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De 15 a 17 de novembro de 2001 o Centro Cultural Décio Correia, no
município de Aquidauana – Mato Grosso do Sul – Brasil, sediou o III
Seminário de Educação Ambiental para as Cidades Pantaneiras.
Promovido pela Mupan, com apoio do Fundo Mundial para o Meio
Ambiente (WWF-Brasil), o encontro reuniu pesquisadores e
educadores ambientais do Brasil, Bolívia e Paraguai e representantes
de instituições da região pantaneira.

Os principais objetivos do III Seminário de EA para as Cidades Pantaneiras foram:

* Incentivar e divulgar os diversos trabalhos relacionados à EA realizados na região do Pantanal.
* Interagir os municípios pantaneiros para maior troca de experiências e informações relacionadas
a conservação do complexo Pantanal.
* Envolver e sensibilizar a comunidade nas questões ambientais e culturais da região.
* Reunir pesquisadores e educadores do Brasil, Bolívia e Paraguai para debater e apoiar projetos
que visem a conservação ambiental da região e auto-sustentabilidade das comunidades
pantaneiras.

Participaram educadores do Rio Grande do Sul, Paraná, Brasília e Belo Horizonte. Da Bolívia
vieram representantes de Santa Cruz de La Sierra e, do Paraguai, de Porto Casado, Colônia
Carmelo Peralta e Assunção. Das universidades, houve participação de pesquisadores e estudantes
da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS), Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal (UNIDERP),
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Faculdade Estácio de Sá, entre outras de diversas
regiões do país.

Além de promover a troca de informações e conhecimentos sobre atividades, dinâmicas e
metodologias de EA, o seminário abordou temas como:

- EA em escolas pantaneiras;
- Gênero e meio ambiente;
- Teatro como veículo de sensibilização;
- Compromisso institucional de ONGs e governos com a EA;

- Ecoturismo;
- Gestão de bacias hidrográficas e EA;
- Importância da EA para a conservação da avifauna do Pantanal;
- Legislação Ambiental, sua aplicabilidade e a importância da sensibilização da comunidade a
respeito das leis.

