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As águas são cada vez mais uma questão chave para a sobrevivência de todos. Formas
inadequadas de uso e de apropriação, feitas de modo geral sem planejamento, fazem com
que este recurso se torne cada vez mais escasso e contaminado.
Além de afetar diretamente todos os segmentos da sociedade, da atividade econômica à
vida silvestre, essa situação traz conseqüências perversas como a exclusão hídrica e os
graves problemas de saúde pública. Segundo dados do IBGE, temos hoje no Brasil cerca de
9 milhões de famílias - aproximadamente 40 milhões de pessoas - sem acesso aos serviços
de saneamento ambiental. Em todo o mundo, segundo dados da Unicef, são cerca de 10
milhões de mortes anuais provocadas por doenças de veiculação hídrica.
Todo este quadro faz com que a água seja cada vez mais estratégica para o desenvolvimento do país e para o seu equilíbrio social. Por isso, as águas já não são mais uma questão
puramente técnica. Para a sua correta gestão, deve-se dar a devida dimensão social e política. Devemos exigir que as instâncias tomadoras de decisão e as grandes obras que afetam as
águas cada vez mais contemplem mecanismos que permitam o controle social deste precioso recurso.
Vários documentos importantes têm enfatizado a relevância da participação social nesta questão. A agenda 21 - documento assinado por 170 países durante a ECO 92 - ressalta
no capítulo 23 que a participação dos cidadãos é pré-requisito fundamental para alcançar o
desenvolvimento sustentável. Documentos do PNUMA, IETC e OEA1 também enfatizam
a questão, mencionando que: I - As decisões para a gestão das águas devem ser tomadas
mediante consulta pública e envolvimento de usuários no planejamento e na implementação
dos projetos sobre a água; II - O desenvolvimento e o gerenciamento do uso da água devem
basear-se em abordagem participativa que envolva usuários, planejadores e políticos em
todos os níveis; III - As mulheres desempenham papel central na provisão, gerenciamento e
proteção das águas.
Com relação à participação social na gestão das águas em nosso país, podemos identificar alguns avanços do ponto de vista legal. Em São Paulo, a Lei 7663/91 e a Lei federal
9433/97, que instituíram, respectivamente, a Política de Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo e a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabeleceram mecanismos de controle, monitoramento e, sobretudo, a participação da sociedade civil nos processos decisórios
ligados à água.
A própria história do processo de despoluição do rio Tietê é um exemplo de como a participação e a mobilização da sociedade pode contribuir para a melhoria da situação das águas.
1 PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, IETC - Internacional Environmental Training Center, OEA Organização do Estados Americanos.
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Tudo começou em 1991 com o aparecimento de um jacaré nas águas poluídas do rio
Tietê. Esse “teimoso” animal suscitou grande curiosidade pública. Como poderia um animal sobreviver às águas contaminadas do Tietê? Nessa época, uma pesquisa realizada pela
rádio Eldorado concluiu que o rio Tietê ainda era um dos principais temas de interesse dos
moradores da região metropolitana de São Paulo.
Estes fatos deram início a uma grande campanha para a despoluição do Tietê. A Rádio
Eldorado realizou uma série de programas comparando este rio à situação do Tamisa em
Londres, rio que já foi tão poluído quanto o Tietê. O pano de fundo para a matéria jornalística
foi: “Se o Tamisa foi despoluído porque o mesmo não poderia ser feito com o Tietê?”.
Essas matérias suscitaram grande interesse na população em participar da iniciativa de
despoluir o rio. Foi criado o Núcleo União Pró Tietê, na Fundação SOS Mata Atlântica,
para fomentar e organizar a participação da sociedade na luta pela sua despoluição.
Com a criação do Núcleo União Pró-Tietê, a mobilização da sociedade tomou impulso
a partir de várias realizações: o abaixo-assinado com um milhão e duzentas mil assinaturas;
a influência direta sobre o governo do Estado de São Paulo para o início do projeto Tietê; o
acompanhamento das primeiras fases do projeto de despoluição; a manifestação nos veículos de informação sobre o andamento do projeto; o envolvimento dos vários segmentos da
população através de projetos e ações de educação ambiental e a participação nos comitês
de bacia hidrográfica e em demais fóruns relacionados à temática dos Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental. Tudo isto contribuiu para cada vez mais envolver a população nas
questões que afetam as águas e, sobretudo, o Tietê.
Mas existem algumas dificuldades para que a participação da sociedade na gestão dos
Recursos Hídricos e na despoluição do Tietê aconteça de forma efetiva.

6

Para participar ativamente dos movimentos sociais e das instâncias de decisão relacionadas à água, como por exemplo, na despoluição do Tietê, é importante que as pessoas
saibam identificar as origens do problema, de que forma os vários fatores interferem na
questão, qual é o papel de cada setor da sociedade, o que vem sendo feito, quais são os
cenários e planos futuros, entre outras questões.
Através desta metodologia de diagnóstico e caracterização de bacias hidrográficas, busca-se conduzir um mergulho nas características que determinam a qualidade socioambiental
da bacia hidrográfica onde se está atuando. A partir do contato com esta realidade de campo, é possível exercitar a percepção sobre as questões socioambientais, construir articulações com pessoas ou entidades atuantes na área e aprender a trabalhar em grupo. Tudo isso
contribui diretamente para que se perceba porque é importante a participação e a mobilização
da sociedade nessa questão.
Várias orientações indicam como organizar a equipe do diagnóstico e o trabalho de
campo. Mas é importante enfatizar que as técnicas para o levantamento da realidade
socioambiental serão escolhidas pelo grupo de acordo com sua disponibilidade, características do trabalho que deseja desenvolver, ou de acordo com a realidade local. É o grupo,
seguindo estas indicações, que irá definir suas estratégias, utilizando estas ferramentas como
se fossem peças que poderão ser combinadas para adequar o trabalho à sua realidade.
Um roteiro de indicadores socioambientais orienta a coleta de informações. Uma parte
desses indicadores é ligada à questão das águas, ao saneamento e à despoluição do Tietê.
Outra parte é ligada às condições de vida e ao grau de organização da sociedade.
Um desses indicadores, o relacionado à qualidade da água, já vem sendo utilizado pelos
grupos de monitoramento. Com auxílio do kit distribuído pelo programa Mãos à Obra pelo
Tietê, os grupos medem 7 parâmetros relacionados à qualidade da água (oxigênio dissolvido, DBO (demanda bioquímica de oxigênio), PH, nitratos, fosfatos, coliformes e turbidez).
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Somados aos indicadores por percepção (presença de espumas, lixo flutuante ou acumulado
nas margens, cheiro, material sedimentável, peixes, larvas e vermes vermelhos e larvas e
vermes transparentes ou escuros) é possível se chegar ao índice de qualidade da água para
aquele determinado rio ou córrego.
Com o trabalho a partir destes outros indicadores que estamos propondo agora, iremos
ampliar a atuação nessa mesma direção. Os grupos poderão observar fatores ligados ao
esgoto, às áreas de inundação, aos resíduos sólidos (lixo), à cobertura vegetal, à erosão, às
ocupações irregulares, às obras, às intervenções sobre cursos d´água ou outros indicadores
que os próprios grupos julgarem importantes.
Para entendermos as características da nossa bacia hidrográfica é importante também
observar, por exemplo, se a região é industrial ou residencial, como são as habitações, se há
organizações locais que trabalham com o tema meio ambiente, se há comitês de bacia
hidrográfica, Conselhos Municipais de Meio Ambiente, e tantas outras. Ou seja, informações que podem dar idéia do perfil socioeconômico regional.
Esse percurso exploratório e uma leitura atenta dessas informações com certeza criará
condições para que grupos atuantes do programa comecem a perceber a relação entre
esses vários fatores com a situação do Tietê. Por exemplo: Quais são as formas de diminuir o volume de esgoto domiciliar e industrial que cai no rio? De que forma o lixo vai
parar no Tietê? Existe alguma relação entre a manutenção das áreas verdes e a quantidade
e a qualidade das águas? Quais são as obras que afetam as águas da minha região? O
esgoto despejado sem tratamento nos rios e córregos prejudica a saúde da população?
Como o trabalho da sociedade civil e do poder público poderia contribuir com a situação
do Tietê?

