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O Studio Cidades e Biodiversidade conta com quase 40 pesquisadores voluntários, dentre os quais 

estudantes, professores e outros profissionais de várias áreas, distribuídos em nove equipes: 

Biodiversidade; Urbanização e Geografia; Ecologia Industrial; Legislação; Governança e Gestão; 

Produção e Consumo; Sociologia e Desenvolvimento Social; Economia Urbana e Ecológica; e 

Letras Português-Inglês. Incluso nas estratégias educacionais inovadoras do Studio está a vantagem 

de ser um ambiente bilíngue, sendo uma atividade prazerosa, onde os participantes pesquisam, se 

confraternizam juntos. É incentivada a exposição ao segundo idioma por meio de situações 

rotineiras de pesquisa e apresentação de resultados tanto oralmente como através da escrita ou 

interação com visitantes estrangeiros nas atividades do Studio. Desenvolvem-se, assim, os aspectos 

culturais quando os participantes comunicam-se em outro idioma com naturalidade, aprendendo a 

apreciar a cultura da biodiversidade, elevando sua autoestima e identidade na relação com sua 

comunidade local. Desenvolve-se também os aspectos intelectuais com vantagens ao raciocínio, 

pelo enriquecimento de vocabulário, uma vez que conhecem duas ou mais palavras para cada objeto 

ou ideia e tornam-se capazes de pensar e mudar de idioma mais rapidamente, resolvendo problemas 

com criatividade. E, ainda desenvolve-se os aspectos profissionais com a preparação de futuros 

profissionais para um mercado global, enquanto trabalhadores bilíngues. Além disso, s aspectos 

cognitivos com a educação bilíngue são desenvolvidos como por exemplo, benefícios como a 

criatividade e a sensibilidade ao comunicar-se, apresentando e construindo as reequilibrações no 

campo da linguagem verbal.   
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