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INTRODUÇÃO  

Ao longo do curso de graduação em Ciências Biológicas sempre houve a preocupação da 

minha parte com o mar e os seres que o habitam, principalmente com a visão que os pescadores 

têm: “seria o mar apenas uma fonte de renda?” Após meus estágios de docência, outras questões 

surgiram: “Como o mar é tratado nas aulas de Ensino Fundamental e Médio? Os alunos estão 

cientes que aqueles seres que vemos na TV em um lindo mar azul estão no mesmo mar em que nós 

passamos boa parte de nossas férias?”.  

Inicio conceituando Natureza como o conjunto de elementos vivos e não vivos que 

constituem o planeta Terra. Esses elementos estão relacionados e sofrem influências mútuas 

(GUIMARÃES, 2007). Diferentes estudos enfocando os problemas ambientais tem apontado a 

intervenção humana como principal fator de mudanças na dinâmica dos ecossistemas, afetando não 

apenas a biodiversidade e as condições climáticas, como também os seres humanos e o seu modo de 

vida (SANTOS et al., 2003).  

A biodiversidade marinha tem sido ameaçada por diversos fatores, como a pesca excessiva, 

a degradação de habitats, poluição pelo aquecimento global, entre outros. Organismos invasores 

também têm causado danos em várias regiões do mundo, incluindo o Brasil (GRAY, 1997; LOPES, 

2009 apud JOLY, 2011 p. 123). Ambientes costeiros têm sido os mais altamente atingidos pelas 

atividades humanas, em particular a ocupação da costa sem planejamento e infraestrutura e também 

o turismo não sustentado (JOLY, 2011). A poluição que atinge o mar pode ter as mais diferentes 

origens. As fontes de origem terrestre contribuem com 70% da poluição marinha e as atividades de 

transporte marítimo e descarga no mar comparecem com 10% cada uma. Atualmente não existe 

plano algum de caráter mundial voltado para os problemas da poluição marinha de origem terrestre 

(BRASIL, 2014). 

O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, desde o cabo Orange até o arroio Chuí, numa 

extensão de 7.408 km, que aumenta para 9.198 km se considerarmos as saliências e as reentrâncias 

do litoral. Ao longo do mesmo se alternam praias, falésias, dunas, mangues, recifes, 

baías, restingas e outras formações menores.1 Nosso litoral é composto por águas frias nas costas sul 

e sudeste e águas quentes nas costas nordeste e norte, dando suporte a uma grande variedade de 

ecossistemas que incluem manguezais, recifes de corais, dunas, restingas, praias arenosas, costões 

rochosos, lagoas e estuários, que abrigam inúmeras espécies de flora e fauna, muitas das quais 

endêmicas e algumas ameaçadas de extinção.2 

 Segundo a Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o 

meio ambiente marinho, inclusive os oceanos e todos os mares, bem como as zonas costeiras 
                                                           
1 http://www.wwf.org.br/ acessado em: 02/05/2014 
2 https://s3.amazonaws.com/tapajos/Macro/08_biodiversidade.pdf acessado em: 03/04/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Orange
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arroio_Chu%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%A9sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Restinga
http://www.wwf.org.br/
https://s3.amazonaws.com/tapajos/Macro/08_biodiversidade.pdf


adjacentes, formam um todo integrado que é um componente essencial do sistema que possibilita a 

existência de vida sobre a Terra, além de ser uma riqueza que oferece possibilidades para um 

desenvolvimento sustentável. O direito internacional, tal como este refletido nas disposições da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar estabelece os direitos e as obrigações dos 

Estados e oferece a base internacional sobre a qual devem apoiar-se as atividades voltadas para a 

proteção e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente marinho e costeiro, bem como seus 

recursos. 

 Na busca bibliográfica, foram encontrados trabalhos que tratam da preservação do meio 

marinho e de como ela é feita através do ecoturismo. Esses trabalhos são de extrema importância já 

que uma das atividades turísticas mais praticadas, no Brasil, é o turismo de mergulho recreativo 

marinho (BROTTO et al., 2012). Também foram localizados trabalhos que mostram preocupação 

com a percepção ambiental de pescadores, abordando a pesca artesanal e amadora, mostrando o 

comportamento de pescadores perante a captura de animais protegidos por leis ambientais.  A pesca 

vem se destacando ao longo dos anos, aumentando a quantidade de adeptos, com isso a quantidade 

de peixes capturados vem consequentemente aumentando (ARAÚJO, 2011). 

