
 

 

Escola de Ciências 

 

 

 

 

 

 

Ana Sofia Lima Gonçalves 

 

Perceção das crianças do segundo ciclo do 
ensino básico em relação aos cetáceos. 
 

 

Dissertação de Mestrado 

Mestrado em Ecologia 

 

Trabalho efetuado sob a orientação do 

Professor Doutor José Victor de Sousa Vingada 

E coorientação da 

Doutora Catarina Isabel da Costa Simões Eira 

 

 

 

 

 

 

Outubro de 2015 

 

 

 

  



ii 

 

DECLARAÇÃO 

Nome: Ana Sofia Lima Gonçalves 

Endereço eletrónico: xibia6@gmail.com 

Número do Cartão de Cidadão: 13977144 

Título da tese de mestrado:  

 “Perceção das crianças do segundo ciclo do ensino básico em relação aos 

cetáceos” 

Orientador: Doutor José Vítor de Sousa Vingada  

Co- orientadora: Doutora Catarina Isabel da Costa Simões Eira  

Ano de conclusão: 2015 

Designação do Mestrado: Mestrado em Ecologia 

 

 

 

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA TESE APENAS PARA 

EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO 

INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE.  

 

 

 

Universidade do Minho,___/___/______ 

 

 

 

Assinatura: ________________________________________________   



iii 

 

Agradecimentos 

 

 Um especial obrigado ao meu orientador, o professor Doutor José Vingada por me ter 

aceitado e arranjado um trabalho tão ao meu gosto. 

 À minha coorientadora, a Doutora Catarina que esteve sempre disponível para resolver os 

problemas e tirar dúvidas. À doutora Sílvia, que mesmo não sendo orientadora esteve sempre 

atenta às necessidades e a tudo o que foi preciso. 

 À unidade do CRAM, na Figueira da Foz, e a todas as pessoas que lá trabalhavam, que 

me acolheram durante os 3 primeiros meses de pesquisa.  

 A minha mãe (que tanto que lhe custou quando eu estive longe), que todas as noites vinha 

ter comigo para me dar um beijinho de boa noite e dizer que a cada dia que passava faltava menos 

e me aturou nos dias em que eu tinha tanta vontade de falar. 

 Ao meu pai, que estava sempre preocupado para saber quando a filha chegada de fim-de-

semana, mas de que uma maneira especial lá ia incentivando ao trabalho.  

 À minha irmã, Helena, minha cúmplice, sempre que era preciso fazer disparates. E ainda 

me ajudou a inserir dados para o trabalho. 

 Ao meu irmão, Afonso, que estava sempre a perguntar quando é que eu deixava de ir para 

baixo e ficava em casa.  

 Aos quatro (pai, mãe, irmã, e irmão) um muito obrigado, por me terem apoiado nesta 

batalha, nos dias mais longos em que tudo parecia interminável e me fizeram sempre ver o lado 

melhor e levaram a que nunca desistisse. 

 E porque não me quero esquecer de ninguém, obrigado a todos aqueles que foram 

passando e aqueles que ficaram. A todos um muito obrigado!  

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 

 

Resumo 

Perceção das crianças do segundo ciclo do ensino básico em relação aos cetáceos 

Portugal é obrigado a definir áreas de proteção para algumas espécies de cetáceos, 

nomeadamente as pertencentes ao anexo II da Diretiva Habitats. A definição de áreas de proteção 

é normalmente acompanhada de planos de gestão para as espécies-alvo, sendo que os planos de 

gestão devem incluir ações de consciencialização dos sectores da comunidade que poderão estar 

relacionados com as áreas a proteger. Um dos sectores da comunidade com grande importância 

são as camadas mais jovens, pela influência que poderão vir a ter no futuro e também no presente 

através das suas famílias, e assim é importante saber e entender o que estas pensam e sabem 

acerca do mundo que as rodeia. Este trabalho pretende avaliar se crianças que estão de algum 

modo mais relacionadas com o mar, como filhos de pescadores ou cujo rendimento familiar passe 

pelo mar e pescas, têm a mesma aceção de conhecimentos e sensibilidades sobre cetáceos 

comparando com crianças sem nenhuma ligação ao mar. Para tal, foram realizados inquéritos 

para compreender o que as crianças pensam sobre este assunto, acompanhadas de palestras e 

atividades sobre a ecologia e conservação de cetáceos. O estudo abrangeu o litoral português 

desde Caminha até Peniche e estiveram em análise 6 escolas da costa portuguesa. 

Do universo de inquéritos realizados (n=335), a maioria das crianças (70,75%) que 

responderam aos inquéritos tinham 10 anos de idade e o maior número de inquéritos corresponde 

à região adstrita ao Porto de Póvoa de Varzim (139 inquéritos, 41,5% do total da amostra). Todos 

os alunos identificaram corretamente a imagem apresentada no inquérito como a de um golfinho, 

e do total de inquéritos respondidos, 263 inquéritos referiam a associação de um sentimento 

positivo perante a observação da imagem de um golfinho. A ocorrência de um sentimento de 

alegria ou calma despertada pela imagem de um golfinho não mostrou diferenças significativas 

entre crianças de diferentes regiões ou crianças que possuem ou não familiares relacionados com 

a pesca. Apesar de os pais e outros familiares dependerem da pesca, não parece ocorrer a 

passagem de qualquer conotação negativa sobre cetáceos para as crianças do nível etário 

avaliado. Estes resultados demonstram, que a faixa etária selecionada poderá ser apropriada para 

o investimento em programas de educação ambiental para o meio marinho, incorporando o papel 

das emoções na aprendizagem. Os resultados do presente estudo mostraram que o local onde os 

alunos habitam nada interferiu com a sua forma de responder. 
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Abstract  

 

Perception of children of the second cycle of basic education in relation to 

cetaceans 

 

Portugal is obliged to define protected areas for some cetacean species, especially those 

belonging to Annex II of the Habitats Directive. The definition of protected areas is usually 

accompanied by management plans for the target species, and management plans should include 

awareness campaigns in those communities that are located in important marine areas. Children 

represent a part of the community with great importance particularly due to their potential influence 

on the future but also in the present through their families. It is therefore important to know and 

understand what they think and know about the world that surrounds them. This paper aims to 

assess whether children, whose families are somewhat connected to Fisheries, have the same 

concepts and sensitivities towards cetaceans than children who have no relation with the sea. 

Inquiries were thus performed and they were followed by lectures and activities on the ecology and 

conservation of cetaceans. The study covered the Portuguese coast from Caminha to Peniche, 

including 6 different schools. 

Considering the total number of inquiries (n=335), most participating children (70,75%) 

were 10 years old and the largest number of inquiries was obtained from the region related with 

the Póvoa de Varzim fishing harbour (139 inquiries, representing 41,5% of the total sample). All 

children identified correctly the image presented in the inquiry, and 263 inquiries reported an 

association with positive feelings when observing the dolphin’s drawing. The occurrence of “Joy” 

or “Calm” as a result of observing the dolphin’s image did not present significant differences among 

children from the several evaluated regions or among children whose families were or not related 

to fisheries. 

It seems that no negative concepts are conveyed to children in the evaluated age class, 

whether children’s families are related to fisheries or not and regardless of the evaluated region. 

These results emphasise that the selected age class is appropriate to apply marine environmental 

education programs, which should include consider the role of emotion in learning. 
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1. Introdução 

 

As crianças são incluídas num contexto e num comportamento social determinados desde 

o seu nascimento. Todas as atividades e pensamentos que desenvolvam futuramente terão um 

enquadramento no ambiente social que experienciaram durante a sua infância. Segundo Vygotsky 

(1989) “O caminho do objeto até à criança e desta até ao objeto passa através de outra pessoa. 

Essa estrutura complexa é o produto de um processo de desenvolvimento profundo e enraizado 

nas ligações entre a história individual e a história social”. 

Com o aumento da população mundial e da correspondente necessidade de peixe, a pesca 

provavelmente também irá aumentar. As interações entre as pescas e as populações de mamíferos 

marinhos certamente também serão intensificadas (Zollett & Rosenberg, 2005). Segundo Breazi 

(2002), a interação entre os cetáceos e as comunidades de peixes é tão antiga quanto o primeiro 

ser humano que tentou capturar peixes com a rede. De facto, existem evidências a nível mundial 

de eventos de interação entre mamíferos marinhos e pescas (Silva et al. 2002, Read, 2008). As 

interações entre os cetáceos e as artes de pesca podem levar os pescadores a terem uma opinião 

negativa sobre este tipo de predadores marinhos, visto danificarem o seu material de trabalho. 

Um dos casos estudados por Silva et al. (2002) foi a interação entre mamíferos marinhos e a 

pesca de atum do Pacifico Ocidental Tropical, de onde já se sabia que os altos níveis de 

mortalidade de cetáceos registados nesta pesca estavam ligados às técnicas utilizadas. Para 

combater o problema das capturas acidentais, alguns estudos demonstram que o uso de 

dispositivos acústicos para tornar as redes mais detetáveis pelos cetáceos tem sido bastante eficaz 

nalgumas artes e para algumas espécies de cetáceos (Zollett et Rosenberg, 2005). 