7

E o que queremos com tudo isto?
Manter a mobilização permanente da sociedade em torno da recuperação do Tietê,
fortalecer a rede de “Observadores do Tietê”, colaborar com outros grupos e segmentos
da sociedade interessados na recuperação do rio, formar lideranças ambientais em vários
segmentos sociais com capacidade de interferir nas realidades onde atuam e de discutir
com órgãos governamentais e municipais os principais conflitos, ameaças e soluções para
a preservação e a recuperação da bacia hidrográfica do Tietê. Tudo isso, com certeza, irá
reforçar o importante papel que a sociedade tem na gestão das águas e na despoluição do
Tietê.
Desde 1991, o Núcleo União Pró-Tietê da Fundação SOS Mata Atlântica, tem sido um
importante catalizador e articulador das ações interinstitucionais e da comunidade na luta
pela despoluição do rio Tietê.
Nessa briga, há razões para o otimismo. Várias foram as campanhas, manifestações,
exposições, seminários e projetos dedicados ao Tietê encampados pelo Núcleo União PróTietê e seus parceiros. Nesse percurso, foi possível dar maior visibilidade e conseguir maior
envolvimento social nas questões relacionadas ao rio.
Tudo isto indica que estamos no caminho certo. Mas não podemos nos acomodar. A
despoluição de um rio com a complexidade do Tietê não é tarefa fácil, nem possível de se
executar a curto prazo. O desafio é grande. Apenas para a Região Metropolitana de São
Paulo, isso significa coletar e tratar o esgoto de cerca 18 milhões de pessoas, fazer com que
vários municípios assumam a sua responsabilidade e façam aquilo que cobram da sua comunidade: tratar o esgoto. Há ainda os desafios de envolver a população de forma permanente nesse processo e de combater a poluição difusa, como por exemplo, o lixo que vai
parar no Tietê em grande quantidade.
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O projeto de despoluição do Tietê, a cargo do governo do Governo do Estado de São
Paulo, após um período inicial de desencontros e usos políticos, finalmente foi colocado nos
trilhos pela Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e tem
conseguido avançar na direção da despoluição desse importante patrimônio paulista.
Apesar de todo o esforço e recursos financeiros aplicados no projeto e da expansão dos
índices de tratamento de esgoto da Região Metropolitana de São Paulo, não podemos parar
por aí. Para considerarmos o Tietê limpo temos ainda um bom trecho a percorrer. É necessário
dar continuidade a todo esse esforço sob pena de perdermos todo o avanço já conquistado.
E nesse ponto a participação da sociedade tem papel fundamental, seja cobrando do
poder público continuidade, seja apontando os benefícios de termos um rio da importância
do Tietê limpo e denunciando os problemas aos veículos de informação e autoridades competentes sempre que necessário.
Atingir a meta de despoluir o Tietê na Região Metropolitana de São Paulo significa um
avanço sem precedentes na história do saneamento ambiental. Significa romper com décadas de descaso irresponsável. Significa dizer que se fizermos isso com o Tietê poderemos
fazer o mesmo com qualquer outro rio do país.
É por tudo isto que o sonho de recuperar o Tietê continua mais vivo do que nunca. E
para não deixar essa água parar, vamos continuar estimulando toda a energia social em
torno da sua recuperação. Se as obras são necessárias, ainda são pouco diante da dimensão
do problema que representa a recuperação do Tietê. Recuperação esta que, com certeza,
não será obra de um governo e sim de toda a sociedade.
Núcleo União Pró-Tietê
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Esse fascículo foi escrito para apoiar o trabalho dos grupos da sociedade civil que participam do Programa “Mãos à Obra pelo Tietê”.
Recomendamos que a leitura desse texto seja feita de duas maneiras: individual e em grupo.
A leitura individual é para que você conheça a proposta geral do Programa.
A leitura coletiva já tem outra finalidade: preparar o grupo para entrar em ação. Para
cada parte lida, os participantes do grupo devem manifestar suas dúvidas, discutir as questões e chegar a conclusões coletivas. Vai se formando, assim, a visão da proposta de trabalho como um todo. Ao mesmo tempo que estuda o fascículo, o grupo vai se conhecendo
mais, vai valorizando seu potencial individual e coletivo, vai pensando em estratégias concretas para começar as ações relacionadas ao Programa.
Cada fragmento foi devidamente pensado a fim de que não só as tarefas mas, principalmente, a filosofia dessa proposta de educação ambiental venham a ser bem compreendidas:
se vamos entrar nessa, é porque nos identificamos com um mesmo ideal e vemos as questões ambientais de modo semelhante. Isso não significa que temos que concordar em tudo.
Ao contrário, as diferenças mostram contribuições complementares. Mas há um movimento
que nos une, que é a grande proposta de contribuir para a recuperação da bacia hidrográfica
do rio Tietê, sabendo ser esta uma das maneiras de ajudar toda a forma de vida do Planeta.
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Este fascículo explica o que é, como se faz e qual o enfoque participativo que se espera
dos grupos em relação ao seu trabalho, que começa pelo diagnóstico. Apresenta uma
metodologia, um jeito de fazer o levantamento da percepção ambiental e da realidade local.
Essa orientação sobre o modo de diagnosticar a situação local tem duas intenções:
•

Divulgar e deixar disponível a todos os participantes uma maneira de ver e interpretar as
questões sociais e ambientais da realidade atual, estabelecendo um diálogo sobre a importância do nosso papel na recuperação e na preservação dos recursos essenciais à vida, e

•

organizar os resultados dos levantamentos e ações de cada grupo em uma grande base
de dados comum, para troca de informações e apoio mútuo entre os grupos, bem como
para mostrar à sociedade as iniciativas que podem ser tomadas e organizadas a favor da
vida, tendo como base a gestão participativa dos recursos naturais.

Esperamos que as orientações contidas nesse fascículo não sejam tomadas como amarras ou limitações, mas sim como inspiração das ações dos grupos ambientalistas que desejem abraçar a defesa do Tietê como foco da sua articulação local.
Esse fascículo contém os seguintes itens para orientar a realização do diagnóstico
participativo:
•

Levantamento da percepção ambiental e da realidade local – requisitos para uma ação
de pesquisa socioambiental participativa.

•

Auto-checagem e dicas para a consolidação do grupo.

•

Indicadores socioambientais.

•

Perfil dos mediadores/facilitadores.

•

Perfil dos sistematizadores.

•

Passos para o diagnóstico participativo.

•

Como preparar o roteiro temático.

•

As técnicas de campo e como escolher as técnicas mais apropriadas ao roteiro.

•

Como registrar os dados brutos do levantamento.

•

Como registrar os produtos das técnicas.

•

Como sistematizar as informações segundo os tipos de mapas e o relatório padrão do
programa.

•

Dicas de análise participativa.
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Em 1991 começou, de forma pioneira no país, uma ampla campanha de mobilização
em prol da recuperação do rio Tietê por iniciativa da sociedade civil organizada.
Para coordenar essa luta, a Fundação SOS Mata Atlântica e a Rádio Eldorado criaram
o Núcleo União Pró-Tietê. A idéia era aglutinar todos os esforços e as atividades de
mobilização, além de apoiar iniciativas de terceiros para a recuperação e a preservação do
maior rio paulista.
Essa foi uma das campanhas de mobilização mais significativas do país, conseguindo o
maior abaixo-assinado ambiental de que se tem notícia na América Latina, com 1 milhão e
200 mil assinaturas! A grande repercussão do movimento levou o governo do estado de São
Paulo a encampar a proposta, dando início ao Projeto Tietê.
O Núcleo União Pró-Tietê não parou por aí. Se posicionou em relação ao Projeto Tietê
perante o governo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a imprensa, reafirmando a necessidade de se continuar o trabalho e se buscar informações como: os prazos
do programa de despoluição; o cumprimento do cronograma de obras; quanto recurso foi
gasto e como ele foi usado; qual foi a participação da sociedade civil na gestão do projeto e
se havia uma auditoria independente.
O governo de São Paulo atendeu ao pedido, dando maior agilidade e transparência ao
Projeto Tietê, que concluiu a sua primeira etapa em 1998, com resultados significativos
para a sociedade. Vale lembrar que esse foi o maior investimento feito na América Latina
em saneamento ambiental, com recursos superiores a 1 bilhão de dólares!
Houve também, nessa primeira etapa, o controle da poluição de 1 mil e 250 indústrias já
cadastradas pela Cetesb - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo como as responsáveis por 90% da poluição inorgânica na bacia do Alto Tietê.
Todo esse processo garantiu bases sólidas para a continuidade do programa de despoluição.
Assim, o BID aprovou a segunda etapa do Projeto Tietê liberando 200 milhões de dólares
que serão somados a outros 200 milhões de dólares à cargo da Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
Nessa nova fase, o Núcleo União Pró-Tietê conseguiu aprovar a inclusão do programa
“Mãos à Obra pelo Tietê”, como componente de educação ambiental e mobilização
do Projeto Tietê. É uma missão ousada da qual você já está fazendo parte.
E que programa é esse? Quem toma parte dele? Onde se quer chegar com ele?
É um programa que entende a educação ambiental como mobilizadora da sociedade e
que tem como base a formação ou o reforço de grupos independentes da sociedade civil,
numa primeira etapa, para criar uma rede de atuação Pró-Tietê.

Livro_SOS_Miolo-REV-FINAL4.p65

17

20/12/2004, 14:11

17

Cada grupo terá apoio do programa para realizar as 3 ações que serão explicadas mais
adiante neste Fascículo sobre Diagnóstico e Caracterização das Microbacias:
•

Fazer o monitoramento da qualidade das águas no Alto e Médio Tietê;

•

realizar um levantamento participativo da realidade socioambiental, e

•

participar da vigilância e mobilização ambiental cidadã do Alto e Médio Tietê.

Os grupos estão formando uma grande rede na área delimitada como Alto Tietê, conforme o mapa geral deste trecho da bacia hidrográfica. Cada grupo recebe fascículos, o kit
de monitoramento da qualidade da água e, ainda, o apoio de um monitor vinculado à região
em que o grupo atua. Os monitores são bem preparados para orientar todo o processo de
desenvolvimento dos trabalhos.

