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Sumário: Numa perspectiva actual e até mesmo planetária é necessário resgatar a visão holística do Oceano. Se considerarmos os ecossistemas insulares, a ligação humana ao Oceano
Global traduz-se na identidade individual e colectiva e numa vivência quotidiana. É neste contexto que surge a necessidade de realizar-se uma Educação Marinha de qualidade e cooperante
com outros instrumentos de Conservação da Biodiversidade Marinha dos Açores.
Neste artigo é feito um enquadramento sucinto da utilização do termo Educação Marinha nos
Açores e apresentada uma breve descrição das principais acções nesta área de actuação, realizadas no âmbito de três projectos (MARÉ, OGAMP e MARMAC), as quais no seu conjunto
deram origem a experiências piloto de dimensão Regional e que culminaram na construção da
Rede de Educação Marinha dos Açores. Por fim, são feitas algumas questões e considerações,
inerentes aos processos participativos e de construção de Redes Sociais.
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Summary: In a current perspective and even planetary it is necessary to rescue the holistic
vision of the Ocean. If we consider the insular ecosystems, the human connection to the Global Ocean is translated in the individual and collective identity and in an everyday existence.
It is in this context that there appears the necessity of a Marine Education with quality
happening cooperatively with other instruments of Conservation of the Marine Biodiversity of
the Azores.
In this article there is done a succinct framing of the use of the term Marine Education in the
Azores and presented a short description of the principal actions in this area of acting, carried
out in the context of three projects (MARÉ, OGAMP and MARMAC), which as a whole set
gave rise to pilot experiences of Regional dimension and which culminated in the construction
of the Marine Education Network of the Azores. Finally, are launched some questions and
considerations inherent in the participating processes and of construction of Social Nets.
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1. Introdução
Mergulhar os pés no mar dos Açores
é mergulhar também os pés nos mares
de África – é mergulhar no “Oceano
do Mundo”, uma vez que, não existem
verdadeiras barreiras físicas no Oceano e toda e qualquer aproximação a
este assunto passará por uma aproximação ecossistémica, onde cada indivíduo é também parte integrante, com
a sua diversidade cultural (uma abordagem ecossistémica baseia-se na
aplicação de metodologias científicas
centradas nos níveis de organização
biológica, abrangendo a estrutura, processos, funções e interacções essenciais entre os organismos e o seu am-

biente) (Comissão Estratégica dos
Oceanos, 2004). No Oceano, as interações ecológicas confundem-se, na
sua maioria, com lições de vida e os
saberes dos homens que lidam com o
mar são profundos – eles aprendem
a ler nas entrelinhas do vento, das
nuvens, das águas e sem tomarem a
devida consciência, sabem e compreendem já o papel que o Oceano
tem como regulador do clima.
O Mar transmite-nos paz, agitação
interior, energia, controvérsia, é a
paleta de um pintor, os versos de um
poeta, a paixão de um biólogo marinho e no seu azul aparente cabem

Figura 1: Sítio de Importância Comunitária Ilhéu das Formigas e Recife Dollabart. RSSantos©ImagDOP.
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todas as cores, as formas, as texturas,
os genes… a Biodiversidade (definida
em termos, de espécies, ecossistemas
e genes, é vulgarmente usada para
descrever o número e a variedade dos
organismos vivos) (Fig. 1).
Na Educação Marinha todos estes
ingredientes do Oceano têm que estar
lá, inerentes a um plano pedagógico
consolidado onde se espelham as
competências do saber, das atitudes e
valores, bem como as das capacidades
e aptidões. Em termos conceptuais
entenda-se aqui a Educação Marinha
como uma parte integrante da Educação Ambiental, mas que actua sobre
questões directamente ou indirectamente correlacionadas com o Oceano, sem contudo perder a perspectiva
holística destes assuntos. Sem querer
entrar em grandes discussões de terminologia, uma vez que estas estão
neste momento a ser alvo de estudo e
investigação, é importante referenciar
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que o termo Educação Marinha, embora já utilizado noutros países e em
alguns espaços educativos de Portugal, passou a ser utilizado nos Açores,
pela primeira vez e de forma publicamente assumida, a partir dos anos
2006/2007, associado à Construção
da Rede Social de Educação Marinha dos Açores, da qual falarei mais
adiante e ao aparecimento da empresa privada – Oceanoscópio, Agência
de Inovação em Educação Marinha.
Neste artigo, farei uma breve abordagem com objecto descritivo, sobre o
trabalho realizado nesta área, pelo
Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP) e pelo Centro do Instituto
do Mar (IMAR) em projectos científicos (MARÉ, OGAMP, MARMAC),
co-financiados por programas Europeus (Life-Natureza e Interreg) e pelo
Governo Regional/Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) e
dos quais fiz parte integrante da equipa.

