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PEAMS 2019

Em 2019 estabelecemos um contrato com o 
Instituto H&H Fauser no intento de implementar 
uma plataforma de comunicação e participação 
para o Plano de Educação Ambiental e Mobilização 
Social do Rio Parahyba do Sul

A etapa de planejamento ocorreu entre os meses de 
Outubro e Novembro de 2019. Compreendeu 
reuniões com técnicos da contratante e da 
organização Chão Caipira.

Nessas reuniões foram discutidos não só aspectos 
concernentes ao programa de necessidades da 
plataforma de comunicação e participação, bem 
como seu modo de funcionamento e gestão. 

INTRO
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Resulta desse processo a operação do site 
www.rioparahyba.com.br, plataforma que recolheu 
impressões de atores envolvidos no processo no 
decorrer dos trabalhos. 

O presente documento, por sua vez, relata o 
resultado dos trabalhos realizados e apresenta dados 
de tráfego e de uso da plataforma dessa data até 04 
de agosto de 2020. 



PEAMS 2019
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www.rioparahyba.com.br

Plataforma



- 1.244 visitantes individuais nos últimos 90 
dias, ante a 1.370 mês passado ( -10%).

- Taxa de visitação mantem-se superior a 
1.000 visitas / 90 dias nos últimos 8 meses 
(desde janeiro de 2020)

- Pico de visitação em março/abril com mais 
de 1750 visitas / 90 dias

- Visitas de 10 países  estrangeiros.

- Visitantes majoritariamente oriundos do 
Brasil 84,4%.

- Acesso majoritariamente por celular 
(57,8%) frente a computador (42,2%)

- Manutenção de numero de usuários e 
incremento de acesso por computador em 
aprox. 7% indica possível fidelização de 
publico. 

PEAMS 2019

VISITANTES AO SITE
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- Numero de visualizações  dos top 10 posts/90 
dias = 319 (- 18%)

- Taxa de visualização superior a 300 
visualizações / 90 dias nos últimos 8 meses 
(desde janeiro 2020)

- Inscrições últimos 3 meses: 23

- Total inscritos: 86 (+16%)

PEAMS 2019
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BLOG
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• STATUS
✓ Agenda online disponibilizada 
✓ Informações uteis publicadas no site
✓ Transferência de tecnologia e conhecimento realizada

▪ Gestão realizada pela contratante

AGENDA COMPARTILHADA

4.779 
visualizações

100 iniciativas 
já mapeadas



✓ Iniciativas mapeadas: 168
✓ Tema, responsável e 

dados de contato

✓ Visualizações do Mapa: 
8.052

- Mapa tem sido um recurso 
importante para localizar atores 
envolvidos em Educação Ambiental. 
Usuários procuram esses atores no 
mapa, e a partir disso, acessam 
descritivos de programas, fotos e 
dados de contato

INICIATIVAS DE EA

PEAMS 2019
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• STATUS
✓ Mapa online disponibilizado 
✓ Informações uteis publicadas
✓ Banco de iniciativas em formação,
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PARTICIPAÇÃO
✓ Ambiente público para 

educadores ambientais 

• STATUS
✓ Plataforma disponibilizada 
✓ Plataforma publicada

https://acszonasul.priorize.net/communities


PEAMS 2019
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(*) Participantes podem tomar parte em até 5 fóruns

O gráficos dessa página mostram uma trajetória 
envolvendo 84 participantes que contribuíram em 
5 diferentes eixos de debate em espaço virtual. 

Nesse processo foram arregimentadas 96 
proposições, que foram hierarquizadas por 829 
votos, uma média de 8,64 votos por proposta e 
mais de 10 votos por participante. 

Nesse percurso, participantes de diferentes 
municípios puderam conhecer as proposições dos 
demais, anonimamente, e fazer observações, 
votos ou mesmo realizar proposições alternativas, 
de modo democrático e equitativo. 

Podemos observar que o numero de participantes 
sofreu um incremento significativo em março. Esse 
aumento correspondeu em aumento de propostas 
mas não em alteração do padrão de votações, que 
seguiu crescendo em taxa de aproximadamente de 
12,5 % ao mês. 

Observamos, portanto, um ativismo permanente, 
ainda que moderado, possivelmente resultante 
das limitações severas de recursos de 
comunicação e engajamento no projeto. 

Nesse período a taxa média de votos/proposta 
consolidou-se acima de 8, denotando 
sedimentação de agenda e resolutividade de 
agenda dentre o grupo consultado. 

As proposições realizadas no mês de março, feitas 
em  complementaridade à agenda já proposta, e 
não como uma proposição de reformulação, indica 
status de maturidade da consulta realizada. 

Status 04/08/2020



Dentre as 96 proposições realizadas, 
Prioridades foi o tema que recebeu o maior 
numero de proposições (32), seguido de 
melhores práticas (22).

