
Oficina de Capacitação: 

Educação Ambiental e a mobilização no 

enfrentamento da Crise Hídrica





PARADOXOS

Crise global no planeta água 
Nunca tivemos tanto acesso à informação – Nossa forma de interpreter e atuar na realidade continua 
gerando desigualdades

Nunca se falou tanto de meio ambiente – impactos socioambientais se ampliam
Relatório da ONU aponta “código vermelho para a humanidade”



Crise de Valores

Estabelecimento de novas crenças sociais e ideias simbólicas 

Crise hídrica, socioambiental e sanitária

Modelo civilizatório predatório e em colapso – busca por um crescimento ilimitado 

Mudança do clima / desastres naturais

Escassez de recursos / disparidades regionais / usos e acessos desiguais 

Consumo associado ao conceito de felicidade / Individualismo e cultura da instantaneidade

Injustiças socioambientais

Ampliação dos conflitos

Influência na Estruturação e Implementação de Políticas Públicas

Falta de “padrões” para pensar nos grupos mais vulneráveis e intersetoriais

Problemas velados – manutenção do Status quor

População se sente impotente 



Fonte: Relatório de Conjuntura 2017









Resoluções CNRH

nº 5 / 2000 – ...cabe aos CBHs desenvolver e apoiar iniciativas em EA, em consonância com a 

PNEA.

nº 17 / 2001 – ...os Planos das Bacias Hidrográficas devem contemplar ações de EA 

consonantes com a PNEA.

nº 98 / 2009 - estabelece princípios, fundamentos e diretrizes para a educação, 

desenvolvimento de capacidades, mobilização e informação para a Gestão Integrada de 

Recursos Hídricos. 

nº 156 / 2014 - Estabelece diretrizes para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a 

mobilização social, a informação e comunicação para a percepção de riscos e vulnerabilidades, 

e a prevenção, mitigação e aumento da resiliência frente a desastres inerentes às questões 

hídricas.

Deliberação CRH/SP nº 231, de 12 / 2019 – Estabelece diretrizes para elaboração de 

programas, projetos e ações de EA. 



Política e Plano Nacionais de Recursos Hídricos 

Resoluções CNRH

Política Nacional de Educação Ambiental

Políticas, programas e planos de 

recursos hídricos e de EA 

interestaduais, estaduais, 

municipais de bacias  

MDR/MMA/MEC 

ANA

CNRH - CTECT

bacias

hidrográficas
territóriosEscolas Municípios 

Conselhos 

Comitês

Órgãos Gestores

Eds

Comitês de bacias: instâncias extremamente necessárias para capilaridade do sistema contribuindo com uma

política territorializada viabilizando o desafio de chegar às bases da sociedade. 



PNRH – Lei 9433/97

PNEA – Lei 9795/99

Decreto 4.281/02

Políticas estaduais e 

municipais

• Marco Legal

• Como funciona e executa

• Aspecto estruturante e 

de base

• Arranjo Institucional

POLÍTICA PLANO / PROGRAMA PROJETO

ProNEA

Programas estaduais e 

municipais de EA

Planos de EA/RH

• Diretrizes, princípios; 

• Objetivos, públicos;

• Instrumento de 

planejamento (diagnósticos 

e prognósticos)

• Plano de Ação

• Aponta definição de linhas 

e eixos de ação;

• Estrutura de organização

•Materialização

• Forma de 

intervenção/execução 

• Delimita o foco

• Critérios e estrutura

• Tempo mais reduzido

• Resultados esperados mais 

concretos

• Responsáveis e orçamento

Plano de Bacia Hidrográfica é o principal instrumento de planejamento, e o Programa de EA é parte integrante do Plano de Bacia 

(Art. 2 – Deliberação CRH nº 231)



III - Programas de educação ambiental em GIRH - os processos de ensino-aprendizagem que contribuem para o 

desenvolvimento de capacidades, de indivíduos e grupos sociais visando a participação e o controle social, na GIRH 

e na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, bem como a qualificação das instituições do 

SINGREH.

II “Desenvolvimento de capacidades em GIRH - os processos formativos que contribuem para a ampliação de 

conhecimentos e competências de indivíduos e grupos sociais, contribuindo para a qualificação das instituições do 

SINGREH, para a gestão integrada dos recursos hídricos e para a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos”.

Resolução CNRH 98 Art. 2º

I - Contextualização do Programa no Plano de Bacia Hidrográfica

II - Estratégias para elaboração do Programa

III - Ferramentas e diretrizes para comunicação e divulgação do Programa

IV - Levantamento/Diagnóstico de atores e espaços de educação ambiental

V - Temáticas e Prioridades

VI - Plano de Ação

VII - Fontes de financiamento

VIII - Estratégias para avaliação e monitoramento dos projetos

IX - Referências bibliográficas

Deliberação CRH nº 231 Art. 6



Baixo conflito Alto conflito

Baixa Ambiguidade
Implementação Administrativa 

Recursos = Resultados

Sistemas fechados e tecnocráticos

Implementação Política 

Poder determina

Coercitivo

Alta Ambiguidade
Implementação Experimental 

Contexto determina os processos

Implementação Simbólica

Novos valores

Não Ação

Matland (1995): Encara conflito e ambiguidade como elementos existentes no processo de implementação das PP



Qual é o seu principal desafio no desenvolvimento de ações de educação ambiental e capacitação no seu comitê?Qual é o seu principal desafio no desenvolvimento de ações de educação ambiental e capacitação no seu comitê?



O QUE 

COMO

PARA QUE 



- Quais são nossos objetivos enquanto sistema?

- Com quais arranjos institucionais podemos contar (intersetorialidade, 

subsidiariedade federativa, dimensão territorial e participação social)?

- Como fomentar a implementação dos instrumentos da PNRH?

- Como integrar os planejamentos e iniciativas de educação ambiental, 

desenvolvimento de capacidades, comunicação e mobilização social?

- ....

Reflexões sobre a Estruturação e Implementação de 

Políticas Públicas de EA na Gestão de Recursos Hídricos



Obrigada!
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