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Introdução 

No início deste século XXI, a importância do ambiente para a preservação da 
humanidade tornou-se praticamente uma unanimidade. Diante dos riscos existentes e da 
crescente destruição da base natural e das condições de produção econômica para 
atendimento às necessidades materiais, a questão ambiental assumiu destaque na agenda 
política mundial. 

A água, pela sua importância para manutenção da vida no planeta, também se tornou 
objeto de crescentes preocupações. No início deste século XXI, a escassez hídrica surge então 
como uma das principais ameaças à humanidade. A água como insumo indispensável para 
diversas atividades econômicas é consequentemente um recurso crescentemente disputado 
no mercado.  

A água é essencial para o agronegócio que tem na irrigação intensiva o fundamento da 
revolução agrícola que multiplicou exponencialmente a produção no campo. A produção de 
energia elétrica está cada vez mais vinculada com o uso da água em hidrelétricas que são a 
principal fonte de produção de energia em muitos países e, em especial, no Brasil. Igualmente, 
sem a água, as indústrias estariam impossibilitadas de produzir carros, computadores, 
eletrodomésticos e outras mercadorias. As reservas hídricas são essenciais para garantir os 
milionários serviços de saneamento ambiental de distribuição de água lançamento dos 
efluentes de esgoto. Por fim, a inexistência de água corresponde ao fim da própria vida dos 
homens e dos animais. 

Esses usos múltiplos da água, porém, estão em risco. O aumento do consumo e da 
poluição gera o agravamento da disponibilidade. Desse modo, a água surge como um dos bens 
naturais mais disputados nas sociedades contemporâneas. São diversos os conflitos que já se 
proliferam em quantidade e modalidades distintas. Há os conflitos gerados pela instalação de 
barragens hidrelétricas nos rios, pela obstrução dos acessos às praias, pela descaracterização 
das águas minerais, pela utilização desenfreada dos poços subterrâneos para o 
engarrafamento de água mineral, pelo aumento das tarifas para consumo nas cidades, pelo 
uso intensivo e excludente em empreendimentos industriais ou agrícolas, ou ainda pela 
poluição dos mares, rios, lagoas e aquíferos subterrâneos. 

O crescimento das preocupações ambientais está, portanto, associado também ao 
aumento das disputas pelos recursos naturais entre indivíduos, grupos e países. O denominado 
“ouro azul” já é causa de guerras entre as nações. Por conseguinte, sobrevieram diversas 



declarações e tratados internacionais versando sobre os recursos hídricos. O direito ambiental 
cresceu como forma de tentar dirimir esses conflitos relacionados à exploração dos recursos 
naturais. Não por acaso, diversas questões ambientais internacionais são discutidas no âmbito 
da Organização Mundial do Comércio (OMC) como, por exemplo, a denúncia por empresas 
pesqueiras americanas contra as empresas mexicanas que se utilizam de técnica predatória na 
pesca do atum, provocando a morte de golfinhos. Ou, ainda, na tentativa da União Européia de 
impor ao Brasil a importação de pneus reformados, proibida na legislação nacional.  

Esses conflitos econômico-ambientais, que motivaram a normatização de regras para a 
gestão dos recursos naturais implicaram também na proliferação de tratados internacionais 
entre os Estados em matérias relativas aos rios e bacias transacionais, ao transporte de 
substâncias perigosas, a exportação de produtos nocivos ou geneticamente modificados entre 
outras questões cada vez mais costumeiras. 

 

Educação ambiental e gestão das águas 

A legislação específica de águas surge então no bojo da necessidade de preservação 
ambiental e regulamentação dos diversos usos das águas decorrentes do exponencial aumento 
da demanda. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no art. 26, I, eliminou a propriedade 
privada das águas ao estabelecer o domínio público sobre as mesmas. As águas foram então 
incluídas entre os bens públicos fundamentais. Posteriormente, foi estabelecida a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, pela Lei 9.433/1997, que definiu princípios e instrumentos de 
gestão da água além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.   

Em 1999, o legislador federal pretendeu estimular também a educação ambiental com 
o objetivo de desenvolver uma compreensão integrada do meio ambiente, em seus diversos 
aspectos, como forma de garantir a sustentabildade dos recursos naturais. Nesse sentido, a Lei 
9.795/1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, ressaltou a relevância da 
educação como instrumento da atuação cidadã e da gestão ambiental para construção, 
individual e coletiva, de “valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade”.1 

Igualmente, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos editou a Resolução 17/2001 que 
obriga aos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas contemplar ações de educação 
ambiental consonantes com a PNEA. Portanto, para serem válidos, esses Planos de Bacias 
Hidrográficas necessariamente deverão prever ações de educação ambiental que serão 
financiados com os recursos obtidos com a cobrança pela outorga do direito de uso dos 
recursos hídricos.  

