
a_Ponte volume
7abril

2022

conexão
de saberes

Oçeano
Mara



Da superfície ao fundo do mar, das bordas continentais aos oceanos abissais: 
Como navegar em direção ao oceano que precisamos para o futuro que queremos?
Ou ainda:
Como navegar em direção à ciência que precisamos para o oceano que queremos?

Nesta edição da revista Conexão de Saberes, mergulhamos profundamente no oceano, reme-
xendo suas águas e trazendo à tona questões sedimentadas, e por vezes esquecidas, em profun-
das trincheiras. 

Por que se lançar ao mar?
Para além da iminente degradação que vem sofrendo ao longo dos anos com a poluição diver-
sificada, a pesca excessiva, a destruição de habitats e as mudanças climáticas, o oceano tem 
influência primordial no funcionamento do planeta como um todo: ele promove a regulação do 
clima global, refletindo nas atividades humanas que dependem direta ou indiretamente dele. 

“Como sensibilizar a sociedade frente a uma ciência que alerta sobre 
o risco de extinção da nossa espécie?”

Navegamos entre mares distintos, conectando reflexões sobre a formação das/os oceanógrafas/
os dentro e fora das universidades, passando por debates sobre mudanças climáticas sob diferen-
tes perspectivas, e fechamos com questões interseccionadas pelo gênero e pelo racismo. 

{Oceanografia: substantivo feminino; ciência que tem por objetivo o estudo das áreas física, quí-
mica, biológica, geológica, socioambiental e gerenciamento do ambiente costeiro e marinho.}

Não há uma rota única para adiarmos o fim do mundo, mas podemos dizer que ela passa por 
ações que visam o fortalecimento da resiliência e da capacidade adaptativa socioecológica, 
mirando na gestão integrada com bases ecossistêmicas, fundadas na ética biocêntrica, e que 
respeite os direitos etnológicos e da Natureza. Para alcançarmos essas metas, algumas ações são 
sugeridas; mas, não só: (re)conhecimento dos saberes ecológicos tradicionais, apoio à execução 
de pesquisas e monitoramentos, promoção e fortalecimento da aprendizagem social, das redes 
locais e da co-gestão adaptativa, mantendo as comunidades ativas e vigilantes. Como já dizia 
Ailton Krenak, “é preciso reconstruir a relação entre sujeitos coletivos e a existência orgânica em 
comum”. 

Um bom mergulho!

apresentação

oceanoAmar

Essa licença permite que você compartilhe, remixe, aprimore e adapte 
este trabalho não comercialmente, desde que você credite a_Ponte e 
licencie suas novas criações sob os mesmos termos.
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Melhor que ser pedra, eu prefiro ser água

Assumir de uma vez por todas minha composição microscópica

Eu sou quase todo água

Navegar, ser escorregadio

Uns dias eu náufrago em mim

Outro dia eu sou onda capilar

Eu fico imaginando daí da janela tudo o que a gente poderia ser

Mas não é qualquer desejo que queria como realidade

Eu fico imaginando a gente numa outra expectativa

O mundo já está à venda

E nessa, eu prefiro ser água

Ser produzida e consumida pela própria vida

Não ter mais razão pra ser outra coisa

Seguir vivendo e morrendo a cada onda que me atravessa

Ser água para molhar as feridas

Matthews Rocha

Buenos Aires, 8 de junho de 2020
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oceano(grafia)s possíveis
por Matthews Rocha

No dia 5 de dezembro de 2021 tive a oportu-
nidade de ouvir e aprender com Ailton Kre-
nak, Muniz Sodré e Vagner Amaro, durante 

o encerramento da 19ª Festa Literária Internacio-
nal de Paraty, a FLIP, quando se encontraram no 
“sintético”1 para falar sobre as cartografias para 
adiar o fim do mundo.2 Diga-se de passagem 
que foi um encontro muito potente, com parti-
cipações belíssimas e que nos trazem reflexões 
profundas sobre ser e estar num mundo em de-
gradação. Recebi esse encontro como um lindo 
presente de aniversário e queria oferecê-lo para 
todas as pessoas interessadas com/na vida e que 
andam ansiosas, depressivas, enfermas, inquietas 
com esta crise socioambiental.

A Terra, planeta-mãe, nos avisa sobre este estado 
de violência generalizada e (ainda) nos permite 
a existência de uma constelação de cartografias 
possíveis de mundo, produzidas por seres univer-
sais, mesmo que frente a esta política de escas-
sez e de morte produzida pelo capitalismo e 
todos os -ismos parceiros. Por mais diferentes que 
possam parecer uma pessoa, uma árvore, um 
pássaro, um fungo e uma rama, estes seres não 
estão tão distantes entre si. 

“Quando se entende que a natureza da-
quilo que é barro, também é a de quem 

o molda, conseguimos perceber que nós 
compartilhamos vários mundos possíveis, 
desenhados e vividos por seres ontologi-
camente indistinguíveis, inseparáveis. 

E neste ambiente de transformação que é a 
vida, somos seres únicos, múltiplos e complexos 
em nossas experiências. Mas atenção!, porque 
cabe a nós, pessoas, atualmente em uma ten-
tativa falida de nos apartarmos de nossa natu-
reza comum, sermos proativas em adiar o fim do 
mundo.