Trabalhos de percepção ambiental podem servir como estrutura inicial para a criação de 

estratégias que busquem a promoção e solução das questões relacionadas ao meio ambiente e para 

repensar o mundo, enquanto espaço de convivência dos seres humanos entre si e deles com a 

natureza (OLIVEIRA, 2005 apud CARDOSO, 2011 p. 10). Um exemplo disso é o trabalho 

desenvolvido pelo Instituto de Biociências da USP, na disciplina “Instrumentação para o Ensino de 

Ciências Bilógicas”, na qual os alunos desenvolveram roteiros contendo estratégias de ensino 

enfatizando os ambientes marinhos e costeiros, bem como a sua diversidade e conservação; 

posteriormente foram criados livros digitais (URSI et al., 2012).  

Outro trabalho de igual importância foi o de avaliação da utilização do ambiente marinho 

como recurso de aula de campo no processo de ensino de ciências no município da Serra – ES, no 

qual quinze professores do Ensino Fundamental que lecionam a disciplina de Ciências, sendo cinco 

professores da rede privada, cinco professores da rede estadual e cinco professores da rede 

municipal, responderam a um questionário; esse avaliou se os mesmos realizam atividades de 

campo com os alunos e se utilizam o ambiente marinho como recurso em aulas práticas. Segundo o 

estudo, 60% dos professores da rede privada e 40% da rede estadual utilizam o ambiente marinho 

como aula prática no ensino de algas e invertebrados marinhos. Nenhum dos professores da rede 

municipal relatou que utiliza este ambiente para aulas práticas (SANTOS e PEREIRA, s/d).   

Outros temas de igual importância também foram encontrados, por exemplo, qualidade da 

água marinha, ecologia alimentar e biologia reprodutiva. Além disso, trabalhos que mostram a visão 

ambiental de alunos do Ensino Superior do curso de Ciências Biológicas também foram localizados. 



A crescente demanda social, exigindo algum tipo de tratamento das questões ambientais no âmbito 

da educação, tem encontrado pouca resposta por parte dos professores das universidades brasileiras. 

Isso não por algum tipo de má vontade política ou menosprezo ao tema, mas, em parte, pelo simples 

fato de não haver ainda linhas teóricas claramente definidas que possam subsidiar a reflexão 

necessária (GRÜN, 2007). 

O campo da Educação Ambiental apresenta uma nova dimensão a ser incorporada ao 

processo educacional, trazendo uma recente discussão sobre as questões ambientais, e as 

consequentes transformações de conhecimento, valores e atitudes diante de uma nova realidade a 

ser construída (GUIMARÃES, 2007). Segundo a literatura (HAWCROFT; MILFONT, 2010), 

espera-se que os mais jovens apresentem um nível de consciência ambiental maior do que as 

gerações que os antecedem e, talvez por que a exposição à informação na atualidade seja maior, 

espera-se, também, que o nível de consciência ambiental seja diretamente proporcional à 

escolaridade e à renda (ALVES, 2013). 

Diante destas considerações, o objetivo deste trabalho é investigar se os docentes e discentes 

conseguem reconhecer a importância do Bioma Marinho, averiguar de que forma esse tema é 

abordado no cotidiano das atividades desenvolvidas na escola e ainda pesquisar a influência dos 

meios midiáticos na construção de representações sobre o Mar. 

Desde pequena tive um envolvimento muito grande com a Natureza, meu pai sempre me 

mostrava os bichos bem de perto, fui aos pouco me apaixonando por tudo isso. Cresci vendo o 

cuidado e atenção dos meus pais com a Natureza, mas sei que não são todos os que tem esta sorte, e 

sempre me questionei se o ponto de vista das outras pessoas seria semelhante ao meu. Assim, vi no 

Trabalho de Conclusão de Curso uma oportunidade de observar o ponto de vista de crianças e 

jovens de escolas públicas de Porto Alegre. 

METODOLOGIA 

A ideia inicial era a de realizar visitas com posterior aplicação de questionários com turmas 

de alunos do oitavo ano do ensino fundamental de escolas de Porto Alegre e da região do litoral 

norte do Rio Grande do Sul, tendo como intuito comparar os dois grupos. O oitavo ano foi 

escolhido por considerarmos que questões relativas a Ecologia (noções de ambiente, de 

ecossistemas e de biomas) já teriam sido trabalhadas em anos anteriores, nas aulas de Ciências.  