Dentre os 829 votos apurados, o tema mais 
votado (312 votos) foi Prioridades, seguido 
de Galeria (165) e Melhores Práticas (151).

A maior concentração relativa de votos por 
proposta também ocorreu nesse tema (10,56) 
denotando maior resolutividade em torno 
desse assunto em comparação com a média 
geral (8,64). 

O tema Pode Melhorar, por sua vez, foi o que 
apresentou menor resolutividade, denotando 
menor interesse, com 6,50 votos / proposta. 

No computo geral a participação feminina foi 
predominante sobre a masculina, 
apresentando 58% contra  masculina de 34%. 

Por sua vez, a maior participação feminina foi 
no tema Prioridades e a maior paridade de 
gênero foi encontrada no tema Pode 
Melhorar.

Apresentamos a seguir a consolidação 
narrativa das propostas realizadas, elaborada 
a partir das contribuições recebidas. 

PEAMS 2019
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COMUNIDADE Codigo da Proposta Texto da Proposta Votos %

PRIORIDADE #100957

A recuperação das FLORESTAS NATIVAS, de suas funções e não apenas 
estrutura, para proteger o solo, as diversas espécies que dependem 
dela e proteger e regular a água que será tão escassa no futuro, para 
mim é a PRIORIDADE. 58 7,00%

PRIORIDADE #101013

Educação para direito dos animais.Desenvolver campanha de educação 
de posse responsável de animais de estimação;
Controle e monitoramento populacional de cães e gatos através da 
castração comunitária. 48 5,79%

PODE MELHORAR #100949

Deveria ser um pré requisito que os projetos de PREFEITURAS 
submetidos ao FEHIDRO fossem
discutidos e aprovados por um colegiado municipal com legítima 
participação da sociedade civil antes de serem financiados pelo Fundo e 
executados pelo poder público. 45 5,43%

PRIORIDADE #100994

A arborização urbana está defasada e mal conduzida pelos municípios; 
ter mais árvores nos meios urbanos, melhor capacitação dos 
profissionais que fazem o plantio e manutenção das árvores. E que nas 
escolas, de todos os níveis, a educação ambiental seja disciplina 
obrigatória. 41 4,95%

GALERIA #101041

Serra da Bocaina Nascentes 
Sub Bacia do Rio Piratininga

37 4,46%

MELHORES PRÁTICAS #101062

Um PSA HIDRICO robusto e consolidado para toda a bacia (foco maior 
nas cabeceiras) como politica publica concomitante  implantação  dos 
corredores ecológicos e planos municipais de Mata Atlantica!! 36 4,34%

PRIORIDADE #100934

Precisamos pensar em tratamento de esgoto em toda sua 
complexidade. Existem diversos tipos: alagados construídos, estações 
de tratamento, biodigestores, filtros, coleta, etc. Mas qual a melhor 
técnica? E para qual caso? 36 4,34%

FUTURO #101063

Efetivar a Agenda 2030 como instrumento de gestão ambiental aos 
municípios para que  o vinculo e sistematização das ações ambientais 
ocorram em todo o território. É sair do pontual e assumir a ação em 
rede, pontualidades formam indivíduos e as redes formam coletivos! 34 4,10%

MELHORES PRÁTICAS #100938

A tradição de compostagem é um exemplo histórico de tratamento 
ambientalmente adequado do lixo e passar isso geração a geração é um 
exemplo de educação para mim. 31 3,74%

GALERIA #100979 fim da tarde sobre o Rio Paraíba do Sul 26 3,14%

GALERIA #100931
Fabiano Aparecido Vieira Marcondes -
Represa de Paraibuna ao amanhecer 23 2,77%

MELHORES PRÁTICAS #100959
As melhores práticas em educação ambiental são participativas e vão 
até as comunidades identificar as reais necessidades. 18 2,17%

MELHORES PRÁTICAS #100940
O Movimento Nascentes do Paraíba é um exemplo de mobilização da 
população em prol do Rio Paraíba, principalmente das cabeceiras. 18 2,17%

✓ 11 primeiras propostas concentram 50% 
dos votos (prioridades)

✓ Agenda distribuída no conjunto das 
propostas 

PEAMS 2019

+ Votadas

(*) Veja lista completa de propostas nos anexos
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AMBIENTE DE CONSULTA LIVRE – RIO PARAHYBA 

https://acszonasul.priorize.net/communities  

Para visitar use: email visitantepop@gmail.com e senha 12345678pop  

FORUNS UTILIZADOS 

• O que você anseia para o FUTURO  

• O que PODE MELHORAR  

• O que é PRIORIDADE  

• O que é um exemplo? Elenque MELHORES PRÁTICAS  

IMPLEMENTAÇÃO: Janeiro a Julho 2020 

ENGAJAMENTO  

• 84 participantes 

• 138 participações 

• 96 propostas 

• 829 votos 

• Participações/participante = 1,64 

• Proposta/participante = 1,14 

• Votos/participante = 9,86 

• Votos/proposta = 8,63 
 

 
MAPA (distribuição espacial de votos – geral e por fórum) 

 
Geo-tag implantado, mapa em desenvolvimento. 
 
