecimento e o envolvimento na 
construção de políticas públicas, por meio desses espaços de FOR-
MAÇÃO de educadores ambientais – que se constituem os Coletivos 
Educadores e que estão em expansão por todo o território nacional –, 
bem como por meio de Projetos com esse foco! 

Semiramis Biasoli
Advogada, educadora ambiental, integrante do Coeduca Coletivo 
Educador Ambiental de Campinas e dos demais Coletivos Educadores 
do estado de São Paulo. 
E-mail: semiramisbiasoli@terra.com.br

1 Para conhecer um pouco mais sobre os Coletivos Educadores do estado 
de São Paulo, acessse o endereço eletrônico http://www.mma.gov.br/ e as 
duas edições do Boletim Fractais – Coleciona SP.
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Contexto sociopolítico atual e perspectivas 
de mobilização

Falar em Mobilização Social no Brasil implica, 
quase sempre, uma reconstrução histórica, pela 
qual recupera-se a importância das décadas de 
70 e 80 na consolidação política de movimentos 
sociais. Esses movimentos, em grande medida 
urbanos e oriundos das periferias das grandes cida-
des, tiveram atuação em torno da reivindicação de 
direitos como trabalho, habitação, saúde, edu-
cação, entre outros. Os anos 90 aparecem como 
um momento de inflexão nessa cena sociopolítica, 
passando da emergência movimentista a uma atu-
ação social institucionalizada – por um lado, como 
consequência do processo de democratização, em 
que os movimentos e suas reivindicações seriam 
incorporados em instâncias decisórias estatais, e, 
por outro, sob a emergência do projeto político 
denominado neoliberal, em que a perspectiva 
de gerenciamento de políticas sociais ecoaria na 
expansão das organizações não-governamentais.

As consequências da consolidação desse proje-
to político dariam a tônica da primeira década dos 
anos 2000, caracterizando-o como um período de 
acirramento de políticas de ajuste e estabilização 
econômica, de conversão de direitos em mercado-
rias, de fragilização das redes de solidariedade so-
cial e da promoção de valores como o individualis-
mo e a competitividade. Nesse contexto, cada vez 
mais passaram a distinguir-se política – entendida 
como toda atividade e preocupação permanente 
por mais justiça e liberdade, lutas por direitos 
sociais e cidadania, enfrentamento e superação 

de práticas individualistas e de mercantilização da 
vida – e gestão – entendida como conjunto de re-
lações, leis e diferentes elementos da organização 
de uma sociedade -, num movimento forçado de 
retração (alguns diriam até mesmo de supressão) 
da primeira em razão da exacerbação da segunda, 
por meio da qual as complexidades das questões e 
dos direitos sociais são reduzidas a meros proble-
mas “técnicos” ou “de gestão”. 

Nesse movimento em que a ação social 
institucionaliza-se e a gestão tende a saturar nossa 
realidade em detrimento da política, torna-se, 
ao menos aparentemente, cada vez mais difícil 
para os cidadãos atuarem em suas próprias vidas, 
transformá-las, influírem em seu curso: os diversos 
aspectos da vida cotidiana teriam fugido ao 
controle da sociedade, passando a ser algo geren-
ciável por poderes exógenos; as perspectivas de 
Mobilização Social teriam sucumbido ao tecnicismo 
gerencial.

Apesar de todo esse contexto desfavorável, 
sabe-se que os rumos concretos da atuação social 
não são assim tão lineares e que os desdobramen-
tos daquela movimentação ocorrida nos anos 70 e 
80 não foram unívocos no sentido da institucionali-
zação dessa atuação. Por outro lado, ainda que em 
grande medida institucionalizados e fragilizados 
em termos de sua articulação e estatuto político, 
a emergência de atores sociais diversos nas últimas 
duas décadas é inquestionável, bem como de 
outras temáticas, novas frentes de atuação e 
reivindicação de direitos sociais. É possível en-
contrar, nesses meandros, grupos e organizações 
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que tateiam redefinições sobre os modos de fazer 
política, vinculando-se, muitas vezes, a estruturas 
de participação já existentes; ações coletivas que 
experimentam a participação territorializada; 
atores que se utilizam de canais não-instituciona-
lizados para elaborar suas demandas, expressá-las 
publicamente e construir outras formas de ação 
social, constituindo-se em sujeitos coletivos.

Entretanto, a Mobilização Social é ainda um 
grande desafio no contexto sociopolítico atual, 
brevemente descrito anteriormente: faz-se 
necessário reinventar uma ação social e política 
que possibilite construir outros canais de atuação, 
outras possibilidades de participação, novas redes 
de solidariedade social, configurando sujeitos 
políticos capazes de se articular e agir coletivamente 
na reivindicação de direitos sociais, rompendo com 
a dissociação entre política e gestão. É a partir dessa 
perspectiva que o Projeto Água Quente vem traba-
lhando, buscando construir coletivamente novos 
espaços de participação social e articulação política 
na região da Bacia Hidrográfica do Córrego da Água 
Quente, onde mais de 40 iniciativas, grupos e 
organizações sociais diversas distribuem-se em um 
território composto por 18 bairros periféricos da 
cidade de São Carlos/SP.

A questão ambiental como mote para uma 
ação social e política

Tomando a chamada questão ambiental de 
forma transversal, o Projeto Água Quente preten-
de, por meio do Eixo de Mobilização, mobilizar e 

fortalecer grupos e organizações locais, sobretudo 
no que diz respeito a sua representatividade e 
capacidade de articulação política e social, visando 
criar e consolidar canais de participação da socie-
dade no sentido de uma gestão integrada dessa 
Bacia urbana. A criação desse eixo, na segunda 
edição do Projeto (2007-2009), foi resultado de um 
amadurecimento de suas perspectivas de ação: 
a partir da percepção do potencial mobilizador 
do Projeto, a Requalificação Socioambiental da 
Bacia passou a ser trabalhada pela integração 
entre gestão dos recursos naturais e mobilização 
e articulação política de grupos e organizações 
sociais locais. Dessa forma, o Projeto procura 
romper com a já mencionada dissociação entre 
gestão e política, por meio da criação de espaços 
de diálogo e disputa de poder – ou seja, de efetiva 
participação social – visando à gestão integrada e à 
Requalificação Socioambiental da Bacia.
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Para tanto, faz-se necessário um trabalho no 
sentido de construir articulações locais fortalecidas 
para essa participação; eis o desafio a que se 
propõe o Projeto pelo Eixo de Mobilização. Desafio 
ainda maior em se tratando de criar espaços de 
participação e articulação de grupos e organi-
zações sociais bastante diversos e, mais, a partir 
da temática socioambiental: se, por um lado, essa 
temática parece distanciada da atuação dos gru-
pos e das organizações sociais em foco, por outro, 
encontra-se e massificada,   direcionada para ações 
“politicamente corretas” e posturas individualistas 
do tipo “cada um faz a sua parte”.

Em um primeiro momento, o Eixo de Mobiliza-
ção encontrou muita dificuldade em se apropriar 
do enfoque socioambiental como mote para suas 
ações: a perspectiva despolitizada da “questão 
ambiental” que impera no senso comum, focada 
quase que exclusivamente na ação individual, na 
mudança comportamental, de forma absoluta-
mente “descolada” das práticas e relações sociais, 
colocava-se, de saída, como um entrave que 
apenas reafirmava a já tão debatida dificuldade de 
realização de uma ação política no campo ambien-
tal. Entretanto, à medida que a integração entre 
os Eixos de Ação do Projeto foi se consolidando, 
tal “questão ambiental” passou a ser trabalhada a 
partir de uma perspectiva de Educação Ambiental 
Crítica, problematizando-a frente às questões 
sociais e às possibilidades de ação coletiva. Nesse 
sentido, foi fundamental um processo de reflexão 
coletiva, promovido internamente pela equipe 
do Projeto e expandido à formação dos Agentes 
Comunitários, com o objetivo de desmistificar 
noções como “meio ambiente”, “bacia hidrográfica” 
ou “gestão dos recursos naturais”, entre outras, 

muitas vezes aprendidas de forma ingênua, a partir 
de discursos naturalistas, em que natureza e socie-
dade aparecem de forma dicotômica.