Foram visitadas 7 escolas, públicas e privadas de Porto Alegre, sendo que apenas 3 se 

interessaram em participar; dessas apenas uma foi mantida na pesquisa, mas embora interessada, e 

autorizando a pesquisa, não conseguiu providenciar em tempo hábil a documentação necessária 

para a participação dos alunos, ou seja, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido assinado pelos 

responsáveis dos estudantes.  



Ao longo de dois meses frequentando algumas escolas fomos percebendo a verdadeira 

dificuldade que envolve um trabalho de pesquisa deste tipo pela dependência de outras pessoas 

(Direção, professores e alunos). Aqui, esta investigação teve uma guinada: novos sujeitos foram 

escolhidos para participar do estudo, quais sejam: 1) professores de Ciências e Biologia formados 

pela UFRGS que atuam como docentes em diversas escolas, públicas e privadas, com reconhecida 

qualidade de ensino; 2) acadêmicos em final de curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na 

mesma instituição e 3) estudantes do oitavo ano do ensino fundamental de uma escola do Litoral 

Norte do Rio Grande do Sul. Segue o total de participantes de cada grupo no quadro abaixo: 
 

Professores = 7 Alunos de graduação = 8 Estudantes litoral = 25 
Figura 1: Quadro comos grupos e número de participantes. 

 

Os dois primeiros grupos foram escolhidos pelo vínculo com a orientadora deste trabalho e, 

também, por que isso possibilitaria, rapidamente, retomar a investigação. O terceiro grupo já era 

pensado desde o início do trabalho e foi escolhido por meio da indicação da responsável pelo setor 

de visitações do CECLIMAR (Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos/UFRGS) 

como sendo integrantes da escola mais participativa nas atividades por ele propostas. Todos os 

participantes desta escola entregaram o Termo de Consentimento solicitado pela Diretora da escola 

que aderiu à pesquisa, recebendo os termos por correio e providenciando sua assinatura até a ida ao 

Litoral para a aplicação dos questionários. O que chamei de guinada aconteceu em duas semanas, o 

que demonstra que o processo de pesquisa pode ser paradoxal.  

Segue no quadro 1 o questionário que foi aplicado a esses três grupos. Para elaboração do 

questionário foram consultados Alves (2013), Odum (2007) e Gewandsznajder (2009). No 

questionário foi utilizado o termo “lixo” para facilitar a compreensão dos participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Quadro 1  

 

O objetivo deste questionário é coletar informações acerca dos conhecimentos que os estudantes têm a respeito do 

mar. Agradeço a sua participação. 

1. Leia atentamente a essa propaganda de um condomínio habitacional de luxo e marque a(s) alternativa (as) com 

as quais você concorda. Existe mais de uma alternativa possível.   

Bem-vindo a SammerVille Internacional! Um lugar especial, com muito verde e ar puro, 2 quilômetros de 

orla, mar sereno e verde esmeralda. Aqui as casas não têm muros ou grades, e as ruas são plenas de árvores e flores, onde os 

passeios acontecem de noite e dia.  Localizado no Norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, SammerVille 

Internacional é um empreendimento imobiliário, um residencial localizado ao lado da praia de Jurerê Tradicional. * 

Mas no ano de 2013 um juiz federal emitiu uma liminar que ordena a interdição do SammerVille Internacional. Ele 

ainda requisitou o cancelamento de todas as licenças e alvarás emitidas aos estabelecimentos pela União e por órgãos da 

Prefeitura de Florianópolis. Todas as lixeiras, caixas de som, cadeiras, guarda-sóis, sofás, espreguiçadeiras, quiosques, 

banheiras, tendas, vasos, armários, colchões, etc, que foram colocadas na faixa de areia e nas áreas públicas deverão ser 

retirados. 
*texto adaptado a partir da propaganda de um condomínio em Santa Catarina. 

Na sua opinião, por quê o Juiz Federal decidiu fechar o lugar? 

por saber que a erosão destruiria esses objetos.                         por não gostar de lixos na orla da praia.   

por não gostar da calmaria do SammerVille. por não gostar de praias. 

por achar que os objetos atrapalhariam as pessoas                   por que a praia é pública.  

por querer proteger a vegetação nativa. por querer proteger a praia. 

por achar que os objetos atrapalhariam os seres que  

habitam a praia. 