A educação ambiental é outra das ferramentas usadas em larga escala para tentar inverter 

as tendências de perda de biodiversidade. A infância será a idade fulcral para que tal se trabalhe, 

pois nessa fase estabelecem-se elos vitalícios de um início de relação formada entre crianças e 

meio ambiente (Ballouard et al., 2010). 

Tendo em consideração a hipótese de os pescadores atribuírem uma conotação negativa 

aos cetáceos, esta conotação poderá ser partilhada por toda a comunidade piscatória. De facto, 

seria razoável esperar que esta conotação negativa seja passada para a família incluindo as 

crianças, que poderão associar este grupo de animais à causa de problemas graves. Segundo 

Ballouard et al. (2010) as atitudes das crianças para com a natureza são influenciadas pela família, 

experiências, outras pessoas, meios de comunicação social e escola. 
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Assim, o objetivo principal deste trabalho será avaliar se crianças que tenham uma ligação 

ao mar através de laços familiares, ou cujo rendimento familiar passe por atividades relacionadas 

com o meio marinho e pescas, têm a mesma aceção de conhecimentos e sensibilidades para com 

os animais do grupo dos cetáceos do que crianças sem esse tipo de relação com o oceano. 
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1.1. Os cetáceos e a conservação do meio marinho 

 

A importância da conservação dos mamíferos marinhos é um assunto debatido há 

bastante tempo e em Portugal existe um decreto-lei que proíbe a sua captura e comercialização 

(Decreto-lei nº 263/81, de 3 de Setembro). Contudo, segundo Zollett & Rosenberg (2005) os 

relatórios de captura acidental de cetáceos por pescadores diminuiu quando as capturas 

acessórias se tornaram ilegais. 

O primeiro relato de cetáceos em Portugal é já muito antigo e remonta ao século XII. Foi 

também relatada a exploração e extinção da Baleia-franca. Sabe-se que esta começou a ser 

explorada, em Portugal, por terra através de uma base baleeira, mas já desde o século 11 era 

explorada por baleeiros Bascos. A extinção da Baleia – franca foi confirmada no século XVII (Brito 

& Sousa, 2011). 

Já em 1587 havia sido imitido um decreto papal que visava responder às preocupações 

dos pescadores franceses sobre o efeito dos golfinhos nas pescas. Relatórios do século XVIII 

descrevem tentativas de pescadores afastarem comunidades de golfinhos das suas redes com 

ruídos altos, dinamite e armas (Bearzi, 2002). Seguindo ainda a mesma linha de pensamento, 

Read (2008) descreve a extinção do cetáceo Lipotes vexillifer no rio Yangtze na China como 

exemplo da vulnerabilidade das pequenas populações de mamíferos. Além de capturas acessórias 

e esgotamento de presas este animal teve de enfrentar outros problemas tais como fragmentação 

e modificação de habitat. 

A interação entre atividades Humanas e os cetáceos é relatada não só em Portugal mas 

em quase todo o planeta. Barney et al. (2005) relatam dados do ano de 1997 em que 20% dos 

golfinhos da costa leste dos Estados Unidos da América (EUA) ficariam presos e emaranhados nas 

redes de pescas. Alguns dos animais tinham ainda sinais evidentes de interação com redes de 

pesca como ausência do apêndice.  

De facto, os golfinhos e botos alimentam-se de várias espécies de peixe, o mesmo recurso 

alvo da atividade pesqueira. Nalguns casos, essa competição pelo mesmo recurso, favorece a 

interação entre estes mamíferos marinhos e as artes de pesca, o que pode resultar em danos nas 

artes (Pinheiro et al. 2003) e na sua captura acidental. Os danos nas artes de pesca podem 

requerer o arranjo ou mesmo a aquisição de novas artes levando a prejuízos monetários. 

Os cetáceos pertencem ao grupo dos mamíferos marinhos. Existem cerca de 90 espécies 

de cetáceos a nível mundial e 28 delas estão identificadas em Portugal. Estes podem dividir-se 
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nas subordens Mysticeti (cetáceos com barbas, tal como se observa na figura 1) e Odontoceti 

(cetáceos com dentes, tal como se observa na figura 2). 

 

 

 

A subordem Mysticeti, apresenta dimensões corporais maiores, simetria do crânio, possui 

barbas para a filtração de alimento e dois orifícios respiratórios situados na zona dorsal, enquanto 

a subordem Odontoceti apresenta menores dimensões, assimetria do crânio, dentição para a 

preensão de presas e um único orifício respiratório. Os misticetes incluem as baleias de grandes 

dimensões e os odontocetes englobam os golfinhos e os botos. São consideradas espécies 

residentes em Portugal: Golfinho-riscado, Golfinho-comum, Roaz, Grampo, Boto, Baleia-anã e 

Baleia-comum. 

Estes mamíferos marinhos (baleias, botos e golfinhos) arrojam frequentemente na costa 

de Portugal continental geralmente em eventos isolados, embora também possam ocorrer 

arrojamentos que envolvam grupos de indivíduos. Por outro lado, também existe uma elevada taxa 

de mortalidade de golfinhos e botos por captura acidental em artes de pesca. De acordo com 

Ferreira et al. (2012), entre 2010 e 2012 cerca de 200 cetáceos arrojaram anualmente na costa 

Norte de Portugal, sendo a captura acidental uma das causas de morte mais representativas. 

A seguir descrem-se algumas das espécies com ocorrência na costa portuguesa e que 

podem ser alvo de interações com várias atividades antropogénicas, como por exemplo a Pesca, 

uma atividade económica de grande importância em Portugal.  

 

 

Figura 1 - Subordem Mysticeti - são visíveis as 

longas fileiras de barbas [2] 

Figura 2 - Subordem Odontoceti - são visíveis os 

dentes que usam para se alimentar [3] 
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Golfinho comum - Delphinus delphis 

Possui um corpo robusto e pode atingir os 3,8 metros de comprimentos. Tem dentes 

cónicos e pontiagudos. Apresenta uma coloração predominantemente cinzenta e a barbatana 

dorsal é alta e falciforme (figura 3). A sua alimentação é predominantemente composta por peixes 

e cefalópodes. Ocupa tanto habitats costeiros como oceânicos. Em Portugal, existe uma população 

residente no estuário do Sado. São ainda frequentes na zona das Berlengas e no canhão da Nazaré 

(Life+ MarPro, 2011). 

 

 

Figura 3 - Golfinho comum: é evidente a sua coloração cinzenta e a barbatana dorsal falciforme. Pode-se 

ainda observar o ventre quase branco [4].  

 

 

Golfinho riscado – Stenella coeruleoalba 

É um animal esguio e com um bico proeminente e pode atingir cerca de 2,5 metros de 

comprimento. Possui dentes cónicos. Apresenta coloração escura no dorso e bastante clara no 

vente, que pode variar desde branca a rosa claro. Apresenta uma risca escura desde do olho até 

à região anal e outra desde o olho até à barbatana peitoral. A barbatana dorsal é alta e falciforme 

(figura 4). Alimenta-se de cefalópodes e peixes. Prefere zonas oceânicas de elevada profundidade. 

Em Portugal, distribui-se na proximidade do talude da plataforma continental ou em zonas 

próximas dos 1000 metros de profundidade. Ocorrem arrojamentos desta espécie ao longo de 

toda costa portuguesa (Life+ MarPro, 2011). 
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Figura 4 - Golfinho riscado: é de notar o seu bico pontiagudo e a risca que vai desde o olho até ao fim do 

seu comprimento. A barbatana dorsal é alta e falciforme [5]. 

 

 

Roaz – Tursiops truncatus 

O roaz tem um corpo robusto e pode atingir os 3,8 metros de comprimento. Tem dentes 

cónicos e pontiagudos. A sua coloração é predominantemente cinzenta. A barbatana dorsal é alta 

e falciforme (figura 5). Alimentam-se de cefalópodes e peixes. Habita meios costeiros e oceânicos. 

Em Portugal, existe uma população residente no estuário do Sado. São frequentes na zona das 

Berlengas e canhão da Nazaré e estão distribuídos por toda a costa portuguesa (Life+ MarPro, 

2011). 

 

 

Figura 5 - Roaz: é visível a cor predominantemente cinzenta e o dorso branco. A barbatana é alta e 

falciforme [6].  
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Baleia Piloto – Globicephala melas 

Possui uma cabeça proeminente e bulbosa e apresenta um bico quase impercetível. As 

fêmeas têm cerca de 5 metros de comprimento e a barbatana triangular, enquanto os machos 

podem atingir os 6 metros de comprimento e têm a barbatana dorsal mais côncava. A cor 

predominante é o cinza escuro, com a zona da barbatana dorsal mais clara (figura 6). Alimenta-

se especialmente de lulas. É uma espécie que habita mais nas águas oceânicas. Em Portugal, 

avista-se com mais frequência na zona norte, contudo, desconhece-se se é residente ou visitante 

(Life+ MarPro, 2011). 