O mesmo Conselho editou, posteriormente, a Resolução 98/2009 que estabelece 
também os princípios e os fundamentos para a educação ambiental no âmbito das bacias 
hidrográficas, que são as unidades territoriais nas quais se baseia o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos:  

Art. 3º - Constituem-se como orientadores dos programas de 
educação ambiental, desenvolvimento de capacidades, mobilização 
social e de disseminação da informação para a GIRH, os princípios e 

                                                             
1 Art. 1º da Lei 9.795/1999. 



fundamentos contidos na Política Nacional de Educação Ambiental 
(Lei no 9.795, de 1999), na Política Nacional de Recursos Hídricos e os 
complementares definidos por essa resolução, quais sejam: 
 
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo (Lei no 
9.795, de 1999, artigo 4o, inciso I); 
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o 
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade (Lei no 9.795, de 1999, 
artigo 4º , inciso II); 
III - o pluralismo de idéias, de concepções pedagógicas e o diálogo de 
saberes, na perspectiva da inter, multi e transdicisplinaridade (Lei no 
9.795, 1999, artigo 4º, inciso III); 
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 
sociais (Lei no 9.795, 1999, artigo 4o, inciso IV); 
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo 
(Lei no 9.795, de 1999, artigo 4o, inciso V); 
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo (Lei no 
9.795, de 1999, artigo 4o, inciso VI); 
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, 
regionais, nacionais e globais (Lei no 9.795, de 1999, artigo 4º, inciso 
VII); 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 
individual e cultural (Lei no 9.795, de 1999, artigo 4º, inciso VIII); 
IX - a promoção de uma educação crítica, participativa e 
emancipatória; 
X - a água como um bem de domínio público, recurso natural 
limitado, dotado de valor econômico (Lei no 9.433, de 1997, artigo 
1º, incisos I e II); 
XI - a bacia hidrográfica (Lei no 9.433, de 1997, artigo 1o, inciso V) e a 
região hidrográfica (Resolução CNRH n.º 32, de 15 de outubro de 
2003), que compreende uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias 
hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e 
econômicas homogêneas ou similares, como unidades de 
planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos; 
XII - a gestão dos recursos hídricos descentralizada e com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (Lei 
no 9.433, de 1997, artigo 1º, inciso VI); 
XIII - a proteção, a conservação e o uso sustentável da água como 
base da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente; 
XIV - a valorização do papel da mulher e do homem, respeitando a 
equidade de gênero, no planejamento, nos processos decisórios e na 
gestão dos recursos hídricos; 
XV - a transversalidade e a sinergia das ações em educação 
ambiental, desenvolvimento de capacidades, mobilização social e 
comunicação em GIRH; e 
XVI - a transparência e a acessibilidade na comunicação de 
informações em recursos hídricos (Lei no 10.650, de 16 de abril de 
2003). 

 



A educação ambiental é assim alçada a uma condição de instrumento de preservação 
dos recursos hídricos. Contudo, a sustentabilidade da gestão da água depende da efetividade 
social dos preceitos legais indicados pela resolução do Conselho. Para isso, faz-se necessária 
uma maior definição dos fundamentos orientadores desses programas de educação ambiental 
que serão implantados na gestão das bacias hidrográficas. 

Desse modo, o enfoque humanista, ratificado no inciso I do art. 3º da citada resolução, 
deve ser compreendido como a superação metodológica das análises fragmentadas do 
ambiente com a adoção de um método científico que leve em conta a totalidade das relações 
econômico-ambientais. Para efetivação desse objetivo pedagógico é, assim, fundamental a 
adoção metodológica do princípio da totalidade. 

Não se deve confundir, porém, a perspectiva metodológica da totalidade com 
concepção mecanicista que identifica nas causas econômicas o único motor da história. 
Luckács já destacara que a maior contribuição do materialismo histórico-dialético para a 
ciência não foi a identificação da predominância da economia sobre as demais esferas da vida 
social, mas a totalidade nas suas análises, ou seja, a compreensão das múltiplas relações e 
determinações de um fato, fenômeno ou realidade, estabelecendo uma unidade complexa e 
contraditória (LUKÁCS, 2003, p. 21). 