Povos e comunidades ancestrais, movimentos so-
ciais e tantas outras formas visíveis e invisíveis de 
organização coletiva travam uma batalha diária 
pela garantia da vida, contra esse sistema de 
exploração e os imaginários fundados na men-
talidade da ganância, de se viver no singular, 

1 Expressão de Nêgo Bispo, ativista do movimento quilombola e morador do Quilombo Saco-Curtume, 
no Piauí.
2 Título da Mesa 19: “Cartografias para adiar o fim do mundo, com Ailton Krenak e Muniz Sodré” dispo-
nível no canal da FLIP <https://www.youtube.com/watch?v=78ikR_oxrtg&ab_channel=Flip-FestaLiter%-
C3%A1riaInternacionaldeParaty/>
3 Chaui, M. 2003. A universidade pública sob nova perspectiva.  Revista Brasileira de Educação , 24: 
5-15.

como se fosse possível um discurso único sobre o 
mundo. Essas cartografias outras vêm sendo (re)
construídas em comunhão — muitas delas discre-
tamente para continuarem vivas — e se entre-
cruzam em defesa dos territórios e dos modos de 
vida, enquanto denunciam as violências e anun-
ciam emancipação. Essas sabedorias e feitorias 
resistem ao capital e sua prática epistemicida, 
à medida que questionam e negam o projeto 
colonial de humanidade e toda sua pobreza de 
espírito.

Penso que seja fundamental refletir sobre o lugar 
que as ciências e as universidades ocupam na 
nossa sociedade, seja na produção e legitima-
ção daquilo que é (ou não) conhecimento, seja 
na formação de profissionais com papéis sociais 
relevantes para a esfera pública, isto é, que vão 
interferir na vida coletiva por meio de suas de-
cisões. Em um contexto de tamanhas injustiças 
como o do Brasil (e que poderia ser em qualquer 
outro lugar deste Sul global), produzir ou não co-
nhecimento (e como se dá essa produção) tem 
repercussões políticas importantes.3 Trago estas 
reflexões em meio à escrita de meu trabalho de 
conclusão de curso, depois de passar dez anos 
em dois cursos de graduação em oceanografia 
em universidades públicas federais. São reflexões 
que me deixam com muitas questões na cabeça 
sobre as cartografias que me foram ensinadas 
e que não quero mais como única fonte em mi-
nhas práticas profissionais.

As diretrizes curriculares dos cursos de graduação 
em oceanografia foram estabelecidas pela Por-
taria nº 146 de 1998, da Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação, que incum-
biu a estes(as) profissionais a responsabilidade de 
conhecer e prever o comportamento dos oce-
anos e ambientes transicionais sob todos os seus 
aspectos, inclusive socioculturais, com capacida-
de de atuação crítica, criativa e transdisciplinar 
no atendimento às demandas da sociedade, 
principalmente quanto às atividades de uso e 
exploração racional da zona costeira. Por auto-
nomia das universidades, também está previsto o 
aprimoramento e readequação do currículo do 
curso, inclusive para que sejam contempladas as
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demandas sociais e áreas emergentes do 
conhecimento. 

Convido a refletir comigo sobre breves pontos 
porque acredito que seja didático: eu nunca 
teria discutido em sala de aula a noção de 
ambiente e natureza se não fosse por iniciati-
va própria de buscar disciplinas complemen-
tares e atividades extracurriculares, mesmo 
sendo um profissional em formação num curso 
das ciências ambientais. Eu também nunca 
teria tido uma aula sequer sobre a formação 
da sociedade brasileira, nem uma saída de 
campo para conhecer colônias de pesca-
dores e pescadoras artesanais, ou não teria 
sido apresentado aos conceitos de justiça 
ambiental e racismo ambiental, mesmo que 
estes debates tenham se difundido no Brasil 
desde o início dos anos 2000.4,5 É provável 
que eu nunca tivesse contato com o debate 
sobre vulnerabilidade socioambiental, conflitos 
ambientais e ecologia política, e tampouco 
que estudasse técnicas e métodos de pesqui-
sa qualitativa e pesquisa social. Além disso, o 
que não surpreende pela formação racista e 
sexista de nossa sociedade,6 mas é necessá-
rio comentar, eu só tive um professor negro e 
uma professora negra em ambos os cursos de 
graduação. 

Meu primeiro encontro no ensino formal com 
a oceanografia foi no Nordeste (2012-2015), 
numa universidade fruto do Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (REUNI), que pro-
porcionou a criação de muitos dos cursos mais 
recentes no país. Já o segundo encontro foi 
no sul do Brasil (2016-2021), no curso de gradu-
ação mais tradicional da área, que nasce das 
políticas do período da ditadura militar, das 
indústrias da pesca e do interesse econômico 
sobre os recursos da zona costeira (Krug, 2011). 
Se eu dependesse apenas das disciplinas das 
grades curriculares dos cursos de oceanogra-

4 Acserald, H. Melo, C.C. & Bezerra, G.N. 2009.  O que é justiça ambiental . Garamond Universita-
ria, 156 p.
5 Herculano, S. 2008. O clamor por justiça ambiental e contra o racismo ambiental. Revista de 
Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente (InterfacEHS), v.3, n.1, 2.
6 Gonzalez, L. 1984. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 
223-244.
7 SANTOS, Caio. MARTINS, Mariana. & MASCARELLO, Marcela. 2019. Oceanografia socioambien-
tal: O que queremos com isso?. In: Dossiê A Educação Ambiental em uma perspectiva da Ocea-
nografia Socioambiental.  Ambiente & Educação , 24, 2.

fia por onde passei, talvez eu nunca tivesse 
pensado criticamente sobre o que eu estava 
fazendo, o que estavam me ensinando e o 
que é ser oceanógrafo, para além das ques-
tões técnicas que envolvem a oceanografia. 
Falo em ética e na prática social consciente 
da profissão, sabendo que restam muitos de-
safios pela frente. 