 

 

Figura 6 - Baleia Piloto: é bastante notória a ausência de bico e a sua cabeça bolbosa. A barbatana 

dorsal também é relativamente pequena. Possui uma cor predominantemente cinza escura [7].  

 

 

Grampo – Grampus griseus 

Possui uma cabeça proeminente e bulbosa e apresenta bico muito curto. Tem um corpo 

robusto medindo entre 3 a 4 metros. Tem coloração cinzenta (figura 7) com uma mancha branca 

no ventre. Alimentam-se exclusivamente de cefalópodes. Está presente nas águas quentes e 

temperadas em todos os oceanos, principalmente entre os 400 e 1000 metros de profundidade. 

Em Portugal, pode ser avistado ao longo de toda a plataforma continental (Life+ MarPro, 2011). 

 

Figura 7 - Grampo: tem um bico muito curto e apresenta uma coloração cinzenta [8]. 
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Bôto – Phocoena phocoena 

Apresenta uma cabeça curta e sem bico. Possui um corpo pequeno e robusto. Consoante 

o local onde se encontram o tamanho varia entre 1,5 metros e os 2 metros e comprimento. Têm 

uma coloração predominantemente cinzenta escura no dorso, clareando até à zona ventral. A 

barbatana dorsal é triangular e pequena (figura 8). Alimentam-se de espécies demersais, betónicas 

e pelágicas. É uma espécie costeira que habita águas subpolares e temperadas de todo hemisfério 

norte, numa profundidade inferior a 200 metros. Em Portugal, encontra-se ao longo de toda costa, 

embora seja mais frequente em 3 zonas: entre o Porto e a Nazaré; a Arrábida e a Costa da Galé 

e entre Sagres e Albufeira (Life+ MarPro, 2011). 

 

 

Figura 8 - Bôto: possui um focinho muito curto e sem bico. Tem uma cor predominantemente cinza escura 

no dorso, clareando até à zona ventral. Tem uma barbatana triangular e pequena [9]. 

 

 

Baleia anã – Balaenoptera acutorostrata 

Tem uma cabeça pontiaguda e um corpo alongado que pode atingir os 10 metros de 

comprimento. Tem uma coloração predominantemente cinzenta escura, exceto na zona ventral 

que é branca. Tem cerca de 300 barbas brancas ou amareladas. A barbatana dorsal é alta e 

pontiaguda (figura 9). Alimentam-se de várias espécies de peixes que formam cardumes e de 

pequenos crustáceos. Estão distribuídas desde as regiões polares às subtropicais. Em Portugal, é 

vista regularmente ao longo de todo ano (Life+ MarPro, 2011). 
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Figura 9 - Baleia anã: Cabeça pontiaguda e coloração predominantemente cinzenta escura que na zona 

ventral passa a branca. Tem uma barbatana dorsal pontiaguda [10]. 

 

 

Baleia comum - Balaenoptera physalus 

Tem uma cabeça achatada que ocupa cerca de 1/5 do comprimento total do seu corpo. 

As fêmeas medem cerca de 19 metros e os machos chegam os 20 metros de comprimento. 

Apresentam uma coloração cinzenta escura no dorso e branca no ventre (figura 10). A barbatana 

dorsal é falciforme e curvada para trás. Tem cerca de 350 a 400 barbas. Alimentam-se de krill 

ou peixe. Encontra-se distribuída em todos os oceanos (Life+ MarPro, 2011).

 

Figura 10 - Baleia comum: possui uma cabeça enorme, ocupando 1/5 do seu comprimento total. A 

barbatana é pequena em relação ao resto do corpo e falciforme. Tem uma coloração cinzenta e branca 

no ventre [11]. 
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1.2 Abordagem do trabalho  

 

O presente estudo inclui crianças do 2º ciclo do ensino básico, com idades compreendidas 

entre os 9 e 13 anos. A seleção desta faixa etária inferior aos 12 anos prendeu-se maioritariamente 

com o facto de crianças que frequentem o 7º ano ou superior de ensino já têm ao seu dispor um 

conjunto de ferramentas tecnológicas e fontes de informação muito mais abrangentes do que 

apenas a família mais próxima e o meio em que vivem. Além disso, em Portugal já existe um 

estudo deste género realizado com adultos (Silva, 2009), mas ainda não existiam estudos que 

avaliassem a perceção dos cetáceos pelas crianças enquadradas em meios relacionados com a 

pesca.  

Num estudo similar realizado por Van Bressem et al. (2006) entre 1993 e 2000, no Perú, 

focado em crianças entre os 7 e os 12 anos de idade e familiares de pescadores, foi verificado um 

aumento da informação nas camadas mais jovens da população o que ajudou na luta contra a 

degradação do habitat marinho. No trabalho de Van Bressem et al. (2006), foram distribuídos três 

folhetos contendo cada um uma história diferente de modo a cativar as crianças e foram realizados 

workshops com imagens, pinturas, modelação e jogos relacionados com a fauna marinha. No 

presente estudo, foi selecionada uma abordagem similar, na medida em que foi desenvolvida uma 

atividade relacionada com cetáceos em todas as escolas incluídas. 

Assim, de modo a tornar o trabalho mais sustentável e na certeza que algum 

conhecimento seria transmitido aos alunos foram adotadas 3 formas de trabalho: inquéritos, 

atividades e palestras. O inquérito foi aplicado em todas as turmas e as atividades e as palestras 

foram feitas consoante o interesse e tamanho das turmas.  

Optou-se por fazer primeiro o questionário (que se encontra disponível na secção anexos) 

e só depois as restantes atividades. Foi adotado este método, pois não se queria que o que fosse 

dito pudesse induzir a dar respostas diferentes, assim tinha-se certeza que era a própria opinião 

do aluno e não outra já fundamentada. O questionário foi realizado através de questões fechadas, 

ou seja, já existia uma lista pré-estabelecida de resposta, tendo o aluno apenas que escolher 

aquela que se adaptaria melhor à sua condição (Menezes, 2010). O questionário, constituído por 

5 perguntas, foi a ferramenta escolhida para recolha de informação, sendo que foram respondidos 

de forma anónima. Esta forma de investigação permite alcançar com facilidade um conhecimento 

sobre o problema em estudo. Além de ser muito útil na ótica do investigador, também permite 

recolher a opinião dos alunos relativamente ao tema em estudo (Freire, 2006).  
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A utilização deste questionário permitiu recolher informação sobre 3 questões 

fundamentais:  

 Se os alunos reconheciam o animal; 

 Que tipo de sentimento lhes transmitia; 

 Se a principal atividade / rendimento dos familiares dependia das pescas. 

 

Posteriormente à realização dos inquéritos foram feitas as palestras e as atividades, 

começando por uma pequena apresentação do projeto LIFE+ MarPro, em que se explica em que 

consiste, como reduzir os impactos no meio marinho e como proceder no caso de um arrojamento 

vivo. De seguida foi realizada uma pequena atividade, uma destinada a alunos do 5º ano e outra 

para o 6º ano de escolaridade. Ambas as atividades pertencem ao projeto LIFE+ MarPro e visam 

estabelecer uma melhor compreensão e comunicação entre todas as classes etárias e todos 

aqueles que estão ligados ao mar com os que nenhuma relação têm com este. 

A atividade do 5º ano intitula-se “Viver nos oceanos”. Através de um pequeno jogo 

pedagógico os alunos podem descobrir quais as principais adaptações morfológicas dos 

mamíferos e aves marinhas para que possam habitar no oceano ou tão perto dele. O objetivo era 

os mais novos perceberam quais as caraterísticas deste grupo de animais que representam 

adaptações ao meio aquático. Para o 6º ano foi escolhida a atividade “Assassinos silenciosos: 

Resíduos fatais”. Aqui pretendia-se que os alunos tivessem contacto com uma das ameaças aos 

animais marinhos e aprendessem como podem combater este problema (Life+ MarPro, 2011). 

Esperava-se que com esta atividade os alunos passassem a ter maior consciência da 

poluição marinha e de que forma a poderiam combater, sem esforços e incentivando outros 

familiares e amigos também a ajudar a reduzir o impacto de resíduos no mar. As crianças são 

fonte de inovação e muitas das vezes é através delas que se consegue chegar mais longe e de 

forma mais conclusiva. Quando as novas ideias são levadas para casa pelos mais novos existe 

uma facilidade de a família aderir e querer realizarem da melhor forma. Contudo, isto só acontece 

quando existe estabilidade de carácter emocional e afetivo influenciando os bons resultados e 

levando à harmonia familiar (Dias, 2010). 

Um trabalho deste género também foi desenvolvido no Zoomarine1 com visitantes entre os 

8 e 16 anos de idade. Aqui o objetivo era desmistificar a reputação negativa que os tubarões têm 

                                                                 

1 Parque Oceanográfico situado no Algarve, no sul de Portugal 
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na população em geral. Tal reputação não encaixa com a sua natureza biológica e ecológica. Para 

este estudo foram utilizados desenhos e entrevistas. O estudo teve como objetivo saber a perceção 

dos jovens sobre os tubarões e contribuir para desenvolver estratégias e metodologias de ensino 

diferentes e mais eficazes (Neves e Monteiro, 2014).  