RESULTADOS (SÍNTESE) 

O que você anseia para o FUTURO (9,57% votos) 
- IMPLEMENTAR UMA REDE DE EA 

• 72% dos votos do fórum e 9,57% do computo geral de 
votações 
 

O que PODE MELHORAR (11,17% votos) 
- PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO 

• 65% dos votos do fórum e 7,3% do computo geral de 
votações 

- PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO 

• 20% dos votos do fórum e 2,2% do computo geral de 
votações.  

 
O que é PRIORIDADE (41,49%) 
- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

• 30% dos votos do fórum e 13,9% do computo geral de 
votações.  
 

- PAPEL SOCIAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

• 24% dos votos do fórum e 10,1% do computo geral de 
votações  14



- CUIDADO COM ANIMAIS 

• 15% dos votos do fórum e 6,38% do computo geral de 
votações 
 

- SANEAMENTO 

• 13% dos votos do fórum e 7% do computo geral de 
votações 
 

-  ARBORIZAÇÃO 

• 12% dos votos do fórum e 4,78% do computo geral de 
votações 
 

O que é um exemplo? Elenque MELHORES PRÁTICAS (17,82%) 
-  CRITÉRIOS: (Melhores práticas são) participativas, próximas ao 
território, estimular valores coletivos, mobilizar intervenção, apoiar 
desenho das políticas e sustentável. 

• 22% dos votos do fórum e 3,98% do computo geral de 
votações 
 

-  AÇÕES: (As melhores práticas são os seguintes iniciativas) PSA 
HIDRICO, Compostagem, Movimento Nascentes do Paraíba, Curso 
da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização Social, 
Viveiro Municipal de Jacareí. 

• 71% dos votos do fórum e 12,7% do computo geral de 
votações 

 

RESULTADOS (EXTENSO) 

O que você anseia para o FUTURO (9,57% votos) 

- IMPLEMENTAR UMA REDE DE EA: Precisamos “efetivar a Agenda 

2030 como instrumento de gestão ambiental aos municípios para 

que o vínculo e sistematização das ações ambientais ocorram em 

todo o território. (...) Sair do pontual e assumir a ação em rede (...)” 

. Devemos promover “uma educação ambiental (...) integrada por 

todos os seguimentos da sociedade. (...) (desenvolver uma prática) 

que seja voltada para as políticas de gestão ambiental, (...) que dê 

autonomia para os participantes (...) e integre e respeite o 

conhecimento tradicional”. Mas Como efetivar isso? “(...) Precisamos 

ter espaços de educação ambiental. (...) (devidamente) “adequados 

a cada cidade, (...) afinal, cada lugar é um lugar.” 

• Afirmação com apoio de 79 votos (72% dos votos do fórum 

e 9,5% do computo geral de votações).  

• Aponta para reconhecimento da potência da ação em rede 

e para a necessidade de elaboração de estratégias e táticas 

de implementação.  

15



• Duas delas são apresentadas no fórum PODE MELHORAR. 

São elas:  

O que PODE MELHORAR (11,17%) 

- PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO: (...) "Projetos de PREFEITURAS 

submetidos ao FEHIDRO” (devem ser) “discutidos e aprovados por 

um colegiado municipal com legítima participação da sociedade civil 

antes de serem financiados pelo Fundo e executados pelo poder 

público." (É necessário também) “melhorar a comunicação do poder 

público com as ongs e projetos locais de Educação Ambiental. 

Valorizando essas ações e aprendendo com quem faz.” “Educação 

ambiental é um processo de ação e reflexão que mobiliza as pessoas 

para uma intervenção. Isso implica em participar no desenho das 

politicas e em considerar o especifico em cada território.” (Para isso, 

é preciso não só considerar a) “comunicação e Valorização das ações 

de ONGs e instituições que desenvolvem educação ambiental”, (mas 

também) “envolver as instituições privadas de atuação no território, 

com demonstração das diretrizes e prioridades dos programas de EA 

é prioritario para melhor aplicação e distribuição dos recursos.” 

• Afirmação com apoio de 60 votos (65% dos votos do fórum 

e 7,3% do computo geral de votações).  

- PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO: (De modo especifico, é 

preciso) “melhoria na estrutura, sinalização e planejamento” (de 

Parques, e ações de) “recuperação das FLORESTAS NATIVAS, de 

suas funções e não apenas estrutura, para proteger o solo, as 

diversas espécies que dependem dela e proteger e regular a água 

que será tão escassa no futuro.” “Plantar mudas de árvores nativas 

nas zonas de mata ciliar onde foram desmatadas.” (Outro ponto é 

a) “promoção da tradição de compostagem, (...)  exemplo histórico 

de tratamento ambientalmente adequado do lixo que pode ser 

passado de (...) geração a geração”.  