18
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Requisitos para uma ação
de pesquisa socioambiental
participativa
Vamos começar dando uma olhada em conceitos que serão bastante usados neste fascículo. Entendendo os conceitos básicos, isto
é, estando bem afinados com o seu significado, será mais fácil compreender as ações de
parceria entre a gestão técnica do Núcleo
União Pró-Tietê e os grupos da sociedade civil. Assim, quando estivermos falando ou escrevendo sobre a percepção ambiental na subbacia hidrográfica, por exemplo, saberemos do
que estamos falando.
Quando tratamos de questões ambientais, especialmente numa organização social com
objetivos de preservação e recuperação ambiental, precisamos saber como as pessoas percebem seus problemas: quais seus desafios, qual seu potencial, o que desejam mudar ou não
numa determinada realidade. Para isso, devemos mergulhar no universo dessas pessoas e
entender como elas percebem seu ambiente.

Percepção ambiental
É muito importante que, antes de sairmos falando o que as pessoas devem fazer para
melhorar suas vidas e o ambiente na qual elas vivem, perguntemos a essas pessoas o que
significa para elas as coisas ao seu redor, o que elas consideram problemas e como identificariam as soluções para eles. A esse mergulho no universo
explicativo do mundo criado e dinamizado pelas pessoas no
seu dia-a-dia, chamamos de estudos da percepção.
Para identificar, planejar e desenvolver ações que envolvam o meio ambiente e a sociedade, devemos estudar a percepção das pessoas sobre essas temáticas como um dos primeiros passos.
Os grupos participantes com projetos de ação local poderão compreender melhor a situação do meio ambiente e a
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vida social dentro da bacia hidrográfica do rio Tietê. Num primeiro momento, dessa compreensão podem surgir também iniciativas concretas dos mesmos grupos para ajudar a transformar o que for mais necessário. E essas ações terão maior eficiência e eficácia se partirem
desse estudo da percepção das pessoas.
Se você deseja transformar a situação socioambiental, não deve atuar de forma isolada:
precisa contar com o envolvimento da comunidade, e isso ocorre se você souber como ela
pensa e age sobre o assunto. Desse modo, a primeira grande tarefa proposta aos grupos é a
preparação de um levantamento da percepção ambiental sobre a realidade local.

Realidade local
O Programa “Mãos à obra pelo Tietê”
quer chegar a um mapeamento bem preciso
do que se passa nas localidades da bacia
hidrográfica desse rio. A proposta é que cada
grupo de monitoramento da qualidade da
água possa identificar a sua microbacia de
atuação e se responsabilizar por essa região
onde estão localizados os pequenos cursos
d’água monitorados pelos grupos, sejam eles
canalizados ou não e, se possível, desde sua
nascente até sua foz em outro córrego ou rio.
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Essa subdivisão em microbacias tem também um caráter pedagógico. Dentro de uma
visão recente sobre estudos e ações na área ambiental, o olhar sobre a bacia hidrográfica
traz um sentido integrador para essas ações. Tudo que ocorre num sentido ambiental em um
determinado lugar tende a repercutir na bacia como um todo, pois a água que desce para o
nível cada vez mais baixo leva consigo as marcas, seja da preservação ou da destruição, seja
da limpeza ou da poluição. Em se tratando de recuperar o principal rio de todo o Planalto
Paulista, esse olhar através do caminho do leito de cada microbacia nos integra como partes
de um todo complexo.
Se mexemos, por exemplo, no Alto da Cantareira, em Salesópolis, num morro da
Guarapiranga ou no Jaguaré, estamos mexendo com toda a bacia hidrográfica do Tietê. Essa
consciência da realidade local que se vincula ao global vai ser construída com a participação
de cada grupo da sociedade civil que se organizar em torno desse Programa.
A força integradora dos grupos do Programa depende que cada parte (microbacia) formadora dessa bacia seja bem conhecida. Para isso, precisamos estabelecer alguns dados
comuns a serem levantados por todos, para podermos compará-los e chegarmos a uma idéia
do conjunto. Precisamos entender o que está afetando somente um local e o que está “descendo” pelos veios de água abaixo e afetando igualmente a outras localidades, dando identidade ao território da bacia e quais problemas, desafios e soluções que devem ser tratados
como questões comuns.
Cada grupo tem essa missão de contribuir no levantamento da realidade local para que se
elabore um grande mapa da situação da bacia hidrográfica do Alto Tietê. A qualidade desse
mapa dependerá de cada grupo atuar com compromisso e determinação em conhecer sua situação local. Queremos mapear as coisas que protegem e que ameaçam as formas de vida em geral.
Seja pelo kit de coleta e amostragem da qualidade da água que os grupos receberam, seja
por outros métodos que vamos lhes apresentar aqui, formaremos uma teia de atores sociais,
desvendando um olhar local para montarmos uma visão geral das condições socioambientais
dessa bacia.
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Assim, estudaremos pelo olhar dos grupos o que chamamos de local e desvendaremos,
na composição dos diferentes olhares, uma imagem geral da nossa unidade de vida: a bacia
hidrográfica.
O rio, até bem pouco tempo atrás, era o centro de referência para a grande maioria das
sociedades humanas. Por ele entravam e saíam as chances de garantia de vida das pessoas e
dos demais seres vivos: as riquezas, os mantimentos, os parentes e amigos. Tudo fazia-se
gerar pelo movimento e orientação dos rios. Isso continua sendo assim para uma grande
quantidade de comunidades, cidades e países. Seria intolerável a vida para muita gente e
muitos outros seres vivos se não houvesse os rios.
Com a urbanização e a modernização, criamos referências imaginárias mais fortes, como
a localização das casas, das fábricas, dos escritórios, das ruas, das lojas, dos shoppings
centers, etc. Essas referências não devem ser desprezadas, mas aliadas a um reencontro
com a importância do rio para a continuidade da vida. Estudar o local onde moramos,
devolvendo o devido valor ao córrego e ao rio, é dar um passo ao futuro respeitando uma
verdadeira fonte para as diversas formas vida da qual dependemos de fato, mesmo a despeito de toda a modernização da sociedade.
Exercitamos, assim, a volta do olhar para a situação da sociedade e do meio ambiente,
porém com um vínculo mais orgânico com o fluxo da água. Nossa realidade passa a ser
delimitada pelo território de onde flui o líquido da vida.

Realidade socioambiental
Conhecemos e tomamos consciência de nossa relação com a natureza porque temos
uma maneira diferenciada, comparada aos outros animais, de pertencer a ela. Fazemos parte, enquanto espécie animal, das cadeias biológicas evolutivas, mas somos seres criativos
providos de uma relação não programada, o que não ocorre com os demais seres.
Criamos nossas relações entre nós mesmos e entre nossa espécie e as demais. A esse processo de criação, que gera a sociedade e regula as relações sociais, damos o nome de cultura. O
conhecimento acumulado durante a existência da espécie humana no planeta é resultado das
relações que o homem estabelece com a natureza e com o divino (para quem assim acredita).
Portanto, não podemos separar o “meio natural” do “meio cultural/social“, isto é: a separação
do homem, de um lado, e da natureza, do outro lado, nunca existiu. Essa separação é também
uma abstração humana, uma invenção do homem ocidental moderno. O ser humano é um ser
sociocultural e natural ao mesmo tempo, impossível de ser separado em dois fragmentos. Por
isso, podemos dizer que estabelecemos relações socioambientais, e nelas vivemos imersos.
Mesmo distante de paisagens que costumamos chamar de “naturais”, a espécie humana
continua a depender exclusivamente das relações que o homem mantém com a natureza,
que também são influenciadas pelas relações sociais.
Pense nos recursos que a humanidade utiliza para fazer seus produtos e suprir suas
necessidades básicas; nos medicamentos e alimentos que hoje são importantes para manter
o homem vivo; nas reservas dos recursos que ainda existem
para garantir que as gerações futuras continuem a viver – há
sempre um conjunto de relações com a natureza que o homem está mantendo direta ou indiretamente.
Como se pode ver, mesmo achando-se separado, o ser
humano é parte e é criador das condições para o meio ambiente, ao mesmo tempo que este também cria determinadas
condições para ele. Existimos como parte de uma dinâmica
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entre os diversos tipos de vida e as formas físicas do planeta e do universo, de modo que,
dependendo das ações sociais dos homens, as condições para o ambiente alterado por ele
serão favoráveis ou não à sua própria existência.
A exploração desequilibrada da natureza, a sua degradação e a recente preocupação
com as questões ambientais introduziram essa visão de uma separação ilusória entre homem e natureza, dando-nos a sensação de que meio ambiente é um lugar com árvores e
outros seres vivos que devem ser preservados, independentemente das ações humanas.
Ora, isso é impossível de ser tratado em separado, pois é pela interação desses elementos que se produzem ou se deterioram as condições de vida de todos. Eles afetam tanto
árvores como animais, incluindo os seres humanos. Por isso, falamos de relações
socioambientais, pois o que o homem faz em sociedade atinge e afeta o meio ambiente,
assim como os processos dinâmicos da natureza também afetam as sociedades humanas.
A casa que nos protege das chuvas e tempestades, bem como várias outras invenções da
cultura humana que aumentam nossa capacidade de nos afastar dos efeitos mais imediatos da
natureza, nos deram uma representação ilusória de que podemos manter-nos isolados das
forças e evoluções do meio natural. Este meio é a nossa casa ampliada. Os gregos chamavam
casa de oikos = eco. Ecossistemas são os sistemas da nossa casa, somos partes um do outro.

