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RESUMO 

LIMA, Monique Cristine Silva. Estudo sobre o nível de Cultura Oceânica de adolescentes 

e adultos com o uso do questionário IOLS: uma perspectiva brasileira para a Década da 

Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030). 2021. 77 f. Dissertação 

(Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

A Cultura Oceânica (CO) é um termo que foi cunhado nos Estados Unidos nos anos 2000 e é 

definida como “a compreensão da  influência do oceano sobre o indivíduo e do indivíduo sobre 

o oceano”. Desde então, o termo tem sido difundido pelo mundo, mas no Brasil ainda é pouco 

conhecido. Com o estabelecimento da Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o 

Desenvolvimento Sustentável, o cenário se mostra propício para mudanças positivas. Com o 

uso do International Ocean Literacy Survey (IOLS), uma ferramenta de 86 questões 

desenvolvida para medir o nível de CO de indivíduos de forma universal, este estudo buscou 

aplicá-lo com uma amostra de adolescentes e adultos brasileiros, a fim de saber qual seu nível 

de CO, quais princípios estão possivelmente assimilados e o que isso pode informar sobre o 

desenvolvimento da Década do Oceano no Brasil. O IOLS foi divulgado por meios virtuais e 

aplicado aos interessados em conjunto com um questionário socioeducacional e demográfico 

para potenciais respondentes em todo o Brasil que tivessem pelo menos 15 anos de idade. Foram 

obtidas 965 respostas válidas, englobando participantes de todos os estados brasileiros, com 91% 

de adultos e 9% de adolescentes. A mediana de acertos no IOLS foi de 63 ± 14 pontos, sendo 

que 77,6% (n=749) dos participantes acertaram na faixa de 51 a 75 pontos, o que corresponde 

à faixa de nível alto de CO. O princípio mais bem compreendido pelos participantes foi o 6, “O 

Oceano e a humanidade estão fortemente interligados”, enquanto que o menos compreendido 

foi o 5, “O Oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas”. Ao relacionar 

o desempenho dos participantes com os dados socioeducacionais e demográficos, a partir do 

Teste Chi-Quadrado, observou-se que a participação em atividades de educação ambiental 

marinha apresentou maior tamanho de efeito relativo no desempenho no IOLS, com V de 

Cramer igual à 0,25 e correlação positiva (p<0,05) com níveis alto e muito alto de CO. Em 

seguida, apareceram o conhecimento sobre a Década do Oceano (V = 0,244), profissão (V = 

0,218), escolaridade (V = 0,198) e busca por informação sobre mar, oceano e afins (V = 0,196). 

Apesar do nível alto de CO observado nos participantes deste estudo, não é possível afirmar 

sobre serem plenamente alfabetizados oceanicamente, visto que o questionário foi concebido 

apenas para a mensuração da capacidade de conhecimento, e não de comunicação e tomada de 

decisão (igualmente importantes para a CO). O IOLS se beneficiaria de ajustes e seu uso deve 



 

 

ser difundido, especialmente por ter potencial de ser a principal ferramenta de mensuração de 

CO para a Década do Oceano. 

Palavras-chave: Cultura Oceânica. International Ocean Literacy Survey. Década do Oceano. 

Educação ambiental marinha. 

 



 

 

ABSTRACT 

LIMA, Monique Cristine Silva. Study on the Ocean Literacy level of Brazilian teenagers 

and adults with the IOLS survey: a Brazilian perspective for the Decade of Ocean Science 

for Sustainable Development (2021-2030). 2021. 77 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto 

Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Ocean Literacy (OL) is a term that was conceived in the United States in the 2000s and is 

defined as “the understanding of the influence of the ocean on the individual and of the 

individual on the ocean”. Since then, the term has been disseminated around the world, but in 

Brazil it is still little known and studied. With the recent establishment of the United Nations 

Decade of Ocean Science for Sustainable Development, the scenario is conducive for positive 

change. Using the International Ocean Literacy Survey (IOLS), an 86-question tool designed 

to measure the OL level of individuals globally, this study applied it to a sample of Brazilian 

adolescents and adults in order to identify their OL level, what are the principles possibly more 

assimilated and what this can inform about the development of the Ocean Decade in Brazil. 

The IOLS was disclosed online and applied to interested parties together with a socio-

educational and demographic survey to potential respondents all over Brazil who were at least 

15 years old. A total of 965 valid responses were obtained, covering participantes from all 

Brazilian states, 91% adults and 9% adolescents. The median of correct answers in the IOLS 

was 63 ± 14 points, with 77.6% (n=749) of the participants scoring in the range of 51 to 75 

points, which corresponds to the range of high OL level. The principle best understood by the 

participants was the sixth, “The ocean and humans are inextricably interconnected”, while the 

least understood principle was the fifth, “The ocean supports a great diversity of life and 

ecosystems”. By relating the performance of the respondents with the socio-educational and 

demogrpahic data using the Chi-Square Test, it was observed that participation in marine 

environmental activties had a greater relative effect size in the IOLS performance, with 

Cramer’s V equal to 0.25 and positive correlation (p<0.05) with high and very high levels of 

OL. Then came knowledge about the Ocean Decade (V=0.244), occupation (V=0.218), 

education (V=0.198) and search for information about the sea, ocean and similar (V=0.196). 

Despite the high level of OL observed in the participants of this study, it is not possible to 

confirm that they are fully ocean literate, since the questionnaire was designed only to measure 

the capacity for knowledge, and not for communication and decision making (equally important 

for OL). IOLS would benefit from adjustments and its use should be widespread, especially as 

it has the potential to be the main OL measurement tool for the Ocean Decade. 



 

 

Keywords: Ocean Literacy. International Ocean Literacy Survey. Ocean Decade. Marine 

environmental education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Cultura Oceânica no Mundo e no Brasil  

O movimento de Ocean Literacy – traduzido como Cultura Oceânica (CO) para o 

português - começou nos Estados Unidos no início dos anos 2000 e teve sua definição 

estabelecida por Cava et al. (2005) como sendo “a compreensão da influência do oceano no 

indivíduo e sua influência no oceano” (pg. 5). Segundo os autores, um indivíduo com CO deve 

ser capaz de: 

- compreender os conceitos fundamentais sobre o funcionamento do oceano; 

- comunicar sobre o oceano de forma significativa;  

- tomar decisões bem informadas e responsáveis no que se diz respeito ao oceano e 

seus recursos.  

Essas capacidades estão fundamentadas no estabelecimento de sete princípios essenciais 

e indispensáveis para que a Cultura Oceânica de um indivíduo seja considerada adequada 

(CAVA et al., 2005) (Tabela 1). Para cada princípio, há respectivos conceitos essenciais 

definidos pelo Ocean Literacy Framework (CARLEY et al., 2013) através de um esforço 

colaborativo de estudiosos interessados no assunto, totalizando 45 conceitos. 

 

Tabela 1 - Princípios essencias da Cultura Oceânica 

Princípio 1: A Terra tem um Oceano global e muito diverso. 
Princípio 2: O Oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da Terra. 
Princípio 3: O Oceano exerce uma influência importante no clima. 
Princípio 4: O Oceano permite que a Terra seja habitável. 
Princípio 5: O Oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas. 
Princípio 6: O Oceano e a humanidade estão fortemente interligados. 
Princípio 7: Há muito por descobrir e explorar no Oceano. 

Fonte: Santoro et al. (2020) 

 

Por mais que seu surgimento tenha sido a partir de uma demanda observada no sistema 

educacional norte-americano, a discussão já extrapolou para outros países. No entanto, no 

Brasil, pesquisas sobre CO ainda se apresentam de forma incipiente e pouco sistematizadas. 

Segundo um levantamento bibliográfico realizado por Paredes-Coral et al. (2021), entre os anos 

de 2005, quando foi proposta a definição de CO, e 2019, houve 111 publicações sobre o assunto 

no mundo, sendo a grande maioria, em número total de publicações, proveniente dos Estados 

Unidos (n=53, 47,7%), seguidos por Reino Unido (n=10, 9%) e Canadá (n=7, 6,3%). O 

levantamento bibliométrico feito peços autores também indicou que Brasil e Chile foram os 

únicos países latino-americanos que publicaram sobre o tema no período pesquisado, com 

apenas uma publicação cada.  



15 

 

Por outro lado, em levantamento feito para este presente trabalho, as únicas publicações 

brasileiras que usam exclusivamente o termo Ocean Literacy encontradas foram um estudo 

publicado por Ghilardi-Lopes, Kremer, Barradas (2019) sobre a importância da CO no 

Antropoceno, e a segunda se refere a uma publicação de Stefanelli-Silva et al. (2019), sobre um 

estudo de caso em uma escola de São Vicente, no litoral paulista. Por fim, os autores ressaltam, 

no entanto, que apesar do termo não ter apresentado grandes resultados no levantamento 

bibliométrico, em uma pesquisa pela plataforma Google foram retornados 155.000 resultados, 

sugerindo-se que o termo esteja sendo bastante usado fora da esfera acadêmica e que deve ser 

objeto de maiores investigações (PAREDES-CORAL et al., 2021). Adicionalmente, termos 

como “educação ambiental marinha e costeira” (e.g. BERCHEZ et al., 2016) e “mentalidade 

marítima” – coordenada desde 1997 pela Secretaria da Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar (SECIRM) (SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA 

OS RECURSOS DO MAR (SECIRM), [s.d.]) – são também importantes ao se estudar CO no 

Brasil e devem ser levados em consideração na discussão sobre o conceito no país. 

Um desafio para que seja possível inferir sobre a CO de um indivíduo é o uso de 

instrumento adequado para mensurá-la e a principal metodologia encontrada na literatura tem 

sido a aplicação de questionários. Stefanelli-Silva et al. (2019) apresentaram os resultados de 

uma intervenção de atividade de extensão desenvolvida entre 2014 e 2016, que compreenderam 

assuntos relacionados à Ecologia e Zoologia marinhas, além de gestão de resíduos sólidos e 

reciclagem para crianças da 5ª série do Ensino Fundamental. A fim de mensurar o aprendizado 

dos alunos, os autores aplicaram um questionário contendo 10 perguntas baseadas nos 

princípios 5 e 6 da CO (vide Quadro 1), antes e após as atividades, e observaram que houve um 

aumento do aprendizado em todas as áreas trabalhadas (de 7,9% para 94,6%), com destaque 

para Zoologia marinha (STEFANELLI-SILVA et al., 2019). 

Um comportamento similar foi observado para alunos de 12 a 18 anos de escolas na 

cidade litorânea da Nova Escócia (Canadá), ao aplicarem um questionário que abordava todos 

os princípios da CO. Guest, Lotze e Wallace (2015) reportaram que, apesar do desempenho 

geral ter sido abaixo de 50%, houve desempenhos distintos em questões que abordavam 

aspectos abióticos e bióticos, sendo que no último caso houve maior número de acertos, 

evidenciando um maior interesse de alunos em tópicos que abordam a vida marinha. Além disso, 

observou-se que conhecimento e contato com o mar estavam positivamente correlacionados 

com o valor que os alunos atribuíam ao mar, evidenciando a complexa relação entre interesses 

pessoais e conhecimento sobre ciências marinhas (GUEST; LOTZE; WALLACE, 2015). 
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Na literatura, ainda há dois questionários internacionais que merecem destaque: o Survey 

of Ocean Literacy and Experience (SOLE) e o International Ocean Literacy Survey (IOLS). O 

SOLE, desenvolvido por Greely (2008), foi o primeiro instrumento desenvolvido e validado 

psicometricamente pelo modelo de Rasch (1980), uma vez que até então não existia um 

instrumento robusto para essa finalidade. Na pesquisa, a autora desenvolveu o SOLE junto com 

outros dois questionários que mediam intenção e gestão em relação ao ambiente marinho, que 

foram aplicados a meninas de Ensino Médio em um acampamento de verão de Oceanografia 

(Oceanography Camp for Girls, em inglês) na Flórida, Estados Unidos.  

Já o IOLS, que tem sido desenvolvido desde 2015 por Fauville et al. (2019) e com a 

versão em inglês disponível por Chen et al. (2020), é o instrumento mais recentemente 

disponível. Este questionário foi desenvolvido de forma colaborativa e busca atender demandas 

da comunidade da CO internacional. Essa metodologia unificada possibilitou mensurar, de 

forma adequada e universal, o progresso do movimento de CO no mundo, e cujos resultados 

ajudam a estabelecer baselines capazes subsidiar avaliações e comparações do progresso de 

comunidades ao longo do tempo (FAUVILLE et al., 2019). Para que isso fosse possível, foi 

definido que o IOLS teria como público alvo estudantes de Ensino Médio (faixa etária entre 16 

e 18 anos), com a intenção de poder medir o conhecimento desejável de CO que os adolescentes 

deveriam ter ao final do seu ensino formal compulsório (FAUVILLE et al., 2019). 

 

 A Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento 

Sustentável 

Com o estabelecimento da Agenda 2030 em 2015 pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), 17 objetivos foram propostos a serem atingidos em nível mundial, denominados 

Objetivos de  Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dentre eles, está o ODS 14, “Vida na água”, 

que se propõe a “conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável” (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

O DESENVOLVIMENTO (PNUD), [s.d.]). Em junho de 2017, aconteceu a Conferência sobre 

os Oceanos visando o apoio à implementação deste objetivo globalmente, contando com chefes 

de Estado e representantes oficiais de 193 estados-membro da ONU (NAÇÕES UNIDAS 

BRASIL, 2017b). Em dezembro do mesmo ano, foi acordada a instituição da Década da Ciência 

Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (Década do Oceano), liderada pela UNESCO e 

proposta a acontecer entre 2021 e 2030. 