• Afirmação com apoio de 19 votos (20% dos votos do fórum 

e 2,2% do computo geral de votações).  

O que é PRIORIDADE (41,49%) 

- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL: Recuperação ambiental é uma 

agenda da maior importância. É a primeira prioridade apontada 

pela pesquisa.  

Segundo as contribuições recebidas, (deve considerar) “a 

recuperação das FLORESTAS NATIVAS, de suas funções e não apenas 

estrutura, para proteger o solo.” (Isso inclui preservar) “as diversas 

espécies, que dependem dela e proteger a água que será tão escassa 

no futuro”. É “preciso proteger as nascentes e os rios” (e para fazer 

isso, promover o) “plantio e a semeadura de árvores frutíferas nas 

áreas ciliares.” (Além de) “recompor a mata ciliar da margem do rio”, 

(é preciso) “educar a comunidade ribeirinha quanto ao descarte de 

rejeitos de suas atividades” (para que rejeitos) “não sejam lançados 

no rio”. 

16



(Outra iniciativa interessante é) ”envolver os estudantes na 

produção e plantio de árvores para recompor a mata ciliar do Rio 

Paraíba, principalmente pela importância que a vegetação exerce na 

manutenção dos recursos hídricos, regulação do ciclo hidrológico e 

preservação da biodiversidade.  

“Na época da manga, é só pegar algumas sementes e enterrar onde 

desejar. Goiaba, Araçá e Ingá, basta sair espalhando a semente. 

Quanto à Amora, é mais complicado, tem que gerar mudas." A 

“EMEF Ana Berling (tem um projeto) idealizado pela Profª Adriana 

Maura Roos, com a parceria da Profª Goretti, ELisa e Jonas da Sec 

Sustentabilidade, Luciano da Ed. Ambiental, Lucas da Divisão de 

áreas verdes  e Rogério da SEC” É um ótimo exemplo, fizeram o 

“plantio de 30 mudas de árvores nativas (com os) alunos.” 

• Afirmação com apoio de 115 votos (30% dos votos do 

fórum e 13,9% do computo geral de votações).  

- PAPEL SOCIAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Segundo o 

levantamento, “a educação ambiental deve ser vista como alta 

prioridade da gestão, pois é através dela que iremos construir (as) 

melhorias que almejamos”. Nesse sentido, "o cuidado com o Rio 

Paraíba,” (...) focando na fauna, flora e no patrimônio de sua cidade 

sobre os rios, represas nascentes existentes nas suas cidades”, “ faz 

parte da Agenda Ambiental da escola, e tem como objetivo 

construir diferentes situações de aprendizagem que estimula o 

protagonismo juvenil para o fortalecimento da cidadania 

ambiental”.  

Contudo, “voltada atualmente para o público escolar, é preciso (...) 

ampliar esse debate (para além da escola)”. "O processo de ensino e 

aprendizagem deve (também) valorizar metodologias participativas, 

estimulando a compreensão da relação da água com a vida e a 

importância de valores coletivos de cuidado com o Rio Paraíba do 

Sul. (É preciso) “envolver as instituições privadas de atuação no 

território, com demonstração das diretrizes e prioridades dos 

programas de EA (...) para melhor aplicação e distribuição dos 

recursos,” “identificar, valorizar e engajar as lideranças locais” e 

construir a “união de todos os atores: governo municipal e estadual, 

empresas e comunidade”.  

Nessa agenda, faz-se necessário “tomar uma atitude”, e “identificar 

situações e problemas ambientais e sociais”, de modo a que a 

“Educação Ambiental seja prioridade” (também no) “combate (e 

mitigação) à pobreza rural”.  

• Afirmação com apoio de 83 votos (24% dos votos do fórum 

e 10,1% do computo geral de votações).  
17



Outros pontos em destaque incluem,  

- CUIDADO COM ANIMAIS: “desenvolver campanha de educação 

de posse responsável de animais de estimação” (e realizar) 

“controle e monitoramento populacional de cães e gatos através da 

castração comunitária”.  

• Afirmação com apoio de 52 votos (15% dos votos do fórum 

e 6,38% do computo geral de votações).  

-  ARBORIZAÇÃO: “a arborização urbana está (sendo) mal 

conduzida pelos municípios”, e “diversas atividades educativas 

podem ser desencadeadas de forma intencional a partir da 

arborização urbana. Plantar e cuidar do que foi plantado pode 

despertar sentimento de coletividade e responsabilidade 

socioambiental”. (Além disso, é preciso) “melhorar a capacitação 

dos profissionais que fazem o plantio e manutenção das árvores”.  

• Afirmação com apoio de 39 votos (12% dos votos do fórum 

e 4,78% do computo geral de votações).  

