
GUIAS MIRINS DO PROJETO TAMAR/IBAMA – UMA EXPERIÊNCIA
PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA E DE  EDUCAÇÃO AMBIENTAL

EM FERNANDO DE  NORONHA, PE, BRASIL.

Cláudio Bellini ¹ , Rafael Provatti de Lima ² , Maria de Lourdes Alves ³ & Taisi Maria Sanches4

¹ Projeto TAMAR/IBAMA, 2,4 Fundação Pró-TAMAR,³ Escola Arquipélago

O TAMAR, criado em 1980, protege e pesquisa as tartarugas marinhas no Brasil realizando
paralelamente programas de educação ambiental e desenvolvimento comunitário. Em
Fernando de Noronha atua desde 1984, sendo a quarta estação implantada e a primeira em
área oceânica. A partir de 1992, após a consolidação das atividades técnicas, aumentou
esforços para desenvolver de trabalhos educativos, visando maior integração da
comunidade e visitantes o TAMAR. Com a finalidade de desenvolver um programa de
formação de guias mirins para a condução de visitantes em atrativos relacionados às
tartarugas marinhas. Deste modo, foram selecionados cinco alunos segundo alguns critérios
( faixa etária entre 9 e 12 anos, boa conduta dentro e fora da escola, boa desenvoltura,
interesse em questões ambientais noções de natação e mergulho ). Durante seis meses os
alunos foram capacitados através de vários instrumentos pedagógicos: livros, folhetos,
vídeos e multimídia sobre o TAMAR, além da participação nas palestras do Centro de
Visitantes/ Museu Aberto das Tartarugas Marinhas. Paralelamente foram treinados em
natação e mergulho livre,  em atividades práticas  de campo, em área de desova (marcação
de fêmeas, nascimento de filhotes e abertura de ninhos) e em área de alimentação (captura e
marcação de juvenis) de tartarugas marinhas. O Projeto “Guias Mirins do TAMAR em FN”
foi  iniciado em 1997 com o apoio do WWF- Fundo Mundial para a Natureza. Atualmente
o grupo auxilia a equipe técnica do TAMAR nas atividades educativas tanto no âmbito
comunitário como envolvendo turistas e visitantes, recebendo-os no Centro de Visitantes,
em atividades de campo, na organização de gincanas ecológicas, dentre outras atividades.
Os guias mirins possuem um papel importante em atividades ligadas às crianças da Escola
Arquipélago e da Escolinha- Creche, sendo multiplicadores da idéia da conservação
marinha no arquipélago, além de se tornarem boa referência para as crianças de toda
comunidade. Visando a auto-sustentabilidade do grupo aproveitando o fluxo turístico, tem
se criado alternativas de captação de recursos através da geração de serviços e informações,
tornando-o assim uma experiência pioneira de integração da comunidade de FN com um
programa de conservação através de educação
Ambiental.
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