O movimento estudantil da oceanografia vem 
discutindo (denunciando-anunciando) mu-
danças para o perfil dos cursos em encontros 
acadêmicos nacionais e locais, em reuniões 
institucionais, em fóruns de coordenadores 
e coordenadoras de cursos, em coletivos de 
classe e muitos outros espaços políticos. Para 
dar um exemplo, em 2018, na cidade de Rio 
Grande (RS), a 30ª Semana Nacional de Oce-
anografia, evento organizado por estudantes 
dos cursos de todo o Brasil, trouxe como tema 
“Entre as vozes da sociedade e os recursos na-
turais: tecendo diálogos e responsabilidades 
da oceanografia”. Cito este caso porque nele 
se expressa  o acúmulo dessas discussões, das 
quais florescem coletivos da classe relaciona-
dos a gênero e raça. 

Uma coisa é certa: essa narrativa padroniza-
da, pobre de cartografias e autoproclamada 
como superior a outras formas de entender, 
intervir e compartilhar o mundo, o oceano, 
precisa ser transformada. É latente (e urgen-
te), como aponta Caio, Mariana e Marcela 
(2019),7 uma oceanografia que reconhece os 
conflitos e injustiças socioambientais, social-
mente referenciada, construída coletivamente 
desde o Sul global e apoiada nos princípios 
da educação ambiental crítica  para a justiça 
ambiental. E sinceramente, o que eu vejo na-
queles que nada querem fazer ou se isentam 
desse processo de transformação iminente é 
uma relutância, um medo (nada ingênuo) de 
mudar.
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“Esse mundo com esse esquema tão violento, eu quero que ele desapa-
reça à meia noite de hoje, que amanhã a gente acorde em outro mun-

do. Mas nós estamos atuando no sentido da transfiguração. Nós estamos 
querendo evocar aqueles mundos dessas cartografias afetivas, onde o rio 
pode escapar ao dano, onde a vida pode escapar à bala perdida e onde 
o sentido de liberdade, que Muniz Sodré evocou, não seja uma condição 

de aceitação do sujeito, mas que seja uma experiência tão radical quanto 
afirmar que a vida é uma dança cósmica. Ele vai além da ideia de finitude. 

Não é que vamos deixar de morrer ou qualquer coisa do tipo. Muito an-
tes! Nós vamos todos nos transfigurar, transformar. A metamorfose é nosso 
ambiente, como é das folhas, das ramas, de tudo que existe. Então, esta-
mos nessa maravilhosa experiência de nos transformar o tempo inteiro em 
outro e nunca no mesmo, e se o colonialismo nos causou um dano quase 

que irreparável, foi o de dizer que somos todos iguais. E a gente vai ter que 
desmentir isso!” 

(Ailton Krenak em “Cartografias para adiar o fim do mundo” no 
encerramento da FLIP 2021).

Aceito esse chamado!, de alma inquieta, 
aprendendo a lidar com os tempos de cada 

mudança, ansioso com as escritas e as dificul-
dades da espera. 

Quantas cartografias cabem na 
oceanografia e em você? •
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Somos talvez o estouro

de uma grande onda,

que já vinha crescendo

por empilhamento

de pessoas além do tempo,

que lutaram em mar de

tormento, em tempestade

indiferente, que lança no 

oceano confusas vagas pra

frente, pros anos, por anos. 

Na Era da Informação

sabemos suas vidas,

o swell no horizonte

são suas tentativas

em torná-las mais justa que

sofrida.

Por isso nem nós nem nossos filhos

pegarão mar tranquilo:

chacoalha e borbulha,

espuma a grande onda.

Mas como mexe e renova

é certo que abriga vida

e esta é certo que evolui.

Nosso futuro em comum

tem recifes de coral

onde quebra a grande onda.

Não tenha medo de

revolucionar-se.

A Grande Onda

Breno Fontel
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mudança climática em pauta 
e os ciclos de 30 anos
por Alessandra Fonseca e Paulo Horta

Em um passado ainda presente nas vivências 
de nossos pais e avós, a previsão do tem-
po — mais acessível e assertiva — estava na 

cultura dos povos originários e ancestrais. Das 
vivências à beira do mar, a partir do olhar para 
o horizonte do Atlântico Sul, se fazia a leitura per-
feita sobre o mar, as nuvens e os ventos, sobre as 
condições do tempo e das ondas. O computa-
dor não estava presente, muito menos a internet. 
Era a tecnologia social, desenvolvida ao longo 
de gerações de indígenas, de quilombolas e de 
pescadores artesanais, que indicava se haveria 
fartura nas colheitas ou condições para o em-
barque e para o desenvolvimento da pesquisa 
no mar. As conversas com o Sr. Rosa, pescador 
ancião de Pontal do Sul (atual Pontal do Paraná, 
PR), ocorriam na beira do mar, nosso ambiente 
de trabalho. As condições climáticas e do mar 
eram previsíveis ao olhar do Sr. Rosa. Já em Santa 
Catarina, essas leituras da natureza eram feitas 
pelo falecido e saudoso Sr. Eleno, que passava 
parte do pôr do sol sentado na beirada da ca-
noa, descansava na areia, olhando para o céu, 
lendo nas nuvens as rotinas possíveis e necessá-
rias do dia seguinte.