Trabalhos diferentes são realizados em todo o planeta, mas todos com o mesmo propósito, 

avaliar se crianças de “mundos diferentes” conseguem ter as mesmas perspetivas e realidades 

acerca de um determinado assunto. Por exemplo, Strommen (1995) incluiu no seu estudo 

crianças de duas regiões diferentes (Nebraska & New Jersey) as quais tinham diferentes níveis de 

experiência com as florestas.  

Um estudo mais recente, no litoral sul do estado de Santa Catarina no Brasil (Ramos 

2014) envolveu 15 estudantes, tendo sido realizada uma palestra e um questionário para avaliar 

a perceção ambiental dos alunos sobre baleias – francas. Os resultados mostraram que os alunos 

tinham conhecimento prévio sobre o tema abordado, contudo seria necessário continuar a 

sensibilização para a conservação dos animais marinos.  

O presente trabalho foi realizado no âmbito do projeto Life+ MarPro (NAT/PT/00038), que 

visa definir novas áreas Natura 2000 em ambiente marinho contribuindo para a criação de novas 

medidas de conservação e gestão de cetáceos e aves marinhas. Um dos objetivos deste projeto é 

a redução de conflitos entre a atividade piscatória e espécies de cetáceos e aves marinhas e criar 

elos de comunicação entre usuários do meio marinho e exploração sustentável dos recursos 

pesqueiros (Life+ MarPro, 2011).  
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1.3 Objetivo do trabalho 

 

O presente trabalho avalia se crianças inseridas num meio relacionado com a atividade 

pesqueira apresentam atitudes sobre os cetáceos similares a crianças cujo ambiente não esteja 

relacionado com as pescas e os oceanos. Para sustentar as ideias ligadas ao foro psicológico e 

social das crianças, foram usados maioritariamente artigos e projetos que envolveram escolas e 

alunos de Portugal. De facto, todas as sociedades apresentam características e necessidades 

diferentes, pelo que a forma como as crianças interagem com o meio que as rodeia estará sempre 

relacionada com a sociedade onde se encontram inseridas, para tal cada zona em estudo irá ser 

descrita mais à frente. 

Desta maneira, os resultados do presente estudo deverão refletir apenas os 

comportamentos e ações da sociedade Portuguesa nas regiões avaliadas. Além disso esta 

avaliação permitirá direcionar e potenciar os resultados de futuros trabalhos de consciencialização 

ambiental sobre as problemáticas das pescas e fatores de ameaças à conservação de mamíferos 

marinhos na Costa Portuguesa. 
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2. Métodos 

 

Antes de todo o processo começar foi pedida a autorização ao Ministério da Educação 

para realização de inquéritos em meio escolar visando a autorização e validação dos inquéritos a 

realizar nas escolas. Em seguida, foi enviado um oficio às Direções das Escolas e foram agendadas 

reuniões para dar conhecimento do que se pretendia fazer e para que estas dessem autorização. 

A posteriori, foram realizados os inquéritos aos alunos com as explicações convenientes e 

esclarecimento de dúvidas que os alunos pudessem ter. 

No fim dos inquéritos foi desenvolvida a atividade ou a pequena palestra sobre cetáceos: 

monitorização, captura acidental, arrojamentos e ecologia e preservação dos mesmos. No decorrer 

do trabalho muitas vezes a ordem e o tipo de trabalhos tiveram de ser alterados, pois os alunos 

mostravam muito interesse na palestra: o que se faz no centro de reabilitação de animais marinhos 

de Quiaios (CRAM-Q) e que pacientes passam pelo centro, desde processo de reabilitação e 

aqueles que conseguimos salvar. 

Como a distribuição de escolas ao longo do litoral português tem sofrido algumas 

alterações, os locais estabelecidos inicialmente não puderam ser todos cumpridos, tendo que se 

ajustar consoante havia escolas do 2º ciclo ou não. Como tal, e de forma a poder ter o maior 

número de dados possível, existem localidades ondem foram analisadas mais que uma escola. 

Foram descartados todos os colégios ou escolas semiprivadas, uma vez que estas 

poderiam distorcer os resultados dos inquéritos, partindo do princípio que as crianças que 

estudam em colégios poderão ter uma visão, por vezes, diferente da realidade do que alunos que 

estudam em escolas públicas. A origem social está fortemente ligada às taxas de insucesso 

escolar, o que mais tarde poderá promover uma baixa qualificação profissional (Ribeiro et al., 

2006). 
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2.1 Caracterização das escolas participantes 

 

Foram selecionadas 18 escolas ao longo do litoral português, desde Caminha até Peniche. 

Das escolas contactadas apenas 6 escolas responderam positivamente. Consoante as escolas e o 

interesse demonstrado por parte das mesmas, foram realizados inquéritos entre uma e quatro 

turmas em cada escola. No total foram realizados 335 inquéritos (nas escolas onde estes foram 

realizados houve disponibilidade por parte dos professores para que fossem realizados em mais 

que uma turma). Em cada turma foram realizados cerca de 20 a 30 inquéritos. 

Apesar das escolas se localizarem em regiões/ localidades diferentes, os vários projetos 

educativos são similares. De seguida, caracterizam-se as escolas incluídas no presente estudo.  

 

 

Escola Básica Pedro Barbosa 

A escola básica Pedro Barbosa foi visitada a 26/11/2014 e situa-se na freguesia de 

Monserrate, conselho e distrito de Viana do Castelo. 

Este conselho é delimitado a sul pelos rios Âncora e Neiva. A oeste tem como fronteira o 

Oceano Atlântico. Os indicadores de educação deste concelho verificam que existem baixos de 

níveis de instrução. O projeto educativo da escola não faz qualquer referência ao tipo ou grau de 

ensino dos pais (Escola Secundária de Monserrate, 2010/2011 a 2013/2014).  

 

 

Escola EB 2,3 Pedrosa Veríssimo 

No dia 3/12/2014 foi o dia da escola EB 2,3 Pedrosa Veríssimo que se situa no conselho 

da Figueira da Foz. 

Esta escola abrange 4 freguesias da marguem esquerda do rio Mondego. Isto faz com que 

o agrupamento se insira numa área com alguma diversidade – desde os mares até aos campos – 

fator que implica a caracterização social e económica desta população estudantil. As habilitações 

dos pais (conhecidas) são de um nível relativamente baixo, tendo 53% dos pais escolaridade até 

ao 9º ano, tal como 42% das mães. É ainda importante citar uma frase lá descrita “…o que 

provavelmente justificará uma relativa desvalorização da escola e das aprendizagens, o baixo nível 

de expectativas das pessoas…” (Agrupamento de escolas de Paião,2014-2017). 
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Escola Básica Frei João de Vila do Conde 

A escola Básica Frei João de Vila do Conde recebeu a visita no dia 12/01/2015. Esta 

escola localiza-se no lugar de Caxinas, em Vila do Conde, um conselho litoral da área metropolitana 

do Porto. 

Nesta escola, as informações encontradas incidiram sobretudo nas habilitações e 

profissões dos pais e encarregados de educação, o que, indiretamente, contribui para o 

desenvolvimento das crianças. No que diz respeito ao grau de ensino dos pais/ encarregados de 

educação, 75% não possuem mais do que o 3º ciclo e 20% possuem apenas o 1º ciclo. 

Relativamente às mães, o emprego fabril é o mais elevado, 17,7% são domésticas e 12% 

desempregadas. A profissão mais representativa nos pais é a de pescador ou outra activedade 

associada, representando 35% (Agrupamento de escolas Frei João de Vila do Conde, 2012).  

 

 

Escola Básica Cego do Maio 

No dia 14/01/2015 foi visitada a escola básica Cego do Maio, localizada no distrito do 

Porto, no concelho da Póvoa de Varzim. 

Esta escola abrange uma área multifacetada composta por diferentes meios urbanos e 

rurais, o que leva a uma vista complexa da questão social e económica. Abrange diversos bairros 

de habitação social onde vivem famílias socialmente desfavorecidas. A área próxima ao mar é 

tradicionalmente piscatória. As famílias dos alunos (pais e avós) têm, em geral, postos de trabalho 

pouco diferentes: operário fabril, construção civil, pesca, serviços comerciais e os trabalhos 

domésticos dominam a grande percentagem de emprego. Foi ainda encontrada uma importante 

citação a considerar: “…encontrando-se com frequência considerável, alunos provenientes de 

famílias destruturadas, com baixas competências parentais e práticas educativas insuficientes…” 

(Agrupamento escolas Cego do Maio, 2013-2016). 

 

 

Escola de Peniche 

A visita à escola de Peniche decorreu no dia 22/05/2015. O conselho de Peniche, distrito 

de Leiria, fica situado no litoral oeste de Portugal. É limitado a oeste pelo Oceano Atlântico. 

