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APRESENTAÇÃO

O presente curso foi elaborado com o objetivo de contribuir no processo de trabalho 

dos membros dos Comitês de Bacias da Agência Nacional de Águas – ANA , como 

parte integrante do Projeto Água: Conhecimento para Gestão.
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Prezado Aluno,

No decorrer desta unidade você deverá desenvolve competência para:

• Experienciar metodologias participativas na gestão dos recursos hídricos;

• Vivenciar atividades relativas a oficinas ou reuniões participativas;

• Produzir oficina do futuro como movimento de mobilização social.

INTRODUÇÃO

Vivemos hoje em dia em um mundo em que os homens inverteram a relação justa 

que  já  tiveram  com  a  natureza.  Alavancada  pela  técnica  e  impulsionada  pela 

ambição,  a  humanidade  modificou  o  meio  ambiente  e  transformou a  si  mesma, 

imaginando cruzar a história rumo ao desenvolvimento inevitável, universal e infinito. 

Contudo, a história e a geografia do progresso mostra como ainda somos pequenos 

diante do Planeta Terra. A crise de múltiplas facetas na qual estamos todos inseridos 

é o reflexo mais evidente dessas mudanças e do fracasso social que observamos 

em todas as partes: mesmo com tanta tecnologia e recordes de produção ainda não 

conseguimos resolver problemas que afetam a dignidade humana, como a fome, a 

sede e a segregação (Figura 1).

Figura 1 – Escassez de comida, de água e segregação social

Fonte: Nota do Autor

Nesse sentido, BOFF (2009) sugere que precisamos de um “sonho coletivo para a 

humanidade”. Porém, esse projeto só poderá existir de fato se agirmos conforme os 
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seguintes orientações: (i) todos devem ter o direito de comer pelo menos uma vez 

ao dia, morar com dignidade e cuidar da sua saúde; (ii) todos devem se acostumar a 

pensar globalmente, mas agir localmente; (iii) todos devem ter o direito de usar os 

benefícios  sociais  que  foram  construídos  coletivamente;  (iv)  todos  devem  ser 

respeitados e ser  tratados com igualdade,  mesmo sendo tão  diferentes  uns dos 

outros;  (v)  nenhum  grupo  isolado  representa  a  humanidade,  que  é  formada, 

essencialmente, pela alteridade e pela diversidade; e (vi) desenvolvimento de fato é 

quando há melhoria de bens e serviços, mas também da qualidade da vida humana.

A reciprocidade e a complementaridade cultural são, então, qualidades essenciais 

para construirmos um mundo melhor. Não adianta reconhecer a diferença e não se 

envolver com o diferente. O desenvolvimento sustentável verdadeiro só pode ser 

alcançado  se  os  grupos  sociais  dialogarem entre  si  e  aprenderem uns  com os 

outros. Nesse sentido, a gestão participativa dos recursos hídricos é mais um passo 

para alcançarmos o “sonho coletivo”. A troca de saberes e de experiências deve ser 

o motor da nova etapa da civilização e é assim que fecharemos este curso: vivendo, 

conhecendo e dialogando.

1 OBJETIVOS

Os  objetivos  de  aprendizagem  desta  quarta  e  última  unidade  são:  experienciar 

metodologias  participativas  na  gestão  dos  recursos  hídricos;  vivenciar  atividades 

relativas a oficinas ou reuniões participativas; e orientar sobre a atividade avaliativa.

1.1 Metodologia

Para  alcançá-los  aproveitaremos  as  técnicas  de  facilitação,  planejamento  de 

atividades e metodologias participativas estudadas nas últimas duas unidades no 

melhor  estilo  “fazendo  e  aprendendo”!  Realizaremos  atividades  presenciais 

buscando  solucionar  problemas  concretos  que  envolvem a  sociedade  e  o  meio 

ambiente em torno da água. As metodologias de mobilização social serão usadas 
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como estratégia para lidar com essas questões. Para encerrar o curso todos devem 

produzir  um  material  a  ser  postado  no  ambiente  virtual  de  aprendizagem 

demonstrando como pretende aplicar as informações aprendidas no curso em sua 

atividade no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica. O material pode ser um texto, 

vídeo, foto, música, etc. Use sua criatividade.