Somente a partir desse processo de reflexão-
ação, em que a abordagem das relações socie-
dade/natureza pelo Projeto assumiu um caráter 
crítico e político, foi possível ao Eixo de Mobiliza-
ção incorporar as questões socioambientais locais 
como elemento estruturador de suas ações. O 
enfrentamento adotado, para tanto, pauta-se pela 
politização e publicização da problemática socioam-
biental da Bacia Hidrográfica do Córrego da Água 
Quente em sua complexidade, de uma concepção 
de requalificação ambiental que incorpora, entre 
outros aspectos, a premissa de articulação e mo-
bilização da população em torno de seus direitos, 
buscando construir as bases para uma ação social e 
política na região. 

Nesse sentido, algumas diretrizes gerais 
estabeleceram-se para as ações de mobilização do 
Projeto:
•	 perspectiva de conferir estatuto político à 

Mobilização Social local;
•	 construção de interesses comuns entre os 

diferentes atores, partindo da abordagem 
socioambiental do Projeto;

•	 construção de novos espaços de participação 
social e reivindicação dos direitos sociais e 
ambientais ligados à Bacia;

•	 entendimento da participação social como 
espaço de diálogo e disputa política; 

•	 trabalho no sentido de construir articulações 
locais fortalecidas para esse diálogo e essa 
disputa, tendo em vista a gestão integrada da 
Bacia e a construção de políticas públicas a 
partir das demandas socioambientais da região. 



As ações do Eixo de Mobilização: “tateando” 
formas de enfrentar os desafios

Ao optar por trabalhar a escassez de mobiliza-
ção e articulação social em torno das questões 
socioambientais da Bacia, o Projeto Água Quente 
foi construindo uma dinâmica própria de trabalho 
com os atores sociais locais, de maneira processual 
e, acima de tudo, bastante empírica: as dificuldades 
enfrentadas durante sua primeira edição (2004-
2006) pela equipe, pelos Agentes e pelos grupos 
participantes, bem como as barreiras encontradas 
naquele momento em termos de multiplicação, 
mobilização e articulação, foram o ponto de par-
tida para o trabalho do Eixo de Mobilização que 
procuraremos descrever brevemente aqui. 

Inicialmente vinculadas a ações dos outros Eixos 
do Projeto, em especial o de Educação Ambiental, 
as ações desenvolvidas pelo Eixo de Mobilização 
tiveram seu primeiro foco no Grupo de Agentes 
Comunitários do Projeto através de inserções no 
processo de formação dos Agentes. Encarando 
esse Grupo como um embrião da mobilização local 
em torno do objetivo mais amplo da Requalifica-
ção Socioambiental da Bacia, foram trabalhados 
aspectos como a importância da atuação local dos 
Agentes, sua representatividade no Projeto e em 
seus grupos de origem, bem como a representa-
tividade desses grupos na Bacia. A intenção, com 
isso, foi fortalecer e ampliar o papel dos Agentes 
no Projeto e na Bacia, potencializando seu papel 
multiplicador e mobilizador. 

A percepção, no momento em que se iniciaram 
as ações sistemáticas de mobilização do Projeto, 
de que os Agentes teriam grande potencial mobi-
lizador em futuras articulações locais, direcionou 
o trabalho no sentido de buscar ampliar o papel, 
a representatividade e a atuação destes na Bacia 
como um todo, mais do que exclusiva e unica-
mente nos seus grupos de origem, como vinha 
acontecendo até então. Assim, ao promover um 
alargamento dos papéis e dos espaços de atuação 
dos Agentes (avançando para escolas e outros 
grupos locais, por exemplo), a integração das ações 
dos Eixos de Educação Ambiental e de Mobilização 
teve como perspectiva também conferir sentido 
político à atuação dos Agentes, buscando ampliar 
sua autonomia como sujeitos críticos, reflexivos, 
ativos e propositivos. 

Em paralelo, e ainda concentrando-se no pro-
cesso de constituição, ampliação e fortalecimento 
do Grupo de Agentes, uma das frentes de ação do 
Eixo de Mobilização visou, de forma estratégica, 
à inserção de novos representantes nesse Grupo, 
tendo como questão central a busca da diversidade 
em sua composição, contemplando, assim, a 
pluralidade de iniciativas existentes na região. 
Promovendo um extenso mapeamento local, 
foram identificados mais de 40 iniciativas, grupos 
e organizações locais, distribuídos em diferentes 
setores de atuação como cultura, religião, educa-
ção, associativismo, geração de trabalho e renda, 
cooperativismo, assistencialismo etc. Uma pergun-
ta crucial nesse momento foi: com que grupos o 
Projeto pretende trabalhar? A questão da concilia-
ção entre o enfoque socioambiental do Projeto e os 
interesses específicos dos grupos assumiria, a partir 
de então, um papel importante nas ações desenca-
deadas por esse Eixo. 

Nesse processo, tais ações voltaram-se ao esta-
belecimento e à intensificação dos contatos tanto 
com os grupos de origem dos Agentes quanto – e 
principalmente – com alguns daqueles diversos 
outros grupos locais identificados: iniciava-se aí, de 
forma ainda embrionária e disforme, a articulação 
a que o Projeto se propunha. Além de difundir 
as ações do Projeto para os grupos locais,  três 
grandes objetivos nesse momento eram: conhecer 
melhor os grupos locais e suas ações; mapear, jun-
to com eles, se havia e qual seria o interesse e/ou 
o potencial de grupos tão diversos em participar 
do Projeto; e buscar indícios que nos auxiliassem 
a enfrentar o desafio de como trazer a temática am-
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biental para mais perto da realidade dos Agentes e 
dos grupos locais. 

Assim, partindo do trabalho inicial desenvolvido 
com o Grupo de Agentes, o foco das ações de 
mobilização do Projeto ampliou-se para as relações 
de múltiplas vias, envolvendo Projeto – Agentes  
– Grupos Locais  – Bacia. contatos preliminares, 
novos vínculos começaram a ser tecidos pelo 
Projeto, apontando de forma mais clara para o 
potencial de construção de uma Rede de Articula-
ção Local: diversos grupos e organizações, que não 
tinham interesse e/ou disponibilidade para atua-
ção direta como Agentes e, até então, não haviam 
se aproximado de forma mais ativa do Projeto, 
mostraram-se bastante interessados em participar 
de outras ações e instâncias ainda a serem constru-
ídas. De forma mais ampla, tornou-se evidente que 
a abordagem socioambiental das questões locais, 
tal como proposta pelo Projeto, poderia se tornar 
um elo importante no sentido dessa articulação, 
desde que incorporasse de forma mais significativa 
um enfoque sobre o urbano, conferindo maior 
concretude à tal abordagem, na medida em que se 
aproximasse da realidade dos diversos atores com 
os quais o Projeto tinha contato.

CONFORMAÇÃO DA REDE COMUNITÁRIA 

O tripé proposto pelo Eixo de Mobilização para a 
articulação política e a mobilização de organizações 
locais estrutura-se a partir de: 

Oficinas

Atividades preparatórias para encontros e fóruns são 
espaços de produção conjunta de grupos parceiros, 
momentos de discutir grupalmente, encaminhar 
decisões e planejar ações conjuntas.