Bacia hidrográfica como unidade socioambiental
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Bacia hidrográfica é uma região dividida por morros e montanhas cujas nascentes de
água convergem aos veios d’água. Estes descem formando córregos que desembocam em
ribeirões até chegar à formação de um rio. Pela força da gravidade, como a água procura
descer até o ponto mais baixo do terreno, se pensarmos a calha do rio Tietê como este
ponto mais baixo, podemos considerá-lo como o pivô de uma bacia hidrográfica.
Assim, se fizéssemos um corte bem grande de um morro a outro de cada lado do rio Tietê
- que ficaria na parte mais baixa entre os morros - veríamos algo semelhante a uma bacia.
Essa bacia, no caso do Alto Tietê, tem cerca de 598 mil e 500 hectares, e nela se incluem vários outros rios importantes para a Grande São Paulo. Na verdade, nosso programa vai
trabalhar com duas partes da bacia: o Alto Tietê, que vai da nascente, no município de
Salesópolis, até a divisa dos municípios de Santana do Parnaíba com Pirapora do Bom
Jesus; deste ponto até a barragem de Barra Bonita está a região do Médio Tietê. Com área de
drenagem com cerca de 683 mil hectares, tem como principais afluentes os rios Jundiaí,
Capivari e Piracicaba, na margem direita, e o rio Sorocaba, na margem esquerda. Estas
bacias hidrográficas, do Alto e do Médio Tietê, são a nossa área de atuação e a região onde
o projeto de despoluição do Tietê tem maior influência.1
Dividimos nossa área de atuação em seis sub-bacias (Cabeceiras, Cotia-Guarapiranga,
Jusante Pinheiros-Pirapora, Juqueri-Cantareira, Billings e Médio Tietê). Em cada uma delas
há um técnico monitor do Programa “Mãos à Obra pelo Tietê”. Cada sub-bacia foi subdividida em microbacias. Em cada microbacia espera-se poder contar com a atuação de pelo
menos um dos 300 grupos formados.
Dependendo do tamanho, em algumas microbacias poderão ser
formados mais de um grupo, cada qual com uma área de atuação
própria. Assim, teremos uma cobertura completa da área do Alto
Tietê formada pela rede de grupos participantes do programa.
1 De 1993 a 1998 o projeto Observando o Tietê mobilizou 78 grupos da sociedade ao longo dos 1,1 mil km do rio Tietê para o monitoramento
participativo da qualidade da água do rio.
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Comitês de bacia
Nesse programa, cada microbacia será uma unidade socioambiental.
A atuação por bacias hidrográficas está de acordo com a organização social e política que está sendo montada pela nova legislação brasileira sobre as águas. Os atores sociais das bacias hidrográficas (sociedade civil, poder público e setor privado) estão se organizando nos
Comitês de Bacia. Um comitê desses é uma unidade regional importante na gestão pública
não apenas da água. Há quem diga que os Comitês de Bacia Hidrográfica, no futuro, terão
tanta importância como os estados da federação, tal a relevância para a sociedade da gestão
das águas e da negociação social e política promovida em seu entorno.
Por isso, olhar a microbacia, a sub-bacia e a bacia como unidade socioambiental e partir
de suas realidades específicas, é estar se preparando para um jeito inovador de se organizar
em sociedade, retomando a importância do meio ambiente, que tem a água como o recurso
central de formação da vida no planeta.
O diagnóstico participativo que você vai fazer para levantar a realidade local, será nos
limites da microbacia adotados pelo seu grupo como unidade de percepção, estudo, análise
e intervenção. Com isso, você e todos nós vamos aprender mais sobre meio ambiente e nos
prepararmos para a gestão da bacia hidrográfica com todas as suas divisões naturais.

Diagnóstico participativo

25

Cada grupo irá atuar na microbacia medindo a qualidade da água e criando um projeto
próprio. E o primeiro passo em direção à elaboração do projeto de ação socioambiental PróTietê será a realização de um diagnóstico participativo.
A palavra diagnóstico tem sido muito utilizada pela medicina quando os médicos estão
estudando um paciente para ver como está a sua saúde e, se ele tem problemas, descobrir
mais detalhes sobre o que realmente está se passando com ele. Ao final, o médico chega a
uma conclusão – o prognóstico – em que descreve a situação (caracterização) e prevê o
tratamento (medidas a serem tomadas para a recuperação da saúde).
Por semelhança, propomos a cada grupo que está entrando no Programa “Mãos à
Obra pelo Tietê” que estude algumas questões e alguns detalhes sobre a microbacia que
adotou. Um olhar mais profundo deve ser lançado para caracterizar as potencialidades e
os problemas ambientais no território adotado pelo grupo.

Livro_SOS_Miolo-REV-FINAL4.p65

25

20/12/2004, 14:12

Esse fascículo orienta passo à passo como o grupo deve se preparar para realizar o
diagnóstico, quais devem ser os cuidados especiais a serem tomados pelo grupo, quais os
dados e os indicadores que interessam à coordenação do programa, como eles devem ser
observados, procurados, medidos e registrados para depois compormos o grande mapa de
dados e ações na bacia do Alto Tietê. Assim, poderemos propor medidas para sua proteção
e recuperação.
A melhor forma de fazer esse diagnóstico é de um modo participativo. Isto é, buscando o
maior envolvimento possível das pessoas – participantes do grupo e moradores da microbacia
– na construção de um conhecimento aprofundado a respeito da realidade local.
É importante que esse diagnóstico seja construído pelas mãos do grupo e da sociedade.
Não buscamos padrões técnicos de especialistas como referência para o diagnóstico.
Se assim fosse, seria mais fácil contratar um grupo de consultores para fazer o diagnóstico
e pronto.
O espírito desse programa é a participação social para entender a situação e propor
ações que transformem a realidade. Não importa apenas o olhar técnico sobre as questões
ambientais, mas sim o olhar social sobre elas. Esse olhar também pode ser profundo e com
detalhes importantes, mas, principalmente, será um olhar compartilhado pelas pessoas, capaz de gerar sua compreensão sobre a transformação da natureza, ou seja, do meio ambiente como parte da própria humanidade.
Um diagnóstico participativo é mais difícil de se fazer, porque é mais desafiante e exige
o respeito, a inclusão do máximo de visões com o maior número de pessoas. Por outro lado,
ele anima bastante o aprendizado coletivo: todos que se envolvem saem com uma sensação
de que também aprenderam com o processo de levantamento da realidade.
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No diagnóstico participativo trocamos idéias sobre os significados das coisas e do mundo ao nosso redor. Essa troca é uma negociação que nos amadurece. E esse amadurecimento é a chave para conseguir envolver mais pessoas numa ação transformadora: se as
pessoas não entenderem coletivamente e não se envolverem, as ações surtem pouco efeito e nada muda.
Participação é um jeito de atuar, é uma maneira de se colocar diante do outro. Assim,
tem muito a ver com comportamento e atitude de nós mesmos e não apenas dos outros.
Aprendemos sobre participação quando tentamos vivenciá-la: participar é uma experiência que se tem na relação com os outros. E não tem sido muito usada, nem estimulada
nem aprendida em nossa sociedade...
Não dá para ler tudo o que há sobre participação e sair por aí achando que vai dar certo.
Porque, nesse assunto, é a experiência que dita o ritmo do quanto se aprende. Para começar,
porém, é preciso entender um pouco mais sobre participação.
Enfoque participativo
A construção da abordagem participativa e da participação social ainda carece de maior
clareza. É muito comum o uso do termo leigo para designar as pessoas que não possuem
formação técnica ou diploma acadêmico sobre certo tema. Mas o fato de uma pessoa ser ou
não ser leiga em “participação” não é o mais importante para ela entender plenamente sobre
a abordagem participativa. Não é recomendável, por exemplo, considerar participação como
o fato de convocar pessoas, colocá-las sentadas numa sala e comunicar o que elas devem
fazer por elas mesmas e pelos interesses de um projeto. Ou, de outro lado, participação não
é apenas chamar as pessoas e perguntar o que elas precisam ou o que elas acham disso ou
daquilo e depois não fazer nada com o que foi dito, ou partir apenas para ações assistencialistas.
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O mais instigante no enfoque participativo é o quanto se precisa descobrir sobre o valor
da flexibilidade no relacionamento coletivo, seja ele particular ou profissional. Ao adquirir
essa flexibilidade, percebe-se que o aprendizado constante é uma característica básica da
abordagem participativa. Participar se aprende participando.
A abordagem participativa envolve compreensão, que exige não pressupor a ignorância
do outro, mas admitir que o outro sabe e que seu saber, antes de ser descartado, precisa ser
entendido e reconhecido, mesmo que depois venha a ser transformado.
Esse enfoque participativo é, portanto, um insumo, uma postura, uma necessidade e
uma condição da eficiência para o diagnóstico da realidade nas microbacias. Ganha força
em toda a parte a constatação de que esse tipo de abordagem é tão importante quanto
conhecer os aspectos técnicos sobre o meio ambiente.
A participação não deve ser vista meramente como um instrumento necessário para a
solução dos problemas mas, sim, como uma necessidade do homem de se auto-afirmar, de
interagir em sociedade, de criar, de realizar, de contribuir. Novas formas de conhecimento
expandem-se com esse tipo de enfoque.
Podemos analisar a importância de um processo participativo por dois ângulos:
Instrumental – Será sempre mais eficaz fazer as coisas em conjunto, principalmente, em
questões ambientais. Mesmo que isso represente um grande desafio.
Afetivo – As pessoas se sentem bem trabalhando em sociedade, ficam mais seguros,
mais confiantes. Criam outras referências pessoais para enfrentar a vida como tal, desenvolvendo essa essência natural de ser indivíduo e parte do ambiente ao mesmo tempo.
Tudo indica que o homem só desenvolverá o seu potencial pleno em uma sociedade que
permita e facilite a participação de todos.
É por tudo isso que foi feita uma opção, em nosso Programa, por essa linha de ação.
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Conceito e pressupostos da participação

