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A  Aprendizagem Social (AS, ou Social Learning 
– SL), as práticas educativas e a participação da sociedade civil estão entendidas neste artigo como ferramentas 
que contribuem no processo de construção de tomada de decisão compartilhada, interdisciplinar e intersetorial 
sobre a gestão das águas. A ênfase é no fortalecimento dos comitês de bacia hidrográficas – CBHs, e no em-
poderamento de atores da sociedade, em diferentes níveis socioterritoriais. O trabalho tem como referenciais 
conceituais abordagens baseadas nas práticas educativas em diversos níveis e escalas, especialmente os concei-
tos de aprendizagem social e de construção de consensos gradativos.

Na urbanidade, expandida de maneira desordenada e excludente, os espaços sociais têm tradicionalmente se di-
vidido entre uma massa de executores e de especialistas autorizados a deliberar, planejar e decidir, legitimados por 
imposições de caráter coercitivo, tanto no plano material como no plano simbólico. Ciência e conhecimentos da 
experiência cotidiana de autores-sujeito de seu próprio processo de sobrevivência se divorciam, fortalecendo-se as 
barreiras e fronteiras simbólicas entre os diferentes estratos sociais, cada vez mais hierarquizados. Nesse contexto 
se reconfigura permanentemente a escola, enquanto instituição social planejada por especialistas.

Na educação formal, os referenciais da aprendizagem social se inserem nas práticas socioambientais edu-
cativas de caráter colaborativo, que têm se revelado veículo importante na construção de uma nova cultura 
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de diálogo e participação (ArNSteiN, 2002). Como 
práxis educativa engajada e política, abre um estimulan-
te espaço para a construção de eixos interdisciplina-
res em torno dos quais se tece uma nova cultura para 
a formação abrangente, a partir de uma abordagem 
sistêmica e complexa.

essa abordagem, integradora das relações entre 
as esferas subjetivas e intersubjetivas, amplia a pos-
sibilidade de constituição de identidades coletivas em 
espaços de convivência e debates. Neles, os confli-
tos adquirem status de desafios a serem explicitados 
e negociados. isto abre caminhos para incrementar 
o potencial da escola que, embora atrelada ao insti-
tucional, pode se tornar um espaço de diálogos ho-
rizontalizados e de aprendizagem do exercício da 
democracia participativa, mediando experiências de 
diferentes sujeitos autores/atores sociais locais na 
construção de projetos de intervenção coletivos.

Esse “fazer coletivo” configura-se em importan-
tes estratégias que englobam um conjunto de atores 
e práticas, podem ser um elemento inovador para a 
construção de pactos de governança no futuro das 
bacias hidrográficas, pois fomentam a compreensão 
e o acolhimento de novos paradigmas. estes mode-
los podem informar novas escolhas do poder público 
e da sociedade numa perspectiva de avanço rumo à 
sustentabilidade socioambiental. 

Atualmente, o avanço rumo a uma sociedade sus-
tentável é permeado de obstáculos, na medida em que 
existe uma restrita consciência na sociedade a respeito 
das implicações do modelo de desenvolvimento em 
curso (VeiGA, 2005; GUiMArÃeS, 2001). As cau-
sas básicas que provocam atividades ecologicamente 
predatórias podem ser atribuídas às instituições so-
ciais, aos sistemas de informação e comunicação e 
aos valores adotados pela sociedade (JACOBI, 1997; 
GUiMArÃeS, 2001). 

A definição de Desenvolvimento Sustentável for-
mulada no Relatório Brundtland é permeada de ambi-
güidades (TILBURY, 1996, p. 2; CARIDE; MEIRA, 
2001). O conceito alcança maior difusão e toma for-
ma mais operativa e circunstanciada na Agenda 21, 
aprovada na Rio 92, sem que, entretanto, desapare-
çam as contradições.

A sustentabilidade, como novo critério básico e 
integrador, coloca em pauta permanentemente as 
responsabilidades éticas, na medida em que a ênfase 
nos aspectos extra-econômicos serve para reconside-
rar os aspectos relacionados com a eqüidade, a justiça 
social e a ética dos seres vivos.

A multiplicação dos riscos, em especial os am-
bientais e tecnológicos de graves conseqüências, são 
elementos chave para entender as características, os 
limites e as transformações da nossa modernidade. 
Os riscos contemporâneos explicitam os limites e as 
conseqüências das práticas sociais, trazendo com eles 
um novo elemento: a “reflexividade”. 

A sociedade, produtora de riscos, se torna crescen-
temente reflexiva, o que significa dizer que ela vem a 
ser um tema e um problema para si própria. Além dis-
so, ela passa a ser cada vez mais autocrítica e, ao mes-
mo tempo em que a humanidade põe a si em perigo, 
reconhece os riscos que produz e reage diante disso. A 
sociedade global “reflexiva” se vê obrigada a autocon-
frontar-se com aquilo que criou, seja de positivo ou de 
negativo. O conceito de risco, então, passa a ocupar 
um papel estratégico para o entendimento das carac-
terísticas, dos limites e das transformações do projeto 
histórico da modernidade (BECK, 1997, p. 16-17).

A reflexão sobre a sociedade de risco permite esta-
belecer a complexa temática das relações entre meio 
ambiente e educação, a partir de alguns parâmetros 
presentes em práticas sociais centradas na “educação 
para uma sociedade sustentável”. 

Num contexto marcado pela degradação perma-
nente do meio ambiente e do seu ecossistema, a pro-
blemática envolve um conjunto de atores do universo 
educativo em todos os níveis, potencializando o en-
gajamento dos diversos sistemas de conhecimento, a 
capacitação de profissionais e a comunidade universi-
tária numa perspectiva interdisciplinar. 