Essa perspectiva vem então ao encontro do princípio adotado pela Lei de Educação 
Ambiental e pela Resolução 98/2009 que recomenda a concepção do ambiente em sua 
totalidade. A adoção desse método propicia práticas pedagógicas que realmente auxiliem no 
reconhecimento dos principais problemas da atual questão ambiental e superem certo senso 
comum ambiental que é largamente difundido pelos meios de comunicação de massa. 

Esse senso comum parte do pressuposto de que a questão ambiental pode ser 
compreendida apartada das demais relações econômicas e culturais da sociedade. Assim, cada 
indivíduo se relacionaria com o ambiente do mesmo modo. Por conseguinte, a preservação 
ambiental dependeria da adoção de medidas idênticas de racionamento tanto nos processos 
industriais ou agrícolas quanto no consumo doméstico. Desse modo, por exemplo, os usos da 
água para construir um automóvel, irrigar a lavoura ou lavar a louça em casa se equivaleriam. 
Nessa perspectiva, a adoção da consciência ecológica, comum a todos os indivíduos, seria a 
salvação para iminente destruição do planeta. 

Tal perspectiva, dissociada da análise científica crítica e sob o enfoque da totalidade, 
difundido pelos meios de comunicação de massa, corresponde a uma falsa solução que acaba 
por individualizar problemas que na verdade são sociais. Para efeito de ilustração, podemos 
citar a construção de um único automóvel que consome 400 mil litros de água, o que equivale 
a cerca de 3.334 banhos de ducha pouco econômicos.2 

No entanto, enquanto há uma propaganda permanente a favor da economia de água 
no banho, não se observa crítica alguma ao aumento da produção de automóveis, o que 
demonstra que a real solução para a distribuição e consumo dos recursos naturais não é 
alcançada através do senso comum ambiental: 

 

                                                             
2
 “Durante 15 minutos uma torneira meio aberta consome aproximadamente mais de 200 litros. 

Se a torneira estiver fechada enquanto se ensaboa, diminuindo o tempo de ducha aberta para cinco 

minutos, o consumo cai para 81 litros”. Disponível em: <http://www.cedae.com.br/raiz/003004.asp>. 

Acesso em: 22 out. 2011. 



A concepção dominante do que venha a ser questão ambiental, 
pouco sensível às suas questões sociológicas, concorreu para que o 
tema do “desperdício” ou da “escassez” de matéria e energia se 
apresentasse, mundialmente, como o mais importante no debate 
ecológico (ACSELRAD, 2009, p. 13). 

 

A educação ambiental fundada em princípio da totalidade não pode, portanto, apenas 
recomendar práticas genéricas para evitar os desperdícios como se os usos das águas em 
determinada bacia fossem idênticos. As demandas de uso das águas nas bacias devem ser 
assim identificadas, discutidas e debatidas pelos usuários como forma de compreensão das 
reais causas dos possíveis problemas hídricos da região.   

Igualar os múltiplos usos da água, sejam industriais, energéticos, domésticos ou 
agrícolas, recomendando-se apenas a conscientização ecológica, não contribui para a 
sustentabilidade dos recursos hídricos.  A questão ambiental, abordada como senso comum, é 
consequentemente incapaz de contribuir para a solução dos graves problemas ambientais 
contemporâneos, pois a “expansão da sensibilidade ecológica pode conduzir, se não for 
pautada em análises históricas, estruturais e críticas, a um ilusório consenso ecológico, ou seja, 
ao espírito de bem comum e de salvação de que todos estão pretensamente imbuídos” 
(LOUREIRO, 2006, p. 12). 

Na maioria das bacias hidrográficas, não é o uso doméstico da água aquele 
responsável pelo maior consumo. Ao contrário, apenas cerca de 2% é consumido em uso 
doméstico enquanto 91% desses recursos hídricos são destinados às atividades agrícolas e 
industriais. Não é possível então ignorar, na explicação do problema, o uso da água para 
irrigação na agricultura e na produção industrial. As enormes campanhas de conscientização 
contra o desperdício doméstico acabam por encobrir as principais razões do perigo real da 
escassez. Seriam mais eficazes medidas no sentido de evitar o modo intensivo de produção 
agrícola, aplicado pelas modernas agroindústrias, que registra índice de desperdício na 
irrigação de cerca de 40% (PETRELLA, 2004, p. 54). 