Foi no ano de 1992, durante os preparativos para 
a Rio-92, Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, que tivemos 
acesso pela primeira vez ao debate acadêmico 
e político sobre a Mudança Climática. Sim, 30 
anos atrás já se discutia sobre como a produção 
da sociedade de consumo poderia influenciar a 
temperatura do planeta. A queima dos combus-
tíveis fósseis e o desmatamento potencializam o 
aumento da concentração de gases do efeito 
estufa na atmosfera e, consequentemente, a 
elevação da temperatura média do planeta. 
Ainda havia muita incerteza nessa afirmação, 
mas também havia robustez científica e plausibi-
lidade. Em nossas turmas da faculdade acolhe-
mos essas informações com muita reflexão, e a 
mudança climática virou tema de conversa e de 
questionamentos: será que as ações humanas, 
tão recentes na história do planeta, poderiam 
interferir no equilíbrio dinâmico planetário que 
levou milhões de anos para ser forjado?

1 LOVELOCK, J. As Eras de Gaia : a Biografia da Nossa Terra Viva. Rio de Janeiro: Campus, 1991. E-book.
2 WWF. Living Planet Report 2020. Gland, Switzerland.:  [s. n.], 2020. E-book. Disponível em: <https://f.
hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf/>

Foi nessa época que se popularizou nos cursos de 
biologia a Hipótese de Gaia, desenvolvida por 
James E. Lovelock e Lynn Margulis, que propunha 
que o Planeta Terra era um organismo vivo, um 
sistema complexo e autorregulado em que os 
componentes bióticos e abióticos (co)evoluem.1 
A Hipótese de Gaia e as inter-relações no plane-
ta-biosfera traziam mais sentido para o debate 
da Mudança Climática. Mas ainda não estavam 
claras as dimensões dos impactos da sociedade 
de consumo no sistema climático da biosfera.

Foram décadas de debates conflituosos, alimen-
tados pelas incertezas das projeções climáticas 
dos modelos do Painel Intergovernamental de 
Mudança Climática (IPCC) e pelo interesse do 
sistema de produção-consumo, em que o prin-
cípio da precaução não faz sentido quando as 
explorações dos recursos naturais e humanos ali-
mentam o lucro. Nos últimos 30 anos, as pergun-
tas que gritavam em nossa geração (no início da 
década de 90) foram respondidas pela ciência: 
vivíamos mudanças climáticas? Seriam elas cau-
sadas pela queima dos combustíveis fósseis e das 
florestas? 

Os esforços acumulados pela comunidade 
científica mundial encontram respostas robustas 
que não só reforçam que vivemos mudanças 
no clima, como indicam que elas são causadas 
por essas ações da sociedade de consumo. E 
pior, não somente o sistema climático do planeta 
está sendo impactado pela nossa civilização da 
mercadoria. Este modelo majoritário de organiza-
ção de massa da humanidade, com o aumento 
constante da produção de bens de consumo, o 
aumento da demanda por commodities e a cres-
cente demanda por energia — que ainda vem, 
em sua maior parte, de fontes não renováveis —
está causando a sexta extinção em massa e 
níveis de contaminação que comprometem a 
existência da própria humanidade no planeta 
Gaia.2

E aqui nos deparamos com ciclos de 30 anos, 
com marcos importantes para a compreensão 
da pegada ecológica deixada pela civilização 
capitalista no planeta Gaia-Vida: desde a bió-
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loga Rachel Carson (em 1962) alertando sobre a 
Primavera Silenciosa,3 passando pela conferência  
Rio-92 (em 1992), quando os impactos da socieda-
de de consumo no meio ambiente ganhavam a 
dimensão do clima, até o agora, em 2022, quan-
do as certezas nos exigem ações reestruturantes 
e emergenciais. Ciclos de 30 anos, como se esse 
fosse o tempo em que os grandes impactos que 
causamos na natureza, alertados pela ciência, 
entrassem para o debate comum, por afetar o 
cotidiano de cada um e uma de nós. Em breve 
vamos atingir a marca de 1,5°C acima da tempe-
ratura média planetária encontrada no período 
pré-industrial, cenário já impossível de ser reverti-
do.4 O registro que mede a concentração de gás 
carbônico na atmosfera segue aumentando, os 
eventos climáticos extremos e o aumento do nível 
do mar fazem parte da nossa realidade. O oceano 
absorveu 25% do excesso de gás carbônico lan-
çado na atmosfera, causando a acidificação das 
suas águas, agora corrosiva para muitos organis-
mos que dependem do carbonato de cálcio para 
sintetizar suas estruturas.5 Somado a isso, a poluição 
e a expansão de áreas antropizadas seguem pro-
movendo a perda da biodiversidade e a degra-
dação de ecossistemas chave para o balanço de 
carbono global,6 como os manguezais.7 

Apesar das certezas científicas, ainda estamos lon-
ge de frear a nossa locomotiva, que está em alta 
velocidade rumo ao abismo. É como se houvesse 
uma eternidade entre o conhecimento promovido 
pela ciência e a ação proativa da sociedade fren-
te a esse conhecimento. Como se o conhecimento 
gerado fosse subjetivo, não fazendo parte do ima-
ginário e nem do cotidiano da sociedade. E como 
sensibilizar a sociedade frente a uma ciência que 
alerta sobre o risco de extinção da nossa espécie? 
Como não se sensibilizar diante de um sistema que