Neste conselho, a pesca é ainda hoje uma das principais atividades económicas, 

destacando-se ainda o porto de Peniche como um dos mais importantes de Portugal. Este 
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agrupamento tem aumentado a taxa de interrupção precoce do abandono escolar, podendo estar 

ligado à desvalorização da escola por parte de alguns alunos e familiares (Agrupamento de Escolas 

de Peniche, 2013-2016).  

 

 

Escola das Marinhas 

No dia 22/05/2015 foi visitada a escola das Marinhas. A escola situa-se na parte norte 

do concelho de Esposende. 

A caracterização socioeconómica das famílias revela grande instabilidade, visto que uma 

grande percentagem dos pais corresponde a desempregados ou a trabalhadores que desenvolvem 

atividades socioprofissionais de baixa qualificação. É ainda de salientar o baixo nível de 

escolaridade dos pais dos alunos, sendo que as mães desempenham maioritariamente funções 

na indústria têxtil e os pais na construção civil (Agrupamento de Escolas das Marinhas, 2014-

2017). 

 

 

O projeto Life+ MarPro é cofinanciado pelo programa LIFE e corresponde a uma parceria 

entre as Universidades do Minho e Aveiro, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), 

o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas (ICNF). O projeto foi estabelecido para decorrer entre janeiro de 2011 e dezembro de 

2015, contribuindo para a manutenção e criação de novas politicas e medidas de conservação e 

gestão de cetáceos e aves marinhas. A ideia do projeto esta na base da redução de conflitos entre 

a atividade piscatória e espécies de cetáceos e aves marinhas e para áreas de definição de 

conservação para estas espécies. Os grandes objetivos deste projeto são: implementação das 

diretivas habitats e aves para cetáceos e aves marinhas; propor novos sítios rede Natura 2000 em 

ambiente oceânico e planos de gestão; criar elos de comunicação entre usuários do meio marinho 

e exploração sustentável dos recursos pesqueiros (Life+ MarPro, 2011).  
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2.2 Análise estatística  

 

Foi possível obter uma amostra total de 335 inquéritos preenchidos (Tabela 1). O número 

de inquéritos dividido pelas localidades, pelo género das crianças inquiridas e pela relação que o 

seu núcleo familiar estabelece com o sector das pescas está descrito na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização da população que respondeu ao inquérito. 

 
Nº 
inquéritos 

Ligados ao 
sector da 
Pesca 

Sem relação 
com sector 
da pesca Meninos Meninas 

Viana do Castelo 82 38 44 39 43 

Marinhas-Esposende 19 8 11 9 10 

Póvoa de Varzim 17 3 14 5 12 

Vila do Conde 103 52 51 51 52 
Póvoa de Varzim 139 63 76 65 74 

Figueira da Foz 40 20 20 25 15 

Peniche 74 46 28 39 35 

Total 335 167 168 168 167 

 

 

De forma a avaliar o sentimento que a imagem de um golfinho desperta numa criança 

tendo em conta o sexo, a região onde vive, bem como se possui familiares a trabalhar na pesca, 

foi realizada uma regressão logística.  

Foram apenas considerados os sentimentos que obtiveram pelo menos 15% de respostas 

positivas, nomeadamente alegria e calma, devido à amostra limitada referente aos restantes 

sentimentos. 

Para a variável região foram consideradas 4 categorias, nomeadamente Viana do Castelo, 

Póvoa de Varzim (incluindo Vila do Conde e Esposende), Figueira da Foz e Peniche. 

Nesta análise, o sentimento despertado na criança pela imagem do golfinho (alegria e 

calma) foi considerada como uma variável dependente binária (presença/ausência), enquanto 

sexo, região e relação com pesca foram consideradas como variáveis independentes. Foi utlizada 

uma distribuição binomial (link logit), devido à origem binária da variável dependente. As análises 

estatísticas foram realizadas no software R 3.1.2. 
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3. Resultados 

 

Do universo de inquéritos realizados nas várias localidades da costa Portuguesa (n=335), 

o maior número de inquéritos corresponde à região adstrita ao Porto de Póvoa de Varzim. Nesta 

região foram incluídas as zonas de Marinhas, Póvoa de Varzim e Vila do Conde), com um total de 

139 inquéritos correspondendo a 41,5% do total da amostra (Figura 11, Tabela 1). 

Em termos de número de inquéritos respondidos, as zonas agrupadas em Póvoa de 

Varzim foram seguidas por Viana do Castelo com 82 inquéritos (correspondendo a 24,5% do total 

da amostra), Peniche com 74 inquéritos (correspondendo a 22,09% do total da amostra) e Figueira 

da Foz com 40 inquéritos (correspondendo a 11,94% do total da amostra). 

 

 

Figura 11- Percentagem de inquéritos respondidos nas áreas dos 4 Portos de pesca avaliados. 

 

As idades das crianças variaram entre os 9 e os 13 anos de idade (ver figura 12), No 

entanto, é possível verificar que a maioria das crianças (70,75%) que responderam aos inquéritos 

tinham 10 anos de idade. 

 



28 

 

 

 

Todos os alunos identificaram corretamente a imagem apresentada no inquérito como a 

de um golfinho, sendo que em apenas 8 inquéritos a criança reportou que não gostava destes 

animais (2,4%). 

Do total de inquéritos respondidos, 263 inquéritos referiam a associação de um 

sentimento de alegria perante a observação da imagem de um golfinho (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Número de inquéritos por ocorrência de cada tipologia de sentimento despertado pela imagem 

do golfinho. 

 
Nº 
inquéritos 

Ligados 
ao sector 
da Pesca 

Sem 
relação 
com sector 
da pesca 

Meninos Meninas 
Póvoa 
de 
Varzim 

Figueira 
da Foz 

Peniche 
Viana do 
Castelo 

Medo 8 4 4 4 4 4 1 1 2 

Alegria 263 136 129 124 139 111 30 62 60 

Tristeza 2 2 0 1 1 0 0 2 0 

Calma 61 26 35 38 23 23 9 9 20 

 

Figura 12 - Percentagem de alunos divididos por classes de idade (dos 9 até aos 13 anos) que participaram 

nos inquéritos. 
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A ocorrência de um sentimento de alegria despertada pela imagem de um golfinho não 

mostrou diferenças significativas entre crianças de diferentes regiões (Wald Z = 3.2, df = 4, p = 

0.370) ou crianças que possuem ou não familiares relacionados com a pesca (Wald Z = 0.77, df 

= 1, p = 0.380). 

No entanto, verificaram-se diferenças significativas entre os géneros (Wald Z = 4.0, df = 1, 

p = 0.046). Em particular, foi detetada uma maior probabilidade de ocorrência de um sentimento 

de alegria perante a imagem de um golfinho nas meninas (figura 13) relativamente aos meninos, 

embora a diferença detetada tenha apenas foi marginalmente significativa.  

 

Figura 13 - Frequência relativa do sentimento de alegria gerado pela imagem de um golfinho, consoante 

o sexo do aluno. MO: menino; MA: menina.  

Tal como aconteceu com a resposta alegria, a ocorrência de um sentimento de calma 

despertada pela imagem de um golfinho não mostrou diferenças significativas entre crianças de 

diferentes regiões (Wald Z = 4.5, df = 4, p = 0.210) ou crianças que possuem ou não familiares 

relacionados com a pesca (Wald Z = 1.5, df = 1, p = 0.220). 

No entanto, verificaram-se diferenças significativas entre os sexos (Wald Z = 4.4, df = 1, p 

= 0.035). Em particular, a probabilidade de ocorrência de um sentimento de calma perante a 

imagem de um golfinho foi significativamente superior nos meninos relativamente às meninas, 

como demonstra a figura 14.  
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Figura 14 - Frequência relativa do sentimento de calma gerado pela imagem de um golfinho, consoante 

o sexo do aluno. MO: Menino; MA: Menina. 
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4. Discussão 

 

Apesar dos costumes e tradições da pesca estarem profundamente enraizados nas 

mentes dos adultos, sendo por isso muito difíceis de modificar, as crianças representam um 

público muito mais recetivo e sensibilizável. A educação ambiental, tanto dentro como fora das 

salas de aula, deve promover a adoção de hábitos sustentáveis pelos alunos e também pelo 

público em geral, particularmente em cenários educativos informais (Ballantyne & Packer 2005) 

como visitas de estudo, visitas a exposições e museus.  

O objetivo do presente estudo foi avaliar se existiam diferenças de sentimentos entre os 

alunos que tinham familiares ligados à pesca e os alunos em que os familiares não apresentavam 

qualquer relação com o sector da Pesca. Mais especificamente, o presente estudo visava analisar 

se alunos com familiares ligados à pesca tinham sentimentos negativos quando se falava em 

golfinhos ou perante a imagem de um golfinho, comparativamente com os restantes alunos. 

Contrariamente ao esperado, os alunos com familiares ligados à Pesca não têm qualquer 

sentimento negativo relativamente aos cetáceos ou ao meio marinho. Quer isto dizer que apesar 

de os pais e outros familiares dependerem da pesca, não parece ocorrer a passagem de qualquer 

conotação negativa sobre cetáceos para as crianças do nível etário avaliado. 