As reais razões, para as ameaças contemporâneas a sustentabilidade dos recursos 
hídricos do planeta, percebem-se então na totalidade das relações econômicas, políticas e 
culturais da sociedade. A incessante produção capitalista contemporânea de mercadorias 
corresponde ao recrudescimento da transposição dos limites naturais. A concorrência entre 
capitalistas impõe o aumento da produção.  

Marx, em sua crítica ao capital, destacou que essa superprodução tende a reduzir o 
preço das mercadorias em função do aumento da oferta. A redução dos preços das 
mercadorias, por sua vez, somente pode ser compensada com o aumento, ainda maior, da 
produção para que a taxa de lucro se preserve com a venda em grande escala. No entanto, 
novamente essa superprodução acarreta em nova redução dos preços. Forma-se, assim, um 
ciclo vicioso que necessita de mais e mais mercadorias e consequentemente de numerosos 
recursos naturais para alimentar a produção. 

Essa tendência a taxa decrescente de lucro é uma das principais contradições entre o 
modo de produção capitalista e a preservação do ambiente. Algumas das contra-tendências 
atuais para conter a taxa decrescente de lucro, originária da superprodução de mercadorias, 
não eliminam os riscos ambientais e, ao contrário, degradam ainda mais a natureza. 

Esse é o exemplo da obsolescência planejada de alguns produtos que visa manter a 
demanda por mercadorias, e consequentemente seus preços, através da diminuição da vida 



útil dos bens produzidos. A obsolescência planejada tem, porém, como resultado deletério, o 
aumento da utilização de matérias-primas e do descarte de resíduos sólidos. 

Nesse período da denominada globalização financeira, verifica-se uma expansão 
contínua do mercado de matéria-prima. Para suprir a demanda por mercadorias, os Estados e 
as multinacionais recorrem sucessivamente à extração de minérios, água e energia de regiões 
antes à margem da industrialização. David Harvey, resgatando a análise de Rosa Luxemburgo 
sobre o imperialismo, considera que de fato verifica-se nesta fase capitalista uma continuidade 
daquilo que Marx conceituou como acumulação primitiva do capital (HARVEY, 2004, capítulo V). 

 Desse modo, o processo de acumulação primitiva, que teve na expropriação da terra 
camponesa um momento fundamental, continua a existir no capitalismo contemporâneo. Esse 
fenômeno foi denominado, por Harvey, como “acumulação por espoliação”, já que a 
expressão “primitiva” remetia a uma ideia de “original”, e não de continuidade como lhe 
parecia mais adequado. Esse conceito de acumulação por espoliação aplica-se então aos 
fenômenos atuais, desse início do século XXI, da continuidade da expropriação da terra 
camponesa, como ocorre aos milhares na China, da mercantilização do antigo direito 
comunitário à água e até das modernas patentes genéticas de animais e seres humanos. 

Essa expansão capitalista é, porém limitada por algumas barreiras socioambientais. O 
movimento de remoção dessas barreiras é, portanto, acompanhado de crises que acabam por 
interromper a reificação das relações sociais, abrindo espaço para a reflexão sobre as raízes do 
problema e sobre as alternativas societárias. Entretanto, a mídia não se aprofunda na 
cobertura desses eventos, conforme criticou Rualdo Menegat: 

 

Ela espetaculariza essas tragédias de uma maneira que não ajuda as 
pessoas entenderem que há uma manifestação das forças naturais aí 
e que nós precisamos saber nos precaver. A maneira como a grande 
imprensa trata estes acontecimentos (como vulcões, terremotos e 
enchentes), ao invés de provocar uma reflexão sobre o nosso lugar 
na natureza, traz apenas as imagens de algo que veio interromper o 
que não poderia ser interrompido, a saber, a nossa rotina urbana. 
Essa percepção de que nosso dia a dia não pode ser interrompido 
pela manifestação das forças naturais está ligada à ideia de que 
somos sobrenaturais, de que estamos para além da natureza.3 

 

No entanto, grandes catástrofes ditas naturais, cada vez mais frequentes, como 
terremotos, tsunamis, enchentes e a própria escassez hídrica, somente são catástrofes porque 
também são sociais. A crise ambiental é também uma crise do modo de produção capitalista 
que distribui a população em áreas de risco, consome sem limites os recursos naturais e polui 
o meio ambiente aquático e terrestre. Essas crises ambientais atuais encontram raízes nesse 
modo de produção que separa o homem da natureza, através da expropriação dos meios de 
produção: 

  

                                                             
3
 Entrevista do professor e geólogo Rualdo Menegat (UFRGS) à Revista Adverso em maio de 2010. 

Disponível em: <http://www.adufrgs.org.br/conteudo/sec.asp>. Acesso em: 22 mar. 2011.  