Vive-se, no início do século XXi, uma emergên-
cia, que, mais do que ecológica, é uma crise do estilo 
de pensamento, dos imaginários sociais, dos pressu-
postos epistemológicos e do conhecimento susten-
tadores da modernidade. O caminho para uma so-
ciedade sustentável é fortalecido à medida que são 
desenvolvidas práticas educativas que, pautadas pelo 
paradigma da complexidade, apontem para a escola e 
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os ambientes pedagógicos uma atitude reflexiva em 
torno da problemática ambiental (JACOBI, 2003).

Nessa direção, a problemática ambiental represen-
ta também a possibilidade de abertura de estimulantes 
espaços para implementar alternativas diversificadas 
de democracia participativa, notadamente a garantia 
do acesso à informação e a consolidação de canais 
abertos para uma participação plural. 

A humanidade alcançou uma encruzilhada, que 
exige auto-análise para encontrar novos rumos e de-
manda reflexão sobre a cultura, as crenças, valores e 
conhecimentos em que se baseia o comportamento 
cotidiano, assim como sobre o paradigma antropo-
lógico-social persistente em nossas ações, no qual a 
educação tem enorme peso. 

este artigo se propõe a explorar ferramentas que 
propiciem o aprofundamento da reflexão e da prática 
na gestão de bens comuns – a água, no caso – e sua 
relação com os atores territoriais – comitês de bacia 
hidrográfica e suas diversas interlocuções.

referencial teórico, pressupostos e 
estratégias de implementação

O conceito de aprendizagem social (PAHL WOST; 
HARE, 2004; MAUREL, 2003) é um ousado e ino-
vador tipo de abordagem que visa responder aos de-
safios da sustentabilidade e integração das interfaces 
da gestão da água. isso pressupõe a contribuição de 
diferentes conhecimentos, daí a interdisciplinaridade 
e transversalidade. 

O processo de aprendizagem social implica reco-
nhecimento e explicitação dos conflitos originários 
das questões ambientais, entendimento do meio am-
biente como bem público e acesso a um ambiente 
saudável como um direito de cidadania. 

A noção básica de aprendizagem social é 
definida como “aprender junto para compartilhar” 
(HARMONICOP, 2003a).1 Seria a oportunidade que 
os atores atuantes na bacia têm para desenvolver seu 
próprio plano de ação de gestão, o que promoveria uma 
construção coletiva e facilitaria uma aprendizagem 
coletiva. essa perspectiva cooperativa sustenta o 
trabalho de um grupo que tem um objetivo comum 
– neste caso, a melhoria da gestão das águas.

O trabalho colaborativo promove um diálogo re-
flexivo, no qual contexto,2 processo3 e resultados4 são 
elementos essenciais para compreensão da criticida-
de da bacia, do arcabouço jurídico-institucional, dos 
obstáculos, das possibilidades de intervenção, do pla-
no de bacia e dos atores envolvidos: o tipo de contri-
buição que pode ser dada por cada um, seus recursos 
controlados e cooperados, seu nível de participação e 
o modo para negociar com os mesmos. Portanto, o 
elemento central para a aprendizagem social é investir 
efetivamente no trabalho cooperativo, promovendo a 
participação coletiva e o diálogo entre os atores envol-
vidos na gestão. isso envolve não somente o apren-
dizado dos atores5 mas também a maneira como eles 
lidam uns com os outros e suas interdependências, 
reconhecendo as estratégias uns dos outros e buscan-
do um campo sinérgico de negociação.

A aprendizagem social, que é uma construção 
coletiva, permitirá que as posições coletivas e indi-
viduais sejam colocadas em mesas de negociação, 
de preferência num modelo de ganhos mútuos e em 
processos de aprendizagem colaborativa.

prática educativa e aprendizagem social: 
processos da aprendizagem colaborativa

A aprendizagem social se insere nos aportes sociocul-
turais das teorias da aprendizagem e dialoga princi-
palmente com os estudos da escola vygotskyana. A 
perspectiva sobre processos educativos importantes, 
sobretudo na atual sociedade da informação, e cuja 
estrutura continua deixando contingentes popula-
cionais expressivos fora das instâncias decisórias de 
caráter político, foca nos processos das relações con-
cretas entre sujeitos e entre esses e seu meio a base 
para a apropriação e transformação do conhecimento 
socialmente construído. O mundo cultural, compar-
tilhado e constantemente transformado, influencia 
direta e reciprocamente os sujeitos, também cultural-
mente constituídos, em relações complexas que am-
pliam suas conquistas cognitivas. 

Assim, o processo de construção do conhecimen-
to, compreendido pelo referencial histórico-cultural, 
apresenta nova maneira de entender a relação entre 
sujeito e objeto. em Vygotsky (2000), o sujeito do 
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conhecimento não é apenas ativo, mas também inte-
rativo, porque constrói conhecimentos e se constrói a 
partir de relações intra e interpessoais. Nas situações 
de troca com outros sujeitos e consigo próprio, inter-
nalizam-se conhecimentos, papéis e funções sociais, 
fenômeno que permite a constituição de conhecimen-
tos e da própria consciência, num importante proces-
so que caminha do plano social – relações interpessoais – 
para o plano individual interno – relações intrapessoais.