Começamos por tentar entender o que significa o termo participação, tão mencionado nos
dias atuais. Participar significa fazer parte de um grupo, tomar parte das decisões e ter parte
do resultado: “a participação comunitária é um processo mediante o qual as diversas camadas sociais têm parte no planejamento, na produção, na gestão e no usufruto dos bens de
uma comunidade”.
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Dessa forma, participação deve ser entendida como “fazer parte nas tomadas de decisão
pelas pessoas usuárias de um serviço público ou privado, pelos consumidores de um produto, pela sociedade chamada a se engajar nas causas ambientais, pelos envolvidos em uma
ação comunitária de qualquer tipo ou por ela impactados”. Participar é também acompanhar, durante o projeto e ao final dele, as atividades geradas por meio daquelas decisões
coletivas tomadas no decorrer do processo participativo.
Participação, compreendida por esse conceito, tem os seguintes pressupostos básicos:
•

Melhorar as condições para tomada de decisão e ações coletivas. Essas condições podem ser
facilitadas pela integração e incorporação dos saberes, das experiências e necessidades dos
participantes dos grupos, seus parceiros e colaboradores. Especificamente nas questões
ambientais, por exemplo, são as condições para que todos percebam o quanto as comunidades interna e externa são capazes de propor e expor suas expectativas e percepções, seja em
relação aos riscos à sua vida e a do seu próximo, ou em relação aos seus sonhos por melhores
condições de vida. Na questão dos riscos ambientais, os atores sociais potencialmente ameaçados devem contribuir para que eles sejam descobertos, especificados, controlados; e terem o poder de intervir para desfazer uma ameaça concreta à integridade humana e ambiental.

•

Elevar a co-responsabilidade dos atores sociais com relação às atividades de projetos e
empreendimentos. No caso de prevenção, saúde, segurança humana e ambiental é preciso definir claramente e compartilhar os papéis de cada segmento social na gestão a favor
de seus resultados em todas as suas dimensões.

•

Facilitar os processos de aprendizado social, pelos quais se possa fortalecer e motivar os
membros da sociedade a chegarem mais próximos da sua “emancipação cidadã” e dos
mecanismos efetivos para a garantia equânime da satisfação das suas necessidades, por
meio da democracia e do controle exercido desde a base social.

•

Aperfeiçoar as formas de articulação e representação de interesses, principalmente dos
grupos sociais mais excluídos, nas decisões e na conquista de instrumentos de poder em
nossa sociedade. Envolvendo forças e habilidades humanas de todos atores sociais, os
participantes alargam seus horizontes com mais preparo e experiência para atuar em
outras situações, além do diagnóstico e da conservação ambiental.
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Ao participar dessa forma, a pessoa aprende a se organizar em redes de apoio mútuo e
em defesa de seus interesses nas demais esferas das relações sociais. Aumenta seu senso de
responsabilidade por todos os seres vivos e por suas próprias condições de vida.
Quando um grupo utiliza uma abordagem participativa, há maiores possibilidades de
fortalecimento social e político da população. É verdade que é um processo mais exigente.
Porém, consegue-se muito maior e melhor colaboração em questões chave para o projeto do
grupo.
Não só os grupos formados por microbacias e a equipe de gestão do Programa aprendem com a abordagem participativa, mas fundamentalmente a sociedade como um todo. As
experiências de participação servem como um pólo irradiador de conhecimentos, de prática
da gestão participativa nas áreas públicas e privadas. Fazem a organização aprender e ensinar, em processo simultâneo, o desfrute do caminhar a favor da emancipação, criando uma
cultura em que muitos começam a dominar instrumentos para garantir um convívio democrático. Em outras palavras, toda a sociedade se aperfeiçoa.
O desenvolvimento da participação depende também de um conjunto de atitudes pessoais favoráveis e de procedimentos concretos para fazer valer o que está combinado nas
regras, por meio das relações humanas. Porque participar é se relacionar.
Relacionar-se é constantemente aprender a estar, decidir, fazer e verificar com o outro
sobre o que e como está sendo feito, a favor de quem e com quais finalidades e propósitos.
O diálogo, nessas relações, é o ingrediente mais poderoso para que o aprendizado exista e a
própria participação se amplie.
As pessoas podem se relacionar em vários níveis diferentes. Do mesmo modo, a participação também pode ocorrer em vários níveis. Vamos ver isso a seguir.