3 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. São Paulo:  [s. n.], 1964. E-book.
4 MASOOD, E.; TOLLEFSON, Jeff. ‘ COP26 HASN ’ T SOLVED THE PROBLEM ’: SCIENTISTS. Nature, [S. l.], v. 599, 
p. 355–356, 2021
5 DOVE, Sophie G. et al. Future reef decalcification under a business-as-usual CO2 emission scenario. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, [S. l.], v. 110, n. 38, p. 
15342–15347, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1302701110/>
6 FRIEDLINGSTEIN, Pierre et al. Global Carbon Budget 2020. Earth System Science Data, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 
3269–3340, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020/>
7 PAGLIOSA, Paulo Roberto; ROVAI, André Scarlate; FONSECA, Alessandra Larissa. Carbon mismana-
gement in Brazil. Nature Climate Change, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 764, 2012. Disponível em: <https://doi.
org/10.1038/nclimate1718/>
8 DA EMPOLI, GIULIANO. OS ENGENHEIROS DO CAOS. 1A. ed. São Paulo: VESTÍGIO, 2020. E-book.
9 KRENAK, Ailton. O amanhã não está a Venda. São Paulo, Brasil: EDITORA SCHWARCZ S.A., 2020. E-book
10 GARNETT, Stephen T. et al. A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conserva-
tion. Nature Sustainability, [S. l.], v. 1, n. 7, p. 369–374, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41893-
018-0100-6/>
11 KRENAK, Ailton. A vida não é útil. 1a. ed. São Paulo, Brasil: Companhia das Letras, 2020. E-book. Disponí-
vel em: <https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=14911/>
12 OTERO, Iago et al. Biodiversity policy beyond economic growth. Conservation Letters, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 
1–18, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/conl.12713/>
13 JOLY, Carlos A. et al. 1º Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade & Serviços Ecossistêmicos. 1º Diag-
nóstico Brasileiro de Biodiversidade & Serviços Ecossistêmicos, [S. l.],  2019. Disponível em: <https://doi.
org/10.4322/978-85-60064-88-5/>

funciona para popularizar a ignorância a serviço 
do interesse econômico?8

A última Conferência do Clima (COP26) mobilizou 
milhares de pessoas nas ruas de Glasgow (Escó-
cia, 2021), mas não foi o suficiente para termos as 
garantias mínimas de um projeto de civilização 
que promova a justiça climática, resguardando a 
vida humana e a biodiversidade. É urgente repen-
sar um outro modo de ser nesse mundo, um modo 
que respeite os limites da natureza, que nos inte-
gre a essa unidade. É fundamental encontrarmos 
formas e alternativas para priorizar uma economia 
regenerativa e distributiva, garantindo não só uma 
transição energética justa, mas um processo de 
valorização da vida como um bem comum. Os 
povos originários compreendem bem essa unida-
de,9 sendo os guardiões da biodiversidade, impor-
tantes oásis para o equilíbrio climático do plane-
ta.10 Como dizem Davi Kopenawa e Ailton Krenak, 
pensadores originários/indígenas, somos o povo 
da mercadoria11 e é esse modo de consumo-pro-
dução que nos trouxe até aqui.12  Não sabemos 
se teremos mais 30 anos para mudar esse olhar 
e promover uma sociedade sustentável: nossa 
caminhada até aqui indica que nossos passos são 
lentos e que temos parado muito nesse caminho. 
Pior, temos retrocedido décadas de conquistas 
civilizatórias, na medida em que governos de 
diferentes países, como o Brasil, ignoram a ciência 
e promovem a flexibilização da legislação ou a fra-
gilização das instituições que deveriam zelar pelo 
bem comum, por nossos ecossistemas saudáveis, 
equilibrados e preservados.13 Apesar de nossa sabi-
da vulnerabilidade, perdemos ainda mais florestas 
para o desmatamento e para as queimadas, e ga-
nhamos ainda mais poluição. Vivemos nos últimos 
anos catástrofes anunciadas, como o rompimento 
de barragens, como em Mariana e Brumadinho, 
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relacionadas a uma ganância sem fim que por 
séculos rouba nossas essências, deixando para 
trás rastros de destruição, miséria e dor. Apesar 
das centenas de milhares de mortos, resultado 
das ações e omissões criminosas de governos de 
plantão, aqueles que estão à frente do sistema de 
exploração insaciável avançam de forma crescen-
te, aprovando pacotes que vão envenenar ainda 
mais nossos ecossistemas e toda vida que deles 
dependem, inclusive a nossa. 

Mas, apesar dessas políticas globais e nacionais, 
aqui no início do terceiro ciclo de 30 anos (Sim! 
Faz quase um século que o povo da mercadoria 
está percebendo sua real dependência do pla-
neta-Gaia-Vida), nos vemos com o crescimento 
de ações locais que nos trazem esperanças, que 
promovem a justiça ambiental, social e econômi-
ca. A agroecologia, a restauração de base ecos-
sistêmica e a economia solidária e regenerativa 
são ações que incluem as demandas humanas 
ao ciclo virtuoso dos ecossistemas. Para quem 
desenvolve esse olhar, os povos da terra e do mar 
são referência em seu modo de vida. Mas como 
expandir essa bolha e acelerar o processo, que é 
urgente?!

