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RESUMO 
 
As estratégicas adotadas pelos assistentes sociais para a 
mobilização e gestão do Projeto de instalação do Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró aborda a efetivação 
das atividades de intervenção junto aos 52 municípios que 
compõem a bacia hidrográfica (na nascente, meio curso e foz). 
Os sujeitos foram os usuários de recursos hídricos, 
fortalecendo a importância da participação da Sociedade Civil 
e Poderes Públicos na gestão dos recursos hídricos. Vários 
foram os desafios em nível teórico/metodológico para 
transformar um processo preestabelecido em capacidade na 
garantia da participação dos usuários de RH em meio a 
interesses divergentes com equidade. 

 
Palavras-chave: Política de Recursos Hídricos. Mobilização 
social. Gestão de Projetos 
 
ABSTRACT 
The strategies adopted by social workers to conduct the 
mobilization and management of the Apodi/Mossoró River 
Basin Committee installation Project approach the 
effectiveness of intervention activities in the 52 cities of the 
Apodi/Mossoró watershed, from its source to its mouth. The 
people researched were users of water resources, and they 
focused about the involvement of public authorities and civil 
society in the management of water resources. There were 
several challenges both in theoretical/methodological level to 
transform a pre-established process in the capacity to ensure 
users' participation among conflicting interests. 
 
Keywords: Water Resources Policy. Social mobilization. 
Project Management 
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1. INTRODUÇÃO 

A discussão acerca das estratégicas adotadas para a efetivação do processo de 

mobilização e gestão do Projeto de instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi/Mossoró é fruto de um processo seletivo que teve como proponente o Centro de 

Estudos e Pesquisas do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional do Semiárido 

(CEMAD). A proposta titulada “Serviços de mobilização social com vistas à implantação do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró (CBH)”, Estado do Rio Grande do 

Norte, concorreu a Modalidade Shopping Nacional (nº. 001/2012), Acordo de Empréstimo nº. 

7.488 – BR (Bird5 e Créditos da AID), edital nº. 001/2012/SEMARH (Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte)/PSP (Programa de Desenvolvimento Sustentável e Convivência com o Semiárido 

Potiguar). Assim, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/CEMAD oficializou a 

relação contratual para a prestação de serviços tendo demandante o governo do Estado do 

Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos (SEMARH).  

 

2. RECURSOS HÍDRICOS, NORMATIZAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO 

Para a efetivação deste processo interventivo tivemos dois momentos distintos, 

porém, interligados que foi o de investigação e o de intervenção. Para tal, buscamos 

apreender a temática a partir do viés de política pública, normatizada e impactante na vida 

cotidiana dos entes federados. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20, inciso III, 

define que se constituem bens da União:  

 

os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 
fluviais (1988,  p.28) .  

 

A Constituição em seu artigo 26, inciso I, inclui “as águas superficiais ou 

subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, 

as decorrentes de obras da União” (idem.p.33).  Nesse contexto tivemos como parâmetro a 

Política e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, Lei nº. 9.433, de 08 

de janeiro de 1997, bem como a Lei Estadual nº. 6.908, de 01 de julho de 1996, que 

regulamenta a Política Estadual de Recursos Hídricos. O Estado do Rio Grande do Norte 
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aprovou sua política antes da lei nacional o que afere um status de vanguarda na área. 

De acordo com a Lei nº 9.433, artigo 1º, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

 

I. A água é um bem de domínio público; 
II. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais; 

IV. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 
V. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da política nacional 

de recursos hídricos e atuação do sistema nacional de gerenciamento de recursos 
hídricos; 

VI. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação 
do Poder Público, dos usuários e das comunidades. (1996, p.1). 

 

Esta lei institui e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH), que tem os seguintes objetivos: coordenar a gestão integrada das 

águas; arbitrar conflitos pelo uso da água; implementar a Política Nacional de Recursos 

Hídricos; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos 

hídricos e promover a cobrança pelo uso da água. Integram esse sistema: o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos; Agência Nacional de Águas; Comitês de Bacias 

Hidrográficas; Conselhos Estaduais e do Distrito Federal; Órgãos Gestores Estaduais; 

Agências de Água ou de Bacia, sendo que está só poderá ser instalada se comprovada a 

sua sustentabilidade financeira (PNRH,1996). 