A Década possui sete resultados (outcomes) que buscam ser alcançados até o final da sua 

vigência (Tabela 2), resultando “na ciência que precisamos para o oceano que queremos”. 
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Dentre eles, o Resultado 7 se refere exclusivamente à promoção da CO e diz (UNESCO-IOC, 

2021, p. 19, tradução nossa): 

 

Para incitar mudanças de comportamento e assegurar a efetividade das soluções a 

serem desenvolvidas durante a Década do Oceano, é necessário que haja uma 

mudança significativa na relação da sociedade com o oceano. Isso pode ser atingido 

através de abordagens em cultura oceânica, com ferramentas educativas formais e 

informais de conscientização, e através de medidas que asseguram um acesso 

igualitário ao oceano. Juntas, essas abordagens contruirão um maior conhecimento 

dos valores econômicos, sociais e culturais do oceano para a sociedade e a pluralidade 

de papeis que exerce para sustentar a saúde, bem-estar e o desenvolvimento 

sustentável. Esse Resultado irá ressaltar o oceano como um lugar de admiração e 

inspiração, assim também influenciando a próxima geração de cientistas, legisladores, 

oficiais de governo, gestores e inovadores. 

 

Além disso, a Década do Oceano publicou o Ocean Literacy Framework for the UN 

Decade of Ocean Science for Sustainable development 2021–2030, um documento 

complementar ao plano de implementação que visa “providenciar uma estrutura de trabalho 

sucinta e não-prescritiva para promover o desenvolvimento de Ações de CO em níveis global, 

nacional, regional e local por diversos atores ao redor do mundo como parte da Década do 

Oceano” (UNESCO-IOC, 2021b, p. 8, tradução nossa). Neste documento, a Década reconhece 

que a CO é uma ferramenta essencial para ajudar a solucionar os dez desafios que precisam ser 

superados para atingir os resultados propostos. No entanto, o documento destaca os Desafios 9 

e 10 (Tabela 3) como sendo diretamente conectados com a necessidade da promoção da CO 

para superá-los, e ressalta que a Década é uma grande oportunidade para catalisar e aumentar a 

capacidade de programas existentes e futuros de CO em nível global. 

 

Tabela 2 - Os sete resultados a serem alcançados ao final da Década para atingir a visão "a ciência que 

precisamos para o oceano que queremos".  

Resultado 1: Um oceano limpo onde as fontes de poluição são identificadas e reduzidas ou removidas. 
Resultado 2: Um oceano saudável e resiliente onde os ecossistemas marinhos são compreendido, protegidos, 

restaurados e manejados.  
Resultado 3: Um oceano produtivo que mantém uma oferta sustentável de alimentos e uma economia 

sustentável oceânica. 
Resultado 4: Um oceano previsível onde a sociedade compreende e é capaz de responder à condições diversas.  
Resultado 5: Um oceano seguro onde a vida e sustentos são protegidos de perigos relacionados ao oceano. 
Resultado 6: Um oceano acessível com acesso aberto e justo a dados, informação e tecnologia e inovação. 
Resultado 7: Um oceano inspirador e engajador onde a sociedade compreende e valoriza o oceano em relação 

ao bem-estar humano e o desenvolvimento sustentável.  
Fonte: traduzido de UNESCO-IOC (2021) 
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Tabela 3 - Desafios 9 e 10 da Década do Oceano que estão diretamente relacionados à promoção da 

CO.  

Desafio 9 Desafio 10 

Assegurar o desenvolvimento compreensivo 

de capacidade e acesso justo a dados, 

informação, conhecimento e tecnologia 

dentre todos os aspectos da ciência oceânica 

e para todas as partes interessadas.  

Assegurar que diversos valores e serviços do 

oceano para o bem-estar humano, cultura e 

desenvolvimento sustentável sejam 

amplamente compreendidos, e identificar e 

superar barreiras na mudança de 

comportamento necessária para uma 

mudança significative na relação da 

humanidade com o oceano.  
Fonte: traduzido de UNESCO-IOC (2021b) 

 

Assim, com o advento da Década do Oceano, a CO tem sua importância reforçada como 

um conhecimento essencial para se enfrentar os desafios relacionados aos oceanos. No entanto, 

para que seja possível propor as intervenções efetivas, faz-se necessário estabelecer uma 

discussão coesa e bem fundamentada sobre CO no mundo e, especialmente, no Brasil. 

Um exemplo dessa necessidade é observada no Capítulo XIX “O Mar Visto Pelo 

Brasileiro” do relatório “O Brasil e o Mar no Século XXI” (CENTRO DE EXCELÊNCIA 

PARA O MAR BRASILEIRO, 2019), onde se discutem os resultados de duas pesquisas de 

opinião pública sobre a visão de brasileiros em relação ao mar, a partir de 2.000 entrevistas 

realizadas em 1997 e 2011 em todo o país. O questionário utilizado não aborda questões 

científicas sobre o conhecimento dos oceanos, mas é possível observar que, dentro do escopo 

da CO, abordam principalmente o Princípio Essencial 7 (vide Tabela 1), com um viés econômico 

sobre a importância do mar para o desenvolvimento do país. Apesar do enfoque econômico, 

alguns resultados são importantes de serem destacados no contexto da presente pesquisa 

(CENTRO DE EXCELÊNCIA PARA O MAR BRASILEIRO, 2019): 

i. Em 2011, 73% dos entrevistados mencionaram dar muita importância ao mar, com 

destaque para respondentes do Nordeste e Sul e é 39% superior aos resultados de 1997; 

ii. O principal motivo para se dar importância ao mar é o fato de ser fonte de alimentos; 

iii. Na pesquisa de 2011, 93% dos entrevistados compartilharam a opinião de que um 

maior conhecimento dos oceanos pode trazer benefícios para a humanidade – similar aos 

resultados de 1997; 

iv. Quase 30% dos entrevistados afirmaram que nunca foram à praia, e destacaram que 

58% dos entrevistados das regiões Norte e Centro-Oeste não visitaram a praia, mas 71% de 

todos os entrevistados já visitaram em alguma ocasião. Observaram, também, que o aumento 

de frequência à praia, entre 1997 e 2011, era correlacionado por grau de instrução; 
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v. A preservação de florestas e poluição atmosférica são as maiores preocupações 

ecológicas do brasileiro, em todas as regiões do país, apesar de reconhecerem a importância da 

preservação e o cuidado com o mar e as praias. 

 

Constatando-se a lacuna do conhecimento mais preciso e recente sobre a temática no 

Brasil, essa pesquisa de Mestrado propôs, com o auxílio do IOLS, fazer um estudo aberto para 

todo o território nacional sobre o nível de CO atual dos jovens em idade de Ensino Médio e 

adultos brasileiros. Considerando-se que o IOLS foi concebido pensando no conhecimento de 

jovens ao final de seu ensino compulsório, foi inferido que o questionário também fosse 

aplicável a adultos que já concluíram o Ensino Médio e que, portanto, teoricamente, já 

receberam toda a instrução necessária quanto às ciências marinhas. Além disso, apesar de a CO 

ter sido desenvolvida para o ambiente escolar – e portanto, para jovens -, é importante abordá-

la em todos o níveis da sociedade e, por essa razão, este trabalho se propôs expandir a aplicação 

de formulários também para adultos. Assim, esse estudo buscou realizar um estudo de linha de 

base para mensurar o conhecimento de uma amostra de brasileiros e brasileiras sobre o 

funcionamento do oceano para a Década, e discutir também, como diferentes intervenções, 

adequadas para cada contexto, podem trazer mudanças satisfatórias rumo a uma sociedade 

brasileira mais consciente sobre o oceano e a sua importância. 

 



20 

 

2 OBJETIVOS 

O objetivo geral dessa pesquisa foi identificar o nível de CO de adolescentes e adultos 

brasileiros, com o uso do questionário IOLS, tendo como objetivos específicos: 

a) identificar e comparar quais princípios de CO estão mais e menos compreendidos pelos 

brasileiros amostrados; 

b) identificar se há diferenças no nível de CO dos brasileiros de acordo com informações 

demográficas e socioeducacionais; 

c) relacionar o nível de CO dos participantes visando aos objetivos para a Década do 

Oceano; 
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3 METODOLOGIA 

 QUESTÕES ÉTICAS 

Essa pesquisa esteve sujeita à Resolução CNS nº466/2012 (CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE, 2012) que determina diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos, e à Resolução CNS nº510/2016 (CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE, 2016), que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais. Portanto, foi cadastrada na Plataforma Brasil e passou por análise e aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa – Seres Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de 

São Paulo (IB-USP) e está registrado sob o CAAE nº 36158620.0.0000.5464. O projeto foi 

aprovado em 18 de agosto de 2020 (Parecer nº 4.220.081), e a emenda que se refere ao aumento 

do número da amostra de 325 para 1000 pessoas, e inclusão da plataforma Facebook para 

divulgação da pesquisa, foi aprovada em 16 de setembro de 2020 (Parecer nº 4.281.771). 

Juntamente com o questionário, foram disponibilizados três documentos: Para os menores 

de 18 anos, o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para os pais e responsáveis legais. Para participantes maiores de 

18 anos, foi necessário apenas um TCLE direcionado a esse público respondente. Todos os 

documentos foram redigidos como previsto pela Resolução CNS nº510/2016, que deviam 

conter informações claras previstas nos parágrafos I a X do Artigo 16º.  

Os resultados obtidos deste questionário foram discutidos em nível de grupo, portanto 

não foram coletadas ou utilizadas qualquer informação que possa identificar os participantes. 

Além disso, após o período de respostas online, a planilha resumo foi baixada para o 

computador pessoal da pesquisadora principal e sua versão online excluída. As respostas do 

questionário ficarão sob responsabilidade da orientadora, resguardadas por 5 (cinco) anos, em 

arquivo de Microsoft Excel de acesso com senha, e só serão acessadas por ela e sua orientanda. 

Os dados foram exclusivamente usados para fins científicos. 

 

 CONTEXTO GEOGRÁFICO DE ESTUDO 

O Brasil tem 8.510.295,914 km² de território (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), [s.d.]) e 8.500 km de costa (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, [s.d.]). Há 280 municípios defrontes ao mar, pertencentes a 17 estados 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2019a), e, segundo 

o último censo populacional, o litoral concentrava 26,6% da população do país (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2011). 
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Figura 1 - Mapa com a identificação dos 280 municípios brasileiros defronte ao mar. 

Fonte: (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2019a). 

 

Quanto a termos educacionais, o Instituto Nacional De Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, 2020) estima que havia 7.465.891 matrículas em Ensino Médio 

no país em 2019. Em 2018, segundo informativo do (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2018), 47,8% da população brasileira de 25 anos ou 

mais concluíram pelo menos a etapa básica do ensino obrigatório, que inclui da Educação 

Primária ao Ensino Médio. Além disso, 88,2% dos jovens de 15 a 17 anos eram escolarizados. 

Já a partir da faixa de 18 a 24 anos, esse valor era de 33,2% - e divide-se entre aqueles que 

estavam cursando ou já concluíram o ensino superior (25,2%), e aqueles atrasados na conclusão 

do ensino básico obrigatório (11,0%). Por fim, na faixa de 25 anos ou mais, a taxa de 

escolarização era de 4,6% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

(IBGE), 2018). 
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 INTERNATIONAL OCEAN LITERACY SURVEY 

Foi aplicado o questionário em formato online do International Ocean Literacy Survey 

(IOLS) em sua versão mais atual desenvolvida por Chen et al. (2020). Foi escolhida a aplicação 

deste questionário por ser uma ferramenta nova e psicometricamente validada para medir 

apenas CO (FAUVILLE et al., 2019), e que está sendo testada para aplicabilidade internacional. 

Esste trabalho é o primeiro estudo, até o momento, a aplicar a metodologia no Brasil. 

Os resultados sobre a aplicação da versão em português europeu não estavam disponíveis 

até o momento da execução desta pesquisa, então não é possível afirmar também sobre a 

validade psicométrica do IOLS em língua portuguesa. Apesar disso, os autores apontaram que 

a versão em inglês poderia ser usada como referência enquanto os resultados das versões 

traduzidas ainda estão sendo estudados (CHEN et al., 2020). Portanto, para este trabalho, o 

questionário foi traduzido e adaptado livremente para o Português brasileiro pela autora, tendo 

como base a versão original em Inglês e a versão original traduzida para o Português europeu 

(LAWRENCE HALL OF SCIENCE AT THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

(BERKELEY), [s.d.]) para o nivelamento da tradução.  

O IOLS conta com 86 questões e cada questão se refere a um princípio da CO e a um 

respectivo conceito fundamental. Todos esses conceitos foram atribuídos livremente pela autora 

usando como base a publicação de Carley et al. (2013), visto que na publicação original do 

IOLS não havia tais atribuições. Por fim, três adaptações foram feitas a três questões do IOLS 

que foram julgadas necessárias pela autora: 

- Questão 01, opção B: no questionário original (Anexo I) usa-se a bacia do Pacífico, ao 

invés da do Atlântico, na composição da alternativa. O uso da bacia do Atlântico para esta 

versão traduzida foi herdado da versão português europeu, pois se mostrou mais adequado visto 

que se trata da bacia que banha o litoral brasileiro.  

- Questão 24, opção A: adicionou-se “e outros ecossistemas quimiossintéticos”, pois 

julgou-se mais adequado que fosse destacado que outros tipos de ecossistemas também 

poderiam fornecer energia quimiossintética, não somente as fontes hidrotermais. Esta 

complementação está contemplada pelo conceito fundamental G do princípio essencial 5 da 

Cultura Oceânica (CARLEY et al., 2013). 

- Questão 26, opção B: Apesar de não ser a alternativa correta para essa questão, julgou-

se necessário a correção da informação de que o mar profundo é a região abaixo de 100m, para 

abaixo de 200m, pois trata-se da definição mais consensual sobre onde se inicia o que se 
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denomina como mar profundo (ex. Salazar et al., 2016; Colaço et al., 2017; Danovaro et al., 

2020). 

 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Devido à pandemia de COVID-19 durante o ano de 2020, que inviabilizou atividades 

presenciais, optou-se por desenvolver e aplicar o questionário de forma online. O questionário 

foi desenvolvido no Google Formulários e aplicado entre 18 e 20 de agosto e entre 16 de 

setembro e 22 de dezembro de 2020. A divulgação também foi feita online por mídias sociais 

(e.g. Twitter, Instagram, Whatsapp, Facebook e e-mail), buscando atingir potenciais 

respondentes de todas as regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste) e 

que atendessem aos seguintes critérios: i) ser brasileiro(a); ii) ser residente no Brasil; e iii) ter 

ao menos 15 anos de idade.  