Estes resultados demonstram, em certa medida, que a faixa etária selecionada poderá ser 

a mais apropriada para o investimento em programas de educação ambiental. Estes programas 

de educação ambiental, traduzidos em cenários educativos informais, promovem a aprendizagem 

dos alunos sobre a sustentabilidade ambiental dos recursos marinhos. Por exemplo, visitas aos 

parques temáticos e aquários atuais, ambientalmente corretos e desenhados numa ótica de 

educação ambiental em que a presença de animais não levante qualquer problema ético, levam 

ao desenvolvimento de atitudes e comportamentos pro-conservacionistas (Broad & Weiler, 1998, 

Dierking et al., 2002, Woods & Moscardo, 2003). 

O desenvolvimento de atitudes pro-conservacionistas, como qualquer outro tipo de atitude, 

incluem comummente componentes cognitivas e afetivas, e existem modelos de alterações de 

atitudes que especificam várias maneiras através das quais as emoções podem participar nesse 

processo (Breckler, 1993). De facto, em trabalhos que visavam avaliar o impacto de programas 

de educação ambiental na aprendizagem de alunos foi possível demonstrar que o envolvimento 

emocional pode ser um poderoso fator que contribui para atingir os objetivos educativos e de 

sustentabilidade (Ballantyne et al. 2001a,b,c). Além disso, as alterações de atitudes e de 
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comportamentos são os resultados mais importantes de uma experiência de aprendizagem. No 

entanto, essas alterações devem ser vistas como parte de uma dimensão muito mais alargada 

que envolve o conhecimento, a obtenção de capacidades, respostas e emoções (Hooper-Greenhill, 

2004). 

Uma atitude em si pode ser definida como uma avaliação de um objeto que existe numa 

dimensão que varia entre o negativo e o positivo (Petty et al. 1997). Uma atitude inclui vários 

componentes: a componente emocional, a cognitiva e a comportamental. A componente 

emocional consiste nos sentimentos que um indivíduo desenvolve em relação a alguém ou algum 

objeto. A componente cognitiva consiste nos conhecimentos e compreensão sobre essa pessoa 

ou objeto. A componente comportamental envolve o tipo de comportamentos que o indivíduo 

desenvolve em relação ao seu objeto (Knutson et al. 1999). Apesar destes três componentes da 

atitude, a investigação tem sido maioritariamente direcionada apenas à componente cognitiva. 

Embora os parâmetros possam variar quando consideramos programas de educação 

ambiental dirigidos a crianças em idade escolar, ou a adultos na vida ativa ou idosos, os fatores 

que contribuem para a adoção de atitudes e comportamentos ambientalmente sustentáveis são 

consistentes. Estes são fatores que suscitam, por um lado, algum tipo de emoção no público-alvo 

e, por outro lado, que desafiam as suas ideias pré-concebidas, promovendo o seu conhecimento 

sobre as temáticas ambientais. Estes processos estão intimamente ligados e não podem ser 

separados. Ballantyne & Packer (1996) apresentaram uma conceção que levou a aprendizagem 

ambiental a ser entendida como um processo criador de significado, que incorpora o aprofundar 

e a expansão do conhecimento pessoal sobre temas relacionados com a sustentabilidade. 

Simultaneamente, decorre o aumento da consciencialização, da apreciação e preocupação para 

com a vida selvagem e o desenvolvimento de intenções de parar ou diminuir hábitos que tenham 

um impacto no ambiente. Trata-se de um conjunto de modificações no estilo de vida dedicadas a 

suportar a sustentabilidade ambiental. 

Para atingir mudanças duradouras, significativas e eficazes nas conceções ambientais 

instaladas são necessárias várias estratégias dirigidas ao conhecimento, atitudes, valores e 

comportamentos do público-alvo como parte de uma só estratégia integrada. É, de facto, 

importante realçar que estratégias diferentes serão eficazes para pessoas diferentes, crianças ou 

adultos e em diferentes contextos, e por isso, uma combinação de estratégias deverá ser o mais 

eficaz. 
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Quando se fala em diferenças a nível de comportamento e de sentimentos entre meninos 

e meninas é de esperar que estes variem (Formiga, 2006). De facto, no presente estudo e no que 

se refere ao sentimento alegria, esta resposta foi assinalada de forma mais intensa por parte do 

sexo feminino. Segundo Formiga (2006) sentimentos como “alegria e tristeza” estão muito mais 

associados à expressão feminina. O sexo feminino é mais relacionável socialmente e exteriorizam 

melhor as suas emoções, daí ser mais fácil expressar a alegria. Por outro lado, quando abordamos 

o sentimento “calma” vemos que foi assinalado por uma grande percentagem do sexo masculino. 

Segundo um estudo realizado por Otta & Fiquer (2004) no Brasil, em que o objetivo era determinar 

o bem-estar relativo à idade e género, os indivíduos do género masculino reportavam maiores 

indicações do sentimento “calma”. 

De facto, várias teorias de aprendizagem começaram recentemente a incorporar o papel 

das emoções na aprendizagem. A interação entre a experiência cognitiva e a emoção é uma das 

áreas mais ativas, com desenvolvimentos mais rápidos, dentro da Psicologia (Eich & Schooler, 

2000). As emoções têm um papel importante como força motivadora na aprendizagem, 

influenciando a nossa seleção dos eventos a que pretendemos assistir ou que parecem ser 

merecedores de atenção e de aprofundamento (Boler, 1999). Além disso, níveis moderados de 

resposta emotiva causada por estímulos inovadores, surpreendentes, complexos ou ambíguos 

aumentam a curiosidade e o comportamento exploratório (Csikszentmihalyi & Hermanson, 1995).  

A influência da componente afetiva nos programas educativos não é ainda bem conhecida 

(Howard 1998). Este último autor sugeriu que é importante que as ações de educação ambiental 

decorram em contextos de lazer, e por isso, a teoria da apetência (“Mood Theory”) poderá 

contribuir para a nossa compreensão de como emoções intrinsecamente de recompensa 

caracterizam este tipo de experiência de lazer. Poderá contribuir também para compreendermos 

como o elemento interpretativo das ações de educação ambiental pode influenciar o 

comportamento das crianças e adultos.  

A localidade onde as crianças vivem influência a sua forma de agir, pensar e de regular 

os sentimentos (Cruvinel & Boruchovitch, 2010). Porém, os resultados do presente estudo 

mostraram que o local onde os alunos habitam nada interferiu com a sua forma de responder. 

Neste caso, há a considerar que todos tinham em comum a característica de habitarem no litoral 

de Portugal. Num outro estudo realizado no Peru, para complementar medidas legislativas de 

proteção de cetáceos e outros animais marinhos, foi implementado um programa de educação 

ambiental em jardins-escola, escolas básicas e secundárias em várias localidades desde 1993 até 
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ao ano 2000. Em 2001, foram realizados inquéritos a alunos do 6º ano para avaliar os seus 

conhecimentos de Conservação e uma maioria de 77% dos alunos conheciam a biologia básica 

dos animais marinhos e do seu ambiente (Van Bressem et al. 2006) independentemente da 

localidade em que viviam. 

Ballantyne & Packer (2002) descrevem como crianças em visitas de estudo reportaram 

que a observação e experimentação da vida selvagem no seu ambiente natural suscitavam 

empatia. De facto, o interesse ou o disfrutar de um tópico ou uma tarefa também contribuem para 

o aumento da atenção e da concentração e ainda levando a uma maior vontade de aprender 

(Krapp et al., 1992; Pekrun, 1992). Além disso, a emoção é um ingrediente muito importante na 

memória. Os aspetos emocionais de uma determinada atividade ou evento constroem dicas 

contextuais na memória que ajudam mais tarde a recordar a informação relacionada com esse 

evento (Sylwester, 1994). 

Embora os estudos neste campo sejam escassos, quando uma componente emocional 

está envolvida, o impacto da experiência de aprendizagem parece ser mais duradouro do que em 

experiências em que o indivíduo não está emocionalmente envolvido. De facto, estudos focados 

em visitas para observação de vida selvagem no seu ambiente natural reportam alterações 

significativas na adoção de hábitos ambientalmente sustentáveis depois das referidas visitas. Dois 

estudos australianos, por exemplo, mostram como a maioria das pessoas que observam 

tartarugas (Howard, 1999) ou golfinhos (Orams, 1997) no seu meio selvagem, aumentam o seu 

conhecimento e adotam atitudes de conservação como recolher lixo das praias e informar outras 

pessoas sobre problemas de conservação. 

Considerando o sistema de escolaridade obrigatória, podemos ter esta instituição como 

marco importante, tanto na comunicação de conceitos como na cooperação para o 

desenvolvimento de projetos educativos para a sustentabilidade de recursos marinhos. Assim, as 

escolas acabam por assumir um papel importantíssimo na cultura própria das crianças (Carvalho, 

2006). No entanto, programas educativos fora das escolas (workshops, visitas a zonas naturais 

ou museus) são também componentes importantes. Por exemplo, num estudo em Sarawak 

(Malásia) foram realizados workshops comunitários em zonas costeiras para consciencializar as 

populações sobre a conservação de cetáceos. Dois anos mais tarde, foram realizados inquéritos 

em 4 dessas zonas (127 inquéritos) e também em 4 localidades onde nunca foram realizados 

workshops comunitários (233 inquéritos). As respostas dos inquéritos, mostraram que os 
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workshops permitiram um nível mais elevado de consciencialização sobre as medidas mais 

básicas de conservação de cetáceos (Minton et al. 2012). 