A Lei Estadual nº. 6.908 que regulamenta a Política Estadual de Recursos 

Hídricos institui o sistema estadual através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 

CONERH; a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, o 

Instituto de Gestão das Águas do RN – IGARN e os Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Enquanto a Secretaria de Recursos Hídricos tem a seguinte estrutura organizacional: 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA); Companhia das Águas 

do Rio Grande do Norte (CAERN) e o Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN), sendo 

a CAERN usuária dos Recursos Hídricos e o IGARN parte integrante do sistema de gestão, 

conforme Termo de Referência, conforme contrato nº. 010/2012 – SEMARH/PSP, enquanto 

parte integrante do Programa de Desenvolvimento Sustentável e Convivência com o 

Semiárido Potiguar /PSP.  

O projeto teve como indicativo a fase preparatória para a elaboração do Plano 

Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) de Bacias Hidrográficas enquanto instrumento das 

políticas de recursos hídricos em nível nacional e estadual. Na Resolução nº. 17, de 29 de 

maio de 2001, são definidos os conteúdos mínimos para PRH, dentre estas a elaboração do 

DRH, no caso da bacia hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró. De acordo com a Resolução nº 
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02, de 15 de dezembro de 2003, que regulamenta a instalação de Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBH) no Estado do Rio Grande do Norte.  

A legislação estadual visa adequar à gestão dos RH as diversidades, e 

especificidades referentes à gestão de rios intermitentes e rios perenes, por terem 

regulamentações específicas. Frente a esta diversidade o Estado do RN tem instituído 

14 bacias hidrográficas e duas faixas de escoamento difuso. A Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi/Mossoró é a segunda maior bacia do RN, com 210 km de extensão. O rio 

Apodi/Mossoró nasce no município de Luiz Gomes, na Serra de Luiz Gomes, passa 

pelos municípios da Chapada do Apodi, banha a cidade de Mossoró e deságua no 

Oceano Atlântico. Esta bacia é composta por 52 municípios
6
, sendo 43 municípios 

totalmente inseridos na bacia e nove parcialmente inseridos na bacia hidrográfica, duas 

barragens (Santa Cruz e a de Umari), mas duas sub-bacias difusas. 

 

FIGURA 01 – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI/MOSSORÓ7 

                                                           
6 Assu, Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Apodi, Areia Branca, Baraúna, 

Campo Grande, Caraúbas, Cel. João Pessoa, Dr. Severiano, Encanto, Felipe Guerra, Francisco 
Dantas, Frutuoso Gomes, Gov. Dix-Sept Rosado, Grossos, Itaú, Janduís, João Dias, José da Penha, 
Lucrecia, Luiz Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Mossoró, Olho 
D´água dos Borges, Paraná, Paraú, Patu, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, 
Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, 
São Miguel, Serra do Mel, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Taboleiro Grande, Tenente Ananias, 
Umarizal, Upanema, Venha ver, Viçosa 
7
 FONTE SEMARH (2012) 
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É notório que 52 municípios, embora sejam caracterizados como pequeno, 

médio e grande porte, a primeira caracterização é maioria e sofre a ação degradante 

dos municípios maiores. No geral são municípios pequenos e precisam garantir 

representatividade no comitê, pois no geral sobrevivem da agricultura, que cultivam 

culturas de subsistência, características da agricultura familiar, portanto consumidores 

de água em proporções diferentes de agricultores de grande escala, em nível 

empresarial. A diversidade de usuários e usos dos recursos hídricos (agricultura, pesca, 

fábricas, entre outras) gera conflitos, dos quais podemos destacar a partir de estudos 

realizados pela SEMARH (2012) a existência de insuficiência hídrica, agravada com a 

ausência de chuva dos últimos três anos; deterioração da qualidade das águas 

provocadas pelo lançamento de esgotos domésticos e industriais sem tratamento 

adequado o que tem gerado um aumento de materiais pesados no rio, tornando-se 

impróprio ao consumo humano; conflitos entre setores de irrigação e abastecimento 

público, incluindo-se a aprovação de projetos de irrigação sem a condição adequada e 