O compartilhamento do questionário foi feito principalmente nas páginas pessoais da 

autora nas respectivas mídias sociais, bem como com contatos próximos e grupos em que 

participava  (no caso do Facebook). Além disso, foi realizado contatos por e-mail com 

programas de pós-graduação ativos de forma a aumentar o alcance de outras regiões que não a 

Sudeste para que mais pessoas dessas regiões pudessem participar. 

O questionário foi dividido em duas principais partes, como ilustrado na Figura 2: 

- A primeira parte consistiu do questionário socioeducacional e demográfico, com 15 

perguntas de caráter obrigatório, para que fosse possível estabelecer um contexto para a segunda 

parte (ver Apêndice A); 

- A segunda parte, conceitual, consistiu no questionário IOLS, que é separado em duas 

seções: na Seção A, composta de 41 questões de múltipla escolha e, na Seção B, composta de 

45 questões de verdadeiro (V) ou falso (V). Todas as questões não foram consideradas 

obrigatórias, para que caso o respondente não soubesse, poderia deixar a questão em branco 

(ver Apêndice B). 
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Figura 2 - Fluxograma resumido da estrutura do questionário completo aplicado aos participantes. 

 

 FILTRAGEM E CATEGORIZAÇÃO DE RESPOSTAS 

Após o período de coleta, as respostas foram primeiramente filtradas para que somente 

respostas válidas pudessem ser analisadas. Foram consideradas inválidas as respostas que não 

apresentaram valor analítico e, portanto, foram descartadas. As respostas foram julgadas 

inválidas de acordo com os seguintes critérios: 

- Duas ou mais submissões que aparentemente eram de um mesmo respondente, pois 

tinham o mesmo e-mail ou alguma resposta discursiva idêntica. Neste caso, as respostas 

repetidas foram excluídas e apenas considerada a primeira submissão;  

- Submissões em que os participantes se recusaram por completo em participar da 

pesquisa; 

- Respostas de autodeclarados menores de 18 anos que indicaram que não aceitavam 

participar da pesquisa, apesar de seu responsável autorizar, e terem prosseguido com o 

questionário. 

 

Respondentes que se autodeclararam como menores de 18 anos por engano, mas que na 

pergunta sobre faixa etária foi selecionada uma faixa diferente da de 15 a 19 anos, foram 

realocadas como respostas de maiores de 18 anos e consideradas válidas para análise. 
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A coluna que constavam os e-mails dos respondentes que se declararam interessados em 

receber informações da pesquisa quando ela estivesse pronta foi removida por não ser de 

interesse da análise. 

Após a filtragem, as respostas referentes à cidade, estado, profissão, pontuação no IOLS 

foram categorizadas para a etapa de análise dos dados no software R (v.4.0.4) (R CORE TEAM, 

2021), seguindo os seguintes critérios pré-determinados: 

I. Cidades: as cidades que estavam descritas como defronte ao mar de acordo com o  IBGE 

(2019b) foram denominadas como “litoral”. Todas as demais foram categorizadas como 

“interior”; 

II. Estados: as respostas referentes ao estado brasileiro de residência dos respondentes 

foram categorizadas de acordo com a região brasileira (Norte - N, Nordeste - NE, 

Centro-Oeste - CO, Sudeste - SE e Sul - S) em que estavam inseridos; 

III. Profissão: classificadas em três categorias  

- Meio Ambiente: profissões claramente especificadas que possuíam alguma relação 

com a área de meio ambiente;  

- Não Meio Ambiente: profissões claramente especificadas que não foram 

consideradas que possuíam alguma relação com a área de meio ambiente; 

- Indefinido: profissões não claramente especificadas e que não se enquadravam em 

nenhuma das duas categorias anteriores. 

IV. Nível de CO: as respostas a todas as questões foram pontuadas em certas (1 ponto) ou 

erradas (0 pontos). Os resultados numéricos das pontuações finais dos respondentes 

foram também classificados em faixas de acertos de acordo com o descrito na Tabela 4. 

 

As respostas referentes às perguntas “Você já participou de alguma atividade de educação 

ambiental marinha?”, “Em caso positivo, descreva brevemente sobre que atividade foi essa?”, 

“Você costuma se informar sobre conteúdo relacionados à mar, oceano e afins?”, “Em caso 

positivo, por quais canais você costuma se informar?” e “Em caso negativo, explique 

brevemente” foram analisadas de forma separada, por serem discursivas. Nesta análise, feita no 

Microsoft Excel, uma avaliação preliminar das respostas foi feita para poder investigar quais 

eram os tipos de respostas mais comuns e, assim, criaram-se categorias que pudessem abrangê-

las de forma resumida. As respostas poderiam abranger mais de uma categoria e, caso houvesse 

respostas que fossem consideradas inadequadas para a categorização, estas foram descartadas 

da análise. Por fim, as categorias criadas foram novamente reavaliadas para que fossem 
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mantidas ou abrangidas por outras existentes, até chegar em um categorização final de todas as 

respostas válidas. 

 

Tabela 4 - Classificação do Nível de CO de acordo com faixas de pontuação no IOLS. 

Faixa de Acertos no IOLS Nível de CO 

0-25 Baixo 

26-50 Médio 

51-75 Alto 

76-86 Muito Alto 

 

 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram primeiramente explorados no Microsoft Excel 365 para obter as 

distribuições de respostas de acordo com as categorias assinaladas para cada variável obtendo-

se, assim, dados estatísticos básicos descritivos tais como: média, mediana, desvio padrão, além 

do n amostral e exibições gráficas dos dados.  

Para testar se havia associação entre as variáveis do questionário com o desempenho no 

questionário IOLS, foi aplicado o teste Chi-Qudrado de Independência de Pearson (Teste χ²) 

com uso do software R (v.4.0.4). Este teste foi escolhido pois: (1) os dados são não-normais - 

ou seja, não seguem uma distribuição normal; (2) os dados são categóricos e; (3) as tabelas são 

maiores do que 2x2.  

Neste teste, duas tabelas de contingência são calculadas: a primeira, com as frequências 

observadas para as variáveis categóricas; a segunda, com as frequências esperadas entre as 

variáveis, caso não houvesse associação. Assim, o valor chi quadrado (χ²) é calculado pela 

Equação 1: 

𝜒2 =  ∑
(𝑂 − 𝐸)²

𝐸
 

 

Sendo que: 

χ² = valor de chi-quadrado (admensional); 

O = frequências observadas na tabela de contingência (n); 

E = frequências esperadas na tabela de contingência (n); 

 

Para todo cálculo do Teste χ², houve também o cálculo dos graus de liberdade (Equação 

2): 

𝑔𝑙 = (𝑙 − 1) × (𝑐 − 1) 

Sendo que: 
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gl = grau(s) de liberdade (admensional); 

l = número de linhas da tabela de contingência; 

c = número de colunas da tabela de contingência; 

 

No entanto, é importante ressaltar que o Teste χ² só consegue ser aplicado caso, na tabela 

de frequências esperadas, as células com frequências menores do que 5 representam no máximo 

20% do total. Quando essa condição não foi atendida, foi aplicada a simulação de Monte Carlo 

no script R, adicionando o argumento simulate.p.value = TRUE no comando chi.qual(). 

Por fim, também foi calculado o valor-p, que corresponde à probabilidade de ter-se obtido 

os dados, dado que a hipótese nula é verdadeira. Assim, adotando-se um valor-p de 0,05, têm-

se as seguintes hipóteses gerais para este estudo: 

 

H0 = não há associação entre a variável do questionário socioeducacional/demográfico e o 

desempenho no IOLS → p > 0,05 

H1 = há associação entre a variável do questionário socioeducacional/demográfico e o 

desempenho no IOLS → p ≤ 0,05 

 

Havendo rejeição da hipótese nula (portanto, p ≤ 0,05), foram feitos testes post-hoc, em 

que foram analisadas quais células tiveram frequências observadas maiores do que as esperadas 

– e se essas diferenças eram significativas ou não para justificarem a associação. 

Neste teste, foram calculados os resíduos padronizados ajustados pelo comando $stdres 

para o resultado de chiquadrado. Trata-se da padronização e ajuste da diferença entre os valores 

observados e esperados para diminuir a redundância causada por células com maiores valores 

esperados produzirem os maiores resíduos e afetarem na análise de dependência (SHARPE, 

2015) e são transformados em unidade z. Para calcular a significância destes resíduos, para 

tabelas de contingência até 2x4 foi considerado um α = 0,05 e, portanto, limites de -1,96 e 1,96 

– assim, todo valor que ocorresse menor do que -1,96 e maior de que 1,96, foram considerados 

significativos. Para tabelas maiores do que 2x4, foram calculados novos α ajustados (α*) ao 

tamanho da tabela e, consequentemente, com outros intervalos, como sugerido por Macdonald 

e Gardner (2000) (Equação 3). O novo valor dos limites foi então calculado pela função qnorm() 

do pacote stats, dividido por 2 para o estabelecimento de dois limites, considerando uma 

distribuição normal bicaudal. 
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𝛼 ∗=  
0,05

(𝑙 − 1) × (𝑐 − 1)
 

Sendo que: 

α* = novo valor de alfa de acordo com o tamanho da tabela de contingência; 

l = número de linhas da tabela de contingência; 

c = número de colunas da tabela de contingência; 

 

Por fim foi também calculada a magnitude de efeito pelo de V de Cramer (V) para cada 

Teste χ². O cálculo dessa variável se dá pelo fato de que o valor χ² não é suficiente para explicar 

a força da dependência entre as variáveis quando trata-se de tabelas com tamanhos diferentes, 

além de ser o cálculo mais adequado para tabelas maiores do que 2x2 (KIM, 2017). O valor V 

é calculado pela função cramerV do pacote rcompanion (Equação 4) e varia de 0 a 1 – sendo, 

de forma geral, 0 a fraca dependência entre as variáveis (totalmente independentes), e 1 uma 

forte dependência entre as variáveis (totalmente dependentes). 

𝑉 =  √
𝜒²

𝑛(𝑘 − 1)
 

Sendo que 

V = valor de Cramer, variando de 0 a 1; 

χ² = valor chi quadrado; 

n = tamanho da amostra; 

k = a menor dimensão entre o número de linhas e número colunas da tabela de contingência; 

 

Para interpretação da força da dependência (tamanho de efeito), foram usados os critérios 

apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Interpretação do tamanho de efeito de acordo com os valores V e k do Teste χ² .  

 Pequeno Moderado Alto 

k = 2 0,10 - <0,30 0,30 - < 0,50 ≥ 0,50 

k = 3 0,07 - < 0,20 0,20 - < 0,35 ≥ 0,35 

k = 4 0,06 - < 0,17 0,17 - <0, 29 ≥ 0,29 

    Fonte: traduzido e adaptado de Mangiafico (2016) 

 

Complementarmente, para a análise dos princípios compreendidos pelos brasileiros e 

brasileiras amostrados, adotou-se duas abordagens complementares que pudessem informar 

quais princípios eram mais e menos compreendidos de acordo com as pontuações no IOLS: 
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i) Calculou-se a média de acertos das questões designadas de cada princípio, levando 

em consideração a quantidade de questões por princípio; 

ii) Obteve-se, a partir das pontuações de cada questão, as 10 questões que tiveram mais 

acertos (aqui denominadas “mais fáceis”) e as 10 questões com menos acertos (aqui 

denominadas “mais difíceis”) e observou-se quais princípios apareciam mais dentre 

cada grupo. 
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4 RESULTADOS 

Foram coletados 1.012 formulários de respostas, sendo 965 considerados válidos. As 

respostas descartadas da análise seguiram os critérios descritos no item 3.5.  

 Questionário Socio-educacional e demográfico  

 Adultos x Adolescentes 

De um total de 965 formulários válidos respondidos, 91% foram submetidos por 

indivíduos com mais de 18 anos de idade (adultos; n=882), enquanto os 9% (n=83) restantes 

foram de indivíduos menores de 18 anos (adolescentes) (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Composição amostral entre adultos (maiores de 18 anos) e adolescentes (menores de 18 

anos). 

 Faixa etária 

Como evidenciado pela Figura 4, os respondentes entre 25 e 29 anos representaram a 

maioria da amostra (n=229, 24%), seguido pela faixa etária de 20 a 24 anos (n=173, 18%). As 

faixas etárias de 15 a 19 anos e de 30 a 34 anos representaram 13% (n=127) cada. As faixas 

etárias igual e acima de 35 anos representaram 32% da amostra total. Entre os respondentes de 

15 a 19 anos, 83 eram menores de 18 anos (65%). 

91%

9%

Adultos Adolescentes
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Figura 4 - Composição amostral de acordo com faixas etárias. 

 

 Gênero 

Com relação ao gênero, respondentes autodeclarados do sexo feminino representaram 65% 

(n=624) da amostra total e autodeclarados do sexo masculino representaram 34% (n=333). 

Autodeclarados transmasculino (n=1), não-binário (n=5) e que preferiram não se declarar (n=3) 

representaram apenas 0,9% dos respondentes e foram agrupados em uma mesma categoria 

denominada “Outros” (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Composição amostral por gênero, agrupados em feminino, masculino e outros 

(transmaculino, não binário e 'prefiro não declarar'). 
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 Estados e Regiões 

Houve participação de todos os estados os 28 estados da federação e o Distrito Federal 

(Tabela 6), mas com maior predominância de respostas do Estado de São Paulo (Região 

Sudeste), seguido pelo Estado de Roraima (Região Norte) em relação à amostra total. Quando 

se observa a composição por região (Figura 6), a Região Sudeste teve o maior número de 

respondentes (n=407), sendo que 83% (n=337) foram somente do Estado de São Paulo. As 

regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul tiveram composições similares, compondo os 

outros 58% da amostra de respondentes.  

 

Tabela 6 - Composição amostral por estado da federação em termos absolutos (n) e em percentuais 

relativos à amostra total (%). 