A aprendizagem ao longo da vida é entendida como um ingrediente vital para a aquisição 

de capacidades para um futuro sustentável (Fien & Lopez Ospina, 2004). Esta aprendizagem é 

fundamental para a construção das capacidades pessoais e sociais que permitirão lidar com as 

temáticas da sustentabilidade na vida pessoal e laboral de cada pessoa (Scott & Gough, 2004). 

No entanto, cada pessoa passa em média apenas 3% do seu tempo de vida na escola (Falk & 

Dierking, 2002). Independentemente dos esforços das próprias escolas, cada indivíduo tem 

continuamente acesso a fontes de informação através dos meios de comunicação, da internet, e 

outras experiências, que lhe permitem atualizar o seu conhecimento e compreensão de temas e 

desafios ambientais que estão em alteração rápida e continua. Estas fontes de informação podem 

contribuir também para a aprendizagem dos alunos se integrados nos programas das escolas. 

Os resultados do presente estudo têm um significado muito claro nos dias de hoje, visto 

que já se tenta que as escolas tenham projetos de ciências ligados a todos os tipos de ambientes 

e habitats para que as crianças entendam alguns conceitos, tais como: pesca acessória, captura 

acidental e recursos marinhos. A implementação deste tipo de estratégias na faixa etária incluída 

no presente estudo permitirá uma rápida assimilação dos conceitos de conservação dos recursos 

marinhos por parte das crianças. 

Através de um modelo de experiência-aprendizagem-ação, a aprendizagem deve acarretar 

algum nível de empatia emocional (e.g., durante a observação de espécies de vida selvagem no 

seu meio natural) contribuindo para alterações imediatas de comportamentos, acompanhadas do 

desenvolvimento de intenções de tomar parte de ações de conservação do meio marinho (Zeppel 

et al. 2008). 
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5. Conclusão 

 

As capturas acidentais de golfinhos e outros cetáceos em redes de pesca ocorrem em 

todo mundo. Um pouco por todas as comunidades piscatórias, os pescadores mostram alguma 

relutância em relação a mamíferos marinhos, devido aos estragos que provocam nas redes de 

pesca e pela competição direta pelo pescado. As comunidades de mamíferos marinhos 

necessitam de medidas de gestão e conservação que permitam a melhoria do seu estatuto de 

conservação. Presentemente, recorre-se a projetos de ecologia nas escolas para que, desde cedo, 

as crianças possam ter contacto com os diferentes tipos de habitats e espécies e aprendam a 

interagir com eles causando os menores danos possíveis, aprendendo sobre a necessidade de 

preservar a sustentabilidade dos recursos marinhos. 

No início deste trabalho, pensava-se que os sentimentos “negativos” dos pescadores 

relativamente a este grupo de mamíferos marinhos, fossem partilhados com as crianças das 

mesmas comunidades. Contrariamente ao que era esperado, os golfinhos não despertam 

sentimentos negativos nas crianças, pelo contrário, estes transmitem calma aos rapazes e alegria 

às raparigas. Podemos concluir que os trabalhos a nível ambiental desenvolvidos nas escolas 

devem continuar a ser mantidos e que esta faixa etária parece ser adequada à aplicação de 

projetos de educação ambiental com vista à preservação dos recursos marinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

  



43 

 

Capítulo 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

  



44 

 

  



45 

 

6. Bibliografia 

 

Agrupamento de escolas Cego do Maio. Projeto Educativo, 2013/2016. 

Agrupamento de Escolas das Marinhas. Duas comunidades, uma identidade. Conhecer, fazer: ser 

melhor! Projeto Educativo, 2014-2017 

Agrupamento de escolas de Paião. Escola d(e) Saber(es). Escola d(e) Cidadania. Projeto Educativo, 

Ministério da Educação, 2014-2017 

Agrupamento de Escolas de Peniche. Os tempos de vida nos tempos de escola. Projeto Educativo, 

2013-2016. 

Agrupamento de escolas Frei João de Vila do Conde. Projeto Educativo. Ministério da Educação, 

2012. 

Escola Secundária de Monserrate. Projeto Educativo. Viana do Castelo, 2010/2011 a 2013/2014. 

Ballantyne R., Packer J. 2005 Promoting Environmentally Sustainable Attitudes and Behaviour 

Through Free-choice Learning Experiences: What Is The State of the Game? 

Environmental Education Research, 11(3): 281-295. 

doi:10.1080/13504620500081145 

Ballantyne R., Packer J. 1996. Teaching and learning in environmental education: developing 

environmental conceptions. Journal of Environmental Education, 27(2): 25-32. 

doi:10.1080/00958964.1996.9941455 

Packer J., Ballantyne R. 2002. Motivational factors and the visitor experience: A comparison of 

three sites. Curator: The Museum Journal, 45 (3): 183-198. 

Ballantyne R., Fien J., Packer J. 2001. Intergenerational influence in environmental education: a 

quantitative analysis. Australian Journal of Environmental Education, 17: 1-7. 

Ballantyne R., Fien J., Packer J. 2001. Programme effectiveness in facilitating intergenerational 

influence in environment education: lessons from the field. Journal of Environmental 

Education, 32(4): 8-15. 

Ballantyne R, Fien J., Packer J. 2001. School Environmental Education Programme Impacts Upon 

Student and Family Learning: A Case Study Analysis. Environmental Education 



46 

 

Research, 7 (1): 23-37. doi:10.1080/13504620124123 

Ballouard J-M., Brischoux F., Bonnet X. 2011. Children Prioritize Virtual Exotic Biodiversity over 

Local Biodiversity. PLoS ONE, 6(8): e23152. doi:10.1371/journal.pone.0023152 

Barney EC., Mintzes JJ., Yen C. 2005. Assessing Knowledge, Attitudes, and Behavior Toward 

Charismatic Megafauna: The Case of Dolphins. The Journal of Environmental 

Education, 36 (2): 41-55- 

Bearzi G. 2002. Interactions between cetacean and fisheries in the Mediterranean Sea. In: G. 

Notarbartolo di Sciara (Ed.), Cetaceans of the Mediterranean and Black Seas: state of 

knowledge and conservation strategies. A report to the ACCOBAMS Secretariat, 

Monaco, February 2002. Section 9, 20 p. 

Boler M. 1999. Feelling Power: Emotions and Education New York, London: Routledge 

Breckler SJ. 1993. Emotion and attitude changes. In M. Lewis and JM Haviland (eds). Handbook 

of emotions, NewTork: Guilford, p. 461-473 

Brito C., Sousa A. 2011. The environmental history of cetaceans in Portugal: ten centuries of whale 

and dolphin records. PLoS ONE, 6(9), e23951. 

Carvalho RGG. 2006. Cultura global e contextos locais: a escola como instituição possuidora de 

cultura própria. Revista Iberoamericana de Educación. 9pp [disponível em 

http://www.rieoei.org/deloslectores/1434GilGomes.pdf] 

Cruvinel, M, Boruchovitch E. 2010. Regulação emocional: A construção de um instrumento e 

resultados iniciais. Psicologia em Estudo, 15(3): 537-545. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-73722010000300011  

Csikszentmihalyi, M. & Hermanson, K (1995). Intrinsic motivation in museums: Why does one 

want to learn? In J. H. Falk, L. D. Dierking (Eds.), Public institutions for personal learning 

(pp. 67–77). Washington, DC: American Association of Museums.  

Decreto-lei nº 263/81. Diário da República: I Série; 202. 1981-09-03, 2344-2345 

Dias CDO. 2010. Causas do (In) Sucesso escolar. Tese de Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário. Universidade de Trás – os – Montes e Alto Douro. 

Vila Real.  



47 

 

Dierking LD., Cohen Jones M., Wadman M., Falk JH., Storksdieck M., Ellenbogen K. 2002. 

Broadning our notions of the impact of free-choice learning experiences. Informal 

Learning Review 55(1): 4-7. 

Eich E.,  Schooler JW. 2000. Cognition/emotion interactions. In Cognition and emotion, ed E. Eich, 

Oxford: Oxfor University, p3-29. 

Falk JH, Dierking LD. 2002 Lessons without limit: how free- choice learning is transforming 

education. Walnut Creek, CA, AltaMira Press. 189 pp. 

Ferreira, M., A. Marçalo, L. Nicolau, H. Araújo, J. Santos, C. Pinheiro, T. Lopes, S. Mendes, J. 

Vaqueiro, P. Medina, A. Cascalho, M. Sequeira, C. Eira & J. Vingada. 2012. Estado 

actual das redes de arrojamentos e de reabilitação em Portugal Continental. Anexo do 

Relatório intercalar do projecto LIFE MarPro NAT/PT/00038. 