Dessa forma, o pensamento, as capacidades de 
reflexão, de conhecer o mundo, de tomar decisões, 
fazer escolhas e transformar, vêem-se ampliadas pela 
intencionalidade dos processos de ensino. Os siste-
mas educacionais colocam em pauta práticas capazes 
de integrar ações sociais de caráter colaborativo em 
contextos significativos, e associam conhecimento 
formal e práticas cotidianas de intervenção na rea-
lidade local, integrando assim as noções de espaço 
público, sujeito e aprendizagem social, e potenciali-
zando também a constituição de atores coletivos e 
sua capacidade de diálogo, reflexão e ação.

trata-se de admitir que o aprendizado é, por essên-
cia, uma relação social; sendo assim, é necessário que 
se leve em conta todas as esferas que esse fenômeno 
apresenta. A psicologia sócio-histórica expressa, entre 
seus pressupostos básicos, a relação fundamental en-
tre os fenômenos psicológicos e as interações sociais 
dos indivíduos, resultando em elaborações cognitivas 
de caráter qualitativo e quantitativo, à medida que os 
sujeitos sociais se inter-relacionam e participam de 
soluções de problemas reais.

Partindo dessa concepção, a integração da escola 
com a comunidade, ao tomar como eixo do trabalho 
pedagógico a problemática socioambiental, conside-
ra o espaço escolar e seu entorno como locus privile-
giados e essenciais para a construção de processos 
colaborativos de resolução de problemas locais. A 
temática da gestão da água é de caráter relevante para 
a construção de práticas educativas calcadas na expe-
riência de diferentes atores sociais locais, no diálogo, 
nos diagnósticos participativos e soluções construí-
das em contextos de negociações e partilha de co-
nhecimentos pelos sujeitos-agentes que habitam os 
espaços da escola e de seu entorno. 

Estratégias Contidas na aprEndizagEm soCial

Estratégia da Negociação
Muitas são as ferramentas e modelos de negociação 
existentes e que podem ser combinados com outras 
metodologias. No referencial da aprendizagem 
social, a negociação é uma importante estratégia 
para construção de decisões conjuntas. enquanto 
as decisões são construídas conjuntamente, o 
aprendizado também vai sendo consolidado. 
Em CBHs, se aposta em modelos com ênfase na 
cooperação em processos de consensos gradativos, 
como facilitadores na resolução de conflitos em 
torno do recurso escasso – a água. Nem sempre é 
possível construir o consenso, mas sempre se pode 
optar pela negociação.6

Algumas ferramentas de negociação pressupõem 
que o conflito expresso por seus atores tem a mesma 
relação de força e de poder, e que argumentos ex-
plicitados podem ajudar na negociação. Sem negar o 
conflito existente e as relações e vetor de forças nela 
contidos, a aposta é a existência de possibilidade de 
enfrentamento dos conflitos com metodologias que, 
ao mesmo tempo, negociam os futuros cenários para 
bacias hidrográficas e podem oferecer estratégias de 
institucionalização do conhecimento e intervenção 
conjunta na mesma. 

Os processos de interação num comitê de bacia 
podem ser considerados uma sucessão de negocia-
ções, como um processo permanente e contínuo, 
voltado para a melhoria da gestão; à racionalidade da 
tomada de decisão e à seleção de alternativas para de-
finir um curso de ação na gestão das águas. 

É um processo dinâmico que passa pela análise 
da situação-problema, escolhas estratégicas, acordos 
com visões compartilhadas do futuro dos atores 
intervenientes, pressupondo envolvimento, co-res-
ponsabilidade e emancipação. Os processos criati-
vos de ação interativa são numerosos, sendo essa 
a riqueza da negociação, porque os atores, além de 
terem interesses em função da posição que ocupam 
na realidade (conceito “situacional”), eles detêm re-
cursos que são valiosos para suas realizações e agem 
em função de seus interesses e suas visões parciais 
sobre a realidade. 
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toda negociação gera algum aprendizado, pois as 
interações de uns com os outros, estabelecem rela-
ções sociais, dentro de um determinado contexto.

A presença simultânea desse conjunto de atores 
enseja uma série de ações e reações concomitantes, 
em sentidos boa parte das vezes opostos, configuran-
do situação conflituosa. Os embates existem porque 
os recursos (financeiros, políticos, humanos, mate-
riais, naturais, tecnológicos, de conhecimento, de in-
fluência) são escassos.

Nas bacias hidrográficas, a adoção de estraté-
gia negocial permitiria: buscar representar todos 
os interesses dos atores; obter entendimento com-
partilhado sobre os interesses de cada um, e das 
questões técnicas, políticas, sociais, econômicas e 
ambientais envolvidas; construir alternativas em 
conjunto que se configurem como mais factíveis, 
criativas e com maior aceitabilidade que as inicial-
mente propostas por qualquer um dos envolvidos; 
buscar acordos que satisfaçam os interesses priori-
tários de cada um.

A intervenção conjunta só é possível se remetida 
a um contexto que apresenta uma situação-proble-
ma.7 Os atores partícipes do processo de gestão de 
uma bacia são aqueles que intervêm numa situação-
problema a partir de sua perspectiva, enxergando a 
questão mediante as ferramentas que domina (lin-
guagem, visão de mundo, experiência, recursos que 
dispõem etc.). Como a realidade não é algo contro-
lável somente por um ator, diversos atores partici-
pam do jogo social para alcançarem seus objetivos, 
e o fazem de acordo com os recursos que controlam 
e dispõem, lançando mão de estratégias de coopera-
ção ou conflito. 

inserido nesse cenário, podem-se formar arenas 
de negociação para que os atores partícipes ofereçam 
suas contribuições ao processo de gestão. A negocia-
ção aqui pretendida se insere na aprendizagem social, 
pois ambiciona que a gestão esteja completamente 
enraizada numa sociedade democrática ou na busca 
de mecanismos para seu fortalecimento e empodera-
mento desses atores.

Não é um processo simples, pois se trata de uma 
espiral de comprometimento e aprendizagem con-
junta, que leva seu próprio tempo de maturação.