Estado n %  

São Paulo (SP) 337 34.9% 

Roraima (RR) 124 12.8% 

Mato Grosso do Sul (MS) 47 4.9% 

Paraná (PR) 45 4.7% 

Rio Grande do Sul (RS) 43 4.5% 

Santa Catarina (SC) 43 4.5% 

Goiás (GO) 41 4.2% 

Minas Gerais (MG) 35 3.6% 

Rio de Janeiro (RJ) 32 3.3% 

Mato Grosso (MT) 22 2.3% 

Bahia (BA) 18 1.9% 

Pernambuco (PE) 18 1.9% 

Paraíba (PB) 16 1.7% 

Sergipe (SE) 16 1.7% 

Alagoas (AL) 15 1.6% 

Distrito Federal (DF) 14 1.5% 

Amazonas (AM) 12 1.2% 

Maranhão (MA) 12 1.2% 

Amapá (AP) 11 1.1% 

Acre (AC) 10 1.0% 

Tocantins (TO) 10 1.0% 

Pará (PA) 9 0.9% 

Piauí (PI) 9 0.9% 

Ceará (CE) 8 0.8% 

Rio Grande do Norte (RN) 8 0.8% 

Rondônia (RO) 7 0.7% 

Espírito Santo (ES) 3 0.3% 
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Figura 6 - Composição amostral de acordo com as regiões brasileiras. Legenda: NE – Nordeste, CO – 

Centro-Oeste, S – Sul, N – Norte e SE – Sudeste. 

 

 Cidades 

Os respondentes das cidades interioranas (não defronte ao mar) representaram 80% do 

total (n=780), enquanto as respondentes de cidades litorâneas (defronte ao mar) representaram 

19% (n=186) (Figura 7).  

 

 

Figura 7 - Composição amostral de acordo com a residência dos respondentes: cidades defrontes ao 

mar (litorâneas) e não defrontes ao mar (interioranas). 
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 Escolaridade 

Quanto ao nível de escolaridade dos respondentes, a maioria (86%) estava cursando o 

Ensino Superior ou com titulações superiores (graduação, mestrado, doutorado) (Figura 8). 

Entre aqueles que declararam que possuíam Ensino Médio incompleto (n=70), a maioria dos 

respondentes encontravam-se no 2º ano (n=32), seguido pelos estudantes do 3º ano (n=23) e 

por fim, estudantes do 1º ano (n=14). Apenas um respondente declarou que não concluiu o 

Ensino Médio (Figura 9) 

 

Figura 8 - Composição amostral de acordo com o nível de escolaridade. Legenda: FI – Fundamental 

Incompleto, FC – Fundamental Completo, MC – Médio Completo, MI – Médio Incompleto, SI – 

Superior Incompleto, SC – Superior Completo, M – Mestrado, D – Doutorado. 

 

 

Figura 9 - Composição amostral de acordo com a série escolar no Ensino Médio (n=70). 
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 Profissão 

Na categoria sobre a profissão, como as respostas eram abertas, houve uma diversa gama 

de respostas que não foi uniforme. Desta forma, as respostas foram agrupadas da melhor 

maneira julgada possível pela autora, em três categorias distintas, descritas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Descrição das categorias de profissões dos respondentes, baseadas se poderiam ser 

equadrada como Meio Ambiente, Não Meio Ambiente ou Indefinido (n=965). 

Meio Ambiente Não Meio Ambiente Indefinido 

Engenheiro(a) Ambiental; 

Engenheiro(a) Florestal, 

Engenheiro(a) Químico(a), 

Engenheira(o) Civil, 

Biólogo(a), Agronômo(a), 

Geofísico, Geógrafo, 

Geólogo(a), Oceanógrafo(a), 

Gestor Ambiental, 

Biotecnologista, Ecólogo, 

Química, Professores de 

Biologia/Química/Geografia, 

Microbiologista, Técnico de 

Segurança do Trabalho. 

Assistente jurídico, 

advogado, bibliotecária, 

engenheiro(a) de outras 

modalidades que não as 

citadas na categoria Meio 

Ambiente, administrador, 

arquiteta(o), biomédico(a), 

médico(a), médico(a) 

veterinário, zootecnista, 

psicólogo, economista, 

dentro outros. 

Estudante/acadêmico (sem 

definição de que nível ou 

curso), professor/docente 

(sem definição de que 

matéria), servidor(a) 

público(a)/funcionário(a) 

público(a) (sem definição da 

natureza do cargo), 

aposentado(a), 

desempregado(a), 

estagiário(a), engenheiro(a) 

(sem mencionar a 

modalidade), pesquisador(a) 

(sem definição da área) 

 

Sendo assim, a maioria dos respondentes foram classificados com a profissão indefinida 

(n=505), seguido por aqueles que tiveram a profissão classificada como Não Meio Ambiente 

(n=305). Por fim, 155 respondentes tiveram a profissão enquadrada como Meio Ambiente, 

compondo a menor fração desta pergunta (Figura 10.a). Para fins analíticos, como descrito no 

item 3.5, somente as categorias Meio Ambiente e Não Ambiente foram consideradas, já que se 

trata de categorias com profissões claramente definidas pelos respondentes. Sendo assim, foi 

obtida uma subamostra de 460 respostas (Figura 10.b). 
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Figura 10 - Composição amostral de acordo com a profissão (a) considerando todas as categorias (n 

total = 965) e (b) considerando apenas as categorias com profissões claramente definidas (n total = 

460). 

 

 Frequência de ida à praia 

Quando perguntandos com que frequência vão à praia (considerando pelo menos uma vez 

por período), mais da metade dos respondentes (79%) iam pelo menos duas vezes ao ano 

(semestralmente) ou menos (não iam há mais de um ano). Dentre eles, a maioria (30%) 

respondeu que frequentam a praia anualmente e cerca de 6% dos respondentes alegaram nunca 

terem ido à praia (n=61) (Figura 11).  

 

Figura 11 - Composição amostral de acordo com a frequência de ida à praia, considerando uma 

frequência mínima de uma vez por período. 
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 Conhecimento acerca da Década do Oceano e Cultura Oceânica 

Quando perguntados se já ouviram falar sobre a Década do Oceano e sobre CO, em ambos 

os casos a maioria dos respondentes assinalaram que desconheciam ambos (Figura 12). No 

primeiro caso, 807 participantes declararam não conhecer a Década do Oceano e, no segundo 

caso, 757 respondentes declararam não conhecer a CO. 

 

  
  

Figura 12 - Composição amostral de acordo se os respondentes tinham conhecimento sobre (a) a 

Década do Oceano e (b) Cultura Oceânica. 

 

 Participação em atividades de educação ambiental marinha 

A maioria dos participantes (n=636) responderam que não participaram de uma ou mais 

atividades de educação ambiental marinha (Figura 13). Entre aqueles que afirmaram já terem 

participado de alguma atividade (n=329), as atividades mencionadas foram categorizadas como 

descrito na Tabela 8.  

Um grande destaque das respostas foi a menção ao Projeto Tamar, organização voluntária 

responsável pela conservação das tartarugas marinhas que habitam a costa brasileira, com 113 

respostas. Outras atividades de conservação de fauna marinha também foram mencionadas 

(n=24), como o Projeto Baleia Jubarte e a Associação Peixe-Boi, dentre outros não explicitados. 

Por fim, 23 respostas foram classificadas como “Indefinido”, pois não apresentaram um 

contexto maior às atividades que participaram e que pudessem classificá-las nas outras 

categorias. 
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Figura 13 - Composição amostral de acordo com participação ou não em atividades de educação 

ambiental marinha. 

 

Tabela 8 - Atividades de educação ambiental marinha em que os participantes alegaram participar, a 

quantidade de respostas que mencionaram tais atividades (n) e a descrição do que cada categoria 

contemplou (n=424)*. 

Atividade n Descrição 

Projeto TAMAR 113 

Respostas que explicitamente citaram o Projeto TAMAR. Devido à 

grande frequência de respostas referente ao projeto, foi considerado 

uma categoria à parte de "Projetos de Conservação de Vida Marinha" 

Aulas & Cursos 43 
Respostas que contemplaram aulas isoladas, cursos e minicursos, 

oficinas e workshops de natureza expositiva ou prática. 

Aquários, 

Oceanários e 

Museus 

42 

Respostas que mencionaram explicitamente que fora em um aquário, 

oceanário ou museu de alguma cidade, ou apenas que foi em um 

aquário/oceanário/museu. 

Palestras 

(genéricas) 
29 

Respostas que mencionaram explicitamente que foram palestras e qual 

o tema abordado, ou apenas que mencionaram que foi uma palestra. 

Graduação e Pós 

Graduação 
28 

Respostas que contemplaram atividades realizadas dentro do âmbito 

acadêmico, cursos de graduação e pós-graduação e disciplinas. 

Limpeza de Praia 26 
Respostas que mencionaram "Clean Up Days" ou simplesmente 

limpeza de praias ou similares. 

Projetos de 

Conservação de 

Vida Marinha 

24 

Respostas que mencionaram explicitamente projetos de conservação de 

vida marinha (e.g. Projeto Baleia Jubarte) ou de forma não explícita 

(e.g. "projeto de conservação de tartarugas marinhas"). 

34%

66%

Sim Não
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Atividade n Descrição 

Eventos 23 
Respostas que englobaram atividades de conscientização, saraus, 

mobilizações, exposições e afins. 

Indefinido 23 

Respostas que mencionaram o tema da atividades de educação marinha, 

mas que por falta de maiores detalhes, não puderam ser contempladas 

nas outras categorias. 

Escola 17 
Respostas que mencionavam realização de atividades dentro do 

ambiente escolar básico. 

Projetos de 

Extensão e 

Divulgação 

Científica 

14 
Respostas que mencionaram projetos de extensão universitária (e.g. Bio 

na Rua) ou projetos de divulgação científica. 

Lazer 14 

Respostas que contemplaram visitas à unidades de conservação (e.g. 

Parque Estadual da Ilha do Cardoso), mergulho recreativo e outras 

atividades de turismo. 

Voluntariado 14 

Respostas que mencionaram explicitamente que foram voluntários, que 

estagiaram em ONG (e.g. Projeto TAMAR, ONG Ecoassociados) ou 

que participaram de algum projeto de educação ambiental que não fosse 

uma atividade de extensão universitária. 

Exercício 

profissional 
9 

Respostas que mencionaram envolvimento em atividades de educação 

ambiental marinha através do exercício profissional. 

Monitoria 5 

Respostas que mencionaram participarem como monitores em 

atividades de educação ambiental marinha (e.g. curso de Noções de 

Oceanografia, disciplina de biologia para ensino médio). 
*uma resposta poderia contemplar mais de uma categoria, portanto o n total não corresponde ao n total de 

respostas do questionário. 

 

 Iniciativa em buscar informação acerca de oceano, mar e afins 

Apesar de a maioria dos respondentes afirmar que não participaram de alguma atividade 

de educação ambiental marinha (ver item 4.1.10), quando questionados se buscavam 

informações sobre oceano, mar e afins (Figura 14), a diferença entre aqueles que afirmaram que 

sim e o que não buscam foi pequena (4%). No entanto, a maioria (n=510) respondeu que busca 

se informar sobre o assunto. 
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Figura 14 - Composição amostral de acordo com o interesse dos respondentes em buscarem 

informações sobre oceano, mar e afins. 

 

Entre estes (Tabela 9), a maioria das respostas mencionou o uso da plataforma YouTube 

e de outras mídias audiovisuais como o principal meio onde buscam informações sobre mar, 

oceano e afins. Em segundo lugar, 169 responderam que buscam na Internet, sem maiores 

especificações de quais meios digitais pudessem ser contemplados em outras categorias. Em 

terceiro, as redes sociais foram bastante mencionadas nas respostas (n=144), especialmente 

Instagram e Facebook.  

 

Tabela 9 - Meios de informação que os participantes alegaram usar para se informar sobre mar, oceano 

e afins; a quantidade de respostas que mencionaram tais meios (n) e a descrição do que cada categoria 

contemplou (n=823)*. 

Meio n Descrição 

Youtube e outras mídias 

audiovisuais 
181 

Respostas que mencionaram o uso do YouTube ou outras 

mídias audiovisuais como documentários ou televisão. 

Internet 169 
Respostas que apenas mencionaram "Internet" ou 

"Google", sem maiores detalhes. 

Redes Sociais 144 

Respostas que mencionaram Instagram, Facebook, Reddit, 

Twitter, LinkedIn, Whatsapp; ou apenas "redes sociais", 

"mídias sociais", "mídias"; ou alguma página específica em 

alguma dessas plataformas. 

Notícias 118 
Respostas que mencionaram jornais e canais de notícias 

(digitais ou televisivos). 

Artigo Científico e Faculdade 74 
Respostas que mencionaram a leitura de artigos científicos 

ou apenas "faculdade" 

52%

48%

Sim Não
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Meio n Descrição 

Blogs e Sites Especializados 66 

Respostas que mencionaram acessar sites de conteúdo 

especializado tais como de ONGs, orgãos governamentais, 

universidades, Wikipédia, divulgação científica e 

informações meteorológicas; ou que apenas mencionaram 

"sites" ou "blogs" 

Livros e Revistas 29 
Respostas que mencionaram uso de livros e revistas, mas 

sem maiores detalhes. 

Amigos 13 
Respostas que mencionaram conversas informais com 

amigos. 

E-mail 9 
Respostas que mencionaram o uso de lista de e-mails ou 

somente "e-mail". 

Podcast 9 

Respostas que mencionaram "podcast", "rádio" uso de 

plataformas de áudio, como Spotify, mas sem maiores 

detalhes. 

Palestras & Cursos 7 
Respostas que mencionaram "palestras" ou "cursos", mas 

sem maiores detalhes. 

Escola 4 
Respostas que mencionaram a escola como principal meio 

para se informar. 
*uma resposta poderia contemplar mais de uma categoria, portanto o n total não corresponde ao n total de 

respostas do questionário. 

 

Dentre os motivos que os participantes apresentaram de não buscarem se informar 

(Tabela 10), falta de tempo ou não ser prioridade foram os principais, seguidos por alegação de 

falta de interesse pelo assunto. Um destaque é feito para aqueles que alegaram que não 

buscavam informação por morarem longe do mar ou por morarem em um estado que não é 

banhado pelo mar (n = 68)  

 

Tabela 10 – Motivos que os participantes alegaram para não se informar sobre mar, oceano e afins; a 

quantidade de respostas que mencionaram tais meios (n) e a descrição do que cada categoria contemplou 

(n=489)*. 

