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Resumo: 
Em 2011, o Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (Fonasc CBH) e as escolas comunitárias Centro Educacional 

Educar, Escola Comunitária Casulo, Escola Comunitária Educando, Escola Irmã 

Maria do Socorro, Escola Nossa Senhora da Conceição, Instituto Educacional e 

Social Shalom, Instituto Educacional Nossa Senhora Aparecida, Instituto 

Maanaim e Instituto Maranhense Educandário Betesda uniram forças e  criaram 

o Comitê Infanto Juvenil da Bacia Hidrográfica do Rio Jeniparana 
(CIJBHRJ). 
O Comitê é um projeto de capacitação, mobilização social e educação ambiental 

em recursos hídricos, cuja iniciativa visa engajar a juventude no andamento das 

políticas públicas no Maranhão, em especial na preservação e conservação dos 

seus recursos hídricos. O Comitê é o primeiro projeto nesta faixa etária (11 a 15 

anos) instituído no Brasil, é pioneiro no Maranhão e foi inspirado no modelo 

criado no município de Maracanaú no Ceará. 
 



1. OBJETIVOS 
1.1 Objetivo Geral: Desenvolver um amplo processo educativo, tendo a 

bacia hidrográfica do Rio Jeniparana como recorte territorial e temático. 
 
1.2 Objetivos Específicos: 

Ø Sensibilizar e despertar a consciencia sobre o papel de todos os 

cidadãos na conservação e preservação dos recursos hídricos; 

Ø Engajar a juventude, em especial os alunos das escolas comunitárias 

envolvidas no projeto que formam o CIJBHRJ no acompanhamento da 

Política Estadual de Recursos Hídricos e demais interfaces dentro da 

política pública no Maranhão; 

Ø Replicar o projeto em outras bacias hidrográficas; 

Ø Contribuir com a implementação da Política Estadual de Recursos 

Hídricos.  

 
2.      METODOLOGIA  

A metodologia aplicada pelo CIJBHRJ baseia-se nos fundamentos 

defendidos pelo Fonasc.CBH que une o conhecimento à mobilização social, 

incentivando a cidadania e a percepção da realidade, transformando-se num 

importante elemento de capacitação para abordagem técnica e social dos 

determinantes da degradação ambiental e das soluções.  

Quatro aspectos são resgatados como eixos fundamentais que são:  

Ø A inclusão social de mais atores políticos locais, com o seu 

“empoderamento” a partir da valorização da consciência cidadã que se 

origina nesse caso, do conhecimento da realidade sócio política 

ambiental desenvolvido dentre os indivíduos participantes; 

Ø A ação pedagógica com enfoque socioambiental a qual se afirma 

quando os envolvidos de alguma maneira alteram positivamente sua 

relação com seu espaço geográfico e sua comunidade a partir de 

mudanças positivas no seu comportamento em relação à utilização e 

racionalização do uso de recursos naturais; 



Ø O conjunto de processos pessoais e políticos que provocam decisões 

positivas para a sustentabilidade ambiental das comunidades por parte 

do(s) agentes públicos responsáveis pela gestão ambiental local.  

Ø O desenvolvimento dos trabalhos considerando a articulação das ações 

a serem implementadas, em consonância com as políticas públicas. 

 
3.  BENEFICIÁRIOS 

3.1 DE FORMA DIRETA: 30 membros do CIJBHRJ 

3.2 DE FORMA INDIRETA: Corpo docente/discente das escolas 

comunitárias, pais e responsáveis de alunos, a comunidade inserida na 

área da bacia hidrográfica do rio, parceiros do Fonasc.CBH e das 

escolas comunitárias, totalizando mais de mil pessoas envolvidas com o 

CIJBHRJ. 

 

4. DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 Ao atuar com as escolas comunitárias, partiu-se da realidade de 

atendimento e preocupação da comunidade, detectando-se um problema 

antigo na área que envolve a Cidade Operária, Cidade Olímpica e Vila Janaína 

e adjacências, que é a preocupação com as águas do rio Jeniparana. Para 

encontrar uma solução, foi necessário apoio para capacitar e empoderar as 

entidades e intituições parceiras. As escolas são organizações que têm 

contribuído significativamente para o desenvolvimento dos grupos sociais e da 

comunidade para a tomada de consciência dos sujeitos envolvidos nas 

diversas organizações sociais, favorecendo uma melhor compreensão das 

desigualdades sociais existentes no sistema capitalista da nossa sociedade. 

No início a dificuldade era de conscientizar a comunidade para cuidar 

melhor do meio ambiente e de seu principal rio. E foi graças a união das 

escolas comunitárias com a expertise do Fonasc.CBH que foi possível formar o 

Comitê Infanto Juvenil da Bacia Hidrográfica do Rio Jeniparana, que passou a 

desenvolver ações que atenderam às demandas sociais, educacionais, 

ambientais e de saúde, tendo a água como tema gerador desse contingente 

organizado. 