29
Níveis de participação
A autora Sherry R. Arnstein (2002), deixou uma contribuição valiosa com respeito à
participação. Por meio de suas reflexões podemos analisar até que ponto os esforços de uma
abordagem participativa estão caminhando com qualidade e dando frutos conforme o esperado. A tipologia apresentada a seguir segue a metáfora de uma escada, na qual “cada degrau
corresponde à amplitude do poder da população em decidir as ações e/ou programas” que
lhe afetam – ver figura 1.
Quando se trabalha com participação cidadã, espera-se atingir um determinado nível
onde as relações e instituições estabelecidas “não voltem para trás”, ao contrário, apenas
subam sem parar para os níveis superiores. Mas nem sempre isso acontece: com respeito às
etapas vencidas dependemos de muita determinação das lideranças para que não haja retrocesso, porque podemos subir e descer essa “escada da participação” rapidamente se não
estivermos alertas sobre o poder que temos.
Assim, as categorias da participação na Figura 1 não podem ser apreendidas como uma
lista de estágios estanques, sem interconexão. Elas são simplesmente uma maneira didática
e auxiliar para se entender do assunto com maior profundidade e se criar uma referência de
análise e classificação sobre a qualidade participativa de um determinado processo. Podemos utilizá-las para nos auto-avaliar em oportunidades preparadas para isso.
Na figura 1, os “oito degraus da escada da participação cidadã” são apresentados em 3
grupos. Os itens numerados com 1 e 2, na parte mais baixa da escada, são considerados
como degraus da “não-participação”. Mesmo assim aparecem, pois estão um pouco acima
de relações sociais do tipo “coerção verbal, coerção violenta e física, escravidão” e outras
formas de domínio humano de que ainda temos notícias freqüentes em nosso planeta.
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A forma de poder da manipulação (1) tem algo de mais sofisticado que
a violência: o uso da linguagem e outros artefatos simbólicos para que as
pessoas acreditem em propostas ou ações que escondem as intenções dos
protagonistas ou as dimensões exatas dos fatos. Em nosso Programa, esconder os objetivos do grupo ou as conseqüências previstas de um determinado trabalho, ou mais grave ainda, esconder um dado importante levantado no diagnóstico, leva a encobrir intenções não reveladas e caracteriza-se
como manipulação. Apresentar algo como verdadeiro sem checar sua veracidade é um outro lado da manipulação.
Numa democracia em equilíbrio e pleno funcionamento dos três poderes, a manipulação
pode ser descoberta e é passível de punição, principalmente quando os lesados recorrem a
instrumentos de indenizações ou ressarcimentos pela via legal. Mas a lentidão do sistema jurídico e o custo processual elevado demais para as populações pobres reduzem o efeito desse
direito. Por essa razão, mesmo tendo diminuído muito, a manipulação é freqüentemente praticada na sociedade brasileira. Há legislações que mudam a partir de fatos desse tipo, às vezes para
proteger futuras vítimas, outras vezes para proteger futuros causadores.
O degrau “terapia” (2) é também não-participação. Ocorre quando os possíveis lesados ou
interessados em benefícios são estimulados a falar de suas queixas e anseios. As pessoas são
chamadas a dar depoimentos sobre sua situação, normalmente de desespero ou de suprimento
de necessidades básicas... e depois nada é feito para que o caso individual ou social seja resolvido. Esse degrau é mais sofisticado que a manipulação porque se utiliza de meios de expressão
para esconder as verdadeiras intenções, mas acrescenta o fator da simulação, criando a esperança para contornar as exigências, e frustrando-a depois.
Há uma escuta “das lamentações” sem compromisso com qualquer ação transformadora
da situação. A autora Arnstein chama de “terapia” para traçar uma caricatura de uma sensação
à curto prazo de alívio que as pessoas sentem por ter podido falar, botar para fora o que lhes
aflige e angustia.
Um determinado caso de levantamento de risco ambiental, por exemplo, que estaria causando pânico a uma comunidade, poderia ser tratado pela “terapia” nessa escada da participação. As pessoas são chamadas, é dada a elas o direito da palavra para colocarem seus medos,
etc, e depois nenhuma providência é tomada por parte de quem teria poder de intervir, seja
para averiguar a pertinência do medo ou transformar a situação, caso o risco fosse confirmado.
No diagnóstico participativo, os grupos devem evitar em chamar as pessoas para falar sem
se comprometerem em dar continuidade aos seus projetos a partir do que afeta a comunidade.
De outro lado, um grupo do “Mãos à Obra pelo Tietê” não é e nem pode substituir o governo:
ele tem limites de decisão e atuação sobre a maioria dos fatos. Não pode resolver esses fatos
por si só, mas pode preparar-se para realizar movimentos locais pelas questões que são da
esfera socioambiental.
A “terapia” é um tipo de caricatura muito freqüente hoje na mídia brasileira. Os realities shows
têm explorado os casos de tragédias pessoais e particulares, apresentando-os na mídia como se
fossem regras para grande parte da população. O problema da exploração não está na semelhança de dilemas que o espectador e a espectadora podem identificar com o seu, do seu
familiar ou do seu vizinho, mas na canalização da impotência em criar soluções e alternativas,
restando apenas a chance de berrar ou lamentar. Por meio do ato de esbravejar e de chorar as
próprias dores, raramente nos organizamos para transformar nossa realidade.
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Níveis de concessão mínima de poder
A subida da escada continua e alcançamos o degrau da informação (3). Este
degrau representa o princípio da concessão mínima de poder. Sem informação precisa e atualizada, as decisões dos envolvidos não resultam em decisões
firmes, pois não são fundadas em bases confiáveis. Informar e dar acesso à
informação é o início da possibilidade de construção da cidadania. Em termos gerais, o Brasil tem evoluído muito quanto a este degrau da escada. Seja
pela mídia, seja pelas comunicações diretas das organizações públicas ou privadas à sociedade, tem ocorrido um acesso maior a um conjunto mais fidedigno de informações para a tomada de decisão em várias dimensões:
socioculturais, políticas, econômicas, ecológicas, educacionais, etc.
Comunicar com exatidão os objetivos do Programa e do grupo local, os dados colhidos
com respeito às questões socioambientais, os impactos das degradações, as propostas e ações
de prevenção e recuperação, balancetes de investimentos dos projetos, pode mostrar que a
informação está sendo tratada como estratégia de aproximação entre organização e sociedade
e entre os diferentes segmentos e atores sociais envolvidos na recuperação do Tietê.
Na área da administração pública verificamos os sites que informam a aplicação orçamentária por projetos, na área do direito ao consumidor há as chamadas de recall em horário e
espaço nobre nas mídias. Nos momentos de calamidades, ao vivo, assistimos a um esforço em
apresentar os fatos e a multiplicidade de versões, inclusive nas notícias políticas. A sociedade
brasileira está se acostumando com o respeito à freqüência e transparência da informação.
A expectativa do nosso Programa é que os grupos afiliados tratem os dados e as ações
com muita transparência e os transmitam com o apoio dos monitores. Isto será muito importante para que o Programa ganhe credibilidade diante de toda a sociedade. A credibilidade será
a porta de entrada de mais gente comprometida nas ações Pró-Tietê.
O degrau seguinte, da consulta (4), representa a transformação mais sofisticada ainda das
relações de partilha de poder, porque pressupõe a formulação de perguntas e respostas. No
caso de audiências públicas, por exemplo, esclarecimentos são prestados aos interessados para
que no final eles possam ao menos opinar, a favor ou contra uma determinada proposta,
como a instalação de um empreendimento ou equipamento que represente risco de impacto
ambiental a uma determinada comunidade. É certo que, às vezes, os técnicos colocam informações em excesso que acabam confundindo as pessoas na hora de tomar a decisão, mas esse
tipo de esforço para consultar tem simbolizado um avanço da democracia e da distribuição de
poder na sociedade brasileira.
A consulta, mesmo que colocada dentro de uma margem de alternativas muito deterministas
e restritas por parte do agente mais forte (mais poderoso), exige alguma troca mínima de
posicionamento. A relação é frágil, pois não se pode falar de interação social, porém exige-se
informações fidedignas e algum grau de debate, ainda que com cartas marcadas.
Consultar pressupõe lidar com o resultado da consulta, e esse degrau
tem sido muito ocupado pelas iniciativas técnicas de aproximação com a
sociedade. A construção do “Rodoanel de São Paulo”, por exemplo, foi
modificada pelo tipo de perfil de consulta que se realizou com a comunidade. A implantação do Projeto Tietê foi a própria expressão da população consultada sobre se o Estado deveria ou não investir na sua recuperação. Esse nosso programa existe em função de uma grande consulta e
discussão que a Fundação SOS Mata Atlântica iniciou, daí a abertura a
níveis mais comprometidos de participação. O projeto de cada grupo não
deve se impor à sociedade local: deve ser firme no seu propósito, mas
aberto à negociação com quem quiser mudar de atitude a favor do Tietê.
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A pacificação (5) é o último degrau no nível de concessão mínima de poder. Ela é ainda
uma tentativa de tapar o sol com a peneira. Contudo, é um estágio evoluído da sociedade
contemporânea. Quando reivindicações ou exigências mais complexas são impostas e não há
condições ou vontade política institucional de atendê-las ou encaminhá-las para centros de
poder com maior autonomia de intervenção, procura-se pacificar o grupo com doações ou
soluções que não correspondem exatamente às demandas colocadas, mas que têm algum valor,
o que acaba levando esse grupo a ficar “em paz” (o famoso “cala-boca”).
Há diferentes modos de se pacificar o ator social: de forma unilateral, quando a decisão
sobre qual será o meio de pacificação é tomada sem qualquer tentativa de interação; ou com
diálogo e negociação de interesses. Numa sociedade cada vez mais politizada e consciente dos
direitos como a brasileira, a pacificação tem sido uma maneira de concessão de poder muito
utilizada pelas organizações públicas e privadas: dentro e fora dos partidos políticos, das empresas, dos movimentos sociais, das diferentes esferas de governo, etc, há uma prática de ceder
alguma coisa sem uma sintonia específica com a demanda ou com a necessidade apresentada
pelo lado mais fraco da correlação de forças e de poder.
A pacificação pode ocorrer quando uma determinada percepção de risco ambiental é
acalmada com concessões de outra ordem da reclamada pelos denunciantes. Por exemplo, dar
uma quadra esportiva comunitária para uma associação de bairro que reclamou do esgoto. Apoios materiais e imateriais são recursos de remediação,
quando a prevenção não funciona. Confortar vítimas e parentes após acidentes ou catástrofes ou assumir custos de conseqüências indiretas dos mesmos,
são casos típicos de participação no degrau pacificador.
O Programa “Mãos à Obra pelo Tietê”, por exemplo, é justamente uma
iniciativa da sociedade para subir degraus acima da pacificação. Queremos
que os recursos empregados no Projeto Tietê resolvam o problema da sua
recuperação, e não só melhore alguns aspectos aparentes. É claro que um
projeto dessa monta exige muito mais envolvimento da sociedade, mas é
por isso que nosso programa foi criado.
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Níveis de Poder Cidadão