2. Uma década de experiências em educação marinha
Em 1998, Ano Internacional dos
Oceanos, Portugal foi palco da grande exposição Mundial – Expo 98 e
simultaneamente da Conferência Europeia de Educação Ambiental. Nos
Açores e também em 1998, surge o
projecto MARÉ – Gestão Integrada
de Zonas Costeiras e Marinhas nos
Açores, com o objectivo geral de
elaborar Propostas de Gestão para

as áreas classificadas pela Rede Natura 2000. O Projecto MARÉ (19982003), em vez de avançar com medidas de conservação isoladas, veio
responder às necessidades latentes
de conservação e através da condução de uma investigação científica
operativa, considerou as espécies, os
habitats e pela primeira vez, de uma
forma activa, a componente humana,
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em todos os aspectos da conservação
marinha. Durante este Projecto e os
Projectos que lhe seguiram (OGAMP
e MARMAC) as acções de Educação
Marinha, embora tenham tido as suas
raízes numa educação para a conservação, onde foram preconizados três
dos Princípios de Lisboa (Princípio da
Participação, da Responsabilização
e da Precaução) (Constanza et al.,
1998), foram muito além das suas raízes e cruzaram-se também com uma
grande parte dos Princípios ainda de

referência e actuais da Conferência
Intergovernamental sobre a Educação
Ambiental (Tbilisi, 1972), incluindo
no seu trabalho também algumas das
orientações da Década da Educação
para o Desenvolvimento Sustentável
(2005 a 2014), a qual foi aprovada em
Dezembro de 2002 pela Assembleia
Geral das Nações Unidas (resolução
57/254).
Das acções desenvolvidas destacamse pelo seu papel multiplicador e inovador as seguintes acções:

2.1. Realização de campanhas de educação marinha
2.1.1. Consolidação regional da campanha SOS Cagarro
A Campanha SOS Cagarro tomou
uma dimensão Regional desde o Pro-

jecto MARÉ e pode ser considerada
como um exemplo de Participação

Figura 2: Campanha SOS Cagarro realizada no âmbito do Projecto MARÉ, 2000. LSilva©ImagDOP.
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Pública, com acção directa na conservação da natureza. Esta Campanha
promove o salvamento e o esforço
de anilhagem de cagarros juvenis
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(Calonectris diomedea borealis). Só
na ilha do Faial, no ano de 2008,
foram recolhidos 1236 cagarros, libertados 1187 e anilhados 1167 (Fig. 2).

2.1.2. Lançamento da Campanha Rede Natura 2000
A Campanha Rede Natura 2000, realizada a nível Regional teve como
principal objectivo informar de modo
informal, a população sobre a Rede
Natura 2000 e os processos de elaboração de planos de gestão. Registando-se uma presença significativa de

participantes activos nestas reuniões.
Assinala-se aqui colaboração com as
Ecotecas da Região na mobilização
da comunidade local, desde pescadores, políticos, polícia marítima,
professores, média e comunidade
civil (Fig. 3).

2.1.3. Lançamento da Campanha Limpa (A) Fundo
A Campanha Limpa (A) Fundo, realizada pela primeira vez, com esta designação na ilha do Faial, foi pautada
por um trabalho exemplar de parceria
entre as Autarquias, Organizações
Não Governamentais de Ambiente,
Comunidade Científica, Associações
de Pescadores, Média, Clubes Navais,
Escolas, etc. Durante esta campanha
foi transmitido também, pela primeira

vez, em directo para uma Lota o trabalho de recolha de lixo efectuado pelos
mergulhadores e realizadas acções
de Educação Marinha com crianças
na própria lota. Esta Campanha teve
e tem um efeito replicador no tempo,
com o objectivo simbólico e mediático de alertar a população para o impacto e o tempo de duração do lixo no
mar (Fig. 4).

2.2. Formação de grupos de interesses (stakeholders)
As acções de formação foram dirigidas aos educadores, pescadores e
operadores marítimo-turísticos. Estas
formações tiveram como antecedentes a produção de materiais pedagógicos e culminaram com a realização
de experiências participativas através
da construção de Códigos de Conduta

Voluntários. A produção e a disponibilização de materiais pedagógicos
que suportem acções de formação e
que sejam adaptados à realidade de
cada público-alvo são a pedra basilar
de todo o processo que deseje ter um
efeito multiplicador no tempo. Aqui
os materiais de apoio à formação não
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Figura 3: Campanha Rede Natura 2000, 2003. ©ImagDOP.

