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Resumo: Mudanças na atual trajetória de perda de biodiversidade e de funcionamento 
dos ecossistemas dependem de ajustes nas formas como o ser humano se relaciona 
com a natureza. Ações educativas voltadas para a sustentabilidade são fundamentais 
para alterar os rumos dessa trajetória e a troca de saberes tradicionais e conhecimento 
acadêmico podem resultar em práticas de gestão sustentável dos recursos naturais. O 
presente projeto, desenvolvido através de parceria com instituições e atores que 
atuam em educação ambiental e conservação, tem por objetivo fomentar mudanças 
no comportamento em relação ao meio ambiente através da sensibilização e troca de 
conhecimentos e diminuir a lacuna entre a academia e a sociedade. Em sua fase inicial 
suas atividades foram realizadas em Colônia de Una, Una, BA e o Projeto Bio Brasil foi 
o parceiro mais importante. O Projeto está estruturado em cinco linhas de ação: 
(1)formação ambiental, (2)percepção e sensibilização ambiental, (3)comunicação 
ambiental, (4)práticas para uma economia sustentável e (5)monitoramento e 
avaliação. A cada ano, são propostas atividades desenvolvidas dentro de cada linha de 
ação. No primeiro momento, as atividades desenvolvidas envolvem: (1)a organização 
de sessões de cinema comunitário, (2)campanha para arrecadação de livros infanto-
juvenis para a biblioteca do Espaço BioBrasil, (3)vivência de sensibilização ambiental e 
exposição fotográfica, (4)criação de material com resultados das principais pesquisas 
do Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação (LEAC) e repasse para equipe do 
projeto BioBrasil e escolas da Colônia de Una, (5)construção de uma trilha 
interpretativa em colônia de Una e (6)construção de um diagnóstico da percepção e do 
conhecimento ambiental de crianças atendidas pelo projeto BioBrasil 

Objetivo: Fomentar mudanças no comportamento em relação ao meio ambiente 
através da sensibilização e troca de conhecimentos e diminuir a lacuna entre a 
academia e a sociedade. 
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