Estratégia da Participação
A participação é um dos elementos fundamentais 
para a seqüência de negociações entre os múltiplos 
atores. Muitas questões técnicas permeiam a toma-
da de decisão e nem sempre os conflitos cognitivos 
e sistemas peritos (GIDDENS, 1992) são legíveis 
para todos os atores. O entendimento do problema 
implica na emergência de diferentes leituras, assim 
criando algum tipo de intersecção, base para a arena 
de negociação. 

Ao invés de estratégias de controle, há a necessi-
dade de mudança flexível e adaptativa ao gerencia-
mento, na qual as arenas de negociação se tornam 
imprescindíveis para o devido encaminhamento das 
propostas estratégicas dos atores. 

O arcabouço teórico da aprendizagem social de-
monstra que o aprendizado conjunto é fundamental 
para realização de tarefas comuns e construção de 
um acordo para a bacia. A aprendizagem social não 
pode ser ensinada por alguém de fora do contexto, 
mas é na co-reflexão-prática entre todos os atores 
envolvidos que permitem o aprendizado e interven-
ção conjunta, por meio de um processo negociado 
(HARMONICOP, 2003a). 

Portanto, o crescente envolvimento e aprendizado 
conjunto dos atores partícipes na gestão da bacia re-
forçam a estratégia do aprender junto para intervir junto. 
isso também reverbera a dimensão da participação, 
compartilhamento e co-responsabilização para de-
cidir quais cenários de sustentabilidade se quer para 
uma bacia hidrográfica.

A proposta de agregação entre aprendizagem so-
cial e arenas de negociação não estão soltas, como 
propostas normativas. essa experiência tem respaldo 
prático em diversos países da europa com arcabouço 
teórico consistente (HARMONICOP, 2003b).8 

Nas arenas de negociação, podem ser criados jo-
gos, visando tanto à educação como ao preparo para 
a negociação sobre as questões socioambientais refe-
rentes ao contexto de região periurbanas em bacias 
hidrográficas, podendo ser tanto de modelagem como 
jogos de papéis para o entendimento da realidade, que 
permitem aos atores explorar e discutir os cenários 
para construção dos respectivos acordos. Os jogos de 
papéis são ferramentas que visam facilitar, por meio 
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da formalização participativa, seguida de exploração 
de cenários, a construção de uma representação com-
partilhada do funcionamento das bacias vertentes, que 
envolva não somente as relações entre atores e recurso, 
mas também as interações entre atores. Para isso, são 
estruturados jogos nos quais participam grupos de in-
teresse que trabalham de forma coletiva para entender 
a natureza de um problema comum, cooperando entre 
si para resolver os problemas e/ou conflitos relaciona-
dos com a bacia periurbana e montando ações conjun-
tas para intervir na gestão. A construção de Plataforma 
de Múltiplos Grupos de interesses, por exemplo, pode 
potencializar a intervenção, sem perder de vista o pro-
cesso de democratização (participação para todos) e de 
emancipação e empoderamento dos atores; da resolu-
ção de conflitos e da gestão integrada de recursos.

As simulações permitem explorar os diferentes ti-
pos de participação e de envolvimento do comitê de 
bacia, circunscrito em uma bacia hidrográfica que é 
também a unidade de planejamento e gestão. 

Prática Educativa: Estratégias de Implementação
A educação deve se orientar de forma decisiva para 
formar as gerações atuais não somente para aceitar a 
incerteza e o futuro, mas para gerar um pensamento 
complexo e aberto às indeterminações, mudanças, di-
versidade, possibilidade de construir e reconstruir em 
um processo contínuo de novas leituras e interpreta-
ções do já pensado, configurando possibilidades de 
ação naquilo que ainda há para se pensar.

Uma educação que, independente das adjetivações 
que adquira – educação ambiental; educação para o 
desenvolvimento sustentável; educação para o futuro 
sustentável; educação para sociedades responsáveis – 
se encaminhe na busca de sentido e significação para 
a existência humana. Deve-se, entretanto, ressaltar, 
que as práticas educativas e de formação inseridas na 
interface dos problemas socioambientais devem ser 
compreendidas como parte do macrossistema social, 
subordinando-se ao contexto de desenvolvimento 
existente que condiciona sua direção pedagógica e 
política. 

Nossa argumentação visa reforçar que as práticas 
educativas e de formação, articuladas com a problemática 
ambiental, não devem ser vistas como um adjetivo, mas 

como parte componente de um processo educativo 
que reforce um pensar da educação e dos educadores 
orientados para a sustentabilidade (JACOBI, 2005).

Numa leitura mais crítica, estas práticas se baseiam 
em: promoção de uma atitude problematizadora, 
compreensão complexa e politização da problemática 
ambiental, participação dos sujeitos, o que explicita 
uma ênfase em práticas sociais menos rígidas, centra-
das na cooperação entre os atores. Portanto, a dimen-
são ambiental representa a possibilidade de lidar com 
conexões entre diferentes esferas humanas, entrelaça-
mentos e múltiplos trânsitos entre diversos saberes. 

Aos capacitadores e educadores cabe ter formação 
para reelaborar as informações que recebem, e, dentre 
elas, as ambientais, para poder transmitir e decodificar 
para os alunos, nos seus múltiplos perfis, a expressão 
dos significados em torno do meio ambiente e da eco-
logia nas suas múltiplas determinações e intersecções. 
A ênfase deve ser a capacitação para perceber as rela-
ções entre as áreas e como um todo enfatizando uma 
formação local/global, buscando marcar a necessidade 
de enfrentar a lógica da exclusão e das desigualdades. 
Nesse contexto, a administração dos riscos socioam-
bientais coloca cada vez mais a necessidade de am-
pliar o envolvimento público por meio de iniciativas 
que possibilitem um aumento do nível de consciência 
ambiental dos educadores garantindo a informação e 
a consolidação institucional de canais abertos para a 
participação numa perspectiva pluralista.