Encontros Setoriais Coletivos

Têm por base o fortalecimento da interlocução e do 
diálogo com diferentes setores atuantes na região da 
Bacia Hidrográfica do Córrego da Água Quente. São 
espaços de debates e integração entre diversos grupos 
sociais, de discussões temáticas, socialização e troca de 
experiências; funcionam como canais de articulação 
para a realização de ações conjuntas.

A partir de então, ampliaram-se significa-
tivamente os desafios inerentes às ações de 
mobilização do Projeto: como articular pessoas, 
grupos, organizações com perspectivas, interesses 
e atuações tão diferentes em uma região tão ampla 
e tão diversa, e onde a articulação entre eles era 
praticamente inexistente? Como trabalhar essa 
articulação a partir da temática ambiental? E, mais, 
como construir uma efetiva ação social a partir 
dessa articulação, conferindo a ela um estatuto 
político? 

A aposta do Eixo de Mobilização do Projeto, 
diante de tais desafios, centrou-se em estabelecer 
e/ou reforçar a construção de vínculos entre di-
versos atores sociais locais, destes com o Projeto, 
e, principalmente, com o espaço ampliado e as 
questões socioambientais da Bacia. Nesse sentido, 
e concretizando efetivamente aquela perspectiva 
de criação de novos espaços de participação social 
e articulação política na Bacia, foi estruturado um 
tripé central que passou a nortear as ações de 
mobilização do Projeto: a realização contínua de 
Oficinas de Grupos,  Encontros de Grupos e Fóruns da 
Bacia. 

Fóruns

Espaços de discussões ampliadas, momentos de envol-
ver outros atores (poder público, empresas, universi-
dades etc.) e de tornar públicas as ações coletivas em 
andamento; são canais de participação e elaboração 
de diretrizes coletivas e de encaminhamentos para a 
gestão integrada da Bacia.
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Com características e escalas de ação bastante 
diferenciadas, as Oficinas, os Encontros e os Fóruns 
configuram-se, em termos gerais, como espaços de 
debate, reflexão, troca de experiências, negociação, 
disputa e articulação entre diversos atores sociais, e 
pretendem, pela ampliação da participação social so-
bre a qual se estruturam, culminar na elaboração de 
diretrizes, definição de prioridades e concretização 
de possíveis ações de transformação socioambiental 
na Bacia. 

Idealizados originalmente como um espaço 
de debates temáticos sobre as questões socioam-
bientais da Bacia, os Encontros tiveram seu foco 
expandido já desde a realização do primeiro deles, 
direcionando-se, por um lado, a aproximar, promover 
a troca de experiências e ampliar a interlocução 
entre os diversos atores e setores sociais locais, e, por 
outro, a compreender coletivamente os processos 
históricos de produção e apropriação do espaço da 
Bacia, articulando-os às questões contemporâneas 
que se escancaram nas problemáticas socioambien-
tais locais. 

Como desdobramento dos Encontros, as relações 
tecidas entre alguns dos atores locais envolvidos 
e a reflexão coletiva sobre uma série de demandas 

socioambientais da Bacia, consideradas prioritárias, 
desencadeou a necessidade de outros momentos de 
articulação mais contínua entre eles, culminando na 
criação das Oficinas: imprevistas na estrutura original 
do Projeto, elas já são fruto do processo de mobiliza-
ção e articulação social que vem sendo promovido 
por ele. 

Configurando-se como um espaço profícuo no 
sentido de tecer vínculos mais aprofundados entre os 
indivíduos e os grupos participantes, fornecendo as 
bases para a construção daquela Rede de Articulação 
Local vislumbrada pelo Projeto, tais Oficinas têm se 
fortalecido como um momento de planejamento 
e execução de ações conjuntas, tais como: busca de 
informações sobre algumas das questões socioam-
bientais consideradas prioritárias da Bacia, realização 
de diagnóstico participativo sobre espaços verdes 
públicos da Bacia, intervenção coletiva em um des-
ses espaços, socialização de informações e documen-
tos sobre a gestão dos espaços verdes públicos da 
Bacia, construção preliminar de uma Carta da Bacia e 
a realização dos Fóruns da Bacia. 

Tendo em vista que as Oficinas e os Encontros 
estruturam-se como espaços de participação social 
de caráter local, sua realização continuada vem 

Oficina expedição fotográfica em bairros da 
bacia

Essa Oficina desenvolveu-se, após uma sequência de 
oficinas de reflexão e discussão, como uma atividade 
mais prática, envolvendo os grupos parceiros da Rede 
de forma mais concreta com a temática que seria 
trabalhada no I Fórum – “Áreas Verdes Públicas: aspec-
tos sociais, ambientais, políticos e técnicos” – e com a 
realidade dessas áreas na Bacia. A Oficina estruturou-se 
como uma “expedição fotográfica” por alguns bairros 
da Bacia, por meio da qual iniciamos um mapeamento 
coletivo dos espaços verdes da região, elegendo alguns 
mais significativos para documentar fotograficamente 
sua situação – infra-estrutura, usos, manutenção etc.
O levantamento realizado da situação atual das áreas 
verdes possibilitou que tanto o Projeto Água Quente 
quanto os outros grupos locais (parceiros da Rede) 
pudessem reconhecer a realidade desses espaços, 
sobretudo no que diz respeito à existência dessas áreas, 
cuidados e usos sociais das mesmas; permitindo-nos 
pensar em caminhos de ação coletiva, em melhorias, 

reivindicações e ações integradas na gestão dos recur-
sos da Bacia. O material produzido foi utilizado para a 
realização de 3 painéis de fotos que foram expostos no 
I Fórum, refletindo a realidade atual das áreas verdes 
públicas na região e incentivando, assim, a reflexão e 
discussão coletiva sobre elas.
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progressivamente construindo as bases para a 
implementação dos Fóruns da Bacia, nos quais se 
propõe ampliar o escopo e o alcance dos debates, da 
participação social e da articulação política em torno 
da Requalificação Socioambiental da Bacia para além 
dos limites da mesma, envolvendo outros atores e 
setores sociais de atuação extralocal. Nesse sentido, 
coroando todo esse processo de mobilização e 
articulação desenvolvido em Oficinas e Encontros, 
a realização dos Fóruns pretende construir novos 
canais de comunicação e representação dos interesses 
locais,  oferecer subsídios para o desenvolvimento de 
diretrizes e propostas coletivas para a gestão integrada 
da Bacia, e também – como uma via de mão dupla 
– estabelecer novos patamares políticos de reflexão e 
ação social para os grupos locais que vêm se articu-
lando em Rede com o Projeto Água Quente. 

Assim, aquela aposta feita pelo Projeto, com a 
criação do Eixo de Mobilização, vem gradativamente 
dando resultados: após a realização de quatro Encon-
tros, quatro Oficinas e um Fórum, é possível dizer que 
há, atualmente, certa movimentação social despon-
tando na região da Bacia Hidrográfica do Córrego 
da Água Quente. Oficinas, Encontros e Fóruns têm 
pouco a pouco – e não sem tropeços –se estruturado 
de forma cada vez mais concreta como espaços de 

