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Constituição de 1988/Legislação: Instrumentos voltados para o 
fortalecimento da Participação em Processos Decisórios

PARTICIPAÇÃO  E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Brasil Fragilidade na Cultura de Participação 

Transparência

Acesso á Informação

Prestação de Contas



CONTROLE INSTITUCIONAL 

• Interno (Administração, Controladorias) 

• Externo (Poder Judiciário, Poder Legislativo, Polícia 
Judiciária, Tribunal de Contas, Ministério Público)



•Por meio da participação na gestão pública, os cidadãos 
podem intervir na tomada da decisão administrativa e, ao 
mesmo tempo, podem exercer controle sobre a ação do 
Estado, exigindo que o gestor público preste contas de sua 
atuação.



Controle Social 
de Iniciativa da 

Sociedade

Controle Social 
de iniciativa do 

Ente Público 



Controle Social de Iniciativa do Ente Público



Controle Social de Iniciativa da Sociedade





PRINC ÍPIOS DO F ONAS C .CBH 
MOBILIZAÇÃO E PARTIC IPAÇÃO S OC IAL PARA 

G ES TÃO DOS  REC URS OS  HÍDRIC OS

Bases conceituais e pedagógicas para formação, capacitação e mobilização social para gestão dos recursos hídricos, abril de 2016 (material desenvolvido a partir da experiência na Bacia Hidrográfica do rio Maranhão – afluente 

rio Paraopeba/MG) . 

http://fonasc-cbh.org.br/?attachment_id=15816

Acesso à Água é Direito 
Fundamental

Mobilização Social tem íntima 
relação com a construção da 

cidadania e gestão democrática 
do Estado

Acesso à Água 

como fator de 
desenvolvimento da 

Democracia Participativa 

Mobilização Social é Processo 
Emancipador

Mobilização Social fortalece as 
ações de desenvolvimento local 

sustentável e integrado

Propõe-se a implementação do 
processo de mobilização social 

articulado com a Educação 
Ambiental

http://fonasc-cbh.org.br/?attachment_id=15816


P RI N CÍ P I OS  D O F ON AS C . CB H  
M OB I L I Z AÇÃO E PARTI CI PAÇÃO S OCI AL  PARA 

GES TÃO D OS  RECURS OS  H Í D RI COS

Bases conceituais e pedagógicas para formação, capacitação e mobilização social para gestão dos recursos hídricos, abril de 2016 (material desenvolvido a partir da experiência na Bacia Hidrográfica do rio Maranhão – afluente 

rio Paraopeba/MG) . 

http://fonasc-cbh.org.br/?attachment_id=15816

Toda ação entendida como “mobilização social“ tem profundo papel pedagógico

Entende-se o “conflito“ como parte integrante do processo da negociação e de solução 
dos problemas, da legitimação das instâncias de decisão e da gestão dos recursos 

hídricos do nível local até o nacional

Evita-se a hegemonia de grupos em função do controle da informação, a hegemonia dos 
técnicos sobre o saber social, possibilitando um processo de interlocução permanente 

sobre a gestão dos Recursos Hídricos no âmbito do Comitê de Bacia

Ampliam-se os espaços de exercício da cidadania, disponibilizando novas referências 
políticas ao cidadão e democratizando as estâncias do poder público 

http://fonasc-cbh.org.br/?attachment_id=15816


Todos os segmentos do Comitê estariam participando e contribuindo em iguais

condições?

Existem diferenças que dificultam os diálogos no Comitê ( diferenças de poder

econômico, de conhecimento técnico científico, de eloqüência na fala e no poder de

argumentação ) ?

O Direito à informação em linguagem acessível está garantido? O Direito à informação

em plataformas virtuais acessíveis está garantido? O Direito à informação em diferentes

formas de representação dessa informação (não apenas em linguagem científica) está

garantido?

Refletindo sobre a Participação e Mobilização Social nos CBHs

Sugestões de questões para Diálogos de Saberes e Experiências



A participação pode se dar em diferentes dimensões : formulação, avaliação,

acompanhamento,decisão.A equidade está presente em todas ?

O Comitê vem organizando ações de formação técnica dos membros das comunidades ?

A Inclusão Social vem sendo realizada nas ações do Comitê?

Refletindo sobre a Participação e Mobilização Social nos CBHs

Sugestões de questões para Diálogos de Saberes e Experiências