Assume assim, de forma crescente, a parte ativa de 
um processo intelectual, enquanto aprendizado social 
baseado no diálogo e interação em constante processo 
de recriação e reinterpretação de informações, con-
ceitos e significados, originados do aprendizado, tan-
to em sala de aula como em cursos de capacitação e 
formação para aprimorar práticas da sociedade civil e 
do poder público na gestão compartilhada de recursos 
hídricos. A abordagem do meio ambiente passa a ter 
um papel articulador dos conhecimentos, no contexto 
em que os conteúdos são ressignificados. Ao interferir 
no processo de aprendizagem e nas percepções e re-
presentações sobre a relação indivíduos-ambiente nas 
condutas cotidianas que afetam a qualidade de vida, a 
educação ambiental promove os instrumentos para a 
construção de uma sociedade sustentável. 
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educação ambiental e agenda 21, finalidades 
e estratégias de cooperação na gestão 
compartilhada de recursos hídricos

A articulação dos processos de elaboração da Agenda 
21 escolar com a problemática de uma bacia hidro-
gráfica também pode ser inserida dentro das premis-
sas norteadoras do desenvolvimento da aprendizagem 
social. No âmbito da escola formal, o que está em 
jogo é a construção de propostas e ações socioedu-
cativas que incentivem o exercício de uma educação 
problematizadora, contextualizada, interdisciplinar e 
que eduque o conhecimento, para que o sujeito da ação 
pedagógica possa inserir-se no mundo politicamente 
e de forma consciente, responsável e solidária.

Dessa forma, a elaboração da Agenda 21 na escola 
se insere no quadro das práticas educativas que am-
pliam a compreensão de contextos de aprendizagem 
e a relevância de processos e metodologias realmente 
dialógicas e participativas. As práticas educativas assim 
orientadas nascem de um movimento pedagógico que 
parte dos espaços cotidianos e de suas demandas, dinâ-
mica que ajuda os educadores e educadoras a enxergarem 
diferentes contextos de aprendizagem, além dos livros 
didáticos e quadros de giz (FRANCO, 2006, p. 8).

As práticas reflexivas acerca da educação ambien-
tal buscam educar para o ser humano integral, que as-
suma a complexidade, a globalidade, a criticidade e a 
responsabilidade pelo destino comum da humanidade sem 
desrespeitar as identidades culturais e a diversidade 
das múltiplas sociedades que fazem parte do planeta. 
Neste sentido, Paulo Freire valoriza a ética universal do 
ser humano – não a ética do mercado, que estimula o 
consumismo, o individualismo e a competitividade, 
mas a ética da solidariedade entre os seres humanos 
e para com a vida. 

A partir desses pressupostos críticos, a educação 
ambiental centra-se em objetivos e ações para a cons-
trução de projetos nos quais se destaca a importância 
de contextos reais de vida e do cotidiano na constru-
ção de conhecimentos capazes de mudar a realidade. 
Se a agenda escolar for trabalhada priorizando temas 
que surjam das demandas da comunidade educativa, 
como o grave problema do saneamento básico, por 
exemplo, a ênfase no complexo tema água transcende 

o conteúdo geralmente abordado em livros didáticos 
sobre ciclos hidrológicos e sua composição química, 
abrangendo os problemas ligados à sua complexida-
de, à escassez, contaminação, distribuição, legislação, 
etc. estabelece-se, a partir dessa orientação político-
pedagógica, um diálogo com questões que, em nível 
decisório, enfrentam os CBHs.

Os temas gestão, distribuição, contaminação e es-
cassez são focados primeiramente no diagnóstico da 
situação no bairro, que é laboratório vivo para pro-
cessos de ensino e aprendizagem. Daí, por meio de 
temas como ciclo da água, recursos hídricos, áreas de 
mananciais, instrumentos de conservação, recupera-
ção e proteção aos mananciais, contaminação e doen-
ças de veiculação hídrica, potabilidade, distribuição, 
desperdício, saneamento, produção e destino do lixo, 
além da coleta seletiva, os conteúdos tomam signifi-
cado para a coletividade pela mediação escolar.

Para fazer face aos desafios apresentados, como 
é o caso da problemática dos recursos hídricos, é 
necessário ressignificar teoria e prática pedagógicas, 
num projeto de abertura ao mundo da vida. Assim, 
este vai ser conhecido, interpretado e reapropriado 
na escola, pelo conjunto de aprendentes – professores, 
funcionários e alunos, e pela comunidade de entor-
no, por meio da mediação da escola, que é espaço 
público privilegiado. isto cria a possibilidade de de-
senvolver uma práxis pedagógica que visa potencializar 
pensamento e ação reflexiva dos sujeitos-agentes do 
ensino e aprendizagem. tais indivíduos, então, esta-
rão preparados para transformar a realidade a par-
tir do conhecimento escolar, que é entendido, nesse 
amplo processo, como construção histórica, política 
e cultural, e desenvolvido em diferentes contextos 
sociais e materiais.

esse “fazer educacional” contextualizado torna 
imprescindível tratar os conteúdos escolares a partir 
de necessidades coletivas e sociais, ampliando o de-
senvolvimento cognitivo dos alunos, sua auto-estima 
e capacidade de relacionamento, interações e afetivi-
dade, por meio de atividades de aprendizagens pro-
postas por múltiplas problematizações, em diferentes 
contextos (FRANCO, 2006, p. 9).

A Agenda 21 escolar constitui-se assim num con-
junto de estratégias metodológicas de caráter partici-
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pativo, que toma os conceitos chaves da Agenda 21 
Global: cooperação e parceria; educação e desenvolvimento 
individual; eqüidade e fortalecimento dos grupos socialmente 
vulneráveis; planejamento; desenvolvimento da capacidade ins-
titucional e informação. Deste modo, ela integra os seto-
res da educação formal e não-formal, pela atuação e 
colaboração das diversas instâncias sociais que com-
põem o conjunto de práticas que permeiam o conceito 
de aprendizagem social. 