A escola, espaço em que se encontram 99% dos 
jovens entre 6 e 14 anos,14 a nossa geração futura, 
precisa ser o projeto prioritário das políticas públi-

14 Pnad (2019) disponível em <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.
pdf/>
15 ACOSTA, Alberto; BRAND, Ulrich. Pós-extrativismo e decrescimento: Saídas do labirinto capitalista. São 
Paulo: Elefante, 2018. E-book.
16 Ibidem 4

cas e das ações coletivas que promovam o de-
senvolvimento do conhecimento integrado com a 
realidade e a demanda da comunidade em que 
estão inseridas. A escola, como espaço da for-
mação cidadã, deve ser valorizada pela carreira 
das professoras e professores e pela integração do 
Projeto Político-Pedagógico à realidade de sua co-
munidade. A mudança climática pode ser o tema 
transversal do desenvolvimento de projetos para a 
valorização e popularização do método científico 
como estratégia de aprendizagem. Ações que 
promovam o conhecimento qualificado e a parti-
cipação coletiva nas definições das estratégias de 
gestão do território (Fig. 1). Da esfera local para os 
demais níveis de organização social, com geração 
e popularização do conhecimento, participa-
ção na definição de políticas públicas que sejam 
condizentes à urgência climática e civilizatória 
atual, incluindo o decrescimento econômico e o 
pós-extrativismo.15 É um mecanismo “bottom-up” 
(de baixo para cima). Afinal, a COP26 mostrou que 
apesar de todo o conhecimento gerado e divul-
gado, os governantes, o que seria uma estratégia 
“top-down” (de cima para baixo), nada fizeram 
para nos desviar do abismo que está logo ali.16 Que 
possamos re-significar a política, a democracia  e 
a participação popular, por meio de uma gestão 
mais horizontal. Só assim poderemos continuar nos-
sa caminhada em busca de uma sociedade mais 
justa e ambientalmente equilibrada. •

Figura 1. Do local ao global, estratégias para um caminho que visa à sustentabilidade frente ao 
cenário de urgência climática e civilizatória.
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Assim como a Boêmia
também Minas faz fronteira com o mar
- cada corpo confina com o que lhe falta
(cercado ao norte pela morte
ao sul pelo azul)

Deitei (se não eu, outros como eu)
a cabeça nas ondas, experimentei o sal
da língua, lancei (se não eu, outros como eu)
o corpo ao perigo e fui (alguém foi)
ao fundo

Deixou o mar ao extinguir-se uma cicatriz
na pele das montanhas, estas mesmas que agora
esvaziam-se de si - a exemplo do mar
quando recua

Minas à beira-mar
Ana Martins Marques

Scene III. Bohemia. A desert country near the sea.
William Shakespeare

The Winter’s Tale

A Boêmia fica à beira-mar
Ingeborg Bachmann
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oceano e clima: a ponte entre 
os tempos geológico e histórico
por Gabriel Noronha

Confesso que, por ser nascido e criado em 
Belo Horizonte, nunca me foi proporciona-
da a tão recorrente conexão com o mar, 

exceto quando vivencio a festa de Iemanjá, que 
ocorre em 15 de agosto, no Portal da Memória 
do escultor Jorge dos Anjos, na Lagoa da Pam-
pulha. 
 
Apesar de toda a facilidade poética que meus 
conterrâneos têm em chamar Três Marias ou 
Furnas de “mar mineiro”, nos restaram as rochas 
marinhas do grupo Bambuí, hoje aflorantes em 
boa parte da bacia do rio São Francisco. Mas eis 
que, para além dos diversos insumos que fazem 
parte do nosso dia a dia e que são provenientes 
dos oceanos, é impossível descrever o estado da 
atmosfera aqui sem falar do Atlântico. Seja nas 
estiagens ou nas chuvas, sua influência adentra o 
continente, em maior ou menor grau. 

Em Minas, durante a maior parte do ano, pre-
dominam ventos de leste-nordeste, oriundos do 
anticiclone subtropical do Atlântico sul, ou, para 
os íntimos, ASAS. De movimento anti-horário, 
esse rotor com centro a muitas léguas em oce-
ano aberto tem como principal característica o 
ar úmido em superfície, que, a despeito de sua 
localização oceânica, relega boa parte do Brasil 
Central a longos períodos de seca durante o 
inverno, período de sua maior abrangência. 

Por vezes, as frentes frias que desfilam pelo litoral 
brasileiro alinham um corredor de umidade pro-
veniente da Amazônia e provocam as chuvas, 
eventualmente monçônicas, de primavera ou 
verão. O sistema climático terrestre está inces-
santemente redistribuindo o calor excedente dos 
trópicos em direção aos pólos, e por isso sistemas 
meteorológicos de baixa pressão se formam. 
Tradicionalmente, a “batalha” entre diferentes 
massas de ar geram “frontes”, que se estacionam 
nestes trópicos causando um, três, cinco dias de 
tempo nublado e chuvoso, mas que depois ce-
dem e são interrompidas por algum estio, abrindo 
espaço a novas sucessões de tempo. Assim, aca-
bam em seu ritmo por configurar o que chama-
mos de clima. 

Contudo, são os oceanos os responsáveis, em 
sua lenta e pujante redistribuição de calor, pelas 
grandes variabilidades, que costumam durar de 

1 Relativo à pressão atmosférica.

1 a 30 anos, chegando a até 100 anos. Logo, 
suas influências são tratadas na categoria cli-
ma, e não tempo. As mais debatidas oscilações 
climáticas em todo globo, El Niño e La Niña, são 
chamadas de interanuais, pois perduram (pelo 
menos) de um ano a outro até se desfigurarem. 
O resfriamento ou aquecimento do Oceano 
Pacífico, que é o maior do planeta, estabelece 
padrões paradoxais, como gangorras barimétri-
cas1 em todas as vizinhanças, não somente deste 
oceano, mas de todo globo terrestre. Outras 
oscilações, interdecadais, como a Oscilação 
Interdecadal do Pacífico, parecem trazer uma 
suscetibilidade a décadas de predominância de 
El Niño ou La Niña.