- SANEAMENTO: “Fiscalização e educação ambiental urgente sobre 

o uso das águas subterrâneas na zona rural e a importância do uso 

de fossas sépticas. Os poços são feitos sem critérios e sem controle, 

e o descarte de esgoto nos ribeirões afetam diretamente a 

disponibilidade e qualidade das águas.” (É preciso) “pensar em 

tratamento de esgoto em toda sua complexidade. Existem diversos 

tipos: alagados construídos, estações de tratamento, biodigestores, 

filtros, coleta, etc.” (Ainda é) “preciso conscientizar e chamar a 

atenção das administrações públicas e da comunidade para a 

importância da coleta seletiva e reciclagem do lixo.  Além dos danos 

ao meio ambiente,  descartar lixo reciclável é jogar dinheiro fora.”  

• Afirmação com apoio de 45 votos (13% dos votos do fórum 

e 7% do computo geral de votações).  

O que é um exemplo? Quais as melhores MELHORES PRÁTICAS 

(17,82%) 

Essa componente apresenta tanto exemplos de AÇÕES quanto 

CRITÉRIOS sugeridos pelos participantes.  

Quanto aos CRITÉRIOS, MELHORES PRÁTICAS devem ser 

“participativas e ir até as comunidades identificar as reais 

necessidades”. (Ainda, deve), “estimular a compreensão da relação 

da água com a vida e a importância de valores coletivos de cuidado 

com o Rio Paraíba do Sul”, “ É um processo de ação e reflexão que 

mobiliza as pessoas para uma intervenção”, e “isso implica em 

participar no desenho das políticas e em considerar o especifico em 

cada território“, alinhando “Ecologia, Desenvolvimento e 

Sustentabilidade”.  18



Quanto as AÇÕES, as mais votadas em ordem de decrescente, são:  

(Proposta de) “PSA HIDRICO robusto e consolidado para toda a 

bacia (foco maior nas cabeceiras) como politica publica 

concomitante  implantação  dos corredores ecológicos e planos 

municipais de Mata Atlantica”  

“Compostagem é um exemplo histórico de tratamento 

ambientalmente adequado do lixo (passível de se) passar isso 

geração a geração”  

“Movimento Nascentes do Paraíba, como exemplo de mobilização 

da população em prol do Rio Paraíba, principalmente das 

cabeceiras”. 

Curso da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização 

Social, por ser realizado em vários municípios e congregar alunos de 

todo o vale, lida com essa complexidade de maneira criativa e 

eficiente”.  

“Viveiro Municipal de Jacareí, trilha ecológica com alunos da rede 

municipal” 

(Proposta de) “Melhoria a estrutura, sinalização e planejamento no 

Parque do Fundão“ 

• Afirmações com apoio de 105 votos (71% dos votos do 

fórum e 12,7% do computo geral de votações).  
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PARTICIPAÇÃO
✓ Ambiente Restrito do Comitê 

de Bacia do Rio Paraíba do Sul

PEAMS 2019

• STATUS
✓ Plataforma disponibilizada 
✓ Plataforma publicada



O gráficos dessa página mostram uma 
trajetória envolvendo 23 participantes do 
Comitê de Bacia do Rio Paraiba do Sul, que
contribuíram em 3 diferentes eixos de debate 
em espaço virtual. 

Nesse processo foram arregimentadas 41 
proposições, que foram hierarquizadas por 
479 votos, uma média de 11,48 votos por 
proposta e mais de 20 votos por participante. 

Nesse processo, os participantes do comitê de 
bacia puderam conhecer as proposições dos 
demais componentes do comitê, 
anonimamente, e fazer observações, votos ou 
mesmo realizar proposições alternativas as 
realizadas, de modo democrático e equitativo. 

Podemos observar que o numero de 
participantes se estabeleceu no primeiro mês 
de consulta, bem como o elenco de 
proposições. 

Nos meses subsequentes, já tendo 
conhecimento das propostas dos demais, mas 
sem saber quem foi autor de qual proposta, 
teve lugar um intenso processo de votação e 
hierarquização de prioridades em torno dos 
pontos levantados. 

Nesse processo, a taxa média de 
votos/proposta consolidou-se acima de 11,00 
denotando sedimentação de agenda e elevada 
resolutividade dentre o grupo consultado. 

PEAMS 2019

21

(*) Participantes podem tomar parte em até 5 fóruns

Status 04/08/2020
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Nesse processo, dentre as 41 proposições 
realizadas, Desafios para EA foi o tema que 
recebeu o maior numero de proposições (17), 
seguido de O Que é EA (13), s

Dentre os 479 votos apurados, o tema mais 
votado (231 votos) foi Desafios para EA , 
seguido de Como Efetivar Participação em EA 
(127) e O Que é EA (121).