ENCONTROS DE GRUPOS

Um dos principais objetivos do Projeto Água Quente 
consiste em fortalecer a interlocução e o diálogo com 
diferentes setores atuantes na região da Bacia Hidrográ-
fica do Córrego Água Quente. Nesse sentido, o Projeto 
vem propondo a realização de uma série de encontros 
setoriais e coletivos com o intuito de promover um 
espaço de debates e de integração entre diversos 
grupos sociais. 
Em agosto de 2006, aconteceu o I Encontro, em 
que grupos trabalharam juntos a partir de interesses 
comuns; discutindotemas como “Organização popular 
e geração de renda”, “Voluntariado e assistencialismo”, 
“Trabalho comunitário” e “Papel da cultura”, e elaboran-
do propostas de ações que poderiam ser desenvolvidas 
na Bacia a partir desses temas.
Em dezembro de 2007 foi realizado o II Encontro, cujo 
objetivo foi debater de forma integrada uma série de 
questões relacionadas à realidade social, econômica e 
ambiental dos bairros da região, tais como a história da 
ocupação da Bacia, as condições de moradia e transpor-

te, o problema da poluição e do desmatamento, entre 
outras. 
O III Encontro, promovido em maio de 2008, teve 
como proposta socializar e integrar ações na região 
do Córrego da Água Quente. Diversasções que atuam 
na região –ído aí o próprio Projeto Água Quente –suas 
ações, órias, dificuldades e seus avanços em relação 
às ações desenvolvidas; proporcionando, dessa forma, 
a troca de ências e fortalecimento de laços para que 
futuros trabalhos pudessem vir a ser desenvolvidos 
coletivamente.
Por fim, o IV Encontro, realizado em setembro de 2008, 
teve como objetivo apresentar experiências de grupos 
diante das problemáticas socioambientais da Bacia, 
estimulando os participantes a pensarem juntos em 
propostas para tais problemáticas e a começarem a 
elaborar um calendário de ações conjuntas. Pretendeu, 
portanto, avançar em relação aos Encontros anteriores, 
dando subsídios para iniciar um trabalho em Rede com 
alguns grupos locais.

participação social, cujo esforço central tem sido o de 
construir articulações locais fortalecidas para dialogar 
com poderes públicos e privados, publicizar conflitos 
e disputar politicamente a gestão integrada da Bacia. 
Entretanto – e obviamente! –, ainda são muitos os 
desafios no sentido da consolidação desses espaços 
de participação e, principalmente, da articulação 
local em redeque começa a ser tecida. Um deles, e 
talvez o mais significativo, diz respeito à perspectiva 
de continuidade dessas ações de forma independente 
das mediações do Projeto, ou seja, a conquista signi-
ficativa de autonomia e autogestão por parte dessa 
Rede de atores sociais que vem sendo esboçada. Mas 
isso já é assunto para outro texto... 
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I Fórum da Bacia

Dando continuidade ao processo de mobilização e 
articulação dos grupos desenvolvidos em Oficinas e 
Encontros de Grupos, o I Fórum da Bacia, realizado em 
novembro de 2008, procurou estabelecer um novo 
patamar de reflexão e ação coletiva para os grupos 
locais que vêm se articulando em Rede junto com o 
Projeto Água Quente. Esse Fórum direcionou-se para a 
ampliação do debate sobre as questões socioambien-
tais locais, de forma a oferecer mais subsídios para o 
desenvolvimento de diretrizes e propostas coletivas 
para a gestão integrada da Bacia. 
Estruturado a partir de apresentações e debates sobre 
a temática “Áreas Verdes Públicas: aspectos sociais, 
ambientais, políticos e técnicos”, o I Fórum contou 
com uma significativa representatividade de grupos 
e parceiros locais e municipais, demonstrando um 
grande potencial para constituir-se efetivamente como 
um novo espaço de participação social e articulação 

política voltado à temática socioambiental – não 
apenas na Bacia mas também no município. 
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A decadência da ditadura militar, em época de industrialização 
e urbanização avançadas no Brasil, ofereceu o cenário para que uma 
série de ações coletivas “das periferias” irrompesse na cena pública. 
Essa irrupção, no final dos anos 70, fez com que atores, até então 
pouco notados, fossem aclamados como “novos personagens” da 
política brasileira. Iniciou-se ali um ciclo de relação entre atuação 
social e ação política, com lócus privilegiado nas periferias urbanas, 
que percorreu diversas configurações ao longo do tempo e, até chegar 
aos dias de hoje, sofreu muitos deslocamentos. Este texto propõe-se, 
em linhas muito breves, a recuperar alguns dos eixos fundamentais 
desse ciclo de deslocamentos, que me parecem contextualizar 
historicamente os dilemas recentes da mobilização popular em 
periferias urbanas, como essa que tem ocorrido a partir do Projeto 
Água Quente, em São Carlos/SP. 

O ponto de partida da argumentação remete à aparição dos 
“novos movimentos sociais” brasileiros. Como se sabe, a efervescência 
dos anos 70 contou com, ao menos, três segmentos sociais distintos: 
i) grupos de sindicalistas, que renovavam o ideário socialista-operário 
do período, na esteira das mobilizações dos metalúrgicos do ABC; 
ii) grupos pauperizados de trabalhadores migrantes das periferias 
urbanas, reivindicando melhorias sociais objetivas, organizados por 
vertentes da Igreja Católica inspirada pela Teologia da Libertação; 
iii) setores jovens da classe média e das elites intelectuais, que se 
opunham à ditadura militar e, nas universidades, haviam conhecido o 
marxismo e os movimentos “libertários” de outros lugares do mundo 
(direitos civis nos EUA, maio de 68 na França etc.).

Naquela época, articulavam-se grupos tão díspares quanto 
militantes da pastoral da juventude e operários, favelados e feminis-
tas, além de jovens intelectuais e lideranças políticas recém-chegadas 
do exílio. As disputas e a hierarquização entre esses grupos eram 
conhecidas internamente; entretanto, a aliança conjuntural entre 
eles foi marcante na leitura externa, e publicamente eles foram vistos 
como uma força política unívoca. A novidade que a aparição desses 
setores sociais na cena pública despertava devia-se, além de seu 
potencial crítico, à baixíssima representatividade política que todos 
eles haviam tido no período anterior. Quando esses movimentos 
apareciam, portanto, ampliavam-se as fronteiras da sociedade 
politicamente e, com isso, ampliava-se a própria noção de política.

Os impactos dessa ampliação rebatiam também no tecido social. 
A expressão pública das vozes de novos movimentos sociais e políticos 
deslocava as nomeações mais tradicionais dos pobres no senso 
comum. Se antes as periferias urbanas seriam redutos da “margi-
nalidade”, que atravancavam o progresso do país, agora era forçoso 
notar que aqueles grupos que surgiam, em movimento, não tinham 
nada de “marginais”. Ao contrário, eles reivindicavam a identidade de 
“trabalhadores” e traziam consigo um projeto de ascensão da família 
inteiramente vinculado ao progresso industrial, motor da ideologia do 
progresso nacional. Embora altamente críticos, aqueles movimentos 
formados por famílias de migrantes, católicos e trabalhadores não se 
colocavam em posição contrária ao projeto nacional de modernização; 
ao contrário, eles adaptavam-se às suas engrenagens, legitimavam-
no e – isso é central – demandavam dele a sua parcela. A principal 
liderança histórica, hoje presidente da República, sempre fez questão 
de frisar a contribuição daqueles trabalhadores para a modernização 
brasileira. Foi talvez por essa característica que o discurso dos 
movimentos daquele período pôde ganhar legitimidade crescente na 
cena pública, em período de democratização, inclusive entre parcelas 
da intelectualidade e, em menor proporção, das elites nacionais. 

