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•Educação ambiental não é gestão ambiental

 

•Educação ambiental não é ensino de ciências:

Ecologia/Biologia/Geologia/Geografia ou aula de campo

•Educação ambiental não é oficina de reciclagem

•Educação ambiental não é só para crianças

•Educação ambiental não é só escolar

•Educação ambiental não é cada pessoa fazer a sua parte

O que NÃO é educação ambiental



O que é educação ambiental

•Educação ambiental é,  em sua

essência, um processo educativo, que

acontece na troca e no diálogo.

•Apesar da educação ambiental não

ser o mesmo que o ensino de ciências,

ela tampouco prescinde do

conhecimento, seja este científico ou

saberes tradicionais.



O que é educação ambiental

•Educação ambiental não está restrita à realização de oficinas, porém as

atividades em grupo favorecem a ética da coletividade e cooperação, e a

experiência da vivência compartilhada.

•Educação ambiental é para pessoas e grupos de todas as faixas etárias,

inclusive as crianças.

•Educação ambiental pode acontecer em diversos ambientes, dentro e fora

dos muros da escola, em bosques, praças.

•Educação ambiental é participativa e solidária,  e busca transformação.



A base nas normas do IBAMA

A educação ambiental no licenciamento

A Instrução Normativa nº2 /2012  estabelece diretrizes e

procedimentos de forma mais didática para a educação ambiental no

Licenciamento Federal

Guia para elaboração dos programas de educação ambiental no

licenciamento ambiental federal,  Ibama, 2019



O que é educação ambiental no licenciamento

“Educação ambiental,  no contexto do

licenciamento ambiental,  é um processo

educativo voltado à prevenção,

mitigação e/ou compensação dos

impactos sobre os grupos, indivíduos ou

segmentos sociais afetados direta e/ou

indiretamente por empreendimentos,

priorizando aqueles em situação de

vulnerabilidade socioambiental.”
 

Ibama 2019



O que é educação ambiental no licenciamento

“Sujeitos prioritários da ação educativa:

considerando as assimetrias

econômicas, sociais,  cognitivas e

organizativas entre os diferentes

grupos afetados por empreendimentos,

em processo de licenciamento

ambiental,  considera-se como sujeitos

prioritários da ação educativa os grupos

mais vulneráveis do ponto de vista

socioambiental.”
 

Ibama 2019



O que é educação ambiental no licenciamento

“Vulnerabilidade socioambiental:  condição de

destituição de direitos experimentada por

determinadas populações, que as predispõem

a maiores riscos e impactos advindos de

empreendimentos; insuficiência no acesso a

bens ambientais,  a serviços públicos e à

infraestrutura, maior grau de dependência

direta dos recursos naturais,  assim como

reduzido poder de intervenção na gestão

ambiental pública e o meio ambiente.”  

Ibama 2019



processos formativos

educomunicação - produção de conteúdo

pela comunidade

“Tem por objetivo promover a organização e

contribuir para a participação qualificada nos

processos decisórios sobre atividades que

afetam a qualidade de vida, a gestão

territorial e o meio ambiente.”

 

Ibama 2019

O que é educação ambiental no licenciamento



“Diagnóstico Socioambiental Participativo

(DSAP): resultado sistematizado da

aplicação de um conjunto de

procedimentos metodológicos

participativos capazes de coletar e

analisar dados primários entre grupos,

indivíduos ou segmentos sociais,  no

contexto da área de influência do

empreendimento identificado nos estudos

ambientais.”
 

Ibama 2019

O que é educação ambiental no licenciamento



Os principais objetivos do diagnóstico

participativo são: 

a -  identificar e caracterizar problemas

ambientais e conflitos que estejam

direta ou indiretamente relacionados a

impactos gerados por

empreendimentos;

 

Ibama 2019

O que é educação ambiental no licenciamento



b - identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos que não

estejam relacionados a impactos do empreendimento;

c -  identificar e caracterizar potencialidades socioambientais encontradas

nas localidades abrangidas pelo diagnóstico; 

d -  caracterizar os sujeitos prioritários da ação educativa; 

e -  identificar ações e projetos de educação ambiental não formal na área

de estudo; 

f -  identificar os potenciais parceiros para o desenvolvimento do projeto.”

 

Ibama 2019

O que é educação ambiental no licenciamento



atenção com o referencial teórico-metodológico usado em seu programa

“Programa de Educação Ambiental (PEA): conjunto de projetos

correspondente a diferentes linhas de ação que se articulam a partir de um

mesmo referencial teórico-metodológico para a promoção de processos

educativos voltados à viabilização, fomento e qualificação da participação

nos processos de licenciamento, de modo a promover o desenvolvimento da

gestão ambiental compartilhada, bem como a superação de conflitos

socioambientais”  

Ibama 2019

O que é educação ambiental no licenciamento



“Os projetos propostos pelo empreendedor, com base

nos resultados do DSAP, serão avaliados pelo Ibama

quanto à sua pertinência. 