Temos o tempo histórico e o tempo geológico 
como tempos distintos (inclusive tema debatido 
na revista Conexão de Saberes n.5), contudo os 
oceanos nos provocam a pensar na ponte entre 
estes dois tempos. Assim como os oceanos são 
chaves para entendermos a diferença de tempo 
e clima, eles chegam a redefinir, no período de 
uma vida humana, os limites litorâneos entre o 
que consideramos terra firme e água, quando 
refletimos sobre como os terrenos costeiros estão 
sujeitos às influências da ocupação humana, 
marés e processos erosivos. Se olharmos um 
pouco mais adiante nos séculos, estaremos logo 
tratando de transgressões e regressões marinhas, 
reflexo da elevação e recuo relativo do oceano.

Estamos habituados a pensar nas correntes 
marítimas como constantes, já que estão con-
dicionadas pelas margens continentais que, por 
sua vez, têm um movimento extremamente lento, 
ao sabor das placas tectônicas, em seus centí-
metros anuais de afastamento ou aproximação. 
Entretanto, outras importantes mudanças, sejam 
na temperatura, na salinidade, e, consequen-
temente, na solubilidade de gases dissolvidos 
na água do mar, são alteradas em décadas, e 
podem influenciar significativamente a já men-
cionada redistribuição do calor; logo, o regime 
pluviométrico e térmico em diferentes regiões do 
globo. Distintamente, alterações na temperatu-
ra afetam a quantidade de gases aprisionados 
nos oceanos, adicionando mais um ingrediente 
a esta complexa interação com a atmosfera. 
No tempo geológico, a distribuição espacial dos 
continentes e oceano, combinada à variação 
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dos movimentos terrestres,2 é palco de fervorosos de-
bates entre cientistas sobre os paleoclimas terrestres, e 
sobre o que se esperar dos próximos séculos. 

Estima-se que o fechamento da ligação entre o oce-
ano Atlântico e Pacífico, onde hoje é o Istmo do Pa-
namá, além de provocar o conhecido intercâmbio 
faunístico entre as Américas, contribuiu para que a cir-
culação do Atlântico assumisse o pivô central no trans-
porte de calor e umidade para altas latitudes do globo. 
Isto se deu pois o novo desenho continental provocou 
a retenção das águas quentes do Golfo do México em 
um oceano que, ao contrário do Pacífico, tem mais 
extensão Norte-Sul que Leste-Oeste, além de conectar 
os dois pólos terrestres. Mas qual a sutileza em investigar 
o período vigente em que temos dois pólos cobertos de 
gelo, porém fora de um período glacial, como vigorou 
em boa parte dos últimos 100.000 anos? Cruzamos o 
Atlântico, até o outro hemisfério, para exemplificar.

Dublin é capital da Irlanda, país lar de uma grande 
comunidade brasileira, da qual fiz parte na ocasião do 
prestigiado programa Ciência sem Fronteiras. Aterrissei 
na Irlanda no início de julho, pôr do sol às 10h da noite, 
um frio de 8°C em pleno verão, algo inédito na minha 
vida. Lá senti na pele a influência marítima no clima, 
seja ouvindo gaivotas durante as aulas de inglês para 
fins acadêmicos ou vivenciando o frenético ritmo de 
três ou quatro sistemas frontais toda semana, fazendo 
com que sucessivas vezes houvesse sol e chuva, em um 
único dia. 

Exceto durante a última semana de setembro, quando 
vivenciei o chamado Indian Summer (popular expres-
são para veranico na língua inglesa), chovia diaria-
mente na capital irlandesa. Muito diferente da chuva 
tropical, diga-se de passagem, a chuva irlandesa era 
estratiforme, geralmente fina e copiosa, e que totaliza 
em média 800 mm/ano — uma precipitação anual 
muito menor do que em quase todo o Nordeste do 
Brasil. Com o passar dos meses, constatei a maior das 
curiosidades: apesar de estar localizada em uma latitu-
de tão ao norte quanto Calgary ou Moscou, o inverno 
em Dublin era ameno. Não nevava e raramente pre-
senciei temperaturas negativas. Essa “temperança” se 
estende a boa parte da Europa Ocidental e é notada-
mente atribuída à Corrente do Golfo. Entretanto, esta 
que é uma das correntes oceânicas mais conhecidas, 
esteve sujeita a drásticas alterações.

Isto porque, há não muito tempo atrás, há cerca de 
11.000 anos, a Irlanda estava coberta de gelo. Fato 
mais recente do que a famosa era do gelo. O surgi-
mento e a retroalimentação das geleiras ocorreu tão 
abruptamente quanto em 80 anos, passando a cobrir 
boa parte da Escandinávia e Ilhas Britânicas, nas proxi-
midades de Londres, sede da pretérita potência hege-
mônica da sociedade industrial moderna, fundada na 

2 Chamados também de Ciclos de Milankovitch, estes 
três movimentos orbitais da terra são resumidamente a 
variação do ângulo em que a terra gira no próprio eixo 
(obliquidade), a forma mais circular ou elíptica da volta 
no entorno do sol (excentricidade) e a oscilação do 
movimento análogo ao pião (precessão).
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energia térmica do carvão. O inesperado retorno 
da glaciação é chamado de Younger Dryas, um 
revés no aquecimento que o planeta inteiro estava 
passando naquele momento. Ela é assim chama-
da em homenagem à Dryas octopetala, plantinha 
alpina que voltou a figurar em vários registros de 
pólen na Europa setentrional.