de garantia de abastecimento; desmatamento da mata ciliar; assoreamento, enfim 

inúmeras problemáticas poderiam ser citadas e que requerem ações imediatas do poder 

público, assim como amplo sistema de fiscalização a fim de garantir a efetivação da 

legislação. 
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Todavia a normatização não é suficiente para garantir a gestão adequada 

dos recursos hídricos. É preciso envolver a população usuária desses recursos a ter 

sentimento de pertencimento a esta realidade, cada um com responsabilidades para 

com a preservação e conservação desses recursos. Em meio a esta problemática a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) através do Projeto de instalação 

do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró fruto de um processo seletivo que 

teve como proponente o Centro de Estudos e Pesquisa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Regional do Semiárido (CEMAD), iniciamos um processo investigativo e 

interventivo em que a meta seria mobilizar os usuários de recursos hídricos no entorno desta 

bacia hidrográfica a participarem do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró 

(CBH). O estado do Rio Grande do Norte concorreu na Modalidade Shopping Nacional (nº. 

001/2012), Acordo de Empréstimo nº. 7.488 – BR (Bird8 e Créditos da AID), edital nº. 

001/2012/SEMARH (Secretaria de Estado do Meio ambiente e dos Recursos Hídricos do 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte)/PSP (Programa de Desenvolvimento 

Sustentável e Convivência com o Semiárido Potiguar).  

Assim, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/CEMAD oficializou a 

relação contratual para a prestação de serviços tendo demandante o governo do Estado do 

Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos (SEMARH) 

iniciando a sistematização das ações de aproximação da realidade e intervenção mediante a 

prática da mobilização social, cujo processo será abordado a seguir. 

 

2.1 Mobilização e estratégia de instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 
Apodi/Mossoró. 

Para darmos início ao processo de mobilização social formamos uma equipe 

de trabalho em que a interdisciplinaridade fosse uma exigência, compondo esta equipe 

estavam profissionais recém-formados, dos cursos de Serviço Social, Gestão Ambiental, 

Ciências Sociais, Historia e comunicação. Nesse contexto, realizamos alguns 

procedimentos considerados imprescindíveis. Dentre estes iniciamos a leitura das leis 

regulamentam os recursos hídricos em nível nacional e estadual. Após este processo 

realizamos oficina de nivelamento, momento em que planejamos as ações a serem 

desenvolvidas pela equipe nos 52 municípios. Estrategicamente dividimos os municípios 

em três grandes grupos, o primeiro compreende os municípios que compõem a 

nascente do rio Apodi/Mossoró, outro do meio curso e o outro da foz.  
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Embora o planejamento seja efetivado coletivamente tínhamos um processo 

sistemático que possibilitava planejar, monitorar e avaliar as atividades a cada quinze 

dias, evitando atrasos no cronograma de execução desse processo, o qual tinha uma 

previsão de um ano para sua efetivação. O foco de atuação dos mobilizadores sociais 

era a realização de visitas, em cada um dos municípios, identificando os sujeitos que 

podem compor o CBH, divididos entre Usuários em suas diversas modalidades 

(indústria, saneamento, irrigação, dessedentação animal, aqüicultura, pesca e 

mineração), organizações da Sociedade Civil com atuação na bacia e Poder público 

municipal. Nessas visitas, os mobilizadores esclareciam aos sujeitos envolvidos a 

realização das reuniões de nivelamento, as plenárias e a eleição dos candidatos a 

conselheiro, e consequentemente a plenária de instalação do CBH.  

Em meio a esse contexto percebemos que a discussão acerca da política de 

recursos hídricos não pode ficar a margem das políticas de desenvolvimento territorial, 

principalmente as que compõem o Programa Território da Cidadania (PTC)9. O referido 

programa tem se tornado um desafio para a gestão pública por exigir mudanças de atitudes 

frente ao enfrentamento às questões sociais, principalmente as que requerem uso de 

recursos hídricos. Embora integralizem 27 ministérios, as políticas de desenvolvimento 

territorial não se encontram associadas, nem articuladas, apesar de ser um trabalho que 

envolve três territórios sem nenhuma vinculação até o momento com a efetivação do Plano 

de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável (PDTRS).  

