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O projeto Guarda Mirim Ambiental é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos 
de Segurança Pública do município de Campinas e tem o objetivo de trabalhar a inclusão de crianças em 
situação de vulnerabilidade social. Nesse projeto são organizadas palestras e estudos do meio com a 
finalidade de proporcionar aos participantes um maior conhecimento a respeito do lugar onde vivem e 
ajudam a construir. Sentindo-se parte integrante do meio ambiente, os alunos participam de forma mais 
consciente e ativa e passam a vislumbrar novas possibilidades de convívio harmonioso com o local, 
contribuindo para o desenvolvimento de uma cidadania mais plena. Dentre as ações organizadas nesse 
projeto para o ano de 2006, foram elaboradas palestras sobre temas ambientais, tais como as principais 
espécies da fauna local, recursos hídricos, vegetação e história da região. Como complemento ao 
conteúdo teórico das palestras organizou-se estudos do meio pela APA Campinas, destacando-se aqui a 
atividade de campo desenvolvida pela Subprefeitura de Sousas em parceria com a Embrapa 
Monitoramento por Satélite. Os principais objetivos deste estudo do meio foram: (a) trabalhar na prática 
com o conceito de meio ambiente em ambientes naturais e socialmente produzidos; (b) despertar o olhar 
crítico e a importância da sociedade nas transformações e construções das paisagens urbanas e rurais; (c) 
discutir os múltiplos usos da APA Campinas, principalmente quanto aos aspectos naturais e uso 
econômico, enfatizando a questão do turismo rural e turismo ecológico; (d) apresentar como as tecnologias 
de monitoramento por satélite podem auxiliar a sociedade nas pesquisas sobre meio ambiente e 
agricultura; (e) motivar a participação individual para a construção de um projeto coletivo de educação e 
meio ambiente na região. Os pontos de parada e análise definidos neste estudo procuraram contemplar as 
restrições impostas pelo Plano de Gestão da APA Municipal e, sobretudo, apresentar o local sob um ponto 
de vista mais técnico, destacando elementos que podem ser objeto de conhecimento e motivação para 
estas crianças no futuro. Nesse trabalho, pretende-se apresentar o roteiro desenvolvido para a atividade de 
campo e as informações técnicas que fundamentaram sua elaboração, para que o mesmo possa se 
constituir como um material didático-pedagógico para outros interessados em descobrir questões de 
interesse ambiental da nossa região.  
 