Uma proposta de trabalho integrado e participati-
vo requer envolvimento e comprometimento efetivos 
dos participantes do projeto, com ações de melhoria 
das condições de vida da comunidade educativa, isto é, 
do conjunto educativo formado nas relações sociedade-
escola: professores, direção, alunos, inspetores, meren-
deiras, representantes da Associação de Pais e Mestres 
– APM, Grêmio estudantil; e da comunidade na qual 
a escola está inserida: famílias, moradores do bairro, 
comércio local, instituições religiosas, Sociedade Ami-
gos de Bairro – SABs e organizações não-governa-
mentais – ONGs.

O conjunto de sujeitos-atores locais, escola e 
bairro, se reúne para a identificação de problemas 
e propostas de soluções, geradas em contextos de 
diálogo e participação, nas quais todas as experiên-
cias e conhecimentos são considerados. escolhe-se, 
por meio de negociação, quais processos, estratégias e 
planos de ação produzem benefícios à comunidade 
onde vivem, atuam e/ou trabalham, bem como os 
processos de colaboração e os espaços que serão en-
volvidos. todos têm a oportunidade de aprender e 
ensinar, tornando-se multiplicadores de conhecimen-
tos, experiências e iniciativas no seu bairro: uma comu-
nidade que se educa educando, ao elaborar os diagnósticos 
e ações a partir de suas próprias demandas.

Assim, a construção de uma agenda socioambien-
tal na escola representa proposta pedagógico-meto-
dológica que considera como contexto de aprendi-
zagem não só o “ambiente escola” mas o entorno, 
a realidade local, onde se propõe a elaboração da 
agenda como prática educativa e democrática, pela uni-
dade escolar, que se torna a mediadora da proposta de 
construção da comunidade educativa.

A valorização das culturas locais, o respeito à mul-
tiplicidade de experiências, valores e idéias na cons-

trução de ações para a sustentabilidade podem ser a 
chave para o efetivo envolvimento comunitário, com 
a estreita relação que se tece entre a escola e seu en-
torno imediato, por meio de diagnósticos coletivos 
e vigorosa participação na elaboração de propostas 
para instauração de coletivos engajados pelo diálogo 
e negociação. A escola também deverá identificar ato-
res com potenciais de liderança e mobilização, em seu 
meio institucional e no bairro, partilhando então, com 
esse grupo, os conhecimentos científicos que possam 
responder à necessária construção de estratégias de 
empoderamento (pelo conhecimento situado, crítico e 
reflexivo, atores locais podem desenvolver condições 
para intervir na realidade). Assim, essas comunidades 
locais, por meio do conhecimento, assunção e valo-
rização de seu patrimônio territorial e do acesso à in-
formação sobre a atuação dos representantes locais, 
pode se envolver nos processos de gestão comparti-
lhada dos recursos hídricos.

sistema de recursos hídricos paulista  
e potencialidades de ampliação  
da participação por meio de estratégias  
para melhoria da gestão

A política de recursos hídricos no estado de São 
Paulo tem sido objeto de estudos (JACOBI et al, 
2006; JACOBI, 2004; MONteirO, 2004; JACOBI; 
GrANjA, 2005; FRACALANzA, 2002, 2003), espe-
cialmente no que se refere às possibilidades de ampliar 
a participação e o engajamento da sociedade civil, por 
meio das estratégias discutidas nas seções anteriores, 
como potenciais ferramentas para melhoria da gestão 
compartilhada. 

Ao longo do processo de implementação dos 
comitês de bacias hidrográficas, ocorreu a negocia-
ção de idas e vindas para a criação, instalação e atual 
funcionamento dos comitês, fato que exigiu que seus 
atores se dispusessem a construir gradativamente um 
fórum que discutisse o futuro do gerenciamento dos 
recursos hídricos e suas interfaces. 

A experiência nesses anos de implementação 
da política de recursos hídricos9 tem demonstrado 
que há ainda muito a ser feito para a melhoria da 
gestão da bacia e participação efetiva no comitê. 
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Ainda é preciso avançar em diversas questões ins-
titucionais, tais como a implantação do princípio 
usuário-pagador – embora tenha sido aprovada a 
lei da cobrança pelo uso da água em São Paulo; a 
integração entre os sistemas de recursos hídricos, 
saneamento ambiental, desenvolvimento urbano e 
meio ambiente; a integração da gestão da qualidade 
e da quantidade da água, bem como a implementa-
ção das agências de bacia. 

De outro lado, a participação da sociedade civil 
ainda demanda maior consolidação. No desenho 
dos arranjos institucionais brasileiros, há que se dar 
especial atenção à inclusão de organizações inter-
mediárias representativas das comunidades envolvi-
das ou afetadas pelas decisões tomadas com relação 
aos cursos d’água, bem como ao estabelecimento de 
normas para que tais entidades escolham seus repre-
sentantes, os mecanismos de votação e o exercício 
do poder de veto. 

Em 2001, no I Congresso Estadual de Comitês 
de Bacias Hidrográficas do Estado, foi realizada uma 
avaliação10 detalhada da atuação dos comitês, envol-
vendo a experiência dos 21 instalados no estado de 
São Paulo. Foi possível identificar e analisar os novos 
desafios propostos pelos próprios atores partícipes 
em oficinas de discussão. A avaliação foi realizada 
pelos próprios membros do Sistema e foram identifi-
cados os seguintes aspectos: 
• baixa articulação entre os componentes do Sistema; 
• caracterização insuficiente da sociedade civil: dis-

torção na representatividade; 
• distorção na paridade dos segmentos nos conse-

lhos e inadequação da representatividade; 
• baixa responsabilidade institucional do represen-

tante; 
• baixa divulgação do que são os CBHs para a 

comunidade.
Vários aspectos ainda prevalecem como dificulda-

des a serem enfrentadas. isso implica em melhorar 
questões como representatividade, índice de parti-
cipação, capacitação e estratégia de mobilização dos 
segmentos para o entendimento do papel do CBH, e 
dificuldade de entrosamento das instâncias de deci-
são, entre outros importantes fatores.