2 SUGESTÕES DE VIVÊNCIAS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS

A participação  de  todos  os  membros  do  CBH  é  essencial  para  o  aprendizado 

coletivo e a troca de experiências sobre recursos hídricos. Cada um traz de casa, do 

trabalho  ou  da  sua  comunidade  saberes  capazes  de  enriquecer  a  discussão  e 

sugerir novos rumos para a gestão das águas. É bom lembrar: diploma é bom, mas 

não  é  preciso  ter  um  para  participar!  As  diversas  maneiras  de  ler  o  mundo  e 

entender os problemas dos recursos hídricos (incluindo aí a ciência e a tecnologia) 

não devem ser  interpretadas como formas de conhecimento  competidoras,  mas, 

sim, complementares. De acordo com HONSBERGER & GEORGE (s/d:20)

Descobrir a riqueza de experiências e recursos dentro do grupo é um 
começo motivador para qualquer oficina de aprendizagem. Ao reforçar 
aquilo que as pessoas já sabem, novas questões e estruturas podem 
ser integradas a opiniões existentes, levando à criação de níveis mais 
profundos de compreensão.

Assim, as sugestões de atividade abaixo serão responsáveis pelo encerramento do 

curso  e,  mais  importante,  pelo  encontro  das  ideias  apresentadas  nas  primeiras 

Unidades com as vivências desta última. 

2.1 Problemas de participação social na PNRH

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são os conselhos gestores mais importantes do 

Brasil (ABERS, 2009). No plano teórico, os CBHs traduzem os ideais da democracia 

participativa para a gestão dos recursos hídricos, que, desde a promulgação da Lei 

das  Águas  em  1997,  reúne  representantes  dos  governos  federal,  estadual  e 
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municipal, da sociedade civil e dos usuários de recursos hídricos, como empresas 

de saneamento básico, indústrias, agricultores, etc. As competências dos Comitês 

são amplas, variadas e incluem negociações, aprovações, rejeições e definições, 

por exemplo, do valor que será cobrado pelo uso da água.

Entretanto,  levar  a  democracia  participativa  da  teoria  até  a  prática  exige  a 

consideração de muitos aspectos que frequentemente conflitam entre si e apenas se 

tornam visíveis para todos os atores envolvidos quando são experimentados no nível 

de base da política: no caso da gestão das águas, as bacias hidrográficas. Assim, 

como tentativa de enxergar alguns desses obstáculos, conhecer atributos, opiniões e 

práticas que os envolvem em diferentes contextos e, quem sabe, discutir soluções 

que contribuam para a consolidação da gestão participativa dos recursos hídricos, 

discutiremos algumas questões em plenária1.

a) Vocês acham que a multiplicação de espaços políticos, onde se possa ouvir, 

ser  ouvido  e  fazer  escolhas  coletivamente  (como  nos  Comitês  de  Bacias 

Hidrográficas), democratiza a tomada de decisão política? Por que?

1. Como  superar  as  desigualdades  econômicas  entre  os  membros  dos 

Comitês?

2. Como superar as desigualdades políticas entre os membros dos Comitês?

3. Como  superar  as  diferenças  de  conhecimento  entre  os  membros  dos 

Comitês?

4. Vocês acham que todos os  membros  do  Comitê  dispõem,  de fato,  do 

mesmo poder? Por que?

5. Como é possível garantir a participação social em situações em que há 

assimetria de informações?

1As perguntas foram elaboradas para tocar “as três dimensões da democratização” conforme Abers (2009:117): 
(i)  promoção  da  inclusão  política;  (ii)  estímulo  aos  processos  deliberativos  interativos;  e  (iii)  aumento  do  
controle  social  sobre  o  Estado.  As  perguntas  primárias  (marcadas  por  letras)  marcam  os  momentos  mais 
importantes da discussão. As secundárias (sinalizadas com números) podem ser feitas ou não, mas registram 
sugestões de questionamentos a serem inseridos para “movimentar” o debate dentro das questões principais.
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b) Sobre a representatividade, o que vocês acham da composição atual do seu 

CBH?

1. Como vocês se tornaram membros de CBH?

2. Quem (quais grupos sociais) vocês representam?

3. Quais territórios (da bacia hidrográfica) vocês representam?

4. Na opinião de vocês, os grupos sociais e os lugares mais vulneráveis da 

bacia hidrográfica estão bem representados? Por que?

c) O que vocês acham da divisão das vagas entre os representantes do poder 

público, da sociedade civil e dos usuários de recursos hídricos no seu CBH?