A maior concentração relativa de votos por 
proposta também ocorreu em Desafios para 
EA (13,59) denotando maior resolutividade 
em torno desse assunto em comparação com 
a média geral (11,68). 

O tema O Que é EA, por sua vez, foi o que 
apresentou menor resolutividade, interesse 
um pouco menor, com 9,31 votos / proposta. 

No computo geral a participação feminina foi 
predominante sobre a masculina, 
apresentando 67% contra  masculina de 28%. 

Por sua vez, a maior participação feminina foi 
no tema Desafios para EA e a maior paridade 
de gênero foi encontrada no tema O Que é 
EA.

Apresentamos a seguir a consolidação 
narrativa das propostas realizadas, elaborada 
a partir das contribuições recebidas.  



✓ 07 primeiras propostas concentram 50% 
dos votos (prioridades)

✓ Agenda distribuída no conjunto das 
propostas 

PEAMS 2019

+ Votadas

(*) Veja lista completa de propostas nos anexos

COMUNIDADE Codigo da Proposta Texto da Proposta Votos %

QUAIS OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO TERRITÓRIO? #101036

Efetivar a participação dos gestores e da sociedade civil 
organizada dentro da pauta será o desafio maior ! A existência das 
conexões que promovem a sustentabilidade é a melhor forma de 
capitar gestores e formadores de opinião dando à eles 
responsabilidade e responsabilização! 44 9,19%

O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL? #101040

EA é processo de ação crítica e participação coletiva para construir 
sociedades sustentáveis dentro dos pilares social, econômico e 
ambiental.. É a agente das relações que permeiam os grupos 
sociais e seus diferentes interesses de uso e gestão dos bens 
ambientais (bens comuns) 42 8,77%

COMO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PODE MOBILIZAR AS PESSOAS? 
LEVAR A PARTICIPAÇÃO? #101038

Opção de ação integradora consolidada, contínua e 
sensibilizadora. A carência atual de entendimento e utilização da 
EA como agente da mobilização está diretamente relacionado 
com a PNEA que definiu EA como conteúdo transversal,em 
tempos de crise climática isso é não efetivo 39 8,14%

QUAIS OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO TERRITÓRIO? #101037

São muitos os desafios para a Educação Ambiental no Vale do 
Paraíba: Falta de recursos para projetos em EA, falta de 
conhecimento da sociedade e dos especialistas da importância da 
EA para o futuro da região, diversidade cultural do Vale, 
diferentes interesses das cidades do Vale 37 7,72%

QUAIS OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO TERRITÓRIO? #101045

O tamanho e a diversidade do território é um grande desafio. 
Apesar do Rio Paraíba ser forte elo agregador físico e cultural, há o 
desafio de um olhar integrador de ações, com a somatória dos 
esforços dos diversos agentes para o alcance de objetivos comuns 
e prioritários. 36 7,52%

QUAIS OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO TERRITÓRIO? #101025

A educação ambiental é uma ferramenta para a gestão integrada, 
desde que seja prática, vivenciada, sistêmica, promovendo 
mudanças de hábito e atitude, permitindo o entendimento do 
processo, levando ao pertencimento e empoderando os atores. 
Resumo mesa 04.03 31 6,47%

QUAIS OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO TERRITÓRIO? #101026

A EA deve ser a principal ferramenta para sensibilizar, 
conscientizar e mobilizar as pessoas sobre a problemática 
ambiental. Por meio da EA, reflexões e atitudes devem ser 
estimuladas para uma mudança de comportamento e convivência 
mais harmônica entre os seres na Terra. 26 5,43%

COMO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PODE MOBILIZAR AS PESSOAS? 
LEVAR A PARTICIPAÇÃO? #101061

O desafio que se coloca é de formular uma educação ambiental 
crítica , que envolva a mobilização e participação de todos no 
âmbito local.  Demanda, também, aumentar as iniciativas 
baseadas na premissa de sensibilizar as pessoas para transforma, 
para ter a vontade de mudar! 25 5,22%
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AMBIENTE DE CONSULTA RESTRITO – COMITE DE BACIA 

 

FORUNS UTILIZADOS 

• O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL?  

• QUAIS OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
TERRITÓRIO?  

• COMO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PODE MOBILIZAR AS 
PESSOAS e LEVAR A PARTICIPAÇÃO?  

IMPLEMENTAÇÃO: Abril-Julho 2020 

ENGAJAMENTO  

• 23 participantes 

• 63 participações 

• 41 propostas 

• 479 votos 

• Participações/participante = 2,73 

• Proposta/participante = 1,78 

• Votos/participante = 20,82 

• Votos/proposta = 11,68 
 

 
MAPA (distribuição espacial de votos – geral e por fórum) 

 
Geo-tag implantado, mapa em desenvolvimento. 
 