Nos anos 80, instituiu-se no país uma espécie de “contra-esfera 
pública” que, paralela à transição institucional “lenta, segura e 
gradual” posta em marcha pelos militares, ofereceu uma caixa de 
ressonância fundamental para os atores sociais das periferias urbanas. 
Desde 1985, e durante toda a década de 90, a abertura do regime 
propiciou o avanço eleitoral das esquerdas e, por meio dele, a che-
gada daqueles “movimentos de trabalhadores” aos governos. Como 
assessores parlamentares, funcionários de secretarias, participantes 
de conselhos e de orçamentos participativos, ou integrantes de pro-
jetos não-governamentais financiados por políticas públicas, aqueles 
trabalhadores e movimentos que se mobilizavam contra o Estado nas 
décadas anteriores, passavam agora a se inserir institucionalmente e 
atuar nas “parcerias” entre sociedade civil e Estado. Se antes a estra-
tégia dos atores coletivos das periferias era a pressão política sobre 
um Estado refratário, para que ele promovesse a ação social, agora a 
palavra de ordem era “participação” e mesmo “co-gestão” das políticas 
públicas. Os movimentos assumiriam não apenas a tarefa política de 
pressionar por direitos dos mais vulneráveis, mas também parte da 
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gestão das políticas que garantiriam esses direitos. Essa inserção foi, 
ao mesmo tempo, causa e consequência do aumento de canais de 
comunicação dos setores civis com o Estado no período democrático. 
Para o bem e para o mal, proliferaram-se, nas últimas décadas e nos 
três níveis de governo, a atuação de organizações populares – tanto 
nos espaços de co-gestão de políticas públicas setoriais (conselhos 
gestores para todas as políticas sociais) quanto nos debates públicos 
sobre os orçamentos (com a implementação de orçamentos partici-
pativos em centenas de municípios e alguns estados) -, além de uma 
miríade de “parcerias” entre Estado e sociedade para implementação 
de programas e políticas públicas.

O cenário estrutural, entretanto, já não era mais de transição de 
regime político, mas de “reforma do Estado”, disputada ao menos entre 
dois grandes projetos. De um lado, esse projeto democrático reformista, 
do qual faziam parte esses movimentos, que, caudatário da oposição à 
ditadura, propunha a construção de canais decisórios partilhados entre 
Estado e sociedade, com vistas à garantia de inserção política de atores 
populares. De outro lado, um projeto econômico originado nas reformas 
políticas internacionais e incorporado pelos setores dominantes nacio-
nais que pretendia liberalizar mais radicalmente economia e sociedade 
e lidava com a questão social a partir do modelo compensatório. 
Ambos os projetos exigiram “enxugar a máquina estatal” e criar uma 
sociedade civil “ativa e propositiva” para assumir a responsabilidade da 
ação na interface socioestatal. Dada a limitação de recursos públicos 
para projetos sociais nas últimas décadas, essa sociedade civil não 
raro recorreu ao mercado para obter recursos para sua atuação social, 
e o financiamento privado tornou-se cada vez mais central para os 
programas sociais e, portanto, para a política pública no Brasil. Se antes 
havia, portanto, uma clivagem clara entre Estado, mercado e sociedade, 
no cenário que dominou os anos 2000, ambos tenderiam a convergir na 
disputa pelos espaços da ação social e política. 

Especialmente, ao tratar das periferias urbanas, o deslocamento 
que isso traz não é nada trivial, e ele rebate diretamente nas relações 
contemporâneas entre atuação social e ação política. Nesse desloca-
mento, propiciado pela centralidade do mercado no equacionamento 
da questão social, os atores que dominam recursos financeiros e 
técnicos obviamente passam a ter muito mais espaço político do que 
os movimentos sociais de duas décadas antes. A ênfase mais recente, 
então, é a da formalização das rotinas do trabalho social, na capacita-
ção técnica de seus integrantes, para gerir a burocracia das políticas 
públicas e da alta institucionalização das organizações que atuam com 
os pobres. Todo o inverso do que havia quando surgiram os “novos 
movimentos”, espontâneos e pouco tecnificados. Uma sociedade 
civil institucionalizada e competitiva internamente surgiu, então, em 
substituição aos movimentos anteriores, marcados por alta solidarie-
dade interna. A ação social de base, que caracterizava os movimentos 
anteriores, cedeu paulatinamente espaço para a atuação técnica em 
um campo de interface socioestatal de gestão de políticas sociais. 
Essa passagem, repleta de virtudes na perspectiva do gestor público, 
teve como efeito colateral relegar os habitantes e organizações sociais 

das periferias, que outrora tinham sido figurados como novos sujeitos 
políticos, ao papel de público-alvo dos programas sociais. 

Esse deslocamento foi muito discutido. Militantes de outrora 
detectaram, de modo mais pessimista, a perda do poder reivindica-
tivo dos movimentos populares e a instrumentalização das periferias 
pelo Estado e ONGs, ambos em boa parte financiados pelo mercado. 
Analistas da democracia, por outro lado, entusiasmaram-se com a 
“inovação institucional” brasileira que conseguira capilarizar um 
sistema participativo no Estado como jamais houve na América 
Latina. Não cabe aqui entrar nesse debate, até porque, ao que parece, 
a razão muda de lado dependendo da perspectiva da análise. Cabe 
assinalar, entretanto, que esse tipo de deslocamento altera todo o 
quadro de referências do pensar e do agir, social e politicamente, nas 
periferias urbanas. 

Os dilemas do Eixo de Mobilização Social do Projeto Água Quente 
demonstram empiricamente essa constatação. As formas de ação so-
cial propostas pelo Projeto e as ênfases assinaladas em todas as suas 
fases têm como preocupação central a reinvenção das possibilidades 
de uma ação política popular, a partir de assessoria a organizações 
das periferias e busca de melhorias sociais. Trata-se, de um lado, 
de retomar os princípios dos movimentos de ação social de base: 
articular redes de solidariedade interna entre atores sociais populares; 
construir canais de participação ativa dessa Rede e, portanto, das 
populações das periferias nos debates públicos municipais; elevar o 
estatuto de locução desses atores, enfim, construir sujeitos políticos. 
Ao mesmo tempo, trata-se de uma ação social e política inscrita no 
contemporâneo – não há saudosismo de algo que passou; a ação é 
ao mesmo tempo técnica e institucionalizada. Ao propor essa ação 
política e implementá-la, aparecem dilemas inevitáveis. Se a origem 
da ação está na sociedade civil, estruturalmente, esse movimento só 
pode se apoiar na lógica estrutural dessa sociedade civil, submetida 
às regras burocráticas do financiamento privado e público das políti-
cas setoriais, que é controlado pelos atores dominantes, tanto estatais 
quanto de mercado. De outro lado, sob a cortina da engenharia dos 
programas de financiamento e do maquinário da gestão dos projetos 
sociais, há algo que teima em se mexer em ações sociais como o 
Projeto Água Quente, pois nele os atores das periferias não são o 
público-alvo do programa, mas o ponto nodal da iniciativa, de onde 
partem as questões de pauta. E, por isso, cria-se no espaço social um 
patamar em que diferentes encontram-se, palavras circulam, olhares 
ampliam, tensões produzem-se. A mobilização dos integrantes do 
Projeto Água Quente não é mais do que o exercício de provocar essa 
tensão e saber lidar com ela. Ora, o que é a política senão a tensão 
entre diferentes que define, no mundo social, quem pode e quem não 
pode ter no espaço público a sua parcela?! 
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A Comunicação Comunitária

A comunicação é uma característica fundamen-
tal da vida em sociedade, pois é por meio dela que 
homens e mulheres colocam-se em contato uns 
com os outros, tanto individualmente como em 
grupos. Os processos de comunicação são sempre 
dotados de intencionalidade; estão, de uma forma 
explícita ou não, carregando e difundindo “mensa-
gens” que trazem consigo um conjunto de idéias 
e intenções, visões de mundo, mais ou menos 
complexas.

Nesse sentido, os grandes meios de comunica-
ção caracterizam-se como transmissores de visões 
de mundo, que, pela grande área de abrangência 
que possuem, conseguem atingir muitas pessoas, 
impregnando-as com ideias, necessidades e 
desejos que nem sempre correspondem às suas 
realidades.

A Comunicação Comunitária pode significar 
uma alternativa em relação a essa hegemonia de 
construção e circulação da informação, protagoni-
zando outros vetores de produção e disseminação 
de conteúdos, democratizando os meios de 
comunicação. Esse tipo de ação comunicativa tem 
como característica identificar, pautar e transmitir 
assuntos de interesse de pessoas e grupos da 
comunidade, de forma a realizar uma comunicação 
muito próxima dos receptores das informações. 
Em função disso, as mensagens têm um grande 
potencial, podendo incentivar a participação dos 
moradores na solução de seus problemas, servir 
às suas reivindicações, valorizar a cultura local e 
resgatar a história e as tradições da região. 