1. Ela é equilibrada?

2. Paritária ou não: ela é justa?

Exibição  do  vídeo  complementar: 

“Trabalho  em  equipe  com  humor”. 

(Disponível  em  http://goo.gl/YIjFn. 

Acesso em 17 de abril de 2013).

d) O que vocês acham do funcionamento do processo deliberativo nos seus 

Comitês?

1. Como as atividades são definidas: em conjunto, em função de um grupo 

aberto  às  preocupações  da  maioria,  ou  por  alguns  membros  mais 

atuantes, em função de um grupo fechado às preocupações da maioria?

2. Na sua opinião, há espaço para argumentação e livre discussão no seu 

Comitê?
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3. Vocês  confiam  no  trabalho  realizado  e  nas  decisões  tomadas  no  seu 

Comitê? Senão, por que?

e) Qual  é  a  opinião  de  vocês  sobre  a  relação  dos  seus  CBHs  com  as 

comunidades que representam?

1. Como  vocês,  enquanto  representantes  políticos,  definem  suas 

preferências no processo decisório? Consultam suas bases?

2. Com  que  frequência  a  comunidade  externa  sugere  assuntos  para 

discussão ou soluções de problemas para o CBH?

3. Como funciona a “prestação de contas”  do Comitê? Na sua opinião,  o 

repasse de informações para a comunidade funciona ou não? Por que?

4. O que vocês acham que pode ser  feito para dar  mais transparência e 

visibilidade às decisões do Comitê que afetam a vida das pessoas?

2.2 Planejando uma reunião de CBH: temas, problemas e soluções

Antes de começar a atividade a turma deve ser dividida em quatro grupos (com 7 ou 

8 alunos em cada). Os critérios da divisão ficam a cargo do professor, que pode 

determinar  a  formação  dos  subgrupos  ou  deixar  que  os  próprios  alunos  se 

organizem.  Cada grupo deverá  preparar  uma reunião temática  de CBH, com os 

problemas, as atividades e as ferramentas escolhidas para atender cada situação. 

Como sugestão, indicamos 5 tópicos, todos ligados ao tema comum “situação dos 

recursos hídricos” da bacia hidrográfica (ANA, 2012): (i) disponibilidade e qualidade 

das águas (anomalias de chuva, disponibilidade hídrica superficial e qualidade das 

águas);  (ii)  demandas e usos múltiplos  (usos consultivos  e não consultivos);  (iii) 

balanço  hídrico  (balanços  quantitativo,  qualitativo  e  quanti-qualitativo);  e  (iv) 

vulnerabilidades  (eventos  críticos,  redução  da  vegetação  nativa  e  mudanças 

climáticas). Na prática, a atividade está divida em duas partes. 

O objetivo da primeira é demonstrar que a preparação de uma reunião deve ser feita  
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sob medida, em conformidade com as condições humanas e físicas de cada bacia 

hidrográfica, mas também de acordo com as necessidades de gestão dos CBHs. 

Assim,  usem  suas  experiências  como  habitantes,  representantes  políticos  e 

membros  de  bacias  hidrográficas  para  preparar  as  melhores  reuniões  possíveis 

obedecendo  às  seguintes  orientações  (mais  detalhes  em  Unidade  2  –  2.4.1 

Preparação de uma reunião/oficina):

a) O primeiro passo é definir  os  objetivos do encontro.  Como geralmente as 

reuniões dos Comitês têm mais de um problema a discutir, pode-se organizar 

esses objetivos em geral (principal) e específicos (secundários, mas ligados 

ao objetivo geral). Por exemplo: (i) o objetivo geral do encontro é iniciar a 

elaboração  do  Plano  de  Recursos  Hídricos  da  bacia  e  (ii)  os  objetivos 

específicos são (a) apresentar a Lei das Águas para os membros do CBH; (b) 

compartilhar Planos-modelo de bacias hidrográficas vizinhas ou semelhantes; 

e (c) conhecer as demandas prioritárias dos usuários dos recursos hídricos e 

da sociedade civil organizada.

b) O segundo passo é a montagem da pauta, que deve conter minimamente: a 

ordem dos assuntos ou temas a serem discutidos; as perguntas-chave que 

orientarão a discussão; e o tempo estimado para o debate de cada ponto. 