 
RESULTADOS (SÍNTESE)  

 
O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL? (30% votos) 
- É AÇÃO CRÍTICA:  

• 37% dos votos do tema e 9,5% do computo geral de votações 
- É FERRAMENTA DE SENSIBILIZAÇÃO:   

• 32% dos votos do tema e 8,0% do computo geral de votações 
- É PROCESSO DE CAPACITAÇÃO:  

• 10,7% dos votos do tema e 2,6% do computo geral de 
votações 

- É COMPONENTE DE GESTÃO DO PNRH:  

• 1,9% dos votos do tema e 0,5% do computo geral de 
votações 

 
QUAIS OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO? 
(43% votos)  
- SUA APLICAÇÃO:  

• 33,3% dos votos do tema e 16,2% do computo geral de 
votações 

- EFETIVAR PARTICIPAÇÃO:   

• 18,1% dos votos do tema e 8,8% do computo geral de 
votações 



- INTEGRAÇÃO TERRITORIAL:    

• 18,1% dos votos do tema e 8,8% do computo geral de 
votações   

- RECONHECIMENTO E RECURSOS:    

• 14,6% dos votos do tema e 7,1% do computo geral de 
votações 

- EFETIVAR GESTÃO RECURSOS HIDIRCOS:  

• 8,5% dos votos do tema e 4,1% do computo geral de 
votações 
 

COMO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PODE MOBILIZAR AS PESSOAS? LEVAR A 
PARTICIPAÇÃO? (28%) 

- POR MEIO DE MOBILIZAÇÃO LOCAL CONTINUADA:   

• 65% dos votos do tema e 17,1% do computo geral de 
votações 

- POR MEIO DE APLICAÇÕES PRÁTICAS, LIGUAGEM ACESSIVEL E 
DEBATE AMPLO:   

• 20% dos votos do tema e 5,4% do computo geral de 
votações 
 

RESULTADOS (EXTENSO) 

O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL? (30% votos) 

- É AÇÃO CRÍTICA: “EA é processo de ação crítica e participação 

coletiva para construir sociedades sustentáveis dentro dos pilares 

social, econômico e ambiental. É a agente das relações que 

permeiam os grupos sociais e seus diferentes interesses de uso e 

gestão dos bens ambientais (bens comuns).” (...) “Envolve diversas 

variáveis, que busca como resultados promover mudanças de 

comportamento, levando a ações cotidianas que visem a melhoria 

socioambiental.”  

• Afirmação com apoio de 45 votos (37% dos votos do tema e 

9,5% do computo geral de votações).  

- É FERRAMENTA DE SENSIBILIZAÇÃO: “Educação Ambiental é uma 

ferramenta de ensino e aprendizagem, que deve ser utilizada para 

sensibilizar, conscientizar e provocar mudanças de comportamento 

individual e coletivo, em favor (...) da manutenção (e preservação de) 

ecossistemas”.  “Deve contribuir com a formação (...)  de cada 

individuo (e) estabelecer dialogo com instrumentos de gestão,  

contribuindo para  (qualidade) da água”.  

• Afirmação com apoio de 38 votos (32% dos votos do tema e 

8,0% do computo geral de votações).  
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- É PROCESSO DE CAPACITAÇÃO: “(...) e reconhecimento de valores 

e clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das 

habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para 

entender e apreciar inter-relações entre seres humanos, suas 

culturas e seus meios” “Engloba todas as práticas para desenvolver 

ou capacitar cidadãos sobre os problemas ambientais, bem como 

suas relações com diferentes áreas, com enfoque conservacionista” 

“É (ainda) um processo de educação, responsável por tornar os 

indivíduos empoderados dos problemas ambientais e da 

necessidade de buscar soluções para amenizar esses problemas.  

• Afirmação com apoio de 13 votos (10,7% dos votos do tema 

e 2,6% do computo geral de votações).  

- É UM COMPONENTE DE GESTÃO DO PNRH: “(...) Deve  formar  

consciência nos indivíduos para sua participação em plataformas 

coletivas, onde irá contribuir para implantação da politica nacional 

de recursos hídricos, e do sistema integrado de recursos hídricos”.  

• Afirmação com apoio de 3 votos (1,9% dos votos do tema e 

0,5% do computo geral de votações).  

QUAIS OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO? 

(43% votos)  

- SUA APLICAÇÃO: (EA é uma ferramenta para) ”sensibilizar, 

conscientizar e mobilizar as pessoas sobre a problemática 

ambiental”. (Maior desafio de EA é ser aplicada de maneira) “prática, 

vivenciada, sistêmica, promovendo mudanças de hábito e atitude, 

permitindo o entendimento do processo, levando ao pertencimento 

e empoderando os atores.”  “(...) Necessita de ação conjunta entre 

as comunidades em geral, os empresários e os educadores 

ambientais. Fundamental que a consequência das ações ambientais, 

positivas e negativas, sejam disseminadas em especial para os que 

definem o foco de investimentos.” (Para torna-la mais eficaz, faz-se 

necessário desenvolver) “Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais, 

(...) processos educadores que percolem toda a sociedade.” (Nesse 

contexto) “um dos maiores desafios da EA (é superar a lentidão de 

sua) construção, por isso a necessidade de trabalhos (continuados) 

para (...) mobilizar as comunidades”. (Outro desafio é) “atingir 

efetivamente seu público alvo, seja com relação à forma de se chegar 

até esse público (abordagem), seja com relação à capacidade de 

alterar a forma de pensar dessas pessoas, levando-as à mudanças de 

atitude”.  