Motivo n Descrição 

Falta de tempo ou não é 

prioridade 
135 

Respostas que mencionaram não ter tempo; o assunto não 

fazer parte do cotidiano; apesar de haver interesse ou 

achar importante, não ser algo que costuma pesquisar - 

mesmo se tem interesse por assuntos relacionados ao 

meio ambiente; associam praia somente para fins 

turísticos; medo do mar; buscar informações em 

frequência esporádica. 

Falta de interesse 117 
Respostas que mencionaram não ter interesse no assunto, 

sem maiores detalhes. 

Informação passiva 80 

Respostas que mencionaram que não buscam ativamente 

pelo assunto, mas engajam com o conteúdo caso apareça; 

alegaram só existirem notícias sobre derramamento de 

óleo e outras de cunho negativo. 
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Motivo n Descrição 

Não morar perto do mar 68 

Respostas que mencionaram que, provavelmente o 

principal motivo de não se interessar ou o assunto não se 

prioridade, é pelo fato de não morar numa cidade ou num 

estado que seja banhado pelo mar. 

Desconhece como se informar 

ou nunca teve incentivo 
57 

Respostas que mencionaram não ter conhecimento pelo 

assunto, nunca terem sido instigados a procurar sobre ou 

que desconhecem, de alguma forma, meios que 

disponibilizem esse tipo de informação. 

Não está relacionado com o que 

trabalha 
25 

Respostas que mencionaram que a falta de afinidade com 

a área de trabalho é um dos motivos (ou o principal 

motivo) de não buscar se informar sobre o assunto. 

Não sabe dizer 7 
Respostas que não souberam justificar o motivo de não 

buscarem se informar sobre o assunto. 
*uma resposta poderia contemplar mais de uma categoria, portanto o n total não corresponde ao n total de 

respostas do questionário. 

 

 International Ocean Literacy Survey  

A mediana de acertos dos participantes foi de 63 ± 14. Entre 25% e 75% dos participantes 

tiveram acertos que variaram de 55 a 69 pontos, sendo que a pontuação máxima obtida foi de 

82 pontos (Figura 15). Houve respostas consideradas como outliers: tratam-se de 80 

participantes (8,3%) que não responderam a essa parte em sua totalidade ou em quantidade 

suficiente. Como as questões do IOLS não eram obrigatórias, não é possível afirmar o motivo 

que tais questões ficaram em branco, evidenciando uma limitação neste trabalho. Considerando 

as faixas de nível de CO, a maioria dos participantes (77,6%) atingiu um nível considerado alto 

(Figura 16). 

 

 

Figura 15 - Desempenho individual geral de acertos dos participantes na seção IOLS. 
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Figura 16 - Faixas de nível de CO por acertos no IOLS dos participantes. 

 

Considerando todas as questões, e a designação das questões por princípios, tem-se que o 

princípio mais compreendido foi o 4 e o menos compreendio foi o 5 (Tabela 11). 

Concomitantemente, analisando as 10 questões mais fáceis mais difíceis (Tabela 12), observou-

se uma tendência similar, com a exceção de que o princípio considerado mais compreendio foi 

o 6 (segundo mais compreendido de acordo com a Tabela 11) – 6 das 10 questões com mais 

acertos se referiam ao princípio 6; seguido por 3 questões do princípio 1 e apenas uma questão 

referente ao princípio 3. Quando se observaram as questões mais difíceis, o Princípio 5 apareceu 

com maior frequência – 4 de 10 questões. No entanto, o Princípio 6 apareceu como o segundo 

pouco compreendido – 3 de 10 – seguido pelos princípios 2, 3 e 7 que tiveram uma questão 

cada. No caso do Princípio 6, isso pode ter ocorrido, pois há muito mais questões referentes a 

esse princípio do que os outros (29 questões), mas se referem a conceitos fundamentais distintos 

– segundo os autores do IOLS, essa diferença foi proposital pois cada princípio possui uma 

carga e profundidade de conhecimento distintos (FAUVILLE et al., 2019). Além disso, é 

importante ressaltar que as questões mais fáceis eram, em sua totalidade, questões de verdadeiro 

e falso – portanto, mais fáceis de se obter acertos já que existem 50% de chance de acerto – e 

as questões mais difíceis eram, em sua maioria (6 de 10 questões) de múltipla escolha. Portanto, 

a partir dessas duas abordagens complementares, sugere-se que o Princípio 6 é o mais 

compreendido entre os respondentes, enquanto o Princípio 5 é o menos compreendido – ou seja, 
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é mais compreendido o conhecimento acerca da relação humano-oceano e seus impactos, 

enquanto o conhecimento acerca da vida marinha é o menos compreendido.  

 

Tabela 11 - Média e desvio padrão (DP) dos princípios assimilados em ordem decrescente, 

considerando todas as questões por princípio (n). 

Princípio Média DP n 

4 738 133 2 

6 688 204 29 

1 669 158 18 

3 641 194 11 

7 629 219 6 

2 593 187 10 

5 432 240 10 

 

Tabela 12 - Questões com maiores acertos (esquerda) e com menores acertos (direita) e os respectivos 

princípios da CO os quais se referem (P), quantidade de acertos (A), erros (E) e de respostas deixadas 

em branco (B). 

Q P A E B Q P A E B 

59 6 894 9 62 18 5 132 747 86 

45 1 893 22 50 73 6 142 702 121 

71 6 875 18 72 26 5 189 710 66 

42 1 875 39 51 32 7 205 691 69 

83 3 871 23 71 37 5 207 672 86 

68 6 866 29 70 35 3 215 664 86 

81 6 857 35 73 58 6 241 614 110 

75 6 856 4 105 76 2 253 612 100 

47 1 854 50 61 21 5 261 607 97 

57 6 849 45 71 62 6 281 584 100 

 

Quanto às análises de associação entre as variáveis socioeducacionais/demográficas e o 

desempenho no IOLS, os testes χ² apontaram dependência para quase todas as variáveis, com 

exceção para gênero e série escolar. Pelos valores de V de Cramer e de k, obteve-se que 

participação em atividades de educação ambiental marinha, (χ² = 61,35; gl = 3, p<0,001, V = 0,25), 

conhecimento sobre a Década do Oceano (χ² = 57,66; gl = 3, p<0,001, V = 0,24), profissão (χ² = 
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21,81; gl = 3, p<0,001, V = 0,22), escolaridade (χ² = 113,48; gl = 21, p<0,001, V = 0,198) e busca 

por informações acerca de assuntos relacionados ao oceano (χ² = 37,14; gl = 3, p<0,001, V = 0,196), 

respectivamente, foram as variáveis que apresentaram tamanhos de efeito relativamente 

maiores – de pequeno a moderado (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - Resumo dos resultados dos testes chi-quadrado performados às variáveis do questionário 

demográfico/socioeducacional em relação ao desempenho no IOLS - chi quadrado (χ²), graus de 

liberdade (gl), valor-p, menor dimensão da tabela de contingência (k), V de Cramer (V) e tamanho de 

efeito. As variáveis foram ranqueadas em ordem descrescente de valor V e valor-p de referência igual à 

0,05. 

Variável χ² gl Valor-p k V Tamanho de efeito 

Educação Ambiental Marinha 61,35 3 p<0,001 2 0,2521 Pequeno-Moderado 

Década do Oceano 57,659 3 p<0,001 2 0,2444 Pequeno-Moderado 

Profissão* 21,809 3 p<0,001 2 0,2177 Pequeno 

Escolaridade 113,48 21*** p<0,001 4 0,198 Moderado 

Informação 37,144 3 p<0,001 2 0,1962 Pequeno 

Cultura Oceânica 24,037 3 p<0,001 2 0,1578 Pequeno 

Frequência de ida à praia 56,093 18*** p<0,001 4 0,1392 Pequeno 

Faixa etária 48,665 27*** 0,005497 4 0,1297 Pequeno 

Região 46,099 12*** p<0,001 4 0,1262 Pequeno 

Cidade 8,004 3 0,04594 2 0,0911 Desconsiderável 

Série escolar** 0,6803 4*** 0,9595 - - - 

Gênero 11,008 3*** 0,1064 - - - 

* apenas as categorias de profissionais considerados de meio ambiente (AMB) e dos considerados não serem  de meio ambiente (NAMB) 

(n=460) 

** apenas para aqueles que informaram na pergunta escolaridade “Médio Incompleto”, sem considerar a resposta única de que não concluiu 

o Ensino Médio (n=69) e sem a categoria “Muito Alto”, por não haver representantes dessa categoria. 

*** valores calculados manualmente, pois foi necessária a simulação de Monte Carlo e este apresenta os graus de liberdade como NA. 

 

Análise post-hoc foram feitas com maiores valores de V, analisaram-se as faixas de acerto 

para cada nível de CO estipulado (ver Tabela 4) que estiveram significativamente 

correlacionadas com as categorias de cada variável.  

Primeiramente, considerando aqueles que indicaram que já participaram de alguma 

atividade de educação ambiental marinha (S), estes apresentaram estarem positivamente 

associados com níveis alto e muito alto de CO, enquanto os que responderam que não (N), 

estavam positivamente associados com níveis baixo e médio de CO (Figura 17). Quanto ao 

conhecimento acerca da Década do Oceano (Figura 18), aqueles que afirmaram já terem ouvido 

falar sobre (S) associaram-se postivamente com um nível muito alto de CO, enquanto aqueles 
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que responderam não terem conhecimento sobre a Década (N), apresentaram relação positiva 

com nível médio de CO. 

Profissionais considerados da área de meio ambiente apresentaram desempenho no IOLS 

associados positivamente a níveis alto e muito alto de CO (Figura 19). Por outro lado, 

profissionais considerados não serem da área ambiental estiveram positivamente associados a 

níveis baixo e médio de CO. No que diz respeito à escolaridade (Figura 20), aqueles que se 

declararam terem fundamental completo (FC), médio incompleto (MI) e superior completo (SC) 

estiveram positivamente associados com níveis médio, baixo e alto de CO, respectivamente 

Aqueles que responderam terem fundamental incompleto (FI), FC e MI apresentaram também 

uma associação negativa quanto a níveis altos de CO – ou seja, as frequências observadas foram 

menores do que o esperado. Para os outros níveis de escolaridade, não houve relações 

estatisticamente significativas - ou seja, não obtiveram valores de resíduos padronizados 

ajustados maiores que +3,16 ou menores que -3,16. 

Por fim, quanto à busca por informações sobre oceano, mar e afins (Figura 21), aqueles 

que responderam buscar sobre o assunto (S) estavam associados positivamente com nível muito 

alto de CO, enquanto os que responderam não buscar sobre esse tipo de assunto (N), estavam 

associados a níveis baixo e médio de CO. 

 

Figura 17 - Resíduos padronizados ajustados da variável “Educação Ambiental Marinha” (α = 0,05 e 

limites de significância ± 1,96). Legenda: S – Sim, N – Não. 
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Figura 18 - Resíduos padronizados ajustados da variável “Década do Oceano” (α = 0,05 e limites de 

significância ± 1,96). Legenda: S – Sim, N – Não. 

 

 

 

Figura 19 - Resíduos padronizados ajustados da variável “Profissão” (α = 0,05 e limites de 

significância ± 1,96). Legenda: AMB – Profissionais da área de meio ambiente; NAMB – 

Profissionais de áreas não-meio ambiente. 
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Figura 20 - Resíduos padronizados ajustados da variável “Escolaridade” (α= 0,0016 e limites de 

significância ± 3,16). Resíduos estatisticamente significativos em destaque em vermelho (negativo) e 

azul (positivo). Legenda: FI – Fundamental Incompleto, FC – Fundamental Completo, MI – Médio 

Incompleto, MC – Médio Completo, SI – Superior Incompleto, SC – Superior Completo, M – 

Mestrado, D – Doutorado.  
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Figura 21 - Resíduos padronizados ajustados da variável “Informação” (α = 0,05 e limites de 

significância ± 1,96). Legenda: S – Sim, N – Não. 
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5 DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo mostraram que foi identificado um alto nível de CO entre os 

participantes, com 77,6% destes com acertos de 51 a 75 pontos no questionário IOLS entre os 

brasileiros e brasileiras amostrados. No entanto, houve aspectos socioeducacionais e 

demográficos que apresentaram maior ou menor tamanho de efeito com o desempenho, de 

acordo com as análises realizadas pelo Teste χ². Essas diferenças são relevantes para que os 

esforços possam ser direcionados para trazer resultados mais rápidos e efetivos para atingir os 

Resultados esperados para a Década do Oceano (ver Tabela 2). Aqui, será discutido como essas 

variáveis se entrelaçam e como elas podem contribuir para a construção da Década no Brasil e, 

especialmente, no que se refere ao desenvolvimento da CO brasileira. É importante que tenha-

se em mente que a discussão trata-se de uma amostra não representativa da população brasileira. 

Estudos encontrados que avaliaram CO e que abordassem a diferença de desempenho 

entre os gêneros reportaram resultados similares aos apresentados aqui. Guest, Lotze e Wallace, 

(2015), Mogias et al. (2019) e Lin et al. (2020), apesar de usarem metodologias distintas, todos 

trabalharam a questão do conhecimento de estudantes acerca do funcionamento do oceano, e 

encontraram que as médias de acertos dos estudantes do sexo masculino foram maiores dos que 

do sexo feminino, sendo que apenas no primeiro estudo essa diferença foi estatisticamente 

significativa. A única exceção foi apresentada pelo estudo da população croata de Mogias et al 

(2019), em que os acertos foram maiores entre as estudantes do sexo feminino apenas no 

primeiro estudo. No entanto, é importante ressaltar que nos estudos mencionados, estes se 

restringiram ao ambiente escolar. Por mais que o conceito de CO tenha surgido para fins do 

currículo do ensino formal de ciências (CAVA et al., 2005), é importante que a CO seja também 

explorada em contextos fora deste ambiente.  