Tal conjuntura demonstra a fragilização das políticas públicas e 

desconhecimento por parte dos gestores municipais, o que não afere a estes a condição de  

mau ou bom, é preciso identificar ao longo do processo as fragilidades e corrigi-las, e não 

negá-las (TENDLER, 1998).  Lembramos que em meio a esse contexto, os municípios além 

de ter que pensar os recursos hídricos para além da perspectiva municipal, tem nos 

resíduos sólidos, dois problemas distintos, mas interligados, dada a sua complexidade que 

tem como centralidade as formas de consumo, as fragilidades de gestão, a ausência de 

políticas públicas de fiscalização, os órgãos de controle social não são atuantes a ponto de 

gerar impactos nas discussões e decisões em torno das questões ambientais. 

Atualmente esta bacia hidrográfica tem enfrentado muitos problemas com 

assoreamento, desmatamento de sua mata ciliar, além da identificação de esgotos 

residenciais e industriais, muito lixo residencial, entre outros como entulhos e outros 

materiais que poderiam fazer parte da coleta seletiva para a reciclagem ou reutilização. A 

                                                           
9
 Plano de Desenvolvimento Territorial correspondente aos governos do Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003/2006 e 2007/2010), criou-se o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 
Territórios Rurais (PRONAT) e o Programa Território da Cidadania (PTC), em 2008. 
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poluição do rio Apodi/Mossoró é um fato e vem se agravando nos municípios de maior 

concentração populacional, como é o caso de Pau dos Ferros, Apodi, Mossoró e Areia 

Branca. As causas nem sempre estão atreladas a concentração populacional, um exemplo 

desta é o Município de Luís Gomes, onde se localiza a nascente do rio, que apesar de não 

ter uma população muito numerosa, visto que é um município de pequeno porte, a ação do 

homem tem provocado danos à natureza, em nome de um possível desenvolvimento 

econômico a partir do turismo. Em decorrência desmatou-se a nascente do rio, uma ação 

comandada pelo poder público. Este é exemplo de algumas problemáticas a ser enfrentada 

pelo comitê, além de outras referentes a apropriação indevida dos recursos hídricos, onde a 

cerca pode ser um problema para a sede e não há ausência de água. 

Diante do exposto passamos a estruturar as estratégias de mobilização social a 

ser desenvolvidas por uma equipe de seis profissionais graduados em gestão ambiental, 

dois professores um biólogo/agrônomo e uma assistente social. A equipe em sua maioria 

composta de doutores e mestres com amplo conhecimento da região, haja vista ter 

participado de outro projeto em que foi elaborado o diagnóstico socioambiental do rio 

Apodi/Mossoró, muito embora este último tenha envolvido outros professores da UERN, que 

não participaram desta proposta de mobilização. Sendo assim, faz-se necessário um maior 

detalhamento de como esta ação se efetivou. 

Portanto, esse arranjo institucional, entre e intermunicípio, se tornou a estratégia 

para o enfrentamento dessa problemática, procurando articular a discussão em torno do 

colegiado do território, que tem a incumbência de através de seus pares administrarem as 

problemáticas locais, sem perder o foco no global. A interdisciplinaridade sem dúvida foi um 

desafio, implicou em superar relações individuais em função do coletivo, planejando 

sistematicamente as ações a partir de um projeto ético político, em que as estratégicas 

adotadas viabilizassem a efetivação da mobilização e gestão do Projeto de instalação do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró de forma igualitária entre os 52 

municípios que compõem a bacia hidrográfica (na nascente, meio curso e foz). Os sujeitos 

foram os usuários de recursos hídricos, focalizando a importância da participação da 

sociedade civil e poderes públicos na gestão dos recursos hídricos porque enquanto bem 

público, possui valor econômico, e como tal é alvo de disputa a ponto de se tornar 

conflitante, a ponto de requerer a intervenção de uma instância deliberativa, onde a 

valorização seja em função da equidade, uso consciente e equitativo.  

