
Especialistas discutiram sobre as expectativas e os desafios  da

educação ambiental na recuperação dos cursos d’água

O encerramento do II Encontro do Pró Mananciais, na última quinta-feira

(06/12), em Belo Horizonte, foi marcado pelas discussões acerca da educação

ambiental  e  a  mobilização  social.  O  biólogo  e  professor  da  Universidade

Federal  de São Paulo,  Marcos Sorrentino e a bióloga e diretora técnica da

Nativa Socioambiental e consultora na área de educação ambiental e de meio

ambiente na Itaipu Binacional, Patrícia Garcia da Silva Carvalho, abordaram

sobre  a  importância  da  participação  coletiva  para  o  desenvolvimento  da

educação ambiental em todo o país. 

“O relacionamento interpessoal é fundamental na consolidação de uma

educação  ambiental  eficaz.  A  conscientização  ambiental  irá  transformar  a

realidade dos mananciais de nossos municípios, mas somente por meio da

construção  de  relacionamentos  sólidos,  do  cuidado  e  da  abordagem  em

conjunto”, ressaltou Sorrentino. 

Já Patrícia Garcia compartilhou as experiências e resultados alcançados

com a execução do programa Cultivando Água Boa. “É importante que cada

Colmeia  elabore  um  cardápio  de  informações  para  qualificar  o  trabalho

realizado.  Não  apenas  informações  técnicas,  mas  sobre  desenvolvimento

humano, comunicação não violenta, comunicação verbal, empatia e escuta, por

exemplo,  pois  isso  faz  parte  do  nosso  papel  enquanto  educadores.  Nessa

lógica, o lúdico e a arte não devem ser menosprezados”, sugeriu. 



O evento contou apresentações musicais e intervenções teatrais com o

tema:  a  água,  finalizando  com uma mística  de troca  de mudas de plantas

nativas de diversas regiões do estado e destacando a relação entre terra, água

e natureza, enquanto recursos fundamentais para a vida. 

Encerrando  o  encontro,  a  presidente  da  Copasa,  Sinara  Meireles,

celebrou o empenho de todos os envolvidos na realização do evento. “Foram

três dias de um intenso compartilhamento de idéias e experiências. Para mim,

solidariedade é a palavra que define o Pró-Mananciais, porque é exatamente

isso  que  vemos  quando  as  pessoas  se  encontram  e  trocam  experiências,

saberes, afetos e apoio para vencer desafios”, afirmou. 

Gustavo  Gastão,  diretor-geral  da  Arsae  MG,  também  parabenizou  a

todos  pelo  sucesso  do  II  Encontro  do  Pró-Mananciais.  “Sabemos  que

precisamos preservar as matas, os solos, as águas, e assim nos motivamos a

discutir  e  acreditar  que tudo o  que vocês  escutaram aqui  vai  enriquecer  o

programa e juntos vamos fazer com que o Pró-Mananciais chegue em mais

municípios”, garantiu.

II Encontro Pró Mananciais

O  II  Encontro  Pró  Mananciais  reuniu  especialistas  em  preservação

hídrica  e meio ambiente,  além de aproximadamente  500 representantes  de

comunidades de 140 municípios do Estado, que integram o programa. Durante

o  evento,  os  participantes  trocaram experiências  em busca  de  conhecer  e

entender  as  realidades  e  as  estratégias  utilizadas  nos  outros  municípios

participantes do programa.



Programa Pró Mananciais

O Pró-Mananciais é responsável por mobilizar a comunidade e parceiros

estratégicos no engajamento para a proteção e conservação dos mananciais

utilizados pela Copasa para abastecimento público. O trabalho é realizado por

meio  do  cuidado  da  proteção  e  da  recuperação  das  águas,  desde  a  sua

nascente  até  a  captação.  O  programa  teve  início  em  dezembro  de  2016,

envolvendo 58 cidades. Em 2018, esse número saltou para 140. 

Para a implantação do Pró-Mananciais, a Copasa prioriza os municípios mais

impactados  pela  crise  hídrica  e  que  demandam  ações  emergenciais  de

conservação  das  águas.  Além  das  ações  de  sensibilização,  mobilização  e

educação ambiental, o programa valoriza o conhecimento e a experiência das

comunidades para construir coletivamente o sentimento de pertencimento da

população  à  microbacia  de  região  na  qual  está  inserida  e  o  consequente

engajamento na defesa das águas.