Esse grande potencial da Comunicação Comuni-
tária tem aberto portas inclusive nos cursos univer-
sitários de comunicação, que são, historicamente, 
os formadores do quadro técnico que atua nos 
grandes veículos de comunicação de massa. Em 
algumas universidades brasileiras, a Comunicação 
Comunitária já compõe o quadro de disciplinas das 
grades curriculares, proporcionando um reconhe-
cimento desse campo de atuação aos profissionais 
da área.

As diversas experiências de Comunicação 
Comunitária espalhadas pelo Brasil têm contri-
buído para uma maior apropriação das técnicas 

Comunicação Comunitária como         Ferramenta de Articulação Popular
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de produção jornalística, radiofônica e televisiva, 
das estratégias de relacionamento com o público 
e das tecnologias de comunicação por parte de 
populações e movimentos populares. Também 
têm significado instrumentos de fortalecimento 
e meios para atingir os objetivos propostos por 
grupos com intenções sociais, como melhoria da 
qualidade de vida, desenvolvimento educativo-
cultural, preservação e recuperação ambiental, ou 
ainda vitórias políticas, como a luta pela garantia e 
ampliação dos direitos civis.

A Comunicação Comunitária no Projeto Água 
Quente

O Projeto Água Quente, desde o início de sua 
implementação, em meados de 2004, vem desen-
volvendo diversas ações ligadas à Comunicação 
Comunitária. As atividades já transitaram entre 
mídias escritas, como o Boletim Comunitário e 
Fanzines, passando por vídeos (documentários e 
educativos) e também por pequenos programas e 
spots de rádio.

A grande receptividade e a perspectiva de 
ampliação dessas ações de comunicação possibili-
taram que, a partir de 2007, o Projeto consolidasse, 
como uma de suas frentes de atuação, o Eixo de 
Comunicação, que é constituído de ações externas 
e internas à Bacia. As ações fora da Bacia visam 
difundir as perspectivas desenvolvidas pelo Pro-
jeto, além de viabilizar novas parcerias, enquanto 
as ações internas visam articular os moradores 
da Bacia Hidrográfica em torno das questões que 

envolvem a ocupação urbana da região.
A região do Água Quente é constituída por 

uma intensa movimentação social e cultural, que 
se reflete na grande concentração de grupos e 
associações voltadas para a atuação comunitária 
existente ali. Essa é, sem dúvida, uma característica 
que demonstra o grande potencial organizacional 
encontrado na região e vem sendo o principal 
mote para a realização tanto do Projeto quanto das 
ações de Comunicação Comunitária.

A intenção dessas ações é, por meio da pro-
dução e disseminação de conteúdos, colocar em 
contato as diferentes iniciativas existentes nos 
bairros da Bacia, de forma a possibilitar a troca de 
experiências entre os grupos, potencializar a ação 
de cada um, além de contribuir na articulação de 
um coletivo de grupos que atuem com comunica-
ção na Bacia. 

As ações do Projeto têm procurado cada vez 
mais desenvolver estruturas populares de comuni-
cação, de forma que a produção e a disseminação 
das informações sejam protagonizadas pelos mo-
radores e grupos que atuam na Bacia. Essas 
experiências vêm consolidando uma 
gestão participativa dos meios 
de comunicação do Projeto, 
o que viabiliza o acesso dos 
moradores envolvidos aos 
mecanismos, às tecno-
logias e aos sistemas de 
comunicação.
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Sob essa perspectiva, o Projeto alinha-se a 
diversas outras iniciativas que procuram dar à 
comunicação uma intencionalidade educativa, ou 
seja, que possuem um compromisso social defini-
do. Esse entendimento aponta para a necessidade 
de garantir a cada cidadão o acesso democrático 
aos recursos de comunicação, tendo como obje-
tivo a ampliação da capacidade comunicativa das 
pessoas, independentemente de condição social, 
grau de instrução ou nível de inserção no mercado 
da informação. 

As ações de comunicação que vêm sendo rea-
lizadas têm como meta que a tomada de decisão 
sobre o que é importante debater e expor publica-
mente congregue, necessariamente, o desenvolvi-
mento de uma visão crítica sobre a mídia em geral, 
o que permite, inclusive, que a discussão amplie-se 
para outras esferas da vida em sociedade. 

O Boletim Água Quente

O Boletim Comunitário Água Quente é a princi-
pal ação do Eixo de Comunicação do Projeto. Ele é 
desenvolvido com o objetivo central de promover 
a articulação e o engajamento dos grupos organi-
zados e da população da região em torno da busca 
de soluções conjuntas para os problemas socioam-
bientais da Bacia.

O Boletim é construído com a participação 
dos Agentes Comunitários do Projeto e de outros 

moradores e grupos da região. Sua produção leva 
em conta não apenas as especificidades cotidianas 
dos bairros ali localizados mas também a escala 
mais ampla das dinâmicas recentes de transforma-
ção do meio ambiente, disseminando informações 
e potencializando a reflexão crítica a respeito de 
questões relacionadas à temática ambiental. 

O processo de elaboração do material relaciona-
se diretamente a uma estratégia complementar de 
ação, que visa formar, capacitar e qualificar Agen-
tes e grupos para atuarem como comunicadores 
comunitários. A produção do Boletim proporciona 
a desmistificação da informação e de sua cadeia 
produtiva, constituindo, assim, uma mídia viável, 
de baixo custo e com um considerável alcance 
social.

Como metodologia, o Boletim Água Quente 
realiza reuniões com os agentes, levantamento e 
definição de pautas de interesse direto da comu-
nidade, elaboração de matérias entre instituições 
locais, equipe e agentes do Projeto, fechamento, 
edição, impressão e distribuição. Iniciada em 2005, 
a produção do Boletim vem sendo replicada nas 
comunidades envolvidas e já se encontra em sua 
10ª edição, com grande potencial de se estender 
para outras áreas da cidade e região. Possui 
veiculação trimestral, com uma tiragem atual de 
8.000 exemplares por edição, que são distribuídos 
prioritariamente nos 18 bairros da Bacia e, pos-
teriormente, em outros pontos de destaque na 

Criando meios próprios de Comunicação

Com o intuito de apresentar aos Agentes Comunitários 
do Projeto alternativas para disseminar informação e 
democratizar os processos de produção de meios de 
comunicação, com baixo custo e criatividade, foram 
desenvolvidas Oficinas de Fanzine, criando coletivamen-
te ferramentas e produtos de comunicação.
“Fanzine”, que é uma abreviação de fanatic magazine, 
é uma forma rápida de construir uma informação ou 
divulgação que, na maioria das vezes, expressa idéias 
por desenhos. A Oficina de Fanzine foi repassada aos 
convidados do III Encontro de Grupos da Bacia os quais 
aprenderam um pouco sobre a técnica e a prática. 
A Oficina já vem sendo replicada pelos Agentes do 
projeto em seus grupos de atuação.
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cidade de São Carlos.
As estratégias para a produção do Boletim 

seguem os princípios da comunicação horizontal, 
focando diretamente a participação coletiva 
no levantamento de pautas, temas geradores 
para matérias, e na produção de reportagens. A 
produção do Boletim tem como etapas: reuniões 
de subgrupo, que objetivam a avaliação sobre a 
produção dos Boletins; levantamento coletivo de 
pautas para as matérias; definição coletiva sobre 
as pautas consideradas de interesse comum à 
comunidade; elaboração das matérias; fechamento; 
edição; impressão e distribuição.