Assim, as práticas pautadas pela aprendizagem so-
cial, arenas de negociação, concertação de conflitos, 
práticas educativas podem ser ferramentas importan-
tes para contribuir na melhoria da gestão dos recur-
sos hídricos e no apoio ao processo de tomada de 
decisão por suas instâncias deliberativas. 

A dinâmica do colegiado facilita a transparência 
e a permeabilidade nas relações entre a comunidade, 
agentes econômicos e ONGs; incorpora os principais 
interessados no processo; e cria um canal formal de 
participação da cidadania. O comitê reduz riscos de 
que o aparato público seja apropriado por interesses 
imediatistas e amplia as possibilidades de uma prática 
orientada pela negociação sociotécnica. isto reforça 
a articulação de interesses territoriais e necessidades 
técnicas, num processo aberto a negociações 
(JACOBI; GUIVANT, 2003).

Neste sentido, o trabalho intersetorial se apresenta 
como importante contribuição para estabelecer me-
lhores condições para uma lógica cooperativa11 e para 
abrir um novo espaço não só para a sociedade civil, 
mas também para os sistemas peritos na gestão dos 
recursos hídricos. 

Além do trabalho intersetorial e transversal para 
a continuidade do processo de institucionalização 
de gestão das águas, entende-se que as metodologias 
de aprendizagem social (que promovem práticas 
educativas e ampliação da participação da sociedade 
civil) podem se configurar como ferramentas que 
possibilitem que o conjunto de interesses represen-
tados (consumidores, competidores, investidores, 
usuários das águas, instituições financeiras, público 
em geral, governo, grupo de formadores de opinião, 
mídia, comunidade científica, fornecedores) promo-
va o entendimento compartilhado sobre os interes-
ses de cada um. 

essas ferramentas podem promover a articulação 
e identificação de práticas coletivas e a construção de 
arenas de negociação entre os atores partícipes, como 
estratégias institucionais de aprendizado em bacias 
hidrográficas pelos diversos atores sociais e pela co-
munidade escolar como parte de um processo que 
estimule o fortalecimento de processos participativos 
na gestão de recursos hídricos e a formação de novas 
lideranças locais.
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conclusões: as aprendizagens, o resgate  
do protagonismo e engajamento para a 
mudança de paradigma na sustentabilidade 
em bacias hidrográficas

Os CBHs são arenas de articulação, inspirados no 
modelo de democracia participativa que, em síntese, 
propõe a partilha de poder, e os membros terão como 
objetivo principal buscar o consenso. A legislação vi-
gente propõe uma política participativa e um proces-
so decisório aberto aos diferentes atores sociais vin-
culados ao uso da água, dentro de um contexto mais 
abrangente de revisão das atribuições do estado, do 
papel dos usuários e do próprio uso da água. O pro-
cesso de negociação ocorre nas bacias hidrográficas, 
através de organizações de bacias e de um processo 
tripartite de representatividade. 

A lógica do colegiado do CBH pode permitir que 
os atores envolvidos atuem, em princípio, tendo um 
referencial sobre seu rol, responsabilidades e atribui-
ções, no intuito de neutralizar práticas predatórias 
orientadas pelo interesse econômico ou político. A 
dinâmica do colegiado facilita a interação mais trans-
parente e permeável no relacionamento entre os di-
ferentes atores envolvidos – governamentais empre-
sariais e usuários. isto limita as chances de abuso do 
poder, entretanto não necessariamente da manipula-
ção de interesses pelo executivo. A presença crescen-
te da pluralidade de atores cria cada vez mais condi-
ções de intervir consistentemente e sem tutela nos 
processos decisórios de interesse público por meio 
da ativação do seu potencial de participação. A me-
lhora no acesso à informação e a participação social 
têm promovido mudanças de atitude que favorecem 
o desenvolvimento de uma consciência ambiental 
coletiva, importante passo na direção da consolida-
ção da cidadania. Os atores participantes estrategistas 
irão cooperar e/ou entrar em conflito pelos limitados 
recursos que o contexto permite. Os desafios podem 
ser os seguintes:
• A gestão da bacia comporta várias fronteiras de 

conhecimento que se entrelaçam num espaço 
institucional, portanto as deliberações compor-
tam decisões complexas e merecem ampliação da 
participação e do protagonismo. Os problemas 

complexos atravessam também diversas fronteiras 
disciplinares, o que pressupõe e requer ferramen-
tas e atores com abordagens multidisciplinares. As 
incertezas da sociedade de risco elevam a necessi-
dade de mediações e negociações, já que o diálogo 
entre sistemas peritos (por exemplo, um Plano de 
Bacia) e os leigos (atores partícipes dos comitês) 
precisam de arenas de negociação e aprendizagem 
para compreender a situação-problema da gestão 
de sua bacia e intervir. Cada vez mais a questão 
será: como mediar conflitos entre leigos e peritos 
(indicadores socioambientais, por exemplo) para 
além do conflito cognitivo? Como os atores par-
tícipes de CBHs compreendem e podem decidir 
melhor sobre a gestão em cenários tão complexos, 
interdisciplinares e multisetoriais?

• O investimento em cenários de concertação de 
esforços e aprendizado social poderá aproximar a 
equação melhoria da gestão das bacias + participa-
ção nos comitês.