O DSAP deve levar em conta os aspectos e demandas

significativas levantadas durante a(s) audiência(s)

pública(s) e os espaços constituídos para a participação

dos diferentes grupos de interesse no licenciamento em

foco. Outras demandas socioambientais identificadas

durante as reuniões públicas e vistorias podem ser

incluídas nos projetos propostos a partir do DSAP.”
 

Ibama 2019

O que é educação ambiental no licenciamento



O diálogo, a participação, o lugar de fala.

O diagnóstico precisa escutar as pessoas que vivem no local e

que têm o direito de trazer à mesa as suas falas.

A voz das comunidades - processos de educomunicação.

Não falar pela outra pessoa, mas escutar o que ela tem a

dizer.

Conduzir as reuniões de forma a favorecer as manifestações

de participantes.

A importância da participação - reuniões públicas



A importância da participação - sentidos atribuídos

O meio ambiente não significa a

mesma coisa para todas as

pessoas.

Cada pessoa, comunidade e grupo

atribui sentidos diferentes à

biodiversidade presente no

ambiente.

Isso ressalta a relevância do

diálogo e da participação.



A importância da participação - sentidos atribuídos

O diagnóstico propicia conhecer

os sentidos atribuídos, o que

ajuda a construção dos projetos

comuns.

O diagnóstico também é

fundamental para conhecer os

recursos disponíveis nas

comunidades, guiando assim as

escolhas de meios de interação.



A tecnologia não é um fim em

si mesma.



Na educação ambiental,  a

tecnologia é uma ferramenta

para melhorar a comunicação, o

aprendizado e o engajamento das

comunidades, gerando

transformação socioambiental.

O papel da Tecnologia



A tecnologia também é uma

ferramenta de gestão dos

processos educativos, gerando

dados para melhorar tomadas de

decisão no licenciamento.



A tecnologia é uma maneira de

atualizar processos de educação

ambiental para as tendências

atuais da sociedade, criando uma

relação mais próxima com as

comunidades.

O papel da Tecnologia



Potenciais da tecnologia na

educação ambiental no

licenciamento



Atender mais pessoas, mais

rápido sem aumentar o

investimento em recursos,

pessoas ou infraestrutura na

mesma proporção.

Exemplo: panfleto físico x

conteúdos digitais

Escalabilidade



Alcance

Territorial

Público jovem

Pessoas com deficiências

Exemplo: Apoiar a coleta de dados para o

diagnóstico socioambiental participativo



Acessibilidade

Atender as pessoas com deficiências -

grupo com vulnerabilidade

socioambiental e,  portanto, prioritário

no PEA.

Exemplo: conteúdos educativos em

Libras,  audiodescrição de imagens,

app com interface acessível.



Comunicação social

Avaliação contínua do PEA

Atualização do DSAP

Perfil  de público

Interação contínua com as comunidades



Dados e indicadores para relatórios

para o IBAMA e ESG

O uso da tecnologia pode facilitar a coleta

de dados e alimentação de tabelas de

indicadores, otimizando a elaboração de

relatórios.



Tendências que geram engajamento e relaciona a

imagem da empresa à inovação

-94% das residências brasileiras possuem celular 

-98,6% acessam a internet pelo calular

(IBGE, 2021).

FIGITAL = FÍSICO + DIGITAL 

 -Uma das principais tendências mundiais:  integração do

universo digital e físico em realidades mistas nas quais o

digital oferece experiências que repliquem a vivência no

mundo real,  principalmente pelo celular (Top 10 Global

Consumer Trends 2021. Euromonitor Internacional.

WESTBROOK; ANGUS, 2021).



A tecnologia vai substituir as pessoas?

A tecnologia apoia e otimiza o

trabalho de educadoras e

educadores ambientais.



Case de sucesso

O aplicativo BoRa Sanepar é um

Jogo onde as pessoas aprendem

de forma lúdica a importância

da água para a sustentabilidade

socioambiental do planeta.



Case de sucesso O aplicativo desenvolvido para a Sanepar possui os

seguintes diferenciais:

Contribui com a formação de crianças, jovens e

adultos sobre temas relacionados à

sustentabilidade com base nos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Apresenta o contexto socioambiental do Paraná de

forma leve, interativa e gamificada.

Amplia o acesso a pessoas com diferentes

deficiências aos temas e experiências relacionados à

sustentabilidade.

Atende escolas como ferramenta didática de forma

escalável.

Monitora e avalia o aprendizado do público.



Outras possibilidades em construção para uso do

app BoRa no licenciamento

Conteúdo sobre Cidades Sustentáveis e Inteligentes

para tomadores de decisão

Curso ESG para empresas em formato gamificado

escalável

Diagnóstico de sustentabilidade em propriedades

rurais de café

Integração do PEA ao PCS: conteúdo educativo +

notícias + pesquisas junto às comunidades
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