Essa programação deve considerar  diversas variáveis,  como o número de 

participantes  que  comparecerão  (titulares  ou  suplentes),  o  conhecimento 

prévio dos mesmos sobre os pontos que serão debatidos (ex.:  “o curso d

´água foi  atingido  por  produtos  tóxicos  que  um caminhão  carregava,  mas 

tombou próximo às margens. O que é preciso saber sobre esses produtos ou 

sobre  a  limpeza  do  rio  antes  de  começar  a  discussão?”),  seus  possíveis 

atrasos (em bacias muito extensas, alguns membros de CBH precisam viajar 

centenas de quilômetros para chegar aos locais onde ocorrem as reuniões), e 

mais.  O(s)  facilitador(es)  devem levar  em conta  esses  fatores  e  imaginar 

outros capazes de interferir no trabalho do Comitê para criar uma pauta viável 

de fato: uma listagem de pontos que possa realmente ser discutida em grupo, 
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com qualidade e em tempo hábil2.

c) Com  os  objetivos  da  reunião  definidos  e  a  pauta  montada,  a  equipe 

organizadora  deve  se  organizar:  dividir  as  responsabilidades  a  serem 

cumpridas (i) antes [sinalizar o local do encontro, reservar a sala, limpar os 

banheiros, organizar os móveis e os assentos (de preferência em círculo ou 

semicírculo),  preparar  o  data-show e  o  equipamento  de  som,  imprimir  os 

materiais  de  apoio,  preparar  o  lanche,  etc],  (ii)  durante  (recepcionar  os 

participantes, distribuir o material de apoio, ler a pauta em voz alta antes do 

início, movimentar o microfone entre os participantes, controlar o tempo de 

fala de cada um, auxiliar o facilitador, etc) e (ii) depois do encontro (recolher 

os  materiais,  redigir  a  ata  da  reunião,  enviar  informações  ou  cópias  de 

documentos solicitadas, etc). Todos devem saber o que fazer na hora certa!

A segunda parte do exercício aborda as técnicas e instrumentos de facilitação que 

vocês  podem  usar  durante  as  reuniões  que  prepararam  (Unidade  2  –  2.4.2 

Facilitação de uma reunião/oficina): problematização (2.3.1); trabalho em pequenos 

grupos  (2.3.2);  técnicas  de  visualização  (2.3.3);  coleta  e  organização  de  ideias 

(2.3.4); técnicas de priorização (2.3.5); sistematização de resultados (2.3.6); e outras 

ferramentas  úteis  (2.3.7).  A  despeito  dos  temas  e  problemas  das  bacias 

hidrográficas,  os  processos políticos  participativos  são  feitos  de  encontros,  mas, 

sobretudo,  por  diálogos  (Unidade  2  –  2.2  Posturas  e  atitudes  necessárias  para 

processos  participativos).  Portanto,  preparem  as  reuniões  de  modo  que  os 

participantes ensinem, mas também aprendam com os outros membros do Comitê.

Por fim, os trabalhos de cada grupo devem ser apresentados para o restante da 

turma, destacando os pontos-chave das reuniões preparadas (problemas relativos 

ao tópico do grupo) e explicando como e por que fizeram estas escolhas na segunda 

metade do exercício (atividades, técnicas e ferramentas de facilitação).

2O “pulo do gato”: o facilitador pode deixar algumas brechas, lacunas ou “vazios” entre os pontos que serão 
discutidos. Provavelmente, esse espaços serão preenchidos por temas/assuntos relevantes que surgirão de última 
hora, mas que se mostrarão importantes para o debate e outros imprevistos de um modo geral.
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2.3 Elaborando planos estratégicos de mobilização

Na última atividade, todos os alunos devem elaborar planos de ação com o objetivo 

de mobilizar, mas, principalmente, incentivar a participação da sociedade na gestão 

dos recursos hídricos. Quanto mais próximos os membros dos Comitês estiverem 

das  comunidades  habitantes  das  bacias  hidrográficas,  mais  representatividade e 

correspondência (transparência) existirão na gestão dos recursos hídricos da região. 