Vários foram os desafios em nível teórico/metodológico para transformar um 

processo preestabelecido em capacidade na garantia da participação dos usuários, 

independente de ser pequeno ou grande usuário. A inclusão social e desenvolvimento são 

relações que nem sempre caminham juntas. Há um processo de distanciamento no que 
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compete a participação da população na gestão dos RH, a capacidade instalada desses 

municípios que nem sempre são favoráveis, assim como dependem de questões climáticas, 

de políticas públicas que garantam a preservação e conservação dos bens naturais. No 

geral de medidas político-administrativas que de um lado impulsione a capacidade de 

desenvolvimento e proteja os mananciais, os reservatórios, que garantam qualidade das 

águas, enfim, muitos são os desafios em nível de município, visto que outras políticas 

encontram-se instalada na região, como o Programa Territórios da Cidadania do Alto 

Oeste10, Sertão do Apodi11 e Açu/Mossoró12. 

 Após a fase seletiva para a formação da equipe de mobilizadores passamos a 

efetivar algumas estratégias metodológicas em que o planejamento participativo se 

constituiu uma função político administrativa de gestão do projeto, a qual foi estruturada a 

partir de algumas medidas socializadora de conhecimentos e práticas, buscando o diálogo 

entre saberes a partir da perspectiva interdisciplinar, cujo contexto gerou o sentimento de 

pertencimento, compromisso e responsabilidade para com a efetividade do projeto.  

Metodologicamente o processo de mobilização contou com visitas in loco aos 52 

municípios fazendo busca ativa a usuários de água, identificando lideranças nos municípios, 

sejam estes ligados ao poder público ou não, ou representante da sociedade civil.  

 

2.1.1 Processo de mobilização e gestão do projeto 

O processo teve início com a seleção da equipe de mobilizadores um 

coordenador e seis mobilizadores. Para tal, tivemos como eixo norteador a compreensão de 

que a mobilização é um ato socioeducativo que precisa ter propósito maior que apenas 

reunir pessoas em torno de algo, a razão ou motivo não pode ser mascarado ou 

desconhecido, a transparência deve ser fundamental no processo. Assim, adotamos como 

ponto de partida a compreensão de que   

 

a mobilização ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade, uma sociedade 
decide e age com um objetivo comum, buscando, cotidianamente, os resultados 
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 Território Alto Oeste refere-se a circunscrição territorial composta por trinta municípios, cujos 
membros são: Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antonio Martins, Coronel João Pessoa, Doutor 
Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, João Dias, José da Penha, Luis Gomes, 
Lucrécia, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Pau dos Ferros, Paraná, Pilões, Portalegre, Riacho 
da Cruz, Rafael Fernandes, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha dos 
Pintos, Tenente Ananias, Taboleiro Grande, Venha Ver e Viçosa. (PDTRS, 2010). 
11

 Território Sertão do Apodi refere-se à circunscrição territorial composta por dezessete municípios, 
cujos membros são: Apodi, Campo Grande, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, 
Itaú, Janduís, Messias Targino, Olho D’Água dos Borges, Paraú, Patú, Rafael Godeiro, Rodolfo 
Fernandes, Severiano Melo, Triunfo Potiguar, Umarizal e Upanema. 
12

 Açu-Mossoró - Assú, Alto do Rodrigues, Areia Branca, Baraúna, Carnaubais, Grossos, Itajá, 
Ipanguaçu, Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, São Rafael, Serra do Mel.  
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desejados por todos. Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um 
propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhados. (...) A 
mobilização não se confunde com propaganda ou divulgação, mas exige ações de 
comunicação no seu sentido amplo, enquanto processo de compartilhamento de 
discurso, visões e informações (2004,p.5). 

 

A seleção dos candidatos aconteceu mediante a análise de currículo entre os 

profissionais da área de gestão ambiental ou de áreas afins que se encontram vinculados a 

práticas de pesquisa e extensão em comunidades ou em temáticas relacionadas a meio 

ambiente e recursos hídricos. Os critérios de seleção foram: experiência na área; ser 

extensionista ou pesquisador; se identificar com a temática e o trabalho de mobilização 

social; participar da capacitação para mobilizadores sociais e disponibilidade para viagens. 