Apesar de gênero não ter tido um resultado significativamente estatístico neste trabalho, 

há estudos que já evidenciaram diferenças entre os gêneros no ensino de ciências e engajamento 

ambiental. Por exemplo, no que diz respeito ao ensino e interesse em ciências, em um estudo 

conduzido por Baram-Tsabari e Yarden (2011), os autores trabalharam com 5.000 perguntas 

feitas por meninas e meninos em diferentes ambientes sobre assuntos como Ciências da Terra, 

Química, Física, Biologia, Astrofísica, Tecnologia e o que os autores denominaram como 

Natureza da Ciência (Nature of Science). O interesse foi mensurado usando o método de 

distância de Minkowski e os resultados indicaram uma diferença 20 vezes maior entre os 

gêneros desde o jardim primário até o ensino médio, sendo que meninas tiveram um interesse 

crescentemente maior em biologia e meninos em física (BARAM-TSABARI; YARDEN, 2011). 

No entanto, carreiras em Ciência, Tecnolgia, Engenharia e Matemática (STEM, na sigla em 
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inglês) ainda são majoritariamente percebidas como masculinas (MAKAROVA; 

AESCHLIMANN; HERZOG, 2019) e engajamento estimulante em ciências no ambiente 

escolar podem ser determinantes em direcionar para carreiras STEM (MOHR-SCHROEDER; 

BUSH; JACKSON, 2018), que é onde a ciência oceânica se insere. 

Há algumas evidências na literatura da conexão do indivíduo com a ciência oceânica e o 

interesse em seguir em carreiras ligadas a essa área do conhecimento. No estudo conduzido por 

Niedoszytko et al. (2019), por exemplo, foi avaliado o impacto de uma excursão no Aquário de 

Gdynia, na Polônia, com diversos estudantes do ensino básico. Uma das questões feitas a eles 

foi se as aspirações profissionais deles haviam mudado após a participação na atividade. 

Segundo as autoras, 16% dos estudantes afirmaram que gostariam de seguir uma carreira em 

ciências marinhas e que 50% deste mesmo grupo alegaram terem sido influenciados pela 

excursão ao aquário (NIEDOSZYTKO et al., 2019). Walters e Bishop (2019) também relatam 

que um “número significativo” de ex-participantes da National Ocean Sciences Bowl (NOSB), 

uma competição acadêmica para alunos de Ensino Médio implementada pelo Consórcio pela 

Liderança do Oceano (Consortium for Ocean Leadership), e que ocorre desde 1998 nos Estados 

Unidos, responderam que concordam ou concordam fortemente que a experiência na 

competição influenciou na decisão de carreira.  

Experiências como essas relatadas convergem com o reconhecimento da Década sobre a 

importância da CO na formação de pessoas que possam vir a trabalhar na área de ciência 

oceânica - visto que, para que ela seja desenvolvida, é necessária a formação e a atuação de 

recursos humanos especializados (IOC-UNESCO, 2020). No mais recente Global Ocean 

Science Report (IOC-UNESCO, 2020), o Brasil tinha 606 pesquisadores de ciência oceânica 

em termos absolutos em 2014, e se encontrava em 33º lugar em termos relativos, com cerca de 

10 pesquisadores/milhão de habitantes. Para efeitos de comparação, em primeiro lugar estava a 

Noruega, com cerca de 370 pesquisadores/milhão de habitantes, com dados de 2017. E, apesar 

dos resultados aqui apresentados, as diferenças de gênero são muito relevantes para o 

desenvolvimento da ciência oceânica no mundo e no Brasil e devem ser levadas em conta para 

o sucesso da Década. No Brasil atividades como o Projeto “Mergulho na Ciência USP” 

(https://www.mergulhonaciencia.com/), por exemplo, e entre outras iniciativas espalhadas pelo 

país, buscam incentivar não somente que meninas conheçam e busquem carreiras STEM, como 

também aproximá-las de cientistas mulheres. 

Porém, é necessário explorar a outra face dessa questão: independente das aspirações 

profissionais de um indivíduo ou do seu exercício profissional, é desejável que a sua CO seja 

desenvolvida. Nesta pesquisa, a profissão dos participantes teve um tamanho de efeito 
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relativamente relevante (ver Tabela 13), sendo que os profissionais de meio ambiente tiveram 

correlações significativas e positivas com níveis alto e muito alto de CO (ver Figura 19). Isso 

pode estar relacionado a um possível maior acesso ao conhecimento mais técnico sobre oceano, 

em menor ou maior grau, mas especialmente de oceanógrafos. Porém, como as profissões dos 

indivíduos foi aqui classificada de acordo com o julgamento da autora, seria interessante que 

mais estudos pudessem abordar essa questão e explorar se esse padrão se repete e por quê. 

Além disso, dois questionamentos importantes são aqui levantados: (1) profissionais que 

não são da área de meio ambiente podem ter capacidades de comunicação e tomada de decisão, 

apesar de aparentemente não terem maior conhecimento sobre oceano? (2) como as pessoas 

poderiam desenvolver mais a sua CO, independente do seu exercício profissional? Tais 

questões entram tanto pela necessidade de incentivar e formar pessoas que queiram adentrar em 

profissões relacionadas ao mar, como já discutido, como também incentivar as pessoas por 

outros meios em relação ao mar – trata-se aqui de fatores internos e externos que moldam o 

comportamento ambiental oceânico de um indivíduo (STOLL-KLEEMANN, 2019). Kelly et 

al. (2021), por exemplo, defendem que aspectos como conexões culturais; desenvolvimentos 

tecnológicos; e transferência de conhecimento e interconexões entre ciência e políticas públicas, 

além da educação, são agentes importantes capazes de influenciar e melhorar a CO e conexões 

com o oceano. Jaksha (2019) já defende que a identidade oceânica – como um indivíduo se 

enxerga em relação ao oceano - é um fator crucial na questão do comportamento e engajamento 

ambiental em relação ao oceano e Wharton et al. (2019) seguem a mesma linha ao abordarem 

a questão da empatia para atingir o mesmo objetivo.  

Além de todos esses aspectos, este estudo também busca advogar que acesso e interesse 

à informação sobre assuntos relacionados ao oceano também podem ser um aspecto importante 

para que a CO possa ser desenvolvida. Para que um indivíduo seja oceanicamente alfabetizado 

é importante não só que o contato seja feito desde o ensino básico, como originalmente pensado 

na sua concepção, mas também que o indivíduo saiba como se informar fora dele. A busca por 

informação foi considerado o quinto fator mais relevante estatisticamente neste estudo, e 

aqueles que disseram se informar sobre o assunto apresentaram correlações significativamente 

positivas com níveis muito altos de CO (ver Figura 21). Esse resultado corrobora o estudo de 

Mogias et al. (2019), que identificou que, de forma geral, estudantes que assistiam a 

documentários como fonte de informação sobre meio ambiente tiveram pontuações 

significativamente maiores (8,84 ± 2,401) do que aqueles que não tinham esse hábito (7,96 ± 

2,462) [t(1002) = 5.619, p < 0,001].    
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Adicionalmente, as fontes indicadas pelos participantes deste estudo (ver Tabela 9) estão 

em consonância com aqueles apresentados sobre percepção pública sobre ciência e tecnologia 

no Brasil publicado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) em 2019. Este estudo 

evidenciou que Internet, redes sociais e programas de TV são os meios mais usados pelos 

brasileiros para se informar sobre o assunto, em que 39% dos entrevistados declararam utilizar 

a internet e redes sociais frequentemente ou às vezes, e 48% declararam usar programas de TV. 

Dentre os que declaram usar a Internet como principal meio de informação, os principais meios 

citados foram os sites de busca (e.g. Google), Facebook e YouTube (21%, 13% e 11%, 

respectivamente) (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE), 2019). 

Alguns participantes justificaram que possivelmente a razão de não se informarem sobre 

mar, oceano e afins se dava por não morarem perto do mar ou de não residirem em um estado 

que fosse banhado pelo mar (ver Tabela 10). – logo, deixou-se implícito que, caso morassem, 

haveria esse interesse. Além disso houve quem dissesse que apesar de morar em uma cidade 

litorânea, havia uma desconexão com o mar, pois “deslocar-se à praia é difícil por meio de 

transporte público, o que distancia da praia e consequentemente dos projetos. Junto à isso, os 

projetos e base dos projetos que conheço, sobre educação marinha, por exemplo, estão 

localizados em praias mais distantes.”. Portanto, sugere-se que este argumento seja debatível 

– ou seja, a proximidade ou não com o mar talvez não seja um fator determinante em motivar 

um indivíduo a buscar informações a respeito.  

Por outro lado, o Teste χ² indicou que a região brasileira em que os participantes moravam 

e se residiam em cidades litorânea ou interiorana, apesar de apresentarem correlação 

significativa, tiveram tamanho de efeito pequeno sobre o nível de CO. Assim, entende-se que a 

explicação supramencionada pode se tratar de uma barreira aparente desenvolvida pelos 

próprios indivíduos, e que pode ser superada. Ou seja, a distância em relação ao mar não é 

necessariamente um determinante para se aprimorar a CO de um indivíduo - sendo isso, 

portanto, uma evidência científica muito importante para a Década do Oceano.   

Segundo o seu Plano de Implementação, países sem acesso ao mar (landlocked countries, 

em inglês) são uma das prioridades da Década para investir na melhora da capacidade de ciência 

oceânica mundial (UNESCO-IOC, 2021a).  Logo, transpondo essa ambição para uma escala 

nacional – estados como Acre, Amazonas, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, Tocantins, todos 

os estados da região Centro-Oeste, e todas cidades que se encontram em estados banhados pelo 

mar, mas que são interioranas, são locais em que a CO pode e deve ser promovida dentro das 

realidades de cada estado e/ou cidade, de forma a trabalhar que a falta de proximidade com o 

mar não deve ser um fator impeditivo para se engajar com o tema.  
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Como o acesso ao mar é impeditivo geográfico e até econômico para alguns indivíduos, 

a busca por alternativas educacionais formais e informais se mostram imprescindíveis para 

superarem essa barreira de acesso – sendo alguns exemplos a melhor inserção de conteúdos 

sobre o oceano no currículo escolar brasileiro e a capacitação de professores de ensino básico 

para poderem trabalhar esse conhecimento em sala de aula (GOUGH, 2017; MAURICIO; 

DUARTE; SILVA, 2021); o envolvimento com iniciativas de ciência cidadã distantes do mar 

(CIGLIANO et al., 2015; HILLER; KITSANTAS, 2014; KRACH; GOTTLIEB; HARRIS, 

2019); a implementação de atividades que envolvam realidade virtual (e.g. CAHYADI et al., 

2021; FAUVILLE et al., 2021); a criação e o incentivo da participação em competições 

acadêmicas de oceanografia (como a NOSB, relatado por Walters e Bishop (2019)); a criação 

e o incentivo à visitas de exposições em museus sobre ciência oceânica (DARR et al., 2020), 

entre possíveis outros que busquem prezar pela acessibilidade, inclusividade e características 

culturais e sociais pertinentes à cada região onde for trabalhada a CO (WORM et al., 2021). 

Neste estudo, a maioria dos participantes relataram visitar a praia com uma frequência 

anual ou menor (ver Figura 11) e, apesar de não ter tido um tamanho de efeito relativamente 

alto, apresentou correlação estatisticamente significativa (χ² = 56,09; gl = 18, p<0,001, V = 

0,16). Assim, caso o contato com mar seja possível, há relatos na literatura que evidenciam a 

importância que isso pode ter na CO de um indivíduo. No estudo de Mogias et al. (2019), por 

exemplo, houve diferença de desempenho de estudantes que tiveram algum tipo de atividade 

na natureza na escola e aqueles que não tiveram, com maior média de acertos entre os do 

primeiro grupo. Adicionalmente, Barradas e Ghilardi-Lopes (2020) observaram que 

participantes que tinham alguma relação com o mar, seja para trabalho, lazer ou pesquisa, 

exibiram níveis mais altos de preocupação com esse ecossistema na escala NEP (New 

Ecological Paradigm) do que aqueles que alegaram que não visitavam a praia. 

Por fim, participações em atividades de educação ambiental marinha estiverem 

positivamente correlacionados com níveis alto e muito alto (vide Figura 17) e foram o que 

apresentaram maior tamanho de efeito relativo (ver Tabela 13). Uma questão a ser ressaltada 

dentre as respostas dos participantes foi a diversidade do que se considerou como uma atividade 

de educação ambiental marinha. Os participantes tiveram suas próprias interpretações do que 

poderia ser considerada uma atividade de educação ambiental marinha, contemplando até 

mesmo atividades que pudessem estar relacionadas ao exercício profissional (n=9). Além disso, 

enquanto alguns participantes mencionaram, por exemplo, o Projeto TAMAR, outros deram 

respostas pouco explicativas como “Monitorias, exposições e palestras”. Um destaque 
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interessante é dada à seguinte resposta, que não foi, aqui, considerada em nenhuma das 

categorias estabelecidas: 

“devolução ao Instituto de Oceanografia da USP uma garrafa com informações que foi 

lançada ao mar pelo Instituto e meu filho encontrou flutuando no mar em Ubatuba-SP,  na 

década de 90. Era um estudo sobre correntes marinhas.” 

No entanto, é importante ressaltar a definição de educação ambiental levantada pela 

Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), que diz, em seu Art. 1º , que 

educação ambiental são: 

 

os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

 

Assim, as respostas dos participantes evidenciaram que há uma gama de possibilidades 

em que a CO pode se inserir para ser promovida e que ela pode ser pontual, espontânea ou 

sistematizada. Apesar de ter sido concebida para o ambiente formal de ensino, ambientes 

informais foram o maior destaque das respostas – vide o Projeto TAMAR, que liderou as 

menções pelos respondentes. Isso inclusive pode estar relacionado com evidências de que os 

aspectos biológicos do mar são mais atrativos aos estudantes – como visto tanto no trabalho de 

Baram-Tsabari e Yarden (2011), quanto no de Guest, Lotze e Wallace (2015). Assim, é 

importante que os projetos de conservação marinha existentes no país sejam mantidos, 

melhorados e inspiradores para outros projetos, pois além de cumprirem um papel importante 

na conservação da biodiversidade, cumprem um papel importante como centros de difusão de 

educação ambiental e, mais especificamente, de CO.  