 

 

     Nas questões que seguem, assinale apenas uma das alternativas abaixo com um “X”. 

2. Os seres marinhos têm tanto direito de existir quanto os seres humanos.  

 ( ) SIM     ( ) NÃO  

3. O mar possui equilíbrio natural suficientemente estável para absorver os impactos das nações industriais modernas, como, 

por exemplo, o esgoto.  

( ) SIM     ( ) NÃO  

4. Um tsunami ou maremoto é uma série de ondas de água causada pelo deslocamento de um grande volume de um corpo 

de água, como um oceano ou um grande lago. Você acha que os seres humanos irão aprender o suficiente sobre como a 

natureza funciona para serem capazes de controlá-la.  

 ( ) SIM     ( ) NÃO 

 

5. QUE ANIMAIS MARINHOS VOCÊ CONHECE? QUAL DELES VOCÊ JÁ VIU? 

________________________________________________________________________________ 

     6.  ONDE VOCÊ MAIS APRENDEU SOBRE O MAR? Existe mais de uma alternativa possível. 

 

Globo Repórter National Geographyc Fantástico Escola Família 

Jornal Discovery Channel Revista Cinema Outros________ 

  

7.A ÁGUA DO MAR PODE SER INGERIDA? COMO E EM QUAL SITUAÇÃO? 

________________________________________________________________________________ 



      8. O NOSSO MAR, NA SUA OPINIÃO, É LIMPO OU SUJO?  

________________________________________________________________________________ 

 

      9. QUAL A QUANTIDADE DE MAR QUE COBRE O PLANETA TERRA? 

   

54% 14% 5% 71% 91% 98% 

 

     10.  MARQUE QUAIS SÃO OS TIPOS DE VIDA QUE ESTÃO PRESENTE NO MAR  

 

Borboleta Lambari Vírus Baleia Tartaruga Minhoca Fungo 

Tubarão Corvina Lula Orquídea Camarão Corais Alga 

Samambaia Jacaré Salamandra Crocodilo Urso polar Mãe d’água Sapo 

Fede-fede Bagre Bactéria Joaninha Enchova Urubu Musgo 

Molusco Marisco Peixe-rei Caracol Mexilhão Aranha  

 

11. O QUE PROCURAM OS MERGULHADORES E PESQUISADORES DO MAR? 

________________________________________________________________________________ 

12. VOCÊ TEM MEDO DO MAR? SE SIM, DIGA POR QUE. 

________________________________________________________________________________ 

       13. CONTE SUA HISTÓRIA FAVORITA A RESPEITO DO MAR. 

________________________________________________________________________________ 

14. NA SUA OPINIÃO, O MAR É IMPORTANTE PARA NÓS? POR QUE? Existe mais de uma alternativa possível. 

Ciclos minerais Guardamos nossos lixos Regulação da temperatura 

Férias Produção de sal Verão/refrescar 

Fonte de peixes e outros alimentos  Petróleo  Mergulhadores 

Estoque de esgoto É bonito Comércio marítimo  

Por ser o habitat de seres marinhos Fotossíntese de algas   

 

15. O QUE SIGNIFICA A COR "CHOCOLATE" DO NOSSO MAR? Existe mais de uma alternativa possível. 

Esgoto Proliferação de algas Lixo Mar agitado 

 

16. Entre a Califórnia e o Havaí, a 1600 km da costa do pacifico, há uma junção de lixos de todo o mundo, conhecido como 

“lixão do pacífico”, com uma área equivalente a soma dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. São 

todos os tipos de lixo misturado com os seres vivos, criando anomalias e podendo causar a morte de uma parcela significativa 

dos seres vivos marinhos. Agora pense um pouco a respeito dos seres que vivem no mar, eles se adaptam ou sofrem as 

consequências? _______________________________________________________________________________________ 

Na sua opinião, existe alguma forma de mudarmos essa realidade? Como?_________________________________________ 

 
Figura 2: Questionário aplicado aos participantes. 