O processo de trabalho pode ser entendido de melhor maneira como 
uma transformação de matéria natural e energia em valores de uso 
que servem para satisfazer necessidades humanas. (...) Em uma 
sociedade de mercado capitalista as necessidades humanas apenas 
são relevantes se aparecerem como demanda monetária no 
mercado. É óbvio que em uma sociedade capitalista as necessidades 
transformam-se em poder aquisitivo monetário, se não fosse assim 
não seriam reconhecidas. Porque o dinheiro constitui, como disse 
Marx sarcasticamente, a real e verdadeira comunidade. O dinheiro é 
quem serve como elo nas relações sociais e concomitantemente na 
relação da sociedade com a natureza (ALTVATER, 2006, p.331 e 332)  

 

Em uma sociedade ambientalmente sustentável, ao contrário, o metabolismo entre 
homem-produtor e natureza não pode ser mediado pelo dinheiro, mas, sim, pelas 
necessidades humanas.4 As condições reificadas da produção capitalista desnaturalizam o 
homem que perde seu vínculo orgânico com a natureza. Desse modo, conclui-se que trabalho 
não alienado é necessariamente trabalho ambientalmente sustentável. O capital, por não se 
subordinar as necessidades humanas, não tem limites para exploração predatória dos recursos 
ambientais. 

Desse modo, a educação ambiental, que se pretenda humanística e holística, não pode 
ignorar as relações sociais, culturais e econômicas existentes em determinada bacia 
hidrográfica. Para citarmos outro exemplo, não se pode desconhecer o impacto sobre uma 
bacia hidrográfica de atividades como a da empresa Bahia Mineração LTDA (BAMIN) que 
precisa desviar do rio São Francisco uma quantidade quatro vezes maior do que a disponível 
para consumo humano em cidades da região, como Caetité e Pindaí, que sofrem com a 
escassez. O volume outorgado a ser retirado pela BAMIN em um dia (86.112 m³) seria o 
suficiente para abastecer uma cidade com 717.600 (setecentos e dezessete mil e seiscentos) 
habitantes.5 

 A educação ambiental, comprometida com uma gestão de recursos hídricos 
sustentável, não pode estar alheia aos impactos de determinadas atividades econômicas no 
equilíbrio da comunidade local. Uma metodologia adotada por um programa de educação 
ambiental deve considerar tais relações produtivas. A compreensão da totalidade dos 
fenômenos sociais, como incentivada pela Lei de Educação Ambiental, é então imprescindível 
para superar o senso comum, revelar as reais causas da degradação ambiental e contribuir 
para modificação do atual modo de produção que é incapaz de garantir a sustentabilidade da 
humanidade. 

Por conseguinte, solução efetiva, para uma gestão planejada e sustentável dos 
recursos naturais, vai além do controle sobre o desperdício. Necessariamente, a 

                                                             
4
 Altvater observa então que “o dinheiro é introduzido como mediador entre o produtor e o homem com 

necessidades” (ALTVATER, 2006, p. 330).  

 
5
 A Agência Nacional de Águas concedeu em 2008 a outorga preventiva de uso de recursos hídricos 

(outorga preventiva ANA 520-2007). Dados retirados do sitio da Comissão Pastoral da Terra 

(http://www.cptba.org.br/joomla15/images/stories/noticias2009/disputa-agua-caetite_2.jpg. 

Disponível em: 12/03/2011)  

 

http://www.cptba.org.br/joomla15/images/stories/noticias2009/disputa-agua-caetite_2.jpg


sustentabilidade ambiental passa pela mudança nas formas das relações de produção 
capitalista que consomem quase a integralidade da água doce do planeta.  