Por fim, apesar de o nível de CO dos participantes deste estudo ter sido considerado alto, 

não é possível afirmar se trata,-se de indivíduos oceanicamente alfabetizados – ou seja, que 

possuem as três capacidades esperadas de conhecimento, comunicação e tomada de decisão. 

Isso se dá pelo fato de que o IOLS mede apenas o conhecimento (FAUVILLE et al., 2019), que 

sozinho não é considerado um um bom preditor de engajamento ambiental (STOLL-

KLEEMANN, 2019). No entanto, Guest, Lotze e Wallace (2015) relataram ter encontrado uma 

correlação significativamente positiva entre estudantes considerados oceanicamete 

alfabetizados – que tinham maior conhecimento sobre o oceano – com maior valorização do 

oceano. Porém, é importante ressaltar que o contato com os potenciais respondentes por 

programas de pós-graduação, como explicado no item 3.4. APLICAÇÃO DO 
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QUESTIONÁRIO, pode ter causado um enviesamento da amostra para pessoas com nível 

educacional mais alto e assim não contemplando outros níveis menores de forma mais 

equilibrada – o que pode ter influenciado em níveis mais altos de CO.  

A ferramenta IOLS poderia ser ainda melhor aperfeiçoada para que fosse mais atraente 

na mensuração de CO de forma global. Primeiramente, trata-se de um questionário muito 

extenso e provavelmente se beneficiaria de uma redução que pudesse torna-lo mais objetivo. 

Adicionalmente, um maior balanço de questões por princípio poderia facilitar a avaliação da 

assimilação destes pelo indivíduo. Além disso, o IOLS limita-se a mensurar conhecimento 

somente, o que acaba sendo insuficiente para afirmar sobre a CO em sua totalidade. Os próprios 

autores reconhecem essa limitação e afirmam que o IOLS é o primeirio passo para uma série 

integrada de ferramentas que busquem mensurar todas as três capacidades (FAUVILLE et al., 

2019).  

Portanto, seria interessante que as outras duas competências pudessem ser desenvolvidas 

para serem mensuradas e avaliadas na mesma ferramenta. Poderiam ser trabalhadas perguntas 

abertas como “O que você sabe sobre o Oceano?” para avaliar a questão da comunicação; e 

apresentar uma situação-problema envolvendo o oceano, em que o indivíduo deve propor uma 

solução para avaliação da tomada de decisão. Tais questões poderiam ser avaliadas de forma 

quali-quantitativa e se beneficiariam da contribuição de áreas como pedagogia, psicologia e 

sociologia, que podem auxiliar no desenvolvimento e validação dessas questões e análises para 

posterior incorporação ao IOLS. O resultado ideal seria poder obter informações quantitativas 

(i.e. níveis de CO, como sugerido aqui) e qualitativas, ou seja, cada capacidade que levasse a 

uma pontuação indicativa final que sugerisse níveis de CO em sua totalidade – conhecimento, 

comunicação e tomada de decisão.  

Assim, a proposta do IOLS como ferramenta universal para mensuração de CO é 

pertinente e sua aplicação deve ser estimulada. Como se propõe ser uma ferramente universal, 

as sugestões aqui feitas poderiam torná-la uma ferramenta mais objetiva e mais interessante em 

termos científicos e para intervenções voltadas ao engajamento oceânico – especialmente para 

a Década, pois tem o potencial de trazer resultados palpáveis que possam informar sobre o 

progresso em solucionar os Desafios 9 e 10 e em atingir o Resultado 7 no Brasil e no mundo. 
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6 CONCLUSÃO 

O advento da Década do Oceano a partir de 2021 é um marco importante para o 

desenvolvimento da CO brasileira. Muitos desafios se apresentam para que, ao final da Década, 

todos os sete Resultados sejam alcançados, assim como o ODS 14. Assim, esse estudo buscou 

investigar como é possível contribuir para o seu sucesso. 

O nível de CO dos participantes foi considerado alto e os princípios da CO mais e menos 

assimilados pelos participantes foram, respectivamente o 6, “O Oceano e a humanidade estão 

fortemente interligados” e o 5 “O Oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de 

ecossistemas”. Quanto às diferenças socioeducacionais e demográficas no nível de CO dos 

participantes, a participação em uma atividade de educação ambiental marinha foi a que se 

apresentou como mais relevante, seguido por familiaridade com a Década do Oceano; a sua 

profissão; a sua escolaridade e; se buscava ou não se informar sobre assuntos relacionados ao 

mar e ao oceano. As outras variáveis trabalhadas no questionário socioeducacional e 

demográfico, apesar de apresentarem correlação significativa (p<0,05), não se mostraram 

relativamente relevantes como as supramencionadas devido aos seus menores tamanhos de 

efeito relativos. As únicas variáveis que não apresentaram nenhuma correlação significativa 

foram a série escolar e o gênero. 

No entanto, apesar do elevado nível observado de CO na amostra deste estudo, é 

importante ser ressaltado que isso não significa que se tratam de adultos oceanicamente 

alfabetizados em sua plenitude, visto que o IOLS foi concebido apenas para a mensuração da 

capacidade de conhecimento, e não de comunicação e tomada de decisão. Porém, nota-se que 

o conhecimento sobre o oceano extrapola o escopo do ensino formal, pois atividades de 

educação marinha tiveram uma forte correlação relativa e positiva com o desempenho no IOLS. 

Assim, esse tipo de ensino não-formal, como o Projeto TAMAR - que foi destaque nas respostas 

do participantes -, deve ser um ponto de interesse para incentivo e investimento para a Década 

em atingir seus objetivos. Além disso, a cidade e região de residência dos participantes, apesar 

de ter mostrado uma correlação significativa, não teve um tamanho de efeito relativamente 

grande – isso tem implicâncias positivas para a implementação da Década do Oceano no Brasil, 

pois evidencia que a questão geográfica não deve ser um impeditivo para desenvolver a CO no 

país. Assim, trata-se de uma oportunidade para a CO ser propagada e incentivada em locais que 

não são banhados pelo mar, adapatando-se sempre às suas realidades locais. 

Apesar de o IOLS ter sido concebido para adolescentes que cursam o Ensino Médio, essa 

ferramenta evidenciou que o conhecimento sobre o funcionamento do oceano também é 

pertinente aos adultos e que se trata de um público que também pode e deve explorar outras 
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questões pertinentes à CO. A ferramenta também poderia ser aprimorada para: (1) ser mais 

concisa e objetiva – portanto, com menos questões; (2) maior equilíbrio dos princípios 

abordados nas questões – preferencialmente, o mesmo número de questões por princípios; e (3) 

expandir seu escopo para abranger as capacidades de comunicação e tomada de decisão, 

tornando-se, assim, uma ferramenta unificada e completa para a mensuração de CO no mundo. 

No entanto, deve ser usada com parcimônia e em conjunto com outras análises que considerem 

aspectos pertinentes à cada região e suas particularidades sociais e culturais. 

Por fim, este trabalho é um convite para que mais estudos sejam feitos que busquem 

investigar sobre a CO dos brasileiros em seus diferentes contextos sociodemográficos, 

educacionais e culturais, em diferentes escalas espaciais e temporais. Esses estudos poderão 

trazer maiores esclarecimentos sobre os potenciais pontos fortes a serem reforçados e pontos 

fracos a serem trabalhados para que tenham-se brasileiras e brasileiros mais oceanicamente 

alfabetizados. A Década do Oceano é um forte convite para isso, mas ressalta-se que não deve 

se limitar apenas a este período, visto que a CO é um conceito que precisa ser trabalhado de 

forma contínua e initerrupta nos meios educacionais, comunicativos e culturais brasileiros. 
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APÊNDICE A – Questionário socioeducacional e demográfico 

 

Pergunta Opções de Resposta Observação 

1. Estado em 

que 

reside: 

(Lista com os estados brasileiros)  

2. Cidade em 

que 

reside: 

Resposta livre  

3. Gênero: 
Feminino/Transfeminino/Masculino/Transmasculi 

no/Não-binário/Prefiro não declarar 
 

4. Faixa etária: 

15 a 19 anos/20 a 24 anos/25 a 29 anos/30 a 34 

anos/35 a 39 anos/40 a 44 anos/45 a 49 anos/ 50 

a 54 anos/ 55 a 59 anos/ 60 a 64 anos/64 a 69 

anos/ 70 anos ou mais 

 

5. 

Escolaridade: 

Fundamental incompleto/Fundamental 

completo/Médio incompleto/Médio 

completo/Superior incompleto/Superior 

completo/Mestrado/Doutorado 

 

6. Em que série 

escolar está? 
1º ano/2º ano/3º ano/Não concluí o Ensino Médio 

Pergunta 

direcionada 

somente àqueles 

que 

responderem 

“Médio 

incompleto” 

7. Profissão: (Resposta aberta)  

8. Você 

costuma ir 

à praia: 

diariamente/semanalmente/mensalmente/semest 

ralmente/anualmente/não vou há mais de um 

ano/nunca fui à praia 

Frequência 

referente a pelo 

menos uma vez 

pelo período 

escolhido. 

9. Você já 

ouviu 

falar da Década 

do 

Oceano da 

UNESCO? 

Sim/Não  

10. Você já 

ouviu 

falar de Cultura 

Oceânica? 

Sim/Não  

11. Você já 

participou de 

uma 

ou mais 

atividades 

de educação 

Sim/Não  
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ambiental 

marinha? 

12. Descreva 

brevemente 

sobre 

que 

atividade(s) 

foi(foram) 

essa(s): 

Resposta livre 

Pergunta 

direcionada 

somente àqueles 

que 

responderem 

“Sim” na 

pergunta 10. 

13. Você 

costuma 

se informar 

sobre 

conteúdo 

relacionado ao 

mar, oceano e 

afins? 

Sim/Não  

14. Por quais 

canais você 

costuma se 

informar? 

Resposta livre 

Pergunta 

direcionada 

somente àqueles 

que 

responderem 

“Sim” na 

pergunta 12. 

15. Explique 

brevemente: 
Resposta livre 

Pergunta 

direcionada 

somente àqueles 

que 

responderem 

“Não” na 

pergunta 12. 
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APÊNDICE B – Questionário IOLS (PT-BR) 

Traduzido livremente pela pesquisadora principal, de Chen et al. (2020) (Ver Anexo I). 

Adaptações foram feitas a algumas questões e as justificativas estão descritas ao final deste 

documento. 

Observação: onde está assinalado ** é a resposta correta. 

Os princípios avaliados foram atribuídos de forma livre pela pesquisadora principal. 

Assinale a única melhor resposta para cada questão 

Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

1 

Qual é a melhor explicação de como a água do oceano 

se move? 

1 C 

A água em cada bacia (bacia do Atlântico, bacia do Pacífico, 

bacia do Índico, por exemplo) circula somente dentro dessa 

bacia. 

**A água na bacia do Atlântico vai acabar por circular em 

todas as bacias oceânicas 

A água do oceano circula dentro do hemisfério norte e 

dentro do hemisfério sul. As massas de água não 

atravessam o Equador. 

A água de bacias menores, como a do Mar Mediterrâneo, 

se mantém sempre nessas bacias. 

2 

O oceano cobre a maior parte da superfície do planeta 

Terra e, por isso: 

3 B 

**é o maior influenciador das condições meteorológicas e 

do clima da Terra 

a maioria dos seres vivos está concentrada em terra. 

a maior do planeta Terra não é útil para os humanos 

origina a maior parte dos gases de efeito estufa do planeta. 

3 

Qual afirmação melhor descreve o principal processo 

que origina a forma da Terra e do fundo do oceano? 

1 B 

** As formas da superfície da Terra e do fundo do oceano 

resultam dos movimentos da crosta terrestre. 

A forma do fundo do mar é originada pelo material 

resultante da erosão dos rios e transportado da terra para 

o oceano. 

A forma da superfície da Terra, bem como a do fundo do 

oceano, resulta da ação dos ventos. 

A forma da superfície da Terra, bem como a do fundo do 

oceano, resulta de mudanças climáticas. 

4 

Quais dois fatores influenciam as correntes oceânicas? 

1 C 
A rotação da Terra e o tráfego de navios. 

**A rotação da Terra e a posição das massas terrestres 

A acidez do oceano e o tráfego de navios. 
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Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

A acidez do oceano e a posição das massas terrestres 

adjacentes. 

5 

Como se mede o nível da água do mar? 

1 D 

Profundidade média do oceano. 

** Altura média do oceano relativa à terra. 

Altura do oceano relativa à terra na maré baixa. 

Altura do oceano relativa à terra na maré alta. 

6 

Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

1 E 

** A água do mar congela a uma temperatura mais baixa e 

conduz eletricidade melhor do que a água doce. 

A água do mar congela a uma temperatura mais alta e 

conduz eletricidade melhor do que a água doce. 

A água do mar congela a uma temperatura mais baixa do 

que a água doce, e a água doce conduz eletricidade 

melhor do que água do mar. 

A água do mar não congela e conduz eletricidade melhor 

do que água doce. 

7 

Onde está a maioria da água na Terra? 

1 A 

Na atmosfera. 

Nas calotas polares. 

Nos rios e lagos. 

**No oceano. 

8 

Qual é a afirmação mais correta sobre a água no ciclo 

hidrológico? 

1 F 

**Grande parte da mesma água tem viajado através do 

ciclo hidrológico ao longo de milhões de anos. 

Quando se forma nova água por condensação, essa água 

junta-se ao ciclo hidrológico.  

Quando a água evapora do oceano, ela abandona o ciclo 

hidrológico. 

Quando os seres humanos e outros organismos bebem 

água, essa água abandona o ciclo hidrológico. 

9 

Como a água do oceano se conecta com o resto de 

toda a água do planeta? 

1 F 
Transpiração e precipitação. 

**Precipitação e evaporação. 

Deposição e evaporação. 

Deposição e transpiração. 

10 

Os rios fornecem a maior parte do sal para o oceano. O 

sal nos rios vem de: 

1 G 
degelo nas montanhas. 

**erosão das rochas 

precipitação nos rios. 

poluição causada pelos seres humanos. 

11 A areia existente na costa: 2 C 
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Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

fica na mesma praia ao longo de centenas de anos. 

**é continuamente transportada por ondas e correntes. 

é continuamente transportada por atividades de animais 

que vivem lá. 