Na capacitação desta equipe a equipe de técnicos da SEMARH e da Agência Nacional de 

Águas (ANA) apresentaram as competências de cada instituição, as legislações que 

regulamentam os recursos hídricos em nível nacional e estadual; as ações e procedimentos 

a serem desenvolvidos pela equipe de mobilizadores, prazos e produtos a serem elaborados 

a partir de cada etapa. Entre essas etapas destacamos: mobilização social para constituição 

do CBH e preparação de relatórios de atividades de mobilização; realizações de encontros 

regionais de mobilização; mobilização social para inscrição ao processo eleitoral do CBH 

Apodi-Mossoró; realizações de reuniões plenárias; realização de 01 (uma) Assembleia Geral 

de instalação e posse dos membros e eleição da diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Apodi-Mossoró e realização de oficina de planejamento das atividades do Comitê.  

As ações previstas pelo termo de referência desafiaram a equipe em adequar as 

atividades ao tempo, assim como garantir a qualidade das atividades. Em função da 

realização destas inicialmente a equipe de mobilizadores sociais teve como incumbência 

fazer busca ativa de usuários de recursos hídricos, sociedade civil e instituições do poder 

público. A busca por esses sujeitos não foi algo fácil, porém tínhamos muitos desafios, 

dentre estes de cunho operacional, como transporte, disponibilidade da equipe para fazer as 

viagens, disponibilidade dos sujeitos em receber a equipe e se dispor a participar do 

processo. Notoriamente, sabe-se que a descrença nas ações do poder público é um fato, o 

momento de realização deste projeto não foi dos melhores, em função do período eleitoral 

para prefeitos e vereadores, que em sua maioria, estavam em pleno processo de campanha, 

além do fato de não sendo prioridade comprometeríamos a instalação do comitê. 

Durante este processo informávamos aos sujeitos acerca do processo de 

instalação do CBH, da importância do Comitê para a gestão de recursos hídricos na Bacia e 

da importância da participação nos eventos previstos.  Concomitantemente, fizemos a busca 

ativa cadastrando-os através de formulário contendo informações pessoais e tipo de uso dos 

recursos hídricos. Essas informações se constituem insumo para atuação dos mobilizadores 
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e para a preparação do relatório de atividade de mobilização. 

O diferencial dessa proposta compreende a metodologia participativa no 

planejamento e execução das ações, visto que as ações com os sujeitos eram muito mais 

de acessibilidade a informação do que um trabalho interventivo, por isso ficou voltado ao 

alerta acerca da necessidade de participar do pleito, as responsabilidades para com a 

gestão dos recursos hídricos. Mesmo assim, a mobilização social se constitui numa ação 

eventual e um processo de construção da cidadania e da democracia, em que as pessoas 

tenham a sua participação e envolvimento garantido e assegurado.  Os objetivos que 

impulsionam a mobilização tinham um curto prazo porém a sua abrangência era de médio e 

longo prazo evitando assim a desmobilização pós processo de instalação do comitê.  Sendo 

assim, entendemos que a mobilização afere movimento, envolvimento, atitude já que todos 

sabem o porquê estão fazendo parte do processo de mudança ou de reivindicação, visto 

que pode ser desencadeada a partir de uma indignação, enfim, a mobilização reforça a 

cultura da adesão e da participação. 

Além desse processo, realizamos 03 (três) Encontros Regionais. Esses 

Encontros Regionais de Mobilização ocorreram em cada uma das cidades estabelecidas 

como sedes regionais: um em Mossoró, outro em Apodi e o último em Pau dos Ferros. 

Esses encontros foram realizados, aproximadamente, 01 (um) mês após o início das 

atividades de mobilização. Foram encontros onde o público foi informado sobre aspectos da 

legislação de recursos hídricos e do processo de instalação do Comitê e das possibilidades 

abertas pelo Comitê no que se refere à Gestão Participativa de Recursos Hídricos na bacia. 

Mobilização Social para inscrição ao processo eleitoral do CBH Apodi-Mossoró 

Com base nos dados colhidos pela equipe de mobilização através de 

preenchimento de formulário, bem como do levantamento do público participante dos 

encontros regionais, que tinham como objetivo coletar a documentação necessária à 

habilitação destes interessados em participar do comitê. Essa documentação foi entregue à 

comissão eleitoral para validação. Para tal foram realizados alguns encaminhamentos, tais 

como definição de datas, estratégias, documentos, ver pessoas estratégicas nas 

comunidades, sindicatos, prefeitos/secretários, entre outras, funcionamento das urnas 

concomitante (3 dias), para garantir a simultaneidade do processo eleitoral, um dia para 

sociedade civil, um dia para governo municipal e um dia para usuário. 