Fien J., Lopez Ospina G. 2004. Lifelong Learning. In Scott, W. and Gough, S. (eds.) Key Issues in 

Sustainable Development and Learning, Routledge/Falmer, p38-40. 

Formiga NS. 2006. Diferença de gênero nos antecedentes das emoções de raiva, alegria e tristeza. 

Revista científica eletrônica de psicologia - ISSN 1806-0625. Publicação Científica da 

Faculdade de Ciências da Saúde de Farça/FASU. n 06. [disponível em 

http://www.faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/kBFQM9D3AxQ

wEhU_2013-4-30-16-45-34.pdf] 

Freire IP, Simão AMV, Ferreira AS. 2006. O estudo da violência entre pares no 3º ciclo do ensino 

básico – um questionário aferido para a população escolar portuguesa. Revista 

Portuguesa de Educação, 19(2): 157-183. Universidade de Lisboa, Portugal. 

Guerra J., Schmidt L., Nave JG. 2008. Educação Ambiental em Portugal: Fomentando uma 

Cidadania Responsável. Mundos sociais: saberes e prácticas. Número de série: 681. 

Hooper-Greenhill E. 2004. Measuring Learning Outcomes in Museums, Archives and Libraries: The 

Learning Impact Research Project (LIRP). International Journal of Heritage Studies, 

10(2): 151-174. 

Howard J (1999). Research in Progress: Does Environmental Interpretation Influence Behaviour 

through Knowledge or Affect?. Australian Journal of Environmental Education, 15, pp 

153-156. doi:10.1017/S0814062600002731. 



48 

 

Knutson B., Kaiser E., Westdorp A., Hommer D. 1999. Personality predicts brain activation to 

incentives. NeuroImage, 8, S360. 

Krapp A., Hidi S., Renninger KA. 1992. Interest, learning and development. In KA. Renninger, S. 

Hidi and A. Krapp (eds). The role of interest, learning and development. Hillsdale, NJ. 

Lawrence Erlbaum Associates, pp3-25. 

Life+ MarPro Conservação de espécies marinhas protegidas em Portugal continental. Dossier 

Pedagógico, 2011.  

Menezes I., Leitão MS. 2010. Hábitos de Leitura de Alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e 

Impactos na Aprendizagem: Concepções de Alunos, Professores e Bibliotecários. 

Mestrado em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares. Departamento de 

Educação e Ensino a Distância. Lisboa.  

Minton G, Poh A N Z, Ngeian J, Peter C, Tuen A. 2012. Four simple questions: evaluating the 

effectiveness of half-day community workshops designed to increase awareness of 

coastal cetacean conservation issues in Sarawak, Malaysia. Applied Environmental 

Education & Communication, 11 (2):99-107 DOI:10.1080/1533015X.2012.751292 

Neves JPC, Monteiro RCR. 2014. How full is your luggage? Background knowledge of zoo visitors 

regarding sharks. Environmental Education Research, 20(3): 291-312, 

http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2013.780586 

Orams MB. 1997. Cetacean education: can we turn tourists into ‘Greenies?’ Progress in Tourism 

and Hospitality Research, 3(4): 295–306. 

Otta E., Fiquuer JT. 2004. Bem-estar subjetivo e regulação de emoções. Psicologia em revista, 

Belo Horizonte, 10(15): 144-149. 

Pekrun, R. (1992), The Impact of Emotions on Learning and Achievement: Towards a Theory of 

Cognitive/Motivational Mediators. Applied Psychology: An International Review, 

41: 359–376. doi: 10.1111/j.1464-0597.1992.tb00712.x 

Petty R., Wegener DT., Fabrigar LR. 1997. Attitudes and attitude change. Annual Review of 

Psychology, 48(1): 609-47. DOI: 10.1146/annurev.psych.48.1.609 



49 

 

Pinheiro L., Cremer M. 2003. Etnoecologia e captura acidental de golfinhos (Cetacea: 

Pontoporidae e Delphinidae) na Baía da Babitonga, Santa Catarina. Desenvolvimento e 

Meio Ambiente, 8: 69-75. 

Ramos RC. 2014. Percepção ambiental de estudantes do ensino médio na conservação das 

baleias-franca em Imbituba/SC. Maiêutica-Curso de Ciências Biológicas, 1 (1): 109-

121. 

Read, A.J., 2008. The Looming Crisis: Interactions Between Marine Mammals and Fisheries. Jornal 

of Mammalogy, 89(3): 541-548. 

Ribeiro, I.S., Almeida, L.S., Gomes, C., 2006. Conhecimentos prévios, sucesso escolar e trajetórias 

de aprendizagem: Do 1º para o 2º ciclo do ensino básico. Avaliação Psicológica, 5(2): 

127-133. 

Scott, W. H. and Gough, S., 2004. Education and Sustainable Development in UK Universities: a 

critical exploration post-Rio. In: Blaze-Corcoran, P. and Wals, A. E. J., eds. Higher 

Education and the Challenges of Sustainability: Problematics, Practice and Promise. 

Dordrecht: Kluwer. 

Silva, M.A., Feio, R., Prieto, R., Gonçalves, J.M., Santos, R.S., 2002. Interations Between 

Cetaceans and the Tuna Fishery in the Azores. Marine Mammal Science, 18(4): 893-

901. 

Silva CM. 2009. Perceção das crianças do 1ºciclo do ensino básico do conselho das Lajes do Pico 

(Açores) sobre resíduos sólidos urbanos e a sua gestão. Dissertação de mestrado. 

Mestrado em gestão e conservação da natureza. Departamento de ciências agrarias. 

Universidade dos Açores. 

Strommen E. 1995. Lions and Tigers and Bers, Oh My! Children’s Conceptions of Forests and 

Their Inhabitants. Journal of Research in Science Teaching. 32(7): 683-698. 

Sylwester R. 1994. How emotions affect learning. Educational Leadership, 52(2): 60-68. 

Van Bressem M-F., Alfaro-Shigueto J., Geysen K., Ontón K., Vega D., Chávez-Lisambart L., Van 

Waerebeek K. 2006. Dolphins and Children: A Blueprint for Marine Environmental 

Education in Peru. Applied Environmental Education and Communication, 5: 183–191, 

DOI: 10.1080/15330150600914719 



50 

 

Vygotsky, LS. 1989. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes.  

Woods B., Moscardo G. 2003. Enhancing wildlife education through mindfulness. Australian 

Journal of Environmental Education, 19: 97-108. 

Zeppel H. 2008. Education and Conservation Benefits of Marine Wildlife Tours: Developing Free-

Choice Learning Experiences. The Journal of Environmental Education. 39(3): 3-18. 

DOI:10.3200/JOEE.39.3.3-18 

Zollett EA., Rosenberg AA. 2005. A review of cetacean bycatch in trawl fisheries. Literature review 

prepared for the Northeast Fisheries Science Center, Woods Hole, MA. 



51 

 

Capítulo 7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netgrafia  

  



52 

 

  



53 

 

7. Netgrafia 

 

[1]http://cramq.socpvs.org/ 

[2]www.oocities.org/maquaticos/cetaceos.htm 

[3]www.zoodent.com/clinical/odontocetes.html 

[4]www.flickr.com/photos/pierre_et_nelly/7984937682 

[5]http://us.whales.org/species-guide/striped-dolphin 

[6]http://deography.com/dolphin-tursiops-truncatus/ 

[7]www.cetaceosynavegacion.com/fauna-marina/cetaceos/calderon-comun-globicephala-melas/ 

[8]www.mastroviaggiatore.it/area-sommerso/blog-sommerso/2014/september/03/subacquea-

animali-incontri-ravvicinati-con-il-grampo.aspx 

[9]http://visualsunlimited.photoshelter.com/image/I000079ukClIaNxo 

[10]http://greensavers.sapo.pt/2014/08/04/o-voo-peculiar-da-baleia-ana-com-fotos/ 

[11]http://hypescience.com/video-raro-veja-uma-das-maiores-e-mais-velozes-baleias-saltando/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

  



55 

 

Capítulo 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

  



56 

 

 

  



57 

 

8. Anexos 

Projeto MarPro 
Conservação de espécies marinhas protegidas em Portugal Continental 

www.marprolife.org 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Sexo: 

Masculino ☐ 

Feminino ☐ 

 

Idade: ____ anos 

 

 Localidade: 
 
_______________________________________ 
 
 
Escola: 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 

 

  
Sabes que animal é este?  

☐   Golfinho  

☐   Tubarão 

☐   Baleia 

☐   Foca 
 
 

 

Gostas dele? 

Sim ☐ 

Não☐ 
 
 

 

Seleciona o sentimento que ele te desperta: 

☐  Medo  

☐  Alegria  

☐  Tristeza 

☐  Calma 
 
 
Qual destes animais te parece mais perigoso:       

☐  Tubarão         ☐  Golfinho 
 
 
Tens algum familiar ligado à pesca? 

☐ Não ☐  Sim:    ☐ Pai   ☐ Mãe    ☐ Irmão    ☐ Tios    ☐ Outros. Quais? _________________ 
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