é facilmente transportada para o interior dos continentes 

pelos ventos e rios. 

12 

O que acontece em um ano de El Niño? 

3 C 

Há mudanças significativas, mas temporárias, na 

salinidade do oceano. 

A temperatura do oceano decai. 

**Há mudanças significativas, mas temporárias, nos 

padrões climáticos globais. 

Há mudanças significativas e permanentes nos padrões 

climáticos globais. 

13 

A maior parte da chuva que cai em terra evaporou, 

originalmente: 

3 D 
**do oceano próximo ao Equador. 

da parte central de cada bacia oceânica. 

de lagos e rios próximos. 

da bacia oceânica mais próxima. 

14 

O oceano afeta as mudanças climáticas absorvendo, 

armazenando e transportando: 

3 A 
carbono e sal. 

**carbono e calor. 

fitoplâncton e calor. 

fitoplâncton e sal. 

15 

Como as mudanças climáticas estão impactando o 

Ártico? 

3 G 

Os impactos no Ártico são iguais aos do resto do planeta. 

**O Ártico está aquecendo mais rápido do que o resto do 

planeta. 

Os glaciers estão derretendo em algumas partes do Ártico 

e aumentando em outras. 

Peixes tropicais estão migrando para o Ártico. 

16 

De onde a maior parte do oxigênio na atmosfera veio 

originalmente? 

4 A 

Foi liberado para a atmosfera por erupção vulcânica. 

Resultou de gases interestelares quando a Terra foi 

formada. 

Foi liberado pela fotossíntese de plantas terrestres. 

**Foi liberado pela fotossíntese de organismos marinhos. 

17 

Evidências de fósseis apontam que a vida, muito 

provavelmente, evoluiu primeiramente: 
4 B 

em terra 

**no oceano 
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Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

sob a superfície terrestre 

no espaço 

18 

Qual é o maior animal que já viveu na Terra? 

5 A 

Lula gigante 

Mamute-lanoso 

**Baleia azul 

Gigantossauro 

19 

A maioria da matéria viva (biomassa) do oceano é 

encontrada em: 

5 B 
peixes (tubarões, salmão, bacalhau, etc.). 

**plâncton (água-viva, krill, diatomáceas, etc.). 

mamíferos marinhos (baleias, golfinhos, morsas, etc.). 

moluscos (caramujos, mexilhões, lula, etc.). 

20 

Existem mais de 30 grandes grupos de organismos 

(vertebrados, artrópodes, moluscos, etc.) na Terra. 

Onde a maior parte desses grandes grupos é 

encontrada? 

5 C 

A maior parte é encontrada exclusivamente nas florestas 

tropicais. 

A maior parte é encontrada tanto nos continentes quanto 

no oceano. 

Cerca de metade é encontrada exclusivamente no oceano. 

**Quase todos são encontrados exclusivamente no 

oceano. 

21 

Tanto os continentes quanto o oceano proveem espaço 

para organismos viverem. Quanto do espaço 

disponível para seres vivos é encontrado no oceano? 

5 E Muito pouco (menos do que 10%). 

Cerca da metade (40-60%). 

Mais da metade (60-80%). 

**Em quase sua totalidade (mais de 90%). 

22 

No oceano organismos são encontrados: 

5 E 

**na superfície, na coluna d’água, no assoalho oceânico e 

na costa. 

na superfície, no assoalho oceânico e na costa, mas não 

na coluna d’água. 

no assoalho oceânico e na coluna d’água, mas não na 

superfície ou no litoral. 

principalmente na coluna d’água e no assoalho oceânico, 

mas nem na superfície ou no litoral. 

23 

Qual é o principal fator que influencia a profundidade 

em que os organismos vivem no oceano aberto (longe 

da costa)? 
5 F 

Os níveis de salinidade 

A quebra de ondas 

**Os níveis de luminosidade 
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Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

A atividade humana 

24 

Qual é a fonte de energia dos ecossistemas oceânicos 

onde não tem luz solar? 

5 G 

**Energia químiossintética de fontes hidrotermais e outras 

ecossistemas quimiossintéticos 

Energia de ondas formadas pelo vento. 

Energia nuclear de material radioativo submarino. 

Energia geotérmica de vulcões. 

25 

Qual dos seguintes fatores tem maior influência na 

distribuição vertical dos organismos na costa? 

5 H 
A luz solar. 

A salinidade. 

**As marés. 

O impacto do trânsito das pessoas. 

26 

Qual dos seguintes ecossistemas marinhos é mais 

importante como berçário para muitas espécies 

marinhas?  

5 I 
Recifes de corais (recifes formados por corais vivos). 

O mar profundo (mais de 200m abaixo da superfície do 

oceano). 

O mar aberto (longe da costa). 

**Estuários (onde rios encontram o oceano). 

27 

Qual é a melhor explicação para a acidificação do 

oceano? 

6 D 

**A queima de combustíveis fósseis (carvão, óleo, etc.) 

adiciona dióxido de carbono na atmosfera, que é 

absorvido pelo oceano e aumenta a sua acidez. 

A poluição por substâncias químicas tóxicas no oceano 

que aumentam a sua acidez. 

Os fertilizantes usados na agricultura são transportados 

para o oceano e aumentam a acidez do oceano. 

A água do mar profundo, que é naturalmente ácida, é 

transportada para a superfície e aumenta a acidez nesta 

zona. 

28 

Quais das alternativas a seguir estão acontecendo 

devido às mudanças na temperatura e pH do oceano 

causadas por atividades humanas? 

6 E 

Aumento da salinidade do oceano e da frequência de 

derramamentos de petróleo. 

Aumento da frequência dos derramamentos de petróleo e 

da morte ou degradação dos recifes de coral. 

**Morte ou degradação de muitos recifes de coral e 

diminuição da biodiversidade marinha. 

Decréscimo da biodiversidade marinha e aumento da 

salinidade. 
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Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

29 

O uso de satélites, bóias e veículos operados 

remotamente (ROVs) aumentam o nosso conhecimento 

do oceano porque as novas tecnologias: 

7 D 
reduzem os erros humanos nas medições do oceano. 

causam menores impactos no meio marinhos. 

são mais baratas que as tecnologias antigas. 

**conseguem coletar muito mais dados do que os 

cientistas conseguem fazer em navios. 

30 

As alterações do nível do mar têm: 

2 B 

invertido a direção de alguns rios. 

mudado as temperaturas globais. 

**mudado a forma da linha costa. 

aumentado a quantidade de peixes. 

31 

Os cientistas têm descoberto mais espécies do que 

esperavam vivendo no mar profundo. Por que estas 

descobertas estão acontecendo atualmente? 

7 D 

Condições ambientais estão fazendo espécies migrarem 

para o fundo do mar 

As espécies de mar profundo evoluem mais rápido do que 

as de superfície 

As espécies de superfície sofrem de sobrepesca. 

**Os cientistas só começaram recentemente a conhecer 

melhor o mar profundo  

32 

Como os cientistas conseguem fazer previsões sobre 

fenômenos complexos e interações atmosfera-oceano, 

como furacões e mudanças climáticas? 

7 E 
Fazendo simulações em aquários. 

Fazendo monitoramento detalhado do oceano e da 

atmosfera por longos períodos. 

Fazendo observações da costa. 

**Fazendo modelos matemáticos. 

33 

Para fazermos novas descobertas sobre a 

complexidade do oceano necessitamos de: 

7 F 

um diploma em Biologia Marinha. 

viver perto do oceano. 

**colaboração entre especialistas de várias áreas do 

conhecimento. 

usar equipamentos de mergulho. 

34 

Durante os últimos 50 anos, os seres humanos: 

7 C 

**aumentaram o uso de recursos marinhos. 

exploraram a maior parte do oceano. 

reduziram as descargas de poluentes de navios para o 

oceano. 

reduziram a exploração não sustentável dos recursos do 

oceano. 
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Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

35 

Absorção do óxido de carbono (CO2) pelo oceano tem 

influência direta em quais dos seguintes fenômenos? 

6 D 
O efeito estufa e as zonas mortas do oceano 

Chuva ácida e florações de algas nocivas 

Chuva ácida e acidificação oceânica 

**O efeito estufa e acidificação oceânica 

36 

Organismos marinhos como o mexilhão, ostra, entre 

outros, usam o carbono dissolvido no oceano para: 

2 D 
respirarem debaixo da água. 

regularem a temperatura corporal. 

**produzirem suas conchas. 

ajudar na reprodução. 

37 

Qual das afirmações a seguir é verdadeira no que diz 

respeito das relações ecológicas no oceano? 

5 D 

São muito semelhantes às que existem em terra, incluindo 

na teia alimentar, ciclos de vida e relações simbióticas. 

São ainda desconhecidas, uma vez que grande parte do 

oceano ainda não foi explorado. 

São muito simples comparadas com as existentes em 

terra. 

**Existem características únicas nas teias alimentares, 

ciclos de vida e relações simbióticas no oceano que não 

são encontradas em terra. 

38 

Qual das seguintes afirmações é verdadeira no que diz 

respeito à exploração do oceano? 

7 A 

Os seres humanos exploram o oceano há milhares de 

anos e já foi quase todo explorado. 

Quase todo o oceano foi explorado nos últimos 50 anos 

devido à nova tecnologia. 

**Apesar dos avanços na tecnologia dos últimos 50 anos, 

a maior parte do oceano ainda não foi explorado. 

A maior parte do oceano ainda não foi explorado porque 

os cientistas se focam em áreas onde vive a maioria dos 

organismos. 

39 

 

Observe a imagem abaixo. Se ambas as cidades estiverem na mesma altitude 

é provável que 
 

3 A 
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Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

  

a cidade A tenha verões mais quentes e invernos mais 

frios do que a cidade B. 

a cidade A tenha verões e invernos mais quentes do que a 

cidade B; 

**a cidade A tenha verões mais frescos e invernos mais 

quentes do que a cidade B. 

a cidade A tenha temperaturas idênticas às da cidade B 

em todas as estações. 

40 

Se o oceano não existisse, as temperaturas na Terra 

seriam: 

3 B 
**mais extremas ao redor do mundo. 

menos extremas ao redor do mundo 

mais frescas no verão e quentes no inverno. 

seriam iguais às que são atualmente. 

41 

Os recursos marinhos: 

1 H 

são suficientes para que se continue a pescar no futuro 

como se faz atualmente. 

podem ser substituídos por recursos que venham de 

outras partes do oceano. 

repõem-se rapidamente. 

**são limitados e estão em declínio em todo o oceano. 

 

Complete cada afirmação com as palavras/frases abaixo e classifique cada frase resultante como 

verdadeiro (V) ou falso (F) 

Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

  
Rios podem transportar ________________ para o 

oceano. 

1 G 
42 nutrientes (**V/F) 

43 areia (**V/F) 

44 rochas (**V/F) 

45 poluentes (**V/F) 

  
Mudanças no nível do mar são causadas pelo 

________________ 
1 D 
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Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

46 movimento das placas tectônicas (**V/F) 

47 
derretimento e crescimento de calotas polares em 

terra (**V/F) 

48 aquecimento e resfriamento da água do mar (**V/F) 

49 
movimento de sedimentos resultantes da erosão 

costeira (V/**F) 

  
As mudanças na forma da linha da costa são 

causadas por ________________ 

2 E 
50 mudanças no nível do mar (**V/F) 

51 mudanças na salinidade do oceano (V/**F) 

52 movimento das placas tectônicas (**V/F) 

53 ação das ondas (**V/F) 

  
Os seres humanos dependem do oceano para 

________________ 

6 B 

54 alimentação e remédios (**V/F) 

55 minerais e recursos energéticos (**V/F) 

56 transporte e emprego (**V/F) 

57 benefícios para a economia (**V/F) 

58 fusão nuclear (V/**F) 

  Desenvolvimento industrial levou ________________ 

6 D 

59 à poluição do oceano (**V/F) 

60 à alteração da forma da linha de costa (**V/F) 

61 à acidificação do oceano (**V/F) 

62 ao aumento da frequência de tsunamis (V/**F) 

63 
à melhoria das condições de vida dos povos indígenas 

(V/**F) 

  
Os seres humanos usam o oceano para 

________________ 

6 C 

64 preverem terremotos e tsunamis (V/**F) 

65 recreação (**V/F) 

66 alimentação e remédios (**V/F) 

67 arte e cultura (**V/F) 

68 transporte (**V/F) 

  
A proteção do oceano é da responsabilidade 

________________ 

6 G 

69 
dos líderes de cada país porque decidem as políticas 

nacionais (**V/F) 

70 
dos animais marinhos muito inteligentes como as 

baleias e os golfinhos (V/**F) 

71 
de todos porque nos beneficiamos do oceano onde 

quer que vivamos (**V/F) 

  O oceano afeta sua vida porque ________________ 

6 A 
72 fornece a maior parte do oxigênio que respira (**V/F) 

73 fornece a energia nuclear que aquece sua casa (V/**F) 

74 fornece a chuva que faz crescer a sua comida (**V/F) 
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Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

75 influencia o clima do local onde vive (**V/F) 

 

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as seguintes afirmações 

Nº Questão 
Princípio 

Essencial 

Conceito 

Fundamental 

  
Classifique as seguintes afirmações sobre 

geologia: 

2 A 

76 
Muitas das rochas em terra foram formadas no 

oceano (**V/F) 

77 
Rochas em terra são formadas de forma diferentes 

das rochas no oceano (V/**F) 

78 

Existem processos geológicos (por exemplo vulcões e 

terremotos) que podem trazer à superfície as rochas 

formadas no oceano. (**V/F) 

  
Classifique as seguintes afirmações sobre os 

impactos humanos no oceano: 

6 D 

79 
As pessoas que vivem longe do oceano não causam 

poluição no oceano (V/**F) 

80 

Aviões aumentam a taxa de acidificação do oceano 

mais do que quaisquer outras formas de transporte 

(V/**F) 

81 
Todas as pessoas, independentemente de onde 

vivem, podem poluir o oceano (**V/F) 

82 

Pessoas que vivem perto do oceano contribuem mais 

para a acidificação marinha do que as pessoas que 

moram longe. (V/**F) 

 

 

 