 

RESULTADOS 

Em relação a questão 1, o mínimo esperado para professores Biólogos e estudantes da 

graduação era a devida preocupação com os seres que habitam o mar e com a vegetação nativa. No 

entanto, observamos que apenas metade do grupo de professores e alunos de graduação englobaram 



essas duas opções nas suas respostas. Também houve quem deixasse as duas alternativas de fora: 

um estudante da graduação e dois professores. 

Já para os escolares do oitavo ano do Ensino Fundamental, o mínimo esperado era que 

marcassem pelo menos uma daquelas alternativas mais importantes. Dezenove alunos marcaram 

ambas ou apenas uma das alternativas. As opções "por achar que os objetos atrapalhariam as 

pessoas" e "por que a praia é pública", que podem ser consideradas alternativas que carregam 

ponto de vista antropocêntrico, foram marcadas por apenas cinco alunos. 

Na questão dois registrou-se 100% de respostas corretas entre professores e estudantes da 

graduação. Dos os alunos do Ensino Fundamental, houve dois que não concordaram com os direitos 

iguais de existência entre seres humanos e marinhos. 

Em relação a questão 3, a respeito dos impactos das indústrias modernas que atingem o mar, 

tivemos 100% de respostas corretas entre professores e estudantes da graduação. Dois alunos do 

ensino fundamental concordaram que o mar seria capaz de absorver esses impactos.  

Na questão 4 registrou-se 100% das respostas negativas, com estudantes da graduação e 

professores, ao homem ser capaz de controlar a natureza. No entanto, onze alunos do ensino 

fundamental concordaram que o homem poderá ser capaz. 

O resultado da quinta questão foi resumido em um gráfico, no qual foram selecionados os 

animais citados mais de duas vezes.  

 

 
Figura 3: Gráfico com os animais marinhos mais citados no questionário. 

 

O objetivo da sexta questão era saber de onde vêm as informações sobre o ambiente 

marinho. Observamos que apenas dois graduandos marcaram o item escola em suas respostas, no 

mesmo grupo de participantes apenas três acrescentaram faculdade na opção outros. Entre os 

professores atuantes a opção escola foi marcada duas vezes enquanto faculdade três. Nove alunos 
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do Ensino Fundamental tiveram escola como uma opção. Os canais de TV Discovery Channel e 

National Geographic ficaram no topo das marcações, assim como o programa Globo Repórter. A 

opção família apareceu em um total de cinco vezes.   

A questão sete precisa de uma explicação inicial: a água do mar contém cerca de 35 gramas 

de sal por litro de água. Quando engolimos água do mar acidentalmente, por exemplo enquanto 

estamos nadando, ingerimos uma quantidade pequena de sal. Entretanto, se tivermos sede e 

tomarmos cerca de meio litro de água do mar, estaremos engolindo cerca de 17 gramas de sal. 

Também sabemos que a água acompanha, por osmose, os movimentos do sal no processo de 

reabsorção, portanto a excreção de um excesso de sal é acompanhada por uma grande eliminação de 

água pela urina, o que causa a desidratação3. A água do mar, depois de devidamente dessalinizada é 

potável.   

Três dos sete professores responderam que não podemos fazer ingestão da água do mar, os 

demais responderam que sim, se acontecer o processo de dessalinização antes da ingestão. Três dos 

oito estudantes de graduação não concordam com a possibilidade de ingestão da água marinha. 

Dos alunos do ensino fundamental, quinze disseram que a água do mar não pode ser 

ingerida. Dois consideraram que a água do mar não pode ser ingerida antes de ser 

tratada/dessalinizada. 

Nas questões 8 e 15 o objetivo era falar obrigatoriamente no litoral rio-grandense mas, por 

questão de interpretação da pergunta, não foi bem o que aconteceu.  

De acordo com a FEPAM-RS (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler - RS) os principais impactos ambientais observados no ambiente marinho, estão 

relacionados ao lançamento de esgotos de origem urbana e rural, sem prévio tratamento, o que afeta 

as condições de balneabilidade, principalmente durante o verão; substituição de sistemas naturais, 

como áreas de Mata Atlântica e banhados por culturas permanentes ou urbanização desordenada; a 

presença de indústrias química e petroquímica, concentradas na área do Superporto de Rio Grande, 

o que agrava o problema da poluição hídrica devido aos despejos de seus efluentes. A FEPAM 

desenvolve o monitoramento da qualidade dos recursos hídricos superficiais da Região das Bacias 

Litorâneas, desde 1992, em 54 pontos de amostragem distribuídos em lagoas, lagunas, canais, rios, 

arroios e estuários do Litoral Norte e Médio. As coletas de água são de superfície, com frequência 

semestral, sendo uma amostragem na época de cheia e a outra no período de estiagem.    