Outro fundamento da educação ambiental, destacado pela Resolução 98 do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, é a participação popular como forma de controle social dos 
recursos hídricos.  O inciso IX, do art. 3º da referida resolução, estabelece a promoção de uma 
educação crítica, participativa e emancipatória como base para educação ambiental no 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Determina ainda expressamente, 
nos incisos XII e XIV, que a gestão dos recursos hídricos seja descentralizada com a 
participação das comunidades e com a valorização do papel da mulher e do homem, 
respeitando a equidade de gênero, no planejamento, nos processos decisórios e na gestão dos 
recursos hídricos. 

Essa diretriz também é fundamental para o êxito da política educacional ambiental nas 
bacias hidrográficas, pois pressupõe o reconhecimento da diversidade cultural e da pluralidade 
de sujeitos envolvidos na gestão das águas como determina também o inciso VIII do art. 3º da 
Resolução 98/2009. Para ser efetivado, o direito ao meio ambiente equilibrado e saudável 
necessita da participação da sociedade civil na elaboração das políticas ambientais e na gestão 
dos recursos naturais. 

Nesse sentido, o artigo 10 da Declaração da Conferência da ONU para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento já determinara que o melhor modo de tratar as questões do 
meio ambiente é assegurando a participação de todos os cidadãos interessados, no nível 
pertinente.‖A Lei 9.433/1997, em seu artigo 1º, VI, igualmente elege como um dos principais 
princípios da política nacional dos recursos hídricos a participação dos usuários e da 
comunidade‖na gestão das águas. 

No entanto, continua recorrente o desrespeito aos interesses legítimos dos diversos 
usuários que acaba por encobrir os conflitos resultantes dos interesses antagônicos em relação 
à utilização dos recursos hídricos. 

Em uma sociedade complexa e contraditória, o conflito é parte integrante da 
compreensão da realidade social. Uma ideia de interesse comum a todos, que ignore a noção 
de conflito, torna-se ideologia para ocultar a exploração dos recursos naturais por uma minoria 
privilegiada: 

 

E mais, cumpre ter presente que a humanidade, enquanto conceito, 
não constitui unidade homogenia e que as condições decorrentes da 
atuação humana no ambiente são definidas em função de cada modo 
de vida social, em interação com as condições ecológicas de 
sustentação. A visão que o marco teórico crítico tem da humanidade 
é que esta é a unidade dialética com a natureza. Somos, portanto, 
“humanamente naturais” e “naturalmente humanos” (LOUREIRO, 
2006, p. 48)  

 

Nesse sentido, a natureza é impactada pela contradição de interesses entre os seres 
humanos que se objetivam em suas individualidades por mediações que os constituem em 
grupos e classes. A dimensão do conflito socioambiental torna-se essencial para compreensão 
dos problemas ambientais contemporâneos e, consequentemente, imprescindível para sua 



solução. As ciências ambientais, que ignoram a diversidade e o conflito de interesses sociais 
nas relações ambientais, acabam por eliminar também a importância dos sujeitos históricos:  

 

Tais insuficiências somente podem ser explicados pela existência de 
uma espécie de ponto cego no instrumental teórico-conceitual que, 
por assim dizer, ambientaliza, ou melhor, naturaliza as populações, 
representando-as, ipso facto, como incapazes de se constituírem em 
sujeitos aptos a se conceberem enquanto portadores de direitos e 
interesses, e, em consequência, a se constituírem em atores em 
condições de operar autonomamente na transformação do ambiente 
(...) Naturalizadas, reificadas, destituídas de subjetividade e, 
consequentemente, impossibilitadas de se constituírem em sujeitos, 
as populações não podem ser pensadas como agentes sociais 
coletivos, reivindicantes, politicamente operantes. O silêncio sobre os 
movimentos existentes e a impossibilidade de prever o surgimento 
de organizações de resistência expressam, assim, o próprio limite de 
uma antropologia e de uma sociologia práticas, amesquinhadas 
porque reduzidas à categoria de ciências aplicadas à consultoria 
ambiental (VAINER, 2004, p. 2). 

Tais ressalvas são pertinentes também para pedagogia cujo objetivo seja 
responsabilizar os indivíduos pelos riscos ambientais, consequentemente individualizando 
também as soluções. A crença na possibilidade da evolução da consciência ecológica resolver a 
crise ambiental corresponde a idealismo incompatível com a urgência e gravidade que a 
solução da questão ambiental exige. Somente a participação dos sujeitos históricos pode 
superar as condições que hoje ameaçam a sustentabilidade do planeta. 