A atividade tem quatro passos:

a) Na prática, deve-se, primeiro, estar ciente dos fundamentos e diretrizes da Lei 

das Águas, bem como das legislações estaduais e municipais que afetam a 

gestão dos recursos hídricos  na sua bacia  (Unidade 1  –  2.5  Participação 

social  na  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos).  A estrutura  legal  serve 

como  base  para  que  os  CBHs  elaborem  “estratégias  de  ação”  e  seus 

membros criem “planos de ação” individuais com vistas a alcançar e educar 

as  mais  variadas  populações  das  bacias.  Sendo  assim,  articular  os 

regimentos  das  três  esferas  do  poder  público  é  o  primeiro  passo  deste 

exercício.

b) Segundo, deve-se considerar as estratégias de ação dos seus respectivos 

CBHs.  Os  planos  individuais  devem  ser  elaborados  conforme  perguntas 

simples, mas objetivas sobre o público-alvo e outros assuntos que o membro 

do Comitê e agente mobilizador precisa conhecer: quem eu quero alcançar?  

Onde  devo  atuar?  Quando  devo  atuar?  Quais  meios  vou  utilizar?  Que  

recursos vou precisar? O que vou falar? (Unidade 3 – 2.1 Estratégias de 

mobilização) Repare que a mobilização é uma atividade que busca flexionar o 

CBH para  conhecer  melhor  as  demandas  socioambientais  da  bacia,  mas 

também  é  uma  oportunidade  para  que  seus  membros-representantes 

“prestem  conta”  do  que  vêm  fazendo  na  gestão  das  águas.  Assim,  as 

respostas das questões acima servem para formatar os planos de ação de 

cada  um,  bem  como  estabelecer  uma  relação  de  troca,  reciprocidade  e 

transparência  entre  a  comunidade  da  bacia  hidrográfica  e  seu  respectivo 
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Comitê.

c) Terceiro, deve-se escolher uma das metodologias participativas apresentadas 

na Unidade 3 – Diagnóstico  Rápido Participativo (2.2),  Oficinas do Futuro 

(2.3), Planejamento Estratégico Situacional (2.4) ou ainda aquelas citadas ou 

implícitas nos casos de sucesso (2.6)  –  para compor  suas estratégias de 

mobilização. A mobilização das comunidades em prol da gestão participativa 

das águas é um dos desdobramentos mais avançados da PNRH. Os planos 

de  ação  dos  membros  dos  CBHs  são  individuais,  mas  buscam  atingir  a 

participação da sociedade, que, no final das contas, é o que pretendemos 

alcançar. As metodologias de participação social de fato são, nesse sentido, 

instrumentos que serão utilizados de modo distinto em cada situação, mas 

sempre carregando uma essência comum: os princípios da Lei das Águas.

d) Feito isso, todos devem, em plenária, (i)  apresentar os planos mobilização 

que elaboraram, deixando claro onde, com quem, o que vão dizer e como 

pretendem  atuar;  e  (ii)  justificar  a  metodologia  participativa  escolhida, 

explicando  por  que  esta  e  não  outra  lhe  parece  melhor  para  envolver  o 

público-alvo, divulgar o trabalho do CBH e consolidar a gestão participativa 

das águas em sua bacia hidrográfica. A ideia é que todos os participantes 

possam conhecer as estratégias uns dos outros para criticá-las positivamente 

e melhorarem mutuamente suas ações comunitárias.

Quadro 1 – Resumo da atividade

Momento O que fazer? Fontes de informação
Tempo 

estimado

1.  Fundamentos 

legais

- Conhecer a PNRH

- Conhecer as leis de 

recursos  hídricos 

estaduais

- Lei 9.433/1997

- Outras leis

30 

minutos

2.  Estratégias  de 

ação do CBH

Conhecer o regimento 

interno do próprio CBH
Site do próprio CBH

30 

minutos

3.  Planos  de -  Conhecer  o -  Rede  de  Mobilização 1 hora
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mobilização 

comunitária

público-alvo

-  Responder  as 

questões (Unidade 2 – 

Tópico 2.1)

-  Escolher  uma 

metodologia 

participativa  (Unidade 

3)

Social  (RMS): 

http://goo.gl/2w52N

-  Rede  Nacional  de 

Mobilização Social (COEP): 

http://goo.gl/xM679

-  Banco  de  dados  de 

projetos  de  mobilização 

social: http://goo.gl/aPTy7

4.  Socialização 

dos planos

-  Apresentar  o  plano 

de  mobilização:  onde, 

quem, o que e como?