Carla de la Cerda Gomes

167

Figura 4: Campanha Limpa (A) Fundo, 2002. AMeirinho©ImagDOP.

foram produzidos tendo em consideração o referencial do formador (erro
muitas vezes cometido) mas sim, a
utilização futura dos materiais por
parte dos formandos nas suas actividades, onde se destaca a produção do
Kit Didáctico Maré (Fig. 5).
Durante a elaboração de Códigos de
Conduta Voluntários foi patente, o
fenómeno ao qual arrisco-me a designar por “Cadeia Circular da Desresponsabilização”. Todos os grupos
de interesse salvo raras excepções,
terminam o seu discurso passando a
sua responsabilidade de acção, para

o grupo de interesse que lhe é mais
próximo. No entanto, a organização
ecossistémica dos organismos marinhos faz com que os grupos de interesse estejam indirectamente ligados
e desta forma chega sempre a um determinado grupo e através de outro, a
atribuição total ou parcial da sua responsabilidade. As discussões realizadas durante a elaboração de Códigos
de Conduta Voluntários evidenciaram
este fenómeno e trabalharam o Princípio da Responsabilidade, entre a
comunidade escolar, marítimo-turística e piscatória (Fig. 6).
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Figura 5: Kit Didáctico Maré, 2003. ©ImagDOP
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Figura 6: Códigos Voluntários de Conduta, 2002/2003. ©ImagDOP
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2.3. Elaboração do Centro Virtual de Interpretação Marinha (CIMV)
Do ponto de vista geográfico o Arquipélago reflecte o isolamento das ilhas
e acentua as diferentes identidades
económicas e sócio-culturais. A geografia da Região colocou a descoberto a necessidade premente de esforços
de Educação Marinha conjunta e de
espaços físicos que reúnam condições
para implementarem estas acções.
Contudo a esta necessidade associaram-se elevados recursos humanos e
materiais para a manutenção destes
espaços. A implementação de soluções inovadoras tornou-se por si só
uma exigência e durante este trabalho

recorreu-se à integração de recursos
multimédia e tecnológicos. Surgia
assim o CIMV, o qual tem um espaço
aberto sazonalmente, ao público na
ilha do Faial, e que foi inaugurado no
ano de 2007 contando com a presença
de mais de 6000 visitantes até à data
(Fig. 7). No entanto o suporte físico
do CIMV é um DVD multimédia e
entenda-se neste contexto por multimédia, o uso de diferentes meios
de comunicação para a apresentação
ou recuperação de informações utilizando como plataforma o computador (Chaves, 1991) e por virtual um

Figura 7: Inauguração da Base do CIMV no dia do Aniversário da Universidade dos Açores, 2007.
EArand©ImagDOP.
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conjunto de produtos, disposições ou
construções tecnológicas cujo objectivo é criar serviços tradicionalmente
oferecidos de outra forma (Levy,
1996). No CIMV é feita a simulação
de uma viagem, aos ecossistemas
costeiros e oceânicos dos Açores.
A viagem virtual, que chega deste
modo às 9 ilhas do Arquipélago e
segue além fronteiras, é guiada pelo
robot, RV 3000 e realizada através de
um veículo de exploração subaquática, o CIMV 3000. No painel de
comando e com um simples clique os

tripulantes iniciam a submersão do
veículo, rumo às grutas e às baixas
costeiras. Para os mais aventureiros, o
oceano profundo é o limite e assim se
faz a descoberta dos montes submarinos, dos campos hidrotermais e da
planície abissal. Nesta aventura do
conhecimento, os tripulantes de imagem em imagem, palavra em palavra,
têm a oportunidade de descobrir e
observar a vida marinha. Actualmente
o CIMV está traduzido em 4 línguas e
percorre o mundo (Português, Inglês,
Francês e Castelhano) (Fig. 8).

Figura 8: Aspectos gráficos do DVD-CIMV, 2007 ©ImagDOP.

3. Desafios insulares
O culminar do conjunto destas acções,
as quais vão muito além das que
foram mencionadas neste artigo, deu
origem à construção da Rede de Educação Marinha dos Açores (REMA),

a qual surge num âmbito de um
projecto experimental, lançado pelo
IMAR-DOP/UAÇ e que desafia as
forças inibidoras, características de
sistemas insulares, como o nosso.
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A identificação de processos pontuais
e espontâneos de Rede, abrangendo
educadores e instituições das 9 ilhas
do Arquipélago, mas incapazes de
transformar processos de articulação
pontuais em processos de articulação
continuados, no espaço e no tempo; a
produção de recursos e acções de Educação Marinha de qualidade, dispersa
geograficamente e de forma desigual
na Região e a necessidade de esforços
comuns de Conservação Marinha no
Arquipélago, constituíram factores
determinantes para a construção da
REMA. Esta Rede conta com o apoio
do IMAR-DOP/UAÇ e do Governo
Regional/SRAM, tendo a participação
activa da Rede Regional de Ecotecas
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e a facilitação/consultoria de uma
empresa privada (Fig. 9).
A construção de Redes, aplicadas ao
campo da Educação Marinha, é um
fenómeno que poderá encontrar algumas explicações no contexto altamente dinâmico que caracteriza os
sistemas oceânicos, os quais por sua
vez, apresentam algumas afinidades
com os próprios princípios inerentes às Redes. Porém uma Rede é um
modelo dinâmico, baseado sobretudo
no relacionamento humano, pelo qual
está em constante crescimento e
mutação e depende da motivação
de quem o integra para funcionar
(Amaral, 2008; Martinho, 2003;
Wasserman & Faust, 1994). É pre-