Organizamos também a realização de 03 (três) Reuniões Plenárias Setoriais, 

com 01 (um) dia de duração cada, sendo 01 (uma) na cidade de Pau dos Ferros, 01 (uma) 

na cidade de Apodi e 01 (uma) na cidade de Mossoró. A realização desses encontros 

objetivou a eleição de representantes dos diversos setores participantes do CBH pelos seus 

pares. As plenárias setoriais ocorreram após o período de inscrições e habilitação. Para 
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participação na plenária era necessário que o interessado estivesse devidamente inscrito e 

habilitado para o processo eleitoral. 

A última etapa foi constituída da Assembleia Geral de instalação e posse dos 

membros. Após a cerimônia de posse, os membros eleitos, titulares e suplentes, 

participaram da Oficina de Planejamento com o objetivo de estabelecer metas de atuação do 

CBH. A representatividade dos municípios foi a mais expressiva possível. A sua composição 

ocorreu com a preocupação em garantir a participação de todos, é tanto que entre suplentes 

e titulares representantes do setor público, não houve sobreposição de municípios, 

ampliando a representatividade para a nascente, meio curso e foz. Logo em seguida houve 

a primeira Assembleia desse comitê na qual os membros elegeram sua primeira diretoria 

eleita, consolidando assim as ações que deram origem ao processo de mobilização aqui 

abordado. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização do processo de formação, treinamento e seleção da equipe de 

mobilizadores sociais tornou-se o diferencial dessa proposta, haja vista a mesma 

compreender uma metodologia participativa no processo de planejamento das ações, ao 

mesmo tempo em que tem por base o compromisso social da Universidade mediante a 

valorização dos princípios de dialogicidade e contextualização ao semiárido. A mobilização 

social se constituiu numa ação eventual e um processo de construção da cidadania e da 

democracia, em que as pessoas tenham a sua participação e envolvimento garantido e 

assegurado.    

Sendo assim, reforçamos o entendimento de que a mobilização afere 

movimento, envolvimento, atitude já que todos sabiam o motivo pelo qual estavam fazendo 

parte do processo de mudança, reforçando a cultura da adesão e da participação. Portanto, 

concluiu-se que neste processo de mobilização foi necessário a atuação de pessoas 

comunicativas, que se expressassem bem e que tivessem a capacidade de mobilizador;  o 

segredo no processo de mobilização estava na estratégia de como seriam realizadas as 

visitas, no tempo, no tipo de conversa e na abordagem que utilizamos em cada município; 

tivemos apoio da Diretoria Provisória do Comitê, bem como dos grupos de apoio ao longo 

da bacia; identificamos as possíveis instituições e usuários que poderiam se inscrever e 

serem habilitadas; convidamos e visitamos todos os candidatos à prefeitura a fim de 

convidá-los as assembleias; reservamos locais para os encontros regionais, plenárias e 

posse; todos os municípios têm fórum de políticas públicas, foi possível também procurar os 

sindicatos, procurar as rádios e jornais; definiu-se o local de funcionamento, logística, 

divulgação, alimentação, deslocamento da equipe e participantes da sociedade civil – como 
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fazer o repasse e prestação de contas; hospedagem além de outras ações. 

Sem dúvida a estratégia de escolher polos para a realização das ações facilitou 

o processo visto que nessas localidades, a UERN tem a preocupação com ações de cunho 

extensionista de qualidade, visto que é necessário efetivar o compromisso social da UERN, 

bem como a difusão dos instrumentos de gestão que compreende o Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró, um importante instrumento 

de política de recursos hídricos na esfera federal e estadual quanto à gestão, uso, 

conservação e proteção dos recursos hídricos e que tem como desafio a busca de objetivos 

de qualidade e quantidade de água na Bacia Hidrográfica para propor ações escalonadas 

em modelo de gerenciamento integrado de recursos hídricos de bacia, sob a ótica do 

desenvolvimento sustentável. 
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