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Mobilização e Educação Ambiental nas Bacias dos Rios Miranda e Apa
Com a criação do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias Hidrográﬁcas dos Rios Miranda e Apa (Cidema)
(http://cidema.com.br/br/conheca-o-cidema/) , em 1998, iniciaram as discussões e articulações para o estabelecimento de estratégias junto a organizações
governamentais e não-governamentais locais, nacional e internacional para as ações do consórcio.
A parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA) resultou na elaboração do projeto Ciclo da Águas, cujo objetivo
era mobilizar pessoas e instituições através de palestras para a difusão de informações sobre gestão ambiental e recursos hídricos nos municípios do Apa e
Miranda e coleta de subsídios para a implementação de uma gestão integrada.
O projeto credenciou o Cidema a estabelecer recomendações para o gerenciamento integrado das bacias hidrográﬁcas dos rios Miranda e Apa. Em parceria
com o Fundo Mundial para o Meio Ambiente (WWF-Brasil) foram realizadas discussões e mobilizações que resultaram na criação da Câmara Técnica de
Educação Ambiental (CTEA), a primeira da região Centro-Oeste, e na elaboração, em novembro de 2005, do Plano Integrado de Educação Ambiental para as
Bacias do Miranda e Apa.
A capilaridade e diversidade de protagonistas da Câmara Técnica tem permitido realização de ações e atividades que fortalecem as políticas públicas de
Educação Ambiental para a região. Os esforços dos membros da CTEA também fortaleceram o objetivo de criar, em outubro de 2005, o Comitê

da Bacia

Hidrográﬁca do Rio Miranda, o primeiro de Mato Grosso do Sul, e, ainda, contribuiu com subsídios para a elaboração do Plano de Bacia do Rio
Miranda e para a gestão compartilhada da Bacia Transfronteiriça do Rio Apa..

Um Coletivo Educador

Com as atividades de Educação Ambiental do projeto Ciclo das Águas e do Plano Integrado de Educação Ambiental para as Bacias dos Rios Miranda e Apa,
foi elaborado e aprovado pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) e Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA) a
"Formação de Educadores Ambientais para a Sustentabilidade das Bacias dos Rios Miranda e Apa - Coletivo Educador do Cidema". A proposta atendeu ao
Edital n° 05/2005, de Estruturação e Fortalecimento de Coletivos Educadores para Territórios Sustentáveis.
As ações disseminam informações e capacitações para lideranças comunitárias, educadores, técnicos governamentais e organizações socioambientais das
bacias dos rios Miranda e Apa. Como resultado visível houve a ampliação contínua do número de atores envolvidos em processos de difusão de informações e
formação em Educação Ambiental Popular.
Vários desaﬁos são permanentes como a busca de uma arquitetura de capilaridade, especialmente da diversidade territorial, do contexto ambiental,
sociocultural e, consequentemente, socioeconômico da região. Cada participante da formação se transforma em multiplicador de informações e formações junto
a seus públicos.
O Coletivo Educador Cidema foi concebido para ser desenvolvido de forma contínua com o envolvimento permanente e progressivo das comunidades locais.
Um dos diferenciais da proposta é que as articulações e intervenções nos municípios, ou atividades da formação, precisam da participação da própria
população local, para identiﬁcar necessidades, problemas e alternativas de melhoria de qualidade de vida com a Educação Ambiental.
Destaca-se, conforme Veiga (1998), que a reﬂexão norteadora do Projeto Político-Pedagógico (PPP) exige uma reﬂexão profunda acerca da concepção de
educação e uma consciência crítica da relação entre a sociedade e sua atuação. Portanto, ele deve garantir a participação efetiva dos sujeitos envolvidos. Desta
forma, o PPP do Coletivo Educador Cidema foi elaborado a partir das demandas identiﬁcadas pelos educadores ambientais dos municípios das bacias dos rios
Miranda e Apa, em encontros de articulação e formação do projeto.
Em 2008 as formações são oferecidas em cardápios com opções de oﬁcinas, cursos, palestras e intervenções. Com duração mínima de 180 horas (presenciais e
à distância para as intervenções locais), o curso tem certiﬁcação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
Utilizando-se da metodologia do Programa Nacional de Formação de Educadores Ambientais (ProFEA), do Ministério do Meio Ambiente, o Coletivo Educador
Cidema selecionou e formou 104 educadores (quatro de cada município do Apa e Miranda), dando-lhes a responsabilidade de formar pelo menos outras quatro
pessoas de suas comunidades (processo de intervenção).
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Assim, foram envolvidas diretamente 520 alunos. Indiretamente centenas de pessoas foram beneﬁciadas com as ações de Educação Ambiental promovidas
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pelo programa e seus estudantes.
Além de aulas de educação ambiental, a formação do Coletivo Educador Cidema disponibiliza aos alunos noções de comunicação popular ou educomunicação,
incentivando o uso de ferramentas e tecnologias de informação para fortalecer as ações locais de cada estudante. Como complemento, foram produzidas oito
edições do Boletim Coletivo, um informativo impresso e com versão on-line, além de site na internet e outros materiais de apoio pedagógico.
Os segmentos beneﬁciados com a formação são:
Comunidade escolar - para apoio e fortalecimento das COM-VIDAs (Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas) e de outros projetos e
ações deste público.
Administração pública - para incentivar a adequação da legislação, visando a organização de secretarias municipais, gerências, departamentos, conselhos,
fundos e outros coletivos.
Agentes e lideranças comunitárias - para promover a participação em coletivos locais de saúde, educação, meio ambiente, planejamento, entre outros.

Catadores de recicláveis - para dar suporte com informações, conhecimentos e mecanismos para a organização de cooperativas e/ou associações.
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