Figura 9: II Reunião do Grupo Focal da Rede, Comemoração do Dia Europeu do Mar, 2008.
SSilva©ImagDOP.
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cisamente neste ponto em particular,
que reside o aspecto fulcral de todo o
trabalho: descobrir os pontos de equilíbrio e de desequilíbrio da Rede, os
pontos de abertura e de mutação do
capital social que a integra, para abrir
espaço à inovação e à horizontalidade
destes processos (Fig. 10). Caso não

tenhamos coragem cívica para o fazer
corremos o risco de realizarmos um
trabalho em Rede de papel, rígido e
desajustado à nossa realidade. Um dos
principais resultados dos Projectos
referidos anteriormente diz respeito
ao facto, de ter sido referenciado a
real situação do nível de mobilização

Figura 10: II Reunião do Grupo Focal da Rede, Aplicação do Método Vivências Motivacionais, 2008.
SSilva©ImagDOP.

social de alguns dos grupos de interesse, no que concerne às questões de
Participação Pública. Este foi talvez
um dos grandes desafios da Educação
Marinha levada a cabo pelos Projectos referidos neste artigo, pois foi
evidenciado uma clara diferença entre
a aposta num processo de Participa-

ção Pública Ascendente (Bottom-up)
e termos por tradição política e sociocultural um processo de Participação
Pública Descendente (Top-Down)
(Santos & Ota, 2002).
Se relativamente ao conceito de Rede
existem poucas dúvidas que este beneficiará o processo educativo, relativa-
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mente à tipologia e aos princípios de
Rede descritos na literatura já é discutível. Serão estes princípios aplicáveis à realidade de todos os contextos
geográficos e sociais? Poderão ser
eles facilitadores de um processo
de Educação Marinha nos Açores?
Quais os inibidores e indicadores que
servirão de base a este trabalho?
As metodologias de investigação que
decorrem actualmente e em simultâneo com a construção da REMA
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pretendem responder a estas questões, bem como clarificar a literacia
já existente e outras terminologias
inovadoras, que surgem inerentes à
área da Educação Marinha. Esta é
uma questão fundamental sob o ponto
de vista estruturante, mas também,
como instrumento esclarecedor de
mal-entendidos que coloquem em
causa a credibilidade do próprio trabalho nesta área.

4. Considerações finais
Associando a imagem metafórica da
identidade gráfica do primeiro Projecto referido neste artigo (MARÉ)
– a Estrela-do-mar, à tónica principal
do trabalho desenvolvido – a Gestão
Integrada, arrisco-me a fazer o seguinte paralelismo: a capacidade de
auto-regeneração das estrelas-do-mar,
quando sofrem contratempos na natureza expressou também uma das
maiores aprendizagens do Projecto,
onde se impôs durante todo o processo o conceito de Gestão Adaptável, no seio de todo o processo de
Educação Marinha (Fig. 11).
Trabalhar com o capital social coloca
desafios constantes e o trabalho é
passível de avanços e recuos. Expressando apenas a minha opinião, é essencial deixar a presunção generalizada de que os Educadores Marinhos
contribuem apenas para a mudança

das gerações futuras, aqui reside um
dos pontos fulcrais que conduzem à
apatia da acção humana em questões
relacionadas com a Conservação Marinha e que remete para a confusão
entre o estabelecimento de objectivos e de metas – os nossos objectivos
têm também que ser operativos para
as gerações presentes, e são eles que
no seu conjunto e esforço de acção,
constroem a meta da Conservação
Marinha para as gerações futuras.
Numa perspectiva Regional o conjunto das acções desenvolvidas conduziram a verdadeiras experiências piloto
a nível Nacional e reconhecidas internacionalmente pelos programas europeus que co-financiaram os Projectos
mencionados. A actual construção da
REMA é a expressão assumida desde
facto e um dos factores determinantes para a continuação futura de um
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Figura 11: Cartaz do Projecto Maré, 2001. ©ImagDOP.
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trabalho de qualidade nesta área, bem
como para responsabilização sociopolítica do uso do termo Educação
Marinha (Fig. 12).
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