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INTRODUÇÃO 

 

Disseminar junto à comunidade local os conhecimentos e valores abordados na educação 

ambiental e fortalecer as capacidades individuais e coletivas para a elaboração de projetos ou ações 

que envolvam a comunidade na construção de uma relação mais harmoniosa com o ambiente a sua 

volta é de extrema importância. Uma das formas de atuar é oferecer oficinas e cursos de formação e 

atualização, dessa forma, é possível ampliar os subsídios metodológicos e pedagógicos dos 

educadores, fortalecer a visão sistêmica sobre a região onde atuam, promover reflexões sobre 

questões ambientais e sustentabilidade do bioma. Embora a qualificação de multiplicadores seja a 

forma mais adequada de causar sensibilização e conscientização ambiental, a escala dessa 

abordagem é bastante restrita. Daí a importância de uma ação simultânea de disseminação de 

informação acerca de assuntos ambientais para o público em geral, especialmente de ações práticas, 

transformadoras, realizadas no âmbito da parceria entre o Instituto Curicaca e o Centro de Ecologia 

da UFRGS. Isso acontece através de alguns meios de comunicação, a divulgação de conteúdo do 

Instituto Curicaca, como o site (curicaca.org.br), rede social (facebook.com/InstitutoCuricaca), 

Informativo Virtual “O Voo da Curicaca” e jornal impresso “ O Corredor Ecológico”. 

OBJETIVOS 

Um dos objetivos dessa ação é qualificar professores de escolas públicas para a mediação e 

sensibilização ambiental; promover a autonomia dos professores na construção de ações 

independentes de atuação ambiental em sua região; qualificar estudantes de graduação para a 

atuação em educação ambiental, além de fortalecer os vínculos entre iniciativas da sociedade civil 

organizada e disciplinas da graduação que tem nos seus objetivos proporcionar experimentações 

práticas aos estudantes. Outro, é manter uma forte rede de divulgação das ações realizadas pelo 

Instituto Curicaca em associação com a UFRGS, com as temáticas de conservação, práticas em 

educação ambiental, políticas públicas, biodiversidade, alertas sobre problemáticas ambientais em 

geral, entre outros. Os materiais disponibilizados pelo mailing atingem um público amplo, o jornal 

alcança professores, alunos, técnicos da área ambiental e cultural têm como objetivo propagar 

informações e sugestões de ações sobre preservação ambiental e patrimonial para um público que 

acompanha com regularidade as ações. A maneira como as informações se ampliam nas redes 

sociais ajuda tanto na difusão de notícias na mídia, em ações de mobilização, como petições online. 

METODOLOGIA 

Nesse momento, o projeto contínuo de formação de educadores ambientais está atuando em 

quatro áreas prioritárias do Programa RS Biodiversidade: Quarta Colônia, Campos da Campanha, 

Escudo sul-rio-grandense e Litoral Médio. Estão previstas oficinas (até agora foram aplicadas as 

oficinas de Sensibilização em educação ambiental e Inserção da temática ambiental nos Projetos 

Político Pedagógicos) e um minicurso em educação ambiental.  

No site, compartilha-se conteúdo relacionado às questões ambientais, culturais e políticas 

públicas, biodiversidade, áreas protegidas e desenvolvimento sustentável. Através da página virtual, 

também é possível conhecer os programas e projetos realizados pela Instituição, informações 

legislativas em relação à preservação do meio ambiente e conteúdo científico produzido pelos 

coordenadores e participantes da ONG. Encontra-se também material educativo tanto para 

educadores quanto para alunos. A utilização Fanpage em rede social, atualizada pela equipe do 

Curicaca, tem como objetivo principal a maior difusão do conteúdo gerado no site. 



O informativo virtual mensal “O Voo da Curicaca” é compartilhado nacionalmente via 

mailing para cerca de 4 mil contatos, sendo eles parceiros, afiliados, associados e demais 

interessados em receber notícias e agenda dos trabalhos realizados pela Instituição e parcerias. A 

produção da newsletter foi realizada pela equipe de comunicação e técnicos do Curicaca e 

pesquisadores da UFRGS. Até outubro de 2014, foram produzidas sete publicações, sendo duas 

delas bimensais. No decorrer de 2014, está sendo produzida pela equipe técnica e de comunicação 

do Instituto em parceria com acadêmicos do departamento de Ecologia da UFRGS, a oitava edição 

do jornal impresso “O Corredor Ecológico”. As matérias e reportagens abordarão conteúdo sobre os 

projetos que estão em desenvolvimento, a gestão de Unidades de Conservação, as políticas públicas 

voltadas ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável, educação ambiental, entre outros. Além 

disso, toda edição conta com as seções Entrevista, Ponto de Vista (coluna opinativa), Espaço 

Ecolegal (voltado para os jovens) e jogos e tirinhas infantis. 

PROCESSOS AVALIATIVOS 

A ação de formação de educadores ambientais é realizada pelo Instituto Curicaca, nesse 

momento, no âmbito do Projeto RS Biodiversidade, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente com 

participação de extensionistas e alunos de estágio supervisionado da UFRGS e PUCRS. Até o 

momento foram realizadas duas oficinas, oito vezes a de “Sensibilização em educação ambiental” e 

oito vezes da oficina de “Inserção da temática ambiental nos Projetos Político Pedagógicos”. 

Também foram realizadas quatro vezes o minicurso com ênfase em planejamento na educação 

ambiental. 

No setor comunicacional, foram publicadas vinte matérias no site do Instituto Curicaca. A 

fanpage, com quase 1.600 seguidores até outubro de 2014, compartilhou conteúdo gerado pelo site, 

assim como publicações relevantes de cunho ambiental. Foram produzidas sete publicações da 

newsletter “O Voo da Curicaca”, sendo duas delas bimensais. Visa-se a impressão e distribuição de 

5 mil exemplares do jornal impresso “O Corredor Ecológico”. Além disso, foram enviados 18 

releases de divulgação de notícias para jornais de circulação estadual. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados já são visíveis em muitas das escolas. Novas práticas foram iniciadas, os 

projetos foram aperfeiçoados e os professores estão provocando mudanças nos planos das escolas. 

Tem sido uma importante oportunidade de aprendizado para os estagiários no planejamento, 

realização prática e reflexões sobre a situação do ensino público estadual. Entretanto, capacidade de 

abrangência das atividades é limitada, frente à amplitude da área e municípios abrangidos pelo 

projeto, mas ainda se apresenta como um passo importante de motivação para a educação ambiental 

com potencial de fortalecer as iniciativas locais, provocar novas propostas e formar alguns 

multiplicadores. 

Sendo a comunicação ambiental um grande instrumento de disseminação de valores, o 

Instituto Curicaca visa maior democratização da informação ambiental, sensibilização e 

mobilização da sociedade em relação aos seus direitos e deveres, sejam em relação ao meio 

ambiente ou a nível cultural. Dessa forma, a iniciativa tem sido uma oportunidade grande de 

aprendizado sobre a os desafios da gestão e comunicação no terceiro setor, o comunicador enquanto 

agente crítico na construção de texto, escolha de fotos e interações com as grandes mídias.  

Um dos maiores objetivos da Curicaca, com a parceira com a UFRGS, é a união e troca 

entre conhecimento científico e conhecimento popular, o ambiente acadêmico e a comunidade local. 

Portanto, a educação e a comunicação tornam-se práticas políticas e sociais, atuando com 

propulsores de transformação dos padrões de relação sociedade-natureza, incentivando assim a 

participação individual e coletiva de cada cidadão na preservação do meio ambiente, entendendo-a 

como valor inseparável do exercício da cidadania. 