Ao longo das 10 edições do Boletim, alguns 
assuntos foram se consolidando como pautas 
recorrentes e acabaram se caracterizando como 
seções fixas, tais como: mídia comunitária, escola, 
divirta-se, comunicados, fala-povo e cultura. Além 
dessas seções, novas pautas referentes a assuntos 
diversos são inseridas a cada número publicado.

A distribuição do Boletim é sempre iniciada 
com uma ação direta, que está inserida em algum 
evento do Projeto ou das comunidades da Bacia. 
Nessa ação, os Boletins são distribuídos entre os 
moradores, nas ruas, praças e casas. Após a pri-

meira ação de distribuição, são realizadas entregas 
dos exemplares em centros comunitários, escolas, 
postos de saúde, organizações sociais, secretarias 
municipais, bibliotecas, universidades, entre outros 
locais. 

O Boletim Comunitário no processo 
educativo

Pode-se dizer que o comprometimento com 
a dimensão pedagógica e educativa, que deve 
atravessar a produção e a divulgação da informa-
ção com base na Comunicação Comunitária, está 
no cerne da experiência do Boletim Água Quente. 
A intenção é possibilitar que os receptores das 
informações disseminadas pelos meios de comu-
nicação entendam-se também como produtores e 
emissores no processo de comunicação.

É no sentido dessa dimensão pedagógica que 
o Boletim deve ser analisado, de forma que o 
material seja entendido como produto de uma 
ação, que atinge muitos outros objetivos do que 
simplesmente o material publicado. A produção 
do material guarda em si uma troca de saberes, 
técnicos e populares, em torno de questões que 

Construindo informação

Estimulando a escrita e a participação dos Agentes na 
produção do Boletim Água Quente, principal meio 
de comunicação do Projeto, foi oferecida a Oficina 
de Produção de Textos. Durante a Oficina, discutiu-se 
sobre o que caracteriza a atividade de escrever e como 
a leitura faz parte do ato de escrever; assim como, às 
vezes, escrever é como falar. 
Foram trabalhados com os Agentes a construção de um 
texto e os aspectos que devem ser destacados antes 
da escrita: como os agentes da história, as vítimas, as 
ações, os complementos e, o mais importante para a 
construção, a função do lide, que é a “cabeça” do texto; 
assim como seu uso e construção. O lide destaca os 
assuntos principais que serão abordados no texto 
(quem, o que, quando, onde, como e por que). 
Após identificarem o lide, os grupos construíram textos 
sobre ações trabalhadas com o Eixo de Educação 
Ambiental. No início da atividade, notava-se certa 
dúvida por onde começar. Assim que observaram como 
identificar a primeira pergunta básica, o texto fluiu 
e evoluiu. A facilidade de os Agentes em agrupar as 
principais informações da história e dar destaque aos 
pontos principais ficou explícita durante o desenvol-
vimento do trabalho que foi divulgado no IX Boletim 
Água Quente.



envolvem a área de atuação do Projeto, e que não 
necessariamente são apreensíveis na leitura do 
produto impresso.

Esse processo pode até ser percebido a partir 
da observação atenta das 10 edições do Boletim 
que apresenta avanços e retrocessos no sentido da 
apropriação dessa ferramenta de comunicação por 
parte de alguns moradores da Bacia. Mas o pro-
cesso educativo não pode ser avaliado de maneira 
estanque e simplista, já que a articulação de 
diferentes conhecimentos, assim como a produção 
de novos, não proporciona necessariamente uma 
caracterização específica do produto impresso.

Desafios de continuidade

Os processos de produção dos Boletins Comu-
nitários não estão finalizados; na realidade encon-
tram-se em pleno desenvolvimento e, em função 
disso, é fundamental expressar também os desafios 
atuais e vindouros para a sua permanência.

Percebe-se uma série de dificuldades relaciona-
das à própria consolidação do instrumento como 
meio autônomo de produção de conhecimento e 
informação. Obstáculos que muitas vezes refreiam 

a possibilidade de emancipação dessa ação para 
além da dependência de recursos externos, como 
a incorporação efetiva desse instrumento por parte 
das comunidades, tendo em vista a dimensão e a 
diversidade do universo de abrangência da Bacia. 

A visão expressa no Boletim Água Quente tem 
sido de proporcionar espaço de vazão às informa-
ções produzidas pelos moradores, construindo um 
canal de comunicação entre eles. Até certo ponto, 
por meio das instituições ligadas ao Projeto e pelo 
trabalho dos Agentes com seus grupos, o Boletim 
Comunitário Água Quente já atinge um número 
considerável de pessoas que sabem de sua exis-
tência, assim como contribuem para sua produção. 
Porém, o maior desafio é atingir toda a Bacia e 
tornar-se parte de um processo de articulação da 
população, não somente em torno da comunica-
ção, mas efetivamente em relação a sua atuação 
organizada na problemática da região. 

O desafio é encarar a Comunicação Comunitária 
como uma ferramenta, que pretende contribuir 
para despertar nos evolvidos a capacidade de pen-
sar com clareza sobre o poder que um conjunto 
de grupos pode emanar, exercendo seus direitos e 
deveres individuais ou coletivos. É com base nisso 
que essa e outras ações do Projeto vêm realizando 
trabalhos, para articular, mobilizar e fortalecer as 
organizações locais, sobretudo no que diz respeito 
à sua representatividade e capacidade como 
sujeitos políticos, sociais e ambientais. 

Audrey Fernandes
Jornalista, Educadora do Projeto Água Quente.
E-mail: audreyfs@hotmail.com

Daniel Marostegan e Carneiro
Arquiteto e Urbanista, Mestre em Educação. Coordenador do Projeto 
Nós Digitais e Coordenador Financeiro da Teia – Casa de Criação.
E-mail: daniel@teia.org.br
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Fortalecendo a Comunicação Local

Durante todo o processo de formação, o Eixo de 
Comunicação vem trabalhando com os Agentes 
Comunitários a questão da Comunicação Comunitária. 

Saiba mais...
FARIA, Maria Alice & ZANCHETTA JR., Juvenal. Para ler e fazer o jornal na sala de aula. São Paulo/SP: Ed. Contexto, 2007. 180p.

SITES

PORTAL GENS – Disponível em: <www.portalgens.com.br>.

REVISTA A REDE – Disponível em: <www.arede.inf.br>.

Muitas rodas de conversa e oficinas foram oferecidas 
para trabalhar esse tema que sempre é relembrado. O 
intuito é a apropriação dos participantes das técnicas 
de produção simplificadas de comunicação, pois a 
Comunicação Comunitária foca a realidade local, 
as necessidades comuns e o fortalecimento social. 
Durante essas conversas e oficinas, discutiu-se o que é 
Comunicação, o que é Comunicação Comunitária, seus 
objetivos, interesses, compromissos, formas de ação, 
necessidades, responsabilidades e a variedade de meios 
dessa Comunicação. 
Durante todo o projeto, foi trabalhado com o grupo o 
assunto para que pudessem se apropriar da idéia, do 
conceito, e para que percebessem como comunidades 
podem disseminar informação quando esta é construí-
da coletivamente. 
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Em diversas manifestações e análises sobre Comunicação Comuni-
tária, Popular, Pública – denominações diferentes para fenômenos 
similares –, é comum encontrarmos a defesa de que é preciso “dar 
voz” a segmentos excluídos da população, àqueles que, seguindo 
essa lógica de pensamento, por definição não teriam voz. No entanto, 
todos têm voz, e mais recentemente surgem críticas que caracterizam 
a pretensão de “dar voz” como prerrogativa daqueles que se julgam 
donos da voz e, portanto, passíveis de dar ou não essa voz a outros.