-  Justificar  a 

metodologia 

participativa escolhida

- Críticas e sugestões

2 horas

Fonte: Nota do Autor

2.4 Outras vivências possíveis 

As três atividades sugeridas acima buscam a reflexão sobre a participação 

social,  a  prática  da  negociação  política  e  o  uso  de  diferentes  metodologias 

participativas para a mobilização da comunidade. Porém, diversos fatores podem 

influenciar  o  resultado  dessas  experiências.  Assim,  outras  vivências  não  citadas 

podem trazer resultados melhores conforme o contexto da aplicação. Logo, seguem 

abaixo outras experiências que podem ser usadas tanto aqui para encerrar o curso 

quanto nas suas realidades locais.
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Figura 2 – Grupo Focal com alunos do ensino fundamental

Fonte: Disponível em http://goo.gl/yNp2e. Acesso em 19 de abril de 2013.

a) Grupo focal: técnica de pesquisa que objetiva recolher informações sobre um 

determinado tema, problema ou produto num contexto de interação em que o 

facilitador  “entrevista”  os participantes ao mesmo tempo. Os grupos focais 

pretendem usar o fluxo de percepções dos membros do grupo para gerar um 

debate que indique tendências e/ou significados comuns ou em conflito. Duas 

das suas maiores vantagens são a produção de resultados rápidos e o baixo 

custo de realização (SOUZA, 2010).
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Figura 3 – Sociodrama

Fonte:Disponível em  http://goo.gl/yeqSJ. Acesso em 19 de abril de 2013.

b) Sociodrama:  surgiu  no  começo  do  século  XX  como  um  método  para 

pesquisar e tratar grupos e suas inter-relações. O sociodrama pretende captar 

os  processos  grupais  e  intervir  em  situações  problemáticas  por  meio  da 

comunicação dramática. Na prática, a encenação de problemas, conflitos e 

sofrimentos  comuns  é  a  forma  usada  pelo  facilitador  para  incentivar  a 

expressão e a integração dos membros do grupo. As soluções surgem “da 

liberação  de  papéis  cristalizados  em  impressões  inadequadas  e  a  

consequente  facilidade  em  assumir  novas  condutas”  (NERY,  COSTA  E 

CONCEIÇÃO, 2006 p.206).
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Figura 4 – Delibera

Fonte: Disponível em http://goo.gl/rCGCn. Acesso em 19 de abril de 2013.

c) Delibera:  permite  diagnosticar,  negociar  e  deliberar  com  eficiência  em 

grandes grupos. Os participantes usam cartões coloridos e desenhados para 

expressar visualmente seus posicionamentos sobre questões colocadas pela 

organização do encontro: “a favor” (ok), “mais ou menos” (+-), “contra” (X) ou 

“não  sabe”  (?),  por  exemplo.  A  agilidade  e  a  certeza  quantitativa  dos 

resultados obtidos com esse método são os seus pontos fortes (Bosch, 2002).
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3 SÍNTESE

Podemos chamar de “vivência” o conhecimento adquirido no processo de viver uma 

situação,  realizar  alguma  coisa  ou  experimentar  algo  novo.  Pensando  assim, 

participar de um Comitê de Bacia Hidrográfica é um exercício de cidadania, mas 

também uma ação educativa, na qual os envolvidos, das mais diferentes origens e 

formações  culturais,  ensinam e  aprendem ao  mesmo  tempo,  ouvindo  diferentes 

pontos de vista e contando também as suas histórias. Viver a gestão participativa 

dos  recursos  hídricos  é,  portanto,  antecipar  um pouco  do  nosso  futuro  comum. 

Assim, as vivências propostas e/ou experimentadas nesta última Unidade mostram 

um pouco da complexidade que existe em todo CBH. Elas foram pensadas para 

estimulá-los a desenvolver metodologias participativas nas suas realidades locais. 

Desse  modo,  40  horas  e  incontáveis  experiências  depois  (que  não  podem  ser 

enumeradas  com  tanta  facilidade)  encerramos  a  nossa  participação  (autores, 

revisores e professores). No entanto, não queremos que o curso acabe aqui. Pelo 

contrário,  gostaríamos  que  o  conteúdo  aqui  presente  se  multiplicasse  nas  suas 

práticas  como  membros  de  CBHs e  representantes  políticos  de  uma nova  fase 

democrática,  aumentando,  dessa  maneira,  a  participação  social  na  gestão  dos 

recursos hídricos e contribuindo,  mais  ainda,  para garantirmos um futuro  melhor 

para as próximas gerações.
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