Nesse sentido, a Resolução 98/2009 pode se transformar em avanço caso possibilite 
aos sujeitos, mais atingidos pelos impactos ambientais, compreenderem a dinâmica social na 
qual estão envolvidos conforme determina expressamente suas diretrizes:  

 
Art. 5º São diretrizes para a mobilização social em GIRH: 
 
I - o respeito à autonomia, identidade e diversidade cultural dos 
atores sociais; 
II - a compreensão da mobilização social como processo educativo; 
III - o fomento à participação da sociedade civil, inclusive de povos e 
comunidades indígenas e tradicionais, nas atividades realizadas no 
âmbito do SINGREH; 
IV - a ênfase à referência da bacia hidrográfica como unidade 
territorial de planejamento e gestão; e 
V - a busca de representatividade e legitimidade nos processos de 
mobilização. 

Essas diretrizes previstas para a educação ambiental para gestão da águas, 
apresentados na resolução, visam então assegurar a democratização das informações 
ambientais para fortalecer uma consciência crítica e incentivar a participação e a solidariedade 
na preservação do equilíbrio dos recursos hídricos. 



Contudo, a desigualdade de informação entre os sujeitos sociais constitui outro 
reconhecido obstáculo para a plena participação das comunidades na gestão das águas. Nos 
processos de implantação de hidrelétricas, por exemplo, verifica-se constantemente esse 
problema. Na UHE Cachoeira da Providência e UHE Jurumirim, apesar da previsão de 
audiências públicas, não houve a antecedência necessária para informação, discussão e 
convocação da população, conforme evidencia a declaração do presidente da Associação de 
Moradores atingidos pela Barragem de Cachoeira da Providência:  

Se é que tem que construir uma barragem desta, a companhia tem 
que fazer uma reunião com todo o mundo, sentar e dar prazo para as 
pessoas consultar alguém. Eles não fazem isso. Não tem como 
acreditar nesse processo. Tanto agride a natureza como o ser 
humano. Entrevista do presidente da Associação de Moradores de 
Cachoeira da Providência (REZENDE, 2007, p. 165). 

A superação desse problema também deve ser objetivo dos programas de educação 
ambiental desenvolvidos no âmbito das bacias. Nesse sentido, o art. 6º da Resolução 98/2009 
do CNRH definiu as seguintes diretrizes especificas para acesso as informações e comunicação 
pelos programas de educação ambiental: 

 
 
 
Art. 6º São diretrizes para a comunicação em GIRH: 
 
I - o compromisso educativo da comunicação; 
II - a socialização de informações atualizadas e que contemplem os 
princípios da GIRH; 
III - a utilização de linguagem clara, apropriada e acessível a todos; 
IV - a utilização diversificada de tecnologias e mídias de comunicação 
que respeitem a diversidade de condições de acesso dos atores 
sociais; 
V - o compromisso ético com a disponibilização da informação de 
forma acessível a todos, garantindo a transparência nos processos de 
tomada de decisão; 
VI - a promoção da educomunicação, por meio do acesso 
democrático dos cidadãos à produção e difusão da informação; e 
VII - a comunicação em redes sociais, fortalecendo o intercâmbio de 
experiências, informações, conhecimentos e saberes em GIRH. 

 

Essas diretrizes têm relevância na medida em que os conflitos socioambientais 
aumentam a necessidade do acesso à informação por parte das comunidades mais afetadas 
pelos usos crescentes dos recursos hídricos. A educação ambiental, voltada para a 
sustentabilidade na gestão das águas, pode facilitar a participação da população nos comitês 
de bacias hidrográficas e nos conselhos de recursos hídricos.  

Como conseqüência, os instrumentos de gestão dos recursos hídricos como os planos 
de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classe, a outorga e a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos, que atualmente ainda são bastante ignorados, podem ganhar 
utilidade se devidamente utilizados pelos gestores das águas e apropriados por grupos sociais 
mobilizados e organizados para o debate sobre a administração dos recursos hídricos. 



A participação da sociedade, como pilar indispensável à gestão das águas, é então um 
dos objetivos primordiais da educação ambiental. Para isso, a linguagem utilizada nas 
audiências públicas não pode ser hermética para as comunidades locais. Ao contrário, 
determina que a mesma seja acessível para facilitar a mobilização social como parte do 
processo educativo. Desse modo, a comunicação social deve estimular e sensibilizar a 
sociedade para a atuação crítica e continuada, visando o fortalecimento da cidadania 
ambiental, da acessibilidade e socialização de informações para uma gestão democrática da 
água. 
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