Assim, falaremos aqui não de “dar voz”, mas sim de um conjunto 
de esforços que visam à amplificação de vozes – particularmente 
daquelas tradicionalmente sufocadas – e, a partir dessa amplificação, 
contribuir para a superação de estruturas opressivas e de condições 
desumanas de sobrevivência. O espaço é pouco e, portanto, o foco 
estará não em cada um desses esforços: defenderemos aqui a 
imprescindível necessidade de que todos eles aconteçam de forma 
articulada na sociedade.

Muitas dessas ações fazem parte do que é comumente chamado 
de “movimento pela democratização da comunicação”. Democratizar 
a comunicação significa ampliar o acesso à informação, à cultura, mas 
também à formação necessária ao usufruto pleno dessas informa-
ções. Significa também permitir que um público visto como passivo, 
receptor de conteúdos, possa exercer seu papel como produtor e 
difusor de seus próprios conteúdos, de seus saberes. Significa, enfim, 
entender a comunicação como um direito humano, que deve ser 
garantido a todos os cidadãos e integrar políticas de governo e, 
principalmente, de Estado.

Comecemos, então, por aqueles que são, geralmente, vistos como 
os grandes vilões: os meios de comunicação de massa, a grande 
mídia e, pior, os conglomerados midiáticos. Não pretendo aqui – nem 
em qualquer outra ocasião – expressar opinião contestadora dessa 
“atribuição de vilania”: pelo contrário, é preciso sempre estar atento, 
denunciar a ação deletéria – e, por que não, trágica – da dominação 
exercida através desses meios de comunicação. No entanto, é 
importante que a ação combativa inclua a luta pela diversidade 

de expressões também nesses meios para que os temas caros aos 
movimentos de transformação social estejam presentes nos jornais 
de circulação nacional, nas grandes redes de rádio e, particularmente, 
televisão. Especialmente em relação ao rádio e à televisão – con-
cessões públicas, ou seja, concessões do povo brasileiro aos seus 
operadores –, temos o direito e o dever como cidadãos de praticar a 
fiscalização das emissoras e, consequentemente, a denúncia do não 
cumprimento do papel a elas atribuído, a falta de qualidade e, em 
última instância – mas, infelizmente, muito frequente –, o desrespei-
to aos direitos humanos fundamentais.

Esta pode parecer uma luta inglória, infrutífera, desnecessária e, 
para muitos, até mesmo prejudicial. Aqui, como expresso no início 
deste texto, adoto a perspectiva de que ela é parte indispensável 
de um esforço bem sucedido de democratização da comunicação, 
que deve vir acompanhado também de processos educativos que 
permitam essa leitura crítica dos meios de comunicação de massa.

Passemos, agora, à necessidade de democratização não do acesso 
à informação já veiculada, mas do uso dos meios de produção e 
disseminação da informação e da cultura. Como todos temos voz, e 
o direito de fazê-la ser ouvida, então é preciso encontrar os meios de 
amplificação dessas vozes. E aqui, mais uma vez, são diversificadas as 
frentes de batalha.

Muitos movimentos pela democratização voltam-se à garantia de 
divisão igualitária do espectro radiofônico e televisivo. Embora o uso 
desse espectro seja fruto de concessões do povo brasileiro – por meio 
de seus representantes governamentais –, ainda há quase tudo por 
ser feito para que a atribuição dessas concessões seja verdadeiramen-
te democrática. Não podemos aqui nos estender muito sobre esse 
tópico, mas, para entender, basta lembrar a luta pela regulamentação 
das emissoras de baixa potência ou, para ser mais explícita, pelo 
entendimento das rádios hoje ditas “piratas” como “emissoras comu-
nitárias”. Mesmo no caso dos jornais e de outros veículos impressos, 
cuja propriedade pode ser privada, já há numerosos exemplos, não 
apenas de iniciativas de âmbito local ou regional – sem dúvida de 

Comunicação Pública: 
como “dar voz” àqueles que já a têm? 

coluna convidado externo



fundamental importância –, mas também de veículos de grande 
alcance geridos por cooperativas fundamentadas nos princípios da 
Economia Solidária (infelizmente, ainda não no Brasil, o que pode ser 
uma motivação para a ação nesse sentido).

Destacada a importância de uma atuação voltada aos grandes 
meios de comunicação de massa, é preciso marcar que eles são e 
sempre serão caracterizados por um processo vertical de comunica-
ção, ou seja, são meios em que o fluxo de informações acontece de 
uma posição supostamente superior, limitada a poucos indivíduos, 
para um grande contingente de receptores sem muitas – ou, na 
maior parte dos casos, sem nenhuma – possibilidades de diálogo.

A comunicação horizontal, em uma perspectiva verdadeiramente 
dialógica, tem muito mais potencial de se realizar na chamada Comu-
nicação Comunitária ou nos veículos alternativos de comunicação. É 
aqui que se inserem as iniciativas como as desenvolvidas no Projeto 
Água Quente. São elas que favorecem um relacionamento mais 
amplo entre os membros de uma comunidade, ou entre integrantes 
de movimentos sociais, com objetivos de mesma natureza, e que per-
mitem a expressão transformadora e libertadora de ideais, saberes, 
conceitos, demandas e ações. São elas também que, por outro lado, 
permitem o contato intenso e real com o outro, a afirmação do direito 
a oportunidades iguais para todos com respeito às diferenças.

Ao envolver os cidadãos em ações de Comunicação Comunitária, 
o que se deve pretender não é a formação de comunicadores 
profissionais. Formar profissionais de Comunicação comprometidos 
com processos democráticos é condição imprescindível para o sucesso 
de ações transformadoras em diversas áreas no Brasil e no mundo. 
No entanto, o acesso de cidadãos envolvidos com as mais diferentes 
ocupações profissionais aos meios de produção e disseminação em 
Comunicação Social permite não só a expressão dessas pessoas, a 
amplificação de suas vozes, a interação e articulação entre elas, mas 
também que, a partir do conhecimento sobre o modo de funciona-
mento desses meios, possam se tornar mais críticos em relação a 
eles e, assim, transformá-los, fiscalizá-los e participar de processos 

decisórios relacionados às políticas públicas em Comunicação.
As novas tecnologias de comunicação e informação e, particular-

mente, o advento da Internet podem facilitar muito a democratização 
do acesso à informação, às ferramentas de produção e disseminação 
de veículos de comunicação comunitários e interativos. No entanto, 
as tecnologias não são democráticas em si: é preciso conhecê-las, 
apropriar-se delas e direcioná-las à diversidade, à pluralidade, à 
comunicação popular e, principalmente, à defesa e ao exercício dos 
direitos humanos fundamentais. E esta não é uma tarefa fácil.

Para terminar, especificamente em relação ao Projeto Água 
Quente e a iniciativas socioambientais similares, é fundamental 
destacar também a importância das ações de comunicação no que diz 
respeito ao acesso ao conhecimento. Preservar, recuperar, conservar, 
todas essas ações passam por conhecer – o ambiente, o outro, a 
realidade em que estamos inseridos –, reconhecer – o potencial do 
conhecimento científico e a importância dos demais saberes existen-
tes na sociedade –, para assim poder transformar.

Muitas vezes, quando se fala em divulgação científica, utiliza-se 
o conceito da tradução para caracterizar o trabalho de aproximar o 
saber acadêmico do público em geral. Essa noção de tradução pode 
implicar uma aproximação da postura apresentada no início deste 
texto, de acreditar poder dar voz àqueles que pretensamente não a 
têm. Por isso, aqui é preferível a adoção do conceito de interpretação, 
de relação entre discursos diferentes na construção de um novo 
discurso, de uma fala comum – preservando as particularidades de 
cada voz – que nos permita o diálogo e a construção coletiva.

Mariana Rodrigues Pezzo
Jornalista, Diretora de Comunicação da Universidade Federal de São 
Carlos e da Rádio UFSCar.
E-mail: mariana@ufscar.br
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