São analisados os seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, DBO5, 

cloretos, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, fosfato, turbidez, DQO, condutividade, salinidade, 

alcalinidade total, transparência, temperatura da água e do ar, profundidade e metais pesados 

                                                           
3 http://www.interaula.com/biologia2/conteudo/textos/biologicas/biologia/medio/bio41.pdf acessado em: 06/06/2014. 

http://www.interaula.com/biologia2/conteudo/textos/biologicas/biologia/medio/bio41.pdf


(cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel e zinco)4. Em um estudo realizado pela FEPAM-

RS foi amostrada água de nove locais do Litoral Norte gaúcho, porém nessa região hidrográfica 

apenas o ponto de coleta de Torres apresentou nível de Coliformes Fecais impróprio, ou seja, 

quando em pelo menos duas amostras de cinco realizadas apresentarem valores acima de 1000 

Coliforme Fecais por 100 mL de água ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2.500 

Coliformes fecais por 100 mL de água. Este dado pode variar conforme as estações: no verão, por 

exemplo, o número de banhistas é maior o que pode causar o aumento do número de coliformes 

fecais. 

É normal o equívoco de pensarmos que o mar do litoral gaúcho é contaminado ou sujo de 

alguma forma, isso porque o “Nordestão”, como são conhecidos os ventos da região, é geralmente 

forte e persistente, típico no Rio Grande do Sul por causa da posição do estado em relação ao globo 

terrestre e ao Atlântico. As frentes frias passam pelo mar, não atingem diretamente a costa, mas 

intensificam o vento que vem do mar em direção à terra. Ele deixa o mar mais agitado e escuro, já 

que ele começa a se movimentar na direção do vento. Como este vento (normalmente acima de 40 

km/h) é forte, remove o fundo do oceano. Além do padrão climático que em determinados períodos 

permite uma grande proliferação de algas. Para essa questão que era descritiva apareceram as 

seguintes respostas:  
1) O mar é sujo: professores = 2, alunos da graduação = 2 e estudantes = 20. 

2) O mar é sujo perto da costa/cidade: professores = 2; alunos graduação = 6 e estudantes = 2. 

3) Limpo: professores = 3 e estudantes = 2. 

4) Um estudante deixou a questão em branco. 
Figura 4: Quadro contendo as respostas da questão oito.   

 

Quando foram dadas as opções em relação ao mesmo assunto, cor chocolate do mar gaúcho, 

o mínimo esperado de professores e alunos de graduação é que marcassem a proliferação de algas e 

mar agitado. Três dos sete professores acertaram a questão completamente. Os demais citaram 

apenas proliferação de algas. Seis alunos de graduação acertaram. Já com os escolares do oitavo 

ano, esperamos que pelo menos uma das duas alternativas fossem marcadas. Dezoito alunos 

marcaram uma ou as duas alternativas, esgoto + resíduo sólido apareceu apenas uma vez, quatro 

alunos deixaram a questão em branco. 

A respeito da questão 9 (o mar ocupa 71% do planeta Terra), cinco alunos da graduação e 

cinco professores acertaram a percentagem. Com alunos do oitavo ano tivemos 10 acertos.  

Para a questão 10, foi feito um gráfico contendo todos os seres que foram marcados por 

todos que responderam o questionário.  

 

                                                           
4 http://www.fepam.rs.gov.br/ acessado em: 02/03/2014. 

http://www.fepam.rs.gov.br/


 

 
Figura 5: Gráfico contendo os animais marcados na questão dez. 

 

Para a questão 11 consideramos que há duas formas de mergulho: mergulho recreativo e 

mergulho cientifico. Mergulho recreativo é uma atividade de aventura que pode ser realizada por 

praticamente todo mundo. Existem mergulhadores em atividade com mais de 60 anos, inclusive 

instrutores5.  O mergulho científico é definido como aquele executado apenas como parte necessária 

de uma atividade científica ou educacional, assim como acontece com o mergulho recreativo, a 

atividade de mergulho científico não é regulamentada no Brasil6.   No Brasil, devido a diversidade e 

exuberância dos seus ecossistemas marinhos e costeiros, o ecoturismo, o turismo de aventura e o de 

mergulho vem crescendo a cada ano estimulado pela enorme extensão da zona costeira brasileira 

(BRASIL, 2010 apud BROTTO, 2012 p.298). Para todos os grupos de participantes os 

mergulhadores e cientistas buscam novas descobertas.  