 
5. LIÇÕES APRENDIDAS 



O CIJBHRJ é fruto da parceria do Fonasc.CBH com as escolas 

comunitárias inseridas na bacia do Jeniparana e surgiu como uma ação 

propositiva e pedagógica tendo água como foco para enfrentar os problemas ali 

detectados.  

Nessa empreitada foi fundamental o desenvolvimento de amplo 

processo educativo, tendo a bacia do Jeniparana como recorte territorial e 

sendo o lócus das ações implementadas através de um método criativo que 

combinou o incentivo à cidadania ambiental, ao conhecimento e a percepção 

da realidade.   

 
6. SUSTENTABILIDADE DA EXPERIÊNCIA 
 A principal forma de dar sustentabilidade ao projeto do Comitê são as 

parcerias formadas com instituições privadas e públicas para dar apoio as 

ações propostas e planejadas pelas crianças e adolescente do projeto, com 

apoio de gestores e educadores das escolas e técnicos do Fonasc.CBH. 

Além disso, tanto o Fonasc.CBH quanto as escolas buscam sempre 

inscrever a experiência do Comitê em editais de financiamento de projetos, 

para nos dar sempre um aporte necessário para as ações propostas pelo 

Comitê.  

O Fonasc.CBH investe também na comunicação como importante 

ferramenta para divulgação do projeto, trazendo confiabilidade e credibilidade. 

Isso faz com que o trabalho do projeto seja reconhecido na sociedade e nos 

meios de comunicação e seja visto com seriedade pela opinião pública. 

 

7. RESULTADOS  
Ø Estabelecimento de uma nova relação entre Estado e Sociedade, como 

um espaço permanente para o debate; 

Ø Estimulou outros jovens como agentes multiplicadores de suas 

comunidades, para formar novos Comitês Infanto Juvenis em São Luís, 

especialmente o da bacia do Rio Bacanga e do Rio Anil, onde a 

sensibilização e mobilização estão adiantadas, onde duas escolas 

comunitárias inseridas nesta bacia acompanharam o processo do 

Comitê do Rio Jeniparana. 



Ø Contribuiu com a implementação da política estadual de recursos 

hídricos, no tocante a participação e descentralização, possibilitando o 

fortalecimento das escolas como atores deste processo. 

Ø Formação de parcerias para realização de mudanças/alterações para 

beneficiar o rio e todos em seu entorno. 

Ø Integrantes do Comitê que seguiram estudos em nível médio como 

Técnicos em Meio Ambiente. 

Ø Criação do informativo mensal Correio das Águas. 

Ø Duas vezes foi premiado no IV e V Encontro Formativo Nacional de 

Educação Ambiental para Gestão das Águas. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  A água é um elemento integrador. A água consegue reunir aqueles que 

trabalham protegendo o meio ambiente e os recursos hídricos, com aqueles 

que trabalham e fazem da educação o maior tesouro para o homem. E a 

história de unir as pessoas teve início há 6 anos, quando a história do Comitê 

começa. É a partir do conceito da água, de reunir diferentes atores que ano 

após ano a experiência vem expandindo, e de lá para cá muita água já rolou.  

Somente nos dois últimos anos, o Comitê conseguiu realizar: vistoria 

no rio Jeniparana junto com técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de São 

José de Ribamar; I Mostra de Experiências de Reuso e Redução da Água; 

participação da 9ª e 10ª edição da Feira do Livro de São Luís; premiado como 

a melhor prática em educação ambiental para gestão dos recursos hídricos 

em São Pedro-SP, durante o XIII Encontro Interbacias e o IV Encontro 

Formativo Nacional de Educação Ambiental para Gestão das Águas; 

realização/participação da Conferência Nacional Livre de Juventude e Meio 

Ambiente na Assembleia Legislativa do Maranhão; lançamento da iniciativa 

Protetores Ambientais em Ação; e realização do Seminário Ação 

Jeniparana:.estamos te ouvindo. 

Para 2017 e 2018, a expectativa é ampliar a experiência do Comitê 

para as bacias do rio Anil e Bacanga, ampliar a participação de pessoas no 

Comitê, realizar eleições para o próximo triênio e tornar-se uma organização 

de referência sobre o Rio Jeniparana. 

 



9. Fotografias 

 
Realização da Conferência Livre de Juventude e Meio Ambiente – Etapa 
Maranhão 
 
 
 

 
Membros do Comitê atuando como multiplicadores de conhecimento para 
gestão de recursos hídricos 
 



 
Premiação no XIII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 

Hídricos 

 

 
Seminário Ação Jenipanara 
 