• Afirmação com apoio de 77 votos (33,3% dos votos do tema 

e 16,2% do computo geral de votações).   
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- EFETIVAR PARTICIPAÇÃO: (Nesse quadro, e essencial) “efetivar a 

participação dos gestores e da sociedade civil organizada dentro da 

pauta, (apoiando a formação de) conexões que promovem a 

sustentabilidade, responsabilidade e responsabilização” (dos 

participante).  

• Afirmação com apoio de 42 votos (18,1% dos votos do tema 

e 8,8% do computo geral de votações).   

- INTEGRAÇÃO TERRITORIAL: “O tamanho e a diversidade do 

território é (outro) grande desafio, (formar) um olhar integrador de 

ações, com a somatória dos esforços dos diversos agentes para o 

alcance de objetivos comuns e prioritários”.   

• Afirmação com apoio de 42 votos (18,1% dos votos do tema 

e 8,8% do computo geral de votações).   

- RECONHECIMENTO E RECURSOS: (Outro aspecto a ser 

mencionado é a obtenção de) “recursos para projetos em EA, (e o 

reconhecimento) (...) da importância da EA para o futuro da região, 

(e para a) diversidade cultural do Vale.   

• Afirmação com apoio de 33 votos (14,6% dos votos do tema 

e 7,1% do computo geral de votações).  

- EFETIVAR GESTÃO RECURSOS HIDIRCOS: (De modo específico, a) 

“Educação Ambiental pode auxiliar na gestão dos recursos hídricos, 

desde que seja prática e aplicada às populações em geral.” 

(Desafios envolvem ir além da) “teoria” (e do) “público escolar” (e 

torná-la) “um instrumento de gestão de recursos hídricos”. 

“Aplicada de forma genuína, privilegiando a participação efetiva da 

população (...) “pode ser decisiva (em) conflitos pelo uso da água”. 

(Faz-se necessário, portanto, promover a conscientização) “sobre o 

uso racional da água, através de planejamento conjunto entre os 

setores envolvidos no Comitê de Bacias e identificação de ações 

prioritárias”. (Ainda, conscientizar e promover junto a população) 

“novos hábitos (...) que contribuirão para o bem estar individual e 

do meio ambiente.” 

• Afirmação com apoio de 19 votos (8,5% dos votos do tema e 

4,1% do computo geral de votações).  
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COMO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PODE MOBILIZAR AS PESSOAS E 

LEVAR A PARTICIPAÇÃO? (28%) 

- POR MEIO DE MOBILIZAÇÃO LOCAL CONTINUADA: A educação 

ambiental pode mobilizar as pessoas (por meio de) “ação 

integradora consolidada, contínua e sensibilizadora”, “que envolva 

(...) mobilização (...) no âmbito local”. ”Demanda (...) sensibilizar as 

pessoas para (promover) transformação”. (É, contudo,) “uma 

construção lenta, por isso a necessidade de trabalhos contínuos e 

longos para (...) mobilizar as comunidades”. “É necessário (...) 

campanhas permanentes” (...) (que) “aproxime (a EA) cada vez mais 

da realidade da população, para que esta perceba que o cuidado com 

meio em que vive é fundamental”.  

• Afirmação com apoio de 81 votos (65% dos votos do tema e 

17,1% do computo geral de votações).  

- POR MEIO DE APLICAÇÕES PRÁTICAS, LIGUAGEM ACESSIVEL E 

DEBATE AMPLO: “A EA deve tocar nas problemáticas que interferem 

na realidade percebida pelas pessoas, (...) abordar causas e 

consequências das ações humanas, propor ações e projetos práticos 

e de modo interdisciplinar.” (...) “Deve estimular o Pertencimento”, 

(e utilizar) “metodologia simples, objetiva e clara, fundamentada no 

exemplo, na prática e no bom senso.” (Importante também reunir) 

“todos os atores envolvidos na conservação dos recursos naturais, 

promovendo um amplo debate sobre os problemas que mais afetam 

a comunidade e (propondo) propostas para ação”.  

• Afirmação com apoio de 25 votos (20% dos votos do tema e 

5,4% do computo geral de votações).  
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Anexo

PEAMS 2019

RIO PARAHYBA
- Listas de votação
- Lista de entidades mapeadas
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