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Introdução: A promoção do ensino, a necessidade de  conscientização e a importância do

treinamento  são fatores vitais na transferência de conceitos formadores do novo modelo que

se deseja implantar  de consciência  ambiental.( Agenda 21, 1992)

O Projeto - Tamar IBAMA, desde o início de seus trabalhos,  tem  associado  Educação

Ambiental às ações de conservação  das tartarugas marinhas que vem sendo implementadas

nos locais em que atua, melhorando a qualidade de vida das comunidades litorâneas que,

desta forma, adquirem  consciência ambiental,  participando direta e efetivamente das

estratégias  de conservação. ( MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1999)

  Complementar  o ensino formal, clarificando o status das tartarugas marinhas no ecossistema

e implementar atividades práticas em conservação são fundamentos do Programa de Estágios

e Treinamento  que,  desde o início das atividades do Projeto Tamar – IBAMA, Base de

Ubatuba em 1991,  estão sendo utilizados.

Objetivos: Capacitar, treinar e qualificar estudantes universitários em programas de

conservação das tartarugas marinhas.

Público – alvo: Estudantes universitários dos cursos de Ciências Biológicas, Oceanologia,

Medicina Veterinária  e outros ligados à temática ambiental.

Metodologia/ Etapas de desenvolvimento:

1) Atendimento e recepção dos solicitantes – Os estudantes solicitam através de cartas,

telefone, internet ou pessoalmente, informações sobre o programa e recebem  documentos

para inscrição;
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2) Avaliação e seleção – Os inscritos são selecionados após avaliação dos currículos e um

questionário sobre as tartarugas marinhas que avalia o conhecimento e o grau de interesse

do candidato;

3) Estágio e treinamento – Os selecionados, num programa com a duração mínima de um

mês,  acompanham e participam de todas as atividades técnicas de manejo e conservação

(salvamento e marcação de tartarugas marinhas, manejo sanitário das tartarugas em

cativeiro), de educação ambiental(conversas informais com pescadores e demais membros

das comunidades, recepção de visitantes, escolares, turistas e público em geral)  e das

ações comunitárias do Projeto Tamar –IBAMA,  Base de Ubatuba.

São ministradas aulas, palestras  pelos  técnicos e  pesquisadores do Projeto Tamar -

IBAMA ou de outras instituições. Cada um dos estagiários apresenta  um seminário,

desenvolvendo um tema sobre  tartarugas marinhas.  Ao término do período de estágio é

aplicado um novo questionário avaliatório. Um relatório final do estágio é feito pelo

estudante habilitando-o a receber um certificado.

Resultados: A participação dos estudantes no Programa de Estágios e Treinamento vem

aumentado a medida que se ampliam as atividades do Projeto Tamar- IBAMA,  Base de

Ubatuba. De 1991 a 1996, funcionando como uma estrutura física  incipiente, o número de

estágios concedidos foi de 28.A partir da instalação da Sede em 1996, foi possível ampliar

a oferta de estágios. Entre o verão de 96/97 a julho de 1999, de 477 inscrições, foram

selecionados 85 estudantes.  O maior contigente de estagiários (71) é recebido no período

de férias escolares ( julho e temporada de verão). Os demais(14) são formandos que

desenvolvem trabalhos de conclusão de curso. Quanto à origem, predominam os

estudantes do Curso de Ciências Biológicas ( 67) de Medicina Veterinária( 14),

Oceanologia ( 3). ( TAMAR, 1996, 1997,1998,1999)

Discussão e Conclusões: Através das respostas ao questionário final  e, de forma bastante

consistente, com a apresentação do relatório, é possível constatar a eficiência do Programa

de Estágios e Treinamento.
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Os estudantes evidenciam a importância e o impacto que a prática conservacionista

acrescenta às informações acadêmicas. Passam a conhecer a organização e o

funcionamento de um programa de conservação, preenchendo as lacunas existentes no

conhecimento e nas habilidades, cruzando a fronteira conceitual entre a teoria e a prática

científica.
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