• O investimento no aprendizado dos atores e de 
como estes lidam com as questões da gestão com-
partilhada de bacias hidrográficas. Os atores-partí-
cipes deverão aprender juntos para intervir juntos.
Entretanto, isso não é suficiente. É necessário 

agregar novas ferramentas de aprendizagem social, 
expansão dos locus de aprendizado, de arenas de ne-
gociação, de jogo de papéis. essas estratégias podem 
ser entendidas como espaço de produção de conheci-
mento sobre aprendizagem social na gestão compar-
tilhada de recursos hídricos.

também o desenvolvimento de práticas nos espa-
ços escolares que ampliem o conhecimento, as es-
tratégias se tornam muito valiosas para a construção 
coletiva de projetos de intervenção na realidade, en-
volvendo os responsáveis políticos e a comunidade 
local. todos são convidados a participar das reuniões 
da escola para sonhar o bairro onde vivem e construir 
planos de ação coletivos fomentando práticas de 
cooperação e participação, em processos capazes de 
instaurar pactos entre os atores locais e desenvolver 
relações de confiança mais solidárias e horizontais.

No entanto, instaurar efetivamente uma escola 
voltada ao enfrentamento dos múltiplos desafios 
da atual sociedade de risco requer o enfrentamento dos 
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próprios desafios colocados no interior de um siste-
ma de ensino fragmentado e em políticas de educa-
ção verticalizadas e emaranhadas em seus próprios 
complicadores de caráter burocrático – portanto, 
em termos práticos, políticas que em seu bojo tra-
zem uma série de entraves aos processos e práticas 
educativas de caráter dialógico, autônomo e demo-
crático, e que se tornam, paradoxalmente, obstácu-
los ao aprendizado de processos de gestão partici-
pativa e co-responsável dos recursos hídricos. isso 
exige mudanças culturais e políticas radicais, a partir 
da formação do educador.

Neste contexto de inseguranças e riscos, surge, ao 
mesmo tempo, a problemática da formação dos pro-
fessores, de sua apropriação e sensibilização frente aos 
novos saberes – valores e princípios éticos necessários 
à adoção de novas posturas, hábitos e atitudes socioam-
bientais. A cidadania, fundamentalmente, depende de 
uma ética integral de respeito à vida, a todos os se-
res com os quais compartilhamos o mundo, perme-
ada pela cooperação e solidariedade. Numa opção de 
educação colaborativa e progressista, o educador deve 
colocar-se a favor do diálogo, da participação, do res-
peito às diferentes opiniões e necessidades, de práticas 
educativas abertas, em currículos que dialoguem com 
as demandas sociais e culturais da realidade local, con-
siderando como Freire (2000) que a educação sozinha 
não transforma a sociedade, mas que sem uma educa-
ção de qualidade, crítica, contextualizadora e sensibili-
zadora a sociedade também não pode se transformar.

Os avanços, complexos e desiguais, revelam que 
estas engenharias institucionais, baseadas na criação 
de condições efetivas para multiplicar experiências de 
gestão participativa, reforçam o significado da publi-
cização das formas de decisão e de consolidação de 
espaços públicos democráticos, ocorrida pela supera-
ção das assimetrias de informação e pela afirmação 
de uma nova cultura de direitos. 

Além disso, tais avanços fortalecem a capacidade 
crítica e de envolvimento por meio de um processo 
pedagógico e informativo de base relacional, assim 
como a capacidade de multiplicação e aproveitamen-
to do potencial dos cidadãos no processo decisório 
dentro de uma lógica não cooptativa. isto mostra que 
existem condições favoráveis para “cidadanizar” a 
política, deslocando seu eixo do âmbito estatal para o 
cidadão. A lógica do colegiado permite que os atores 
envolvidos atuem, em princípio, tendo um referen-
cial sobre seu rol, responsabilidades e atribuições no 
intuito de neutralizar práticas predatórias orientadas 
pelo interesse econômico ou político. 

As dimensões diferenciadas de participação mos-
tram a necessidade de superar ou conviver com certos 
condicionantes sociopolíticos e culturais. isto porque 
o salto qualitativo ocorre a partir do fortalecimento 
dos comitês e de uma participação ampliada e diver-
sificada, ns qual a aprendizagem social e as práticas 
educativas podem assumir um papel relevante na re-
novação e valorização dos atores locais nos processos 
de gestão compartilhada. 

notas

1. O projeto Harmonising Collaborative Planning – HarmoniCOP, 
de cooperação européia com diversas instituições de pesqui-
sa partícipes voltado à gestão de bacias hidrográficas, analisa 
ferramentas de informação e comunicação (IC-Tools). Ver, 
<http://www.harmonicop.info>.
2. O contexto tem diversas sutilezas e “camadas” que pre-
cisam ser compreendidas pelos atores. Sem essa apreensão é 
improvável compreender a problemática da bacia.
3. Como a situação-problema, o processo é uma construção 
social que implica concertação entre as diferentes partes e de 
seu grau de conexão com a gestão.

4. A aprendizagem social só pode ser alcançada se estiver re-
lacionada com a prática concreta inserida no contexto e com 
eventuais conflitos de gestão.
5. Os atores são sujeitos que intervêm na realidade, com 
sua história de vida e sua apreciação situacional da realidade 
da bacia.
6. A negociação, com a idéia de ganhos mútuos, num jogo 
de cooperação poderia ser uma das estratégias para resolução 
de conflitos nos comitês (SUSSKIND, 1996; CONSENSUS 
BUILDING INSTITUTE, 2003). 
7. Trata-se de uma situação na qual um grupo, após muita 
discussão, define como sendo a situação-problema que ne-
cessita de intervenção conjunta. Arma-se, então, um planeja-
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