A partir de agora, trataremos dos degraus que pertencem ao campo chamado por Arnstein de
níveis de poder cidadão, pois aposta-se na habilidade de co-gestão e cooperação entre parceiros. Para isso, do 6o degrau em diante, deve haver o respeito ao saber dos outros, o diálogo e a
empatia: o esforço para colocar-se no lugar do outro e procurar enxergar o mesmo fato ou
objeto através da sua visão. Enfim, trata-se de estabelecer campos de compreensão mútua.
O degrau da parceria (6) tem sido o mais apontado como ideal nos
discursos atuais de diversas esferas de relações sociais no Brasil. Parceria
pressupõe negociação de objetivos comuns entre os atores que formam o
conjunto parceiro.
A negociação de objetivos pode se dar de diferentes formas:
• uma organização elabora uma proposta e induz possíveis aliados a se
interessarem pelas atividades e pelos seus resultados, seduzindo, sensibilizando e ganhando o aval dos demais pelo convencimento;
• uma organização muito poderosa tem uma intenção e sai procurando aliados que, por sua
fraqueza ou por uma questão de sobrevivência, aceitam as condições, sem muita chance de
colocar algo mais favorável ao seu perfil na parceria;
• organizações que já se identificam por suas missões elegem um problema ou um desejo que
as unifica ainda mais e se juntam para se fortalecer e alcançar metas juntas;
• uma organização ou um grupo delas têm know how suficiente para um empreendimento a mais,
porém não são conhecidas suficientemente na sociedade; buscam então agregar mais organizações com “marcas” conhecidas e com alguma identificação da área de atuação para obter maior
credibilidade. Nesse caso, os proponentes aceitam carregar os esforços por sua conta, enquanto
a organização mais famosa cede apenas seu nome em troca de sua promoção;
• outros tipos híbridos desses acima ou diferentes deles, estão surgindo a cada momento
devido a formas mais criativas de relações sociais e inter-organizacionais.
Essa grande gama de tipos de parceria indica como é nova a experiência social nesse degrau
da escada da participação e como tem ocorrido um aprendizado profundo nessas formas de
interação. Pode ser que, com o tempo, haja uma seleção mais específica desses tipos e que
ocorram outras categorizações para diferenciar esse nível. Contudo, é preciso haver a identificação explícita das missões ou uma negociação transparente dos objetivos para que uma iniciativa
dessas seja considerada parceria.
Nossa proposta com os grupos das microbacias é de parceria entre cada grupo com a rede
dos grupos, com a Fundação SOS Mata Atlântica e demais parceiros do Programa.
Os grupos têm a força da presença local, da articulação de atores sociais interessados em
fazer algo pela sociedade e pelo meio ambiente; têm também o conhecimento específico do
que está acontecendo no local e a vontade de ampliar sua organização de modo a alcançar mais
resultados. Em complementaridade, a Coordenação do Programa tem como oferecer apoio
técnico e metodológico, articulação com esferas macropolíticas, poder de divulgação dos trabalhos locais na mídia, etc. Ambos, porém, têm o interesse de agir “Pró-Tietê”. Esse ponto
comum dá a base para a negociação de objetivos mais específicos que envolvem o diagnóstico
participativo e os projetos que os grupos vão apresentar ao Programa. Temos aqui uma parceria ligada pelo coração, pelo sentimento a favor da vida; e pela razão, pelo que vai ser colocado
no papel, “preto no branco”, entre os grupos e a Coordenação do Programa.
Os limites da parceria ficam evidentes quando um dos parceiros não cumpre o papel assumido na realização do objetivo, sobrecarregando os demais. Pode ser que estes carreguem o
peso por um tempo, mas dependendo do ponto de desequilíbrio a que se chegue, a parceria se
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desfaz. Não é recomendado recusar a parceria pelo medo antecipado de que a separação tenha
de ocorrer. Procura-se cercar a iniciativa de garantias e cuidados para que isso não ocorra, mas
de toda forma o aprendizado que se ganha ao tentar a parceria, é mais importante que as perdas
(se ela não der certo). Sob essa perspectiva otimista, toda parceria construída com consciência
desde o princípio é chance de amadurecimento e geração de saber organizacional.
É recomendável que cada grupo, nesse Programa, se articule com parceiros locais: escolas,
associações leigas ou religiosas, empresas e outros atores sociais que possam se revelar durante
o diagnóstico participativo.
Na parceria ninguém pode entrar apenas por fraqueza ao ser coagido, uma vez que ela
decorre muito mais da força e do potencial reconhecido de cada parte, ou seja, se há uma
atribuição de valor positiva para ambos os lados dos parceiros, que combinam elementos
complementares para formar um todo maior que a soma das partes.
O degrau (7) “delegação de poder”, começa por uma distribuição ainda
mais consciente de poder: mesmo alguém colocado em um posicionamento
hierárquico baixo nas relações de poder, ou estando fora dele, poderá intervir
concretamente e, num momento crítico, até interromper um fluxo de atividades que tenha a ver com a missão principal da organização.
A Fundação SOS Mata Atlântica conseguiu dar um passo nesse degrau
quando constituiu uma comissão de acompanhamento das obras do Projeto
Tietê II – uma organização de fora que fiscaliza a parte técnica e orçamentária
da condução das obras com o aval dos principais financiadores. Podemos dizer, sem modéstia,
que esse é um passo inédito em obras públicas de grande porte. Os grupos do Programa serão
considerados integrantes indiretos desse processo.
Como limitação desse nível de participação, temos a necessidade de existência de regras e
procedimentos bem claros e assimilados por todos; conhecimentos de alto nível intercambiados
entre os envolvidos com as ações; disposição, por parte de quem detém o poder hierárquico no
funcionamento organizacional, para não retaliar, entre outros fatores. Assim, vemos que não há
tanta utopia em caracterizar esse degrau, embora haja ainda poucos exemplos de experiências
nesse nível de relações participativas.
Não se pode ainda falar de uma tendência no desenvolvimento das sociedades em direção
a esse degrau tão alto da escada de participação. Contudo, temos de tomar consciência de que
ele representa uma possibilidade concreta em termos de abordagem participativa. Inclusive, em
alguns casos de alto grau no compartilhamento de responsabilidades, tem de haver partilha
também elevada no poder de decisão e de ação.
O “controle cidadão” (8) é o degrau mais elevado na tipologia da participação apresentada
nesse texto. Pressupõe que qualquer cidadão, mesmo aquele tratado como excluído, possa intervir nos processos de tomada de decisão sobre qualquer coisa que lhe afete. Do preço do
combustível ao fechamento integral ou parcial de uma empresa poluidora por apresentar risco
à integridade humana e ambiental; ou seja, questões cruciais podem ser controladas ou interferidas
por assembléias regulamentadas com a presença de qualquer membro da sociedade.
Em algumas esferas da vida privada encontramos ensaios de controle total por parte de
todos os participantes, significando também a responsabilidade e o dever correspondente que
deve ser assumido por eles. Essas experiências são momentâneas e não perduram em nenhum
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contexto. Assim, não há como afirmar que este degrau é alcançável, mas a tomada de consciência sobre ele dimensiona melhor a análise da fase que estamos vivenciando em cada ação social
da qual tomamos parte.
Há uma flexibilidade previsível e necessária para a adoção prático-teórica dos conceitos e
das dicas apresentadas até aqui, ou seja, não são receitas nem tão pouco servirão se os envolvidos não quiserem se inspirar por elas e tentarem atuar do degrau da “parceria” (6) para cima.
Pelo menos, se os passos em direção à participação forem dados, mesmo que do degrau da
“informação” (3) em diante, o aprendizado gerado com essa abordagem torna-se um ganho
qualitativo para todos que estão se envolvendo em determinada questão. Devemos, porém, ter
ampla consciência de até onde se está querendo chegar.
Sob esse ponto de vista, a responsabilidade social de cada grupo organizado em nosso programa se refere não apenas às ações realizadas, mas ao conhecimento partilhado que ele cria em suas interações com a Coordenação e com a
sociedade local na sua microbacia.
Daqui para adiante, esse texto vai apresentar ainda uma discussão sobre
indicadores socioambientais e, em específico, sobre os indicadores que o Programa “Mãos à obra pelo Tietê” apresenta para unificar a visão dos grupos
num grande mapa coletivo do Alto Tietê.
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Para o seu grupo levantar dados sobre as condições ambientais e a percepção das pessoas a
respeito da realidade local, vai precisar conhecer em que áreas e temas esperamos obter informações comuns: quais aspectos os grupos precisam observar para fazer uma boa descrição da
realidade atual na sua microbacia? Que impactos queremos provocar com a intervenção do
nosso grupo, isto é, que aspectos gostaríamos de mudar nessa realidade? Quem pode fornecer
essas informações? Quem deve decidir o que precisa mudar ali? Quais mudanças são desejadas
no geral? Haverá mudanças mais específicas a serem conseguidas em cada lugar?
A explicação que vem a seguir é justamente para que os grupos entendam bem como
funciona o diagnóstico participativo e os impactos esperados. Essa é a base para a realização do projeto que o grupo vai apresentar de modo independente, porém integrado por
temáticas comuns a todo o Programa. Assim, temos questões que são importantes para o
Programa em geral e devem estar em todos os diagnósticos e projetos. Porém, vão aparecer
outras, que cada grupo pode inserir em seu projeto por conta própria: de acordo com a
realidade, com os interesses locais e com as suas aspirações.
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O que, para nós, vai ser considerado indicador?
Um indicador demonstra a modificação, o resultado obtido pela ação realizada num determinado
intervalo de tempo. Você terá mais referências sobre indicadores quando estiver na fase de elaboração e gestão dos projetos.
Há indicadores de desenvolvimento socioeconômico que são quantitativos, compostos basicamente por séries estatísticas – por exemplo, as taxas de analfabetismo e de mortalidade infantil.
Os estudos da realidade por meio desse tipo de indicadores já estão amadurecidos e as
discussões acerca deles tiveram início há mais de duzentos anos. No entanto, a preocupação
com indicadores sociais e ambientais é mais recente, por isso as discussões sobre eles ainda
ocupam grande espaço nos encontros que tratam de desenvolvimento, sustentabilidade,
meio ambiente, Agenda 21, etc.
Centraremos nossa conversa nos indicadores socioambientais, pois eles serão a ferramenta
de trabalho na fase do diagnóstico participativo e, depois, na realização e avaliação do projeto de
cada grupo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a construção desses indicadores, leia
o capítulo "Para saber mais – breves considerações sobre indicadores socioambientais".
A partir de agora, você verá indicadores que devem ser observados e medidos pelos grupos já nessa fase de diagnóstico. Alguns se referem à organização do Programa visando características dos próprios grupos e seu relacionamento com a Coordenação do Programa; outros
indicadores orientam sobre o que se vai observar no levantamento da realidade local.
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Uma boa dica para identificar qual indicador é importante num projeto é perguntar nossas expectativas sobre o projeto: quais impactos e resultados queremos provocar? Devemos
ter claro o que queremos!