  A questão 12 tratou do medo do mar, e esperávamos notar formas de medos diferentes por 

cada grupo de entrevistados, o medo de um aluno de graduação ou professor deveria ser mais 

concreto, ou seja, deveríamos ter medo de coisas mais coerentes, como por exemplo, medo do 

repuxo marinho ou das famosas mães d’água.  
Professores 

 

Prof. 1: “Não tenho medo, mas respeito o mar. Se estou em um mar mais revolto, como por vezes é o 
mar do RS, a água não chega nem na cintura. Mas em Santa Catarina confesso que, em praias como 
Lagoinha, costumo nadar até mesmo onde não dou pé.”;  

                                                           
5 http://www.feriasvivas.org.br/v4/feriasseguras/mergulho.asp acessado em: 12/05/2014 
6 http://www.necton.bio.br/mergulho%20cientifico.htm acessado em: 10/06/2014 
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Prof. 2: “Um pouco, pois suas águas são agitadas e alguns animais podem ser perigosos.” 
Alunos de graduação 
 

Aluno 1:“Não tenho medo, apenas respeito, admiração e fé”; 
Aluno 2: “de ir muito para o fundo, medo do repuxo, e de mergulhar e acabar o oxigênio”; 
Aluno 3: “tenho medo de pisar em um ouriço-do-mar”; 
Aluno 4: “morrer afogado”. 

Estudantes  
 

Estudante 1:“morrer afogado”; 
Estudante 2: “medo de tsunami”; 
Estudante 3: “espécies assustadoras no fundo do mar”; 
Estudante 4: “medo das criaturas desconhecidas que o habitam”; 
Estudante 5: “águas vivas que queimam”; 
Estudante 6: “tenho respeito e sei os limites”. 

Figura 6: Respostas selecionadas da questão doze. 
 

O objetivo da questão 13 era mostrar um pouco da intimidade de cada participante com o 

mar, as melhores lembranças, um carinho, um pouco das memórias de cada um.  
Histórias Familiares 1:“Eu lembro com muito carinho uma cena que está eu e meu pai no mar... eu tinha uns 8 ou 9 

anos (logo depois ele veio a falecer), é umas das poucas lembranças que eu tenho.” 

2:“aprendi a caminhar na praia de Itapema.”; 

3:“eu e minha família estávamos na beira mar, tomando refri veio uma onda muito forte e 

derrubou a mesa, levou nossos chinelos...” 

Histórias de Turismo 1:“Passeio de jangada em Canoa Quebrada – CE”;  

2:“Ele me faz lembrar as férias de verão. E quando o visito no inverno, sinto uma paz e um 

sentimento de que sou apenas uma partícula diante da sua imensidão.”; 

3:“quando viajei para fora do Brasil, e conheci tubarões e baleias”. 

Figura 7: Respostas selecionadas da questão treze. 

 

Na questão 14, a qual trata da importância do mar para nós, consideramos o mínimo 

esperado por professores e acadêmicos marcar os itens ciclos minerais, regulação da temperatura, 

produção de sal, fontes de peixes e outros alimentos, petróleo, por ser habitat de seres marinhos e 

fotossíntese de algas. Essa questão nos proporcionou observar que os professores e alunos da 

graduação estão mais atentos à regulação de temperatura, ciclos minerais e habitat de seres 

marinhos. Enquanto que os estudantes de oitavo ano ficaram mais atentos ao habitat de seres 

marinhos, mas não deixaram de marcar alternativas como ciclos minerais, regulação da 

temperatura e fonte de alimentos. 

Na questão 16 todos os professores concordaram que os seres marinhos sofrem as 

consequências, dois alunos da graduação e apenas um escolar disseram que esses animais se 

adaptam aos danos causados pelo resíduo sólido e outras contaminações. Abaixo algumas frases que 

mais chamaram a atenção sobre se é possível mudar a realidade e como fazer essa mudança. 
“Sim, não jogar lixo no mar ou na praia e acabar com essa 

ideia de que o Planeta é nosso” Estudante 1 

“Sim, tentando parar com a poluição, porém o que está feito 

está feito”. Estudante 2. 