Indicadores dos grupos - para formação, vínculo
e permanência dos grupos no programa
Como você deve ter concluído, uma primeira condição para o nosso Programa atingir
suas metas é que os grupos formados sejam consolidados nas microbacias. Que qualidades
e que condições esses grupos deveriam ter?
Consideramos importante que cada grupo seja:
•

empreendedor e com iniciativa;

•

formado por pessoas com espírito de liderança;

•

formado por no mínimo 5 pessoas;

•

capaz de "vestir a camisa" do projeto, multiplicando-o na comunidade;

•

capaz de tecer uma proposta de trabalho.

Bom, essas são nossas expectativas acerca dos grupos participantes do Programa, e delas
podemos extrair alguns indicadores. Conhecendo os indicadores, cada grupo pode fazer uma
auto-avaliação para saber em que ponto está e onde quer chegar em sua organização.
Um indicador precisa ser descrito de modo que fique claro o que se espera especificamente
dele. Com base na descrição, estabelecemos uma maneira (um método) para verificar se a expectativa ocorre ou não e até que ponto. Veja:
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EXPECTATIVA: GRUPO EMPREENDEDDOR E COM INICIATIVA
Indicador

Descrição

Método de coleta

Empreendedorismo
do grupo

Grupo é capaz de articular-se em torno
de idéias protagonistas, com habilidade
de analisar o cenário em que está
inserido, propor ações que transformem a
realidade com criatividade, humildade e
sem uso da violência.

Currículo do grupo (para
os que já existiam).

Os participantes que têm iniciativas
próprias conseguem espaço e respeito do
grupo para expô-las, favorecendo a
inclusão social.

Carta de apresentação e
intenções do grupo a ser
enviada à Coordenação e
monitores.
Observação (com o avanço
do Programa).

EXPECTATIVA: GRUPO FORMADO POR PESSOAS QUE TENHAM ESPÍRITO DE LIDERANÇA
Indicador

Descrição

Método de coleta

Espírito de
liderança

As pessoas do grupo provocam inspiração
e motivação nas demais.

Currículo do grupo
(principalmente para os
que já existiam) e carta
de apresentação e
intenções do grupo a ser
enviada à Coordenação e
monitores.

Manifestam seu ideal e são referência na
luta para a preservação ambiental e da
vida.
Promovem a consideração individual e o
estímulo à aprendizagem coletiva.
Cada qual cuida para que a divisão de
tarefas não sobrecarregue os demais.

Observação do modo de
atuar em grupo nas
reuniões e ao utilizar os
materiais do programa.

EXPECTATIVA: GRUPO FORMADO NO MÍNIMO POR 5 PESSOAS
Indicador

Descrição

Método de coleta

Tamanho do grupo

Grupo é constituído por cinco pessoas no
mínimo, demonstrando capacidade de se
associar por afinidade e ideais.

Carta de apresentação e
intenções do grupo.
Cadastro.

Grupos formados por participantes abaixo
de 16 anos devem possuir um adulto
responsável.
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EXPECTATIVA: GRUPO “VESTE A CAMISA” DO PROJETO E O MULTIPLICA NA COMUNIDADE
Indicador

Descrição

Método de coleta

Envolvimento
geral do grupo

Grupo escolhe e realiza o monitoramento
da qualidade da água com a freqüência de
15 dias no(s) mesmo(s) ponto(s).

Resultados das análises
de águas entregues no
prazo e com qualidade.

Grupo promove debates internos e
externos com membros das comunidades da
sua microbacia sobre o Programa e
utiliza-se dos materiais
disponibilizados.

Relatório do diagnóstico
- qualidade e prazos.
Participação nos eventos
de formação e encontros.

Grupo envia as informações à Coordenação
conforme os relatórios e mapas
padronizados.

EXPECTATIVA: GRUPO CAPAZ DE TECER E PERSEVERAR NUMA PROPOSTA DE TRABALHO

42

Indicador

Descrição

Método de coleta

Habilidades e
capacidade de
produção do
grupo, com
perseverança

Grupo capaz de realizar as atividades
básicas propostas, produzindo as
análises de água, o diagnóstico com
relatórios e o projeto de ação local.

Carta de apresentação e
intenções do grupo.

Grupo com idéias criativas e
participativas para os temas do seu
projeto e com relação às estratégias
para sua execução.

Projeto: relação com
diagnóstico,
consistência, propostas
de ação, estratégias e
parcerias.

Grupo consegue estabelecer parcerias
locais.
Participantes completam diagnóstico,
apresentam projeto e executam as ações
propostas
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Relatórios e dados
enviados: consistência e
continuidade.

Tempo de permanência do
grupo e de seus
participantes no
Programa.
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Auto-avaliação e dicas para a consolidação
do grupo através dos indicadores
Os exemplos de indicadores descritos acima são, ao mesmo tempo, informação e
exercício:
•

informação - pela transparência com que o programa quer se consolidar, deixando claro
os critérios desejáveis através dos quais os grupos devem ser formados, integrados e
mantidos na rede de grupos do "Mãos à Obra pelo Tietê";

•

exercício - porque mostram como a Coordenação e os grupos participantes podem
formular indicadores, já que eles serão a base para elaborar e monitorar os projetos
criados pelos grupos.

Assim, para identificar os grupos mais aptos a compor de imediato a grande rede do
"Mãos à Obra pelo Tietê", cada grupo candidato:
participou de reuniões de apresentação do Programa e entregou à Coordenação uma
carta de apresentação contendo:
•

quem é o grupo (nome, local, objetivo e breve perfil dos participantes);

•

o que o grupo já fez (histórico de atuação, como e porque se reuniu);

•

por que pretende participar do programa;

•

o que pretende fazer.
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Por último, vai fazer e entregar à Coordenação uma auto-avaliação baseada nos indicadores citados acima.
Existem muitas maneiras do grupo realizar essa auto-avaliação. Vamos dar dois exemplos aqui e, no mais, contamos com a criatividade na forma de conduzir isso internamente.
Uma coisa é importante: que todos os grupos sigam os mesmos indicadores básicos. Se
criarem outros indicadores não há problemas, é só relatá-los e acrescentá-los logo em seguida aos indicadores básicos que são de interesse do Programa.
Um primeiro exemplo: para trabalhar com esses indicadores relativos à Formação e à
Organização do Grupo, usar notas de 0 a 10. O grupo se reúne, discute em separado cada
indicador, juntamente com sua descrição; analisa qual a sua situação em relação ao respectivo indicador; e atribui a si próprio uma nota. O importante é que a nota seja um consenso
de todos os participantes.
Não é recomendável que haja uma votação do tipo "nesse item houve duas notas 6 e
quatro notas 8 e, após votação, pela maioria, venceu a nota oito". Sugerimos paciência
para cada um ouvir e falar, na mesma medida, gerando chances para uma análise
aprofundada sobre os potenciais e riquezas do grupo, bem como os pontos que precisam
ser melhorados. Deve-se evitar ataques e defensivas mútuas. Esse procedimento de formação de consenso vai representar um grande ganho de maturidade ao grupo que será
sentido lá na frente, na hora de realizar os trabalhos mais áridos, como elaborar os relatórios e os projetos.
Um segundo exemplo: seguindo as recomendações de consenso, escuta e paciência
explicadas acima, mudar o conceito de nota para o de uma palavra de qualidade. Assim,
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no item "empreendedorismo", por exemplo, escolhem-se palavras que descrevam o nível
desse aspecto no grupo - como "muito forte" ou "frágil, com poucas iniciativas" e assim
por diante.
A auto-avaliação, quando feita com respeito a si e às regras do coletivo, é o melhor
instrumento para que se desenvolva uma consciência do que podemos fazer e cada vez
melhor. É claro que um olhar de fora sempre ajuda, mas quando se age com honestidade
para consigo próprio, o olhar externo é complementar, um auxílio. Quando não praticamos
isso, o olhar externo é percebido como uma agressão e partimos para a defensiva, o que
normalmente é improdutivo para as relações humanas. O enfoque participativo proposto
para esse Programa será favorecido pela presença de pessoas abertas para as avaliações,
tanto internas como externas.
Se o grupo quiser, ao se candidatar ou no momento de enviar seu primeiro relatório,
pode mandar junto sua auto-avaliação com respeito aos indicadores de formação e
credenciamento dos grupos (dos quadros acima). Como vimos anteriormente, o indicador começa a valer, de fato, quando temos duas medidas ou mais para acompanhar a
evolução. Será muito enriquecedor se tivermos uma avaliação na "fase zero", ou seja,
naquele momento em que estamos nos inserindo ao Programa. Depois, nas demais fases,
em outros momentos, deve-se realizar nova auto-avaliação centrada nos mesmos indicadores. Enviando ou não essas auto-avaliações para a Coordenação, o grupo fará seu próprio acompanhamento, estabelecendo prazos para verificar seus indicadores grupais de
modo a se aperfeiçoar.
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