“Sim. Sendo mais antropocêntrico. Se pensarmos mais no futuro 

da humanidade percebemos que temos que cuidar do mar, pois 

ele nos fornece boa parte da água potável que temos”. 

Graduando 1. 

”Eu não acredito. Se até o governo australiano pretende 

construir um porto muito próximo a grande barreira de coral, o 

que esperar do resto do mundo?” Graduando 2. 



“Sempre há tempo de revermos nossas atitudes. É preciso 

uma política pública mais eficiente a atuante. As pessoas 

também precisam assumir seu papel de defensor do meio 

ambiente, respeitando o espaço que ocupam. As escolas, ao 

meu ver, desempenham um papel importantíssimo não 

somente na divulgação dos problemas ambientais, mas 

principalmente na promoção de momentos de reflexão e 

atitudes frente à temática”. Professor 1 

“Refletindo sobre a dicotomia homem/natureza: também 

somos seres da natureza e temos cultura, ou seja, não adianta 

excluir os humanos e manter uma natureza intocada. Agindo 

de forma ecologicamente orientada, nas relações com os não 

humanos e com os outros humanos (ou seja, compreendendo o 

direito de existir das diferentes culturas humanas e dos não 

humanos; entendendo a agência dos humanos e dos não 

humanos e de seus entrelaçamentos)”. Professor 2 

Figura 8: Respostas selecionadas da questão dezesseis. 

 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O meio ambiente é uma realidade tão complexa que escapa a qualquer definição precisa, 

global e consensual. Acredita-se que mais que apresentar uma definição pronta, é interessante 

explorar suas diversas representações (ALMEIDA e NUNES, 2010), uma vez que estudos têm 

apontado a existência de diferentes concepções de meio ambiente entre discentes e docentes. É 

comum as pessoas conceberem que a natureza é o ambiente, necessitando de apreço, respeito, 

preservação ou que um lugar onde se quer viver igualmente configura um ambiente (MALAFAIA e 

RODRIGUES, 2009 apud URSI, 2013 p. 3575).  

Em termos de conservação da biodiversidade da Zona Marinha, a situação ainda é crítica, 

pois, atualmente, existem apenas 26 Unidades de Conservação Costeiro/Marinhas (federais e 

estaduais), distribuídas em menos de 1% dos 3.344.658 km² das áreas prioritárias marinhas. Dessas, 

apenas 6 Unidades de Conservação são essencialmente marinhas, cobrindo uma área de 10.293 km², 

que representam 0,3% do total das áreas prioritárias da Zona Marinha. As demais 20 UCs estão 

distribuídas em 13.835 km2 (0,4% do total de áreas protegidas), sendo que, nessa primeira análise 

das áreas prioritárias, foram incluídas como áreas da Zona Costeira. (BRASIL, 2002). 

Assim eu me questiono “por que o estudo deste Bioma é negligenciado?”. Segundo os 

entrevistados o ambiente marinho foi um dos menos trabalhados nas instituições, inclusive um 

professor diz: “Foi o ambiente menos contemplado na minha formação profissional de Biólogo”. 

Poucos são os trabalhos acerca de práticas que envolvem a presença do “mar” nas escolas, parece 

que não há interesse das escolas em trabalhar o Bioma Marinho, exceto quando falamos de escolas 

que estão próximas desse ambiente. Sempre se trabalha, por exemplo, a Amazônia, mesmo que a 

escola esteja distante desse bioma, ou seja, é possível trabalhar também o Ambiente Marinho, com 

vídeos, fotos, textos didáticos como vemos no artigo Ambiente Marinho (2012).  

A dificuldade de acesso a trabalhos sobre esse bioma, associada a escassez de trabalhos 

sobre essa temática e também a formação incipiente nos cursos de graduação pode explicar os 

resultados encontrados. Diante dessa dificuldade parece significativo que o ambiente marinho esteja 



tão presente em documentários da televisão aberta e paga, entretanto caberia aos cursos de 

formação suprir essa lacuna. 

É importante que o respeito pelo ambiente marinho seja cultivado e se isso já acontece nos 

lares tem que ser reforçado na escola: o respeito vem do conhecimento, se existem pesquisas é 

necessário seguir e dividir essa consciência com os mais jovens.  
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