Antes de misturar de vez a ação histórica do ho-
mem nessas águas, explico a súbita retomada do 
gelo, também chamado stadial, uma “fase” no 
período interglacial. A principal causa atribuída por 
geocientistas é a de que, com o paulatino aqueci-
mento do planeta, gigantes glaciares que cobriam 
a América do Norte, onde hoje restam os Gran-
des Lagos, foram consumidos. O desimpedimento 
dessas gigantes calotas fez com que a água de 
significativos reservatórios que antes desaguava no 
Golfo do México, como o Lago Agassiz, tivessem 
passagem desimpedida para o norte, liberando 
enormes quantidades de água no oceano Ártico. 
Embora o Oceano Ártico contenha somente 1% 
do volume global de água salgada, 11% do fluxo 
dos rios globais defluem nele. A água doce, mais 
leve que a salgada, ao se espraiar na superfície, 
inibe movimentos verticais, como o afundamento 
de correntes. Com a extensão da influência dessas 
águas doces, é provável que os locais de afunda-
mento da corrente atlântica tenham sido altera-
dos. Com sua principal fonte de calor distanciado, 
os invernos se tornaram cada vez mais rigorosos 
nas ilhas Britânicas. 

Não resta dúvidas, porém, que a importância (ou 
melhor dizendo, ausência) da Corrente do Golfo 
obteve sua maior relevância no imaginário popu-
lar depois do filme “O Dia Depois de Amanhã”, 
bastante exibido na rede televisiva brasileira. Essa 
ficção científica trouxe a teoria do desligamento 
da circulação termohalina do atlântico a patama-
res cinematográficos. Sua interrupção brusca foi 
capaz de abrir as portas de um congelador sobre 
Nova Iorque, levando a metrópole global a uma 

espécie de apocalipse, como reflexo das ações 
individuais e coletivas de uma nação que edificou 
seu crescimento econômico e dominação geopolí-
tica do petróleo.

Ao que parece, no entanto, os avanços neces-
sários para conter a liberação de gases de efeito 
estufa estão longe de serem suficientes para a 
reversão do cenário de acréscimo na tempera-
tura média global. Quase duas décadas após “O 
Dia Depois de Amanhã”, o espanto ainda não 
nos moveu enquanto sociedade, e nem sei se nos 
moverá. A ideologia do progresso se apregoou 
na sociedade em lugar do temor das catástrofes 
universais, como o dilúvio universal. Hoje, a agen-
da ambientalista defende ações de combate às 
chamadas Mudanças Climáticas, mas conserva 
paradigmas fundantes de uma geociência dicotô-
mica e fragmentada que serve ao capitalismo pre-
datório, onde sociedade e natureza são tratados 
separadamente. Em reflexo, a história geológica 
permanece apartada do tempo histórico em um 
abismo intangível até mesmo entre nossos colegas 
geocientistas em seus discursos.

Baseado nas diferentes velocidades de extração 
humana e reposição natural, o discurso sobre a fini-
tude dos chamados recursos naturais não impediu 
que houvesse a expropriação por agentes privados 
de importantes reservas minerais nas últimas déca-
das (ou séculos?). A Ecologia em muito contribuiu 
com uma visão sistêmica dos ecossistemas terres-
tres, mas tolerou a cosmovisão monoteísta da natu-
reza como benevolência divina versus humanida-
de corrupta. O clima global sempre esteve sujeito 
a mudanças em intervalos que desafiam a nossa 
abstração, em particular sobre suas ligações com 
os oceanos. Nesse sentido, desconfio que se trata 
de erro retórico combater a mudança do clima 
no lugar de combater o sistema que a configura 
como consequência de um determinado modo de 
produção socioeconômico. •
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A feira de sempre
o sempre de sempre.
Foi quando sem mais
na banca de peixes
o peixe me olhava.
A prata parada
as guelras imóveis
no entanto – me olhava.
A pupila negra
a córnea brilhante
me olhava perplexo
embora parado
como se pedisse
uma explicação:
O que faço aqui?
Onde estão as águas?
Os corais morreram?
Por que de repente
me perdi de tudo?
Por que sem aviso
me tornei a pedra
que de longe eu via?
Onde foi a duna?
Onde estou agora?
O que são vocês?
Desviei o olho:
camarões vermelhos
de laca brilhante
polvos moles roxos

ostras caranguejos
a maré quebrando
seus perfumes podres
contra a tarde estúpida
no balcão de aço.
Retornei a ele
o peixe me olhava
seu olhar vidrado
seu cristal atônito.
O peixe me olhava
como se indagasse
(numa língua muda
numa língua olho
numa língua enigma)
a razão de tudo
ou como se desse
(logo a mim? por quê?)
um recado urgente
(para quem? e qual?).
Mal entendo a língua
com que os homens falam
(finjo digo calo)
como entenderia
o que diz um peixe
na banca de peixes
da feira de sempre?
As escamas postas
tão perfeitamente
o olho tão redondo

tão redondamente
e a boca e os dentes
tudo executado
em conformidade
com a matemática
das inumeráveis
mil cosmogonias
que – talvez por erro
sim – elaboraram
nossa vida inteira
e eu estar aqui
nesta feira – vivo.
Me aproximei – mudo –
sem respirar – quase –
do olho que me olhava
que me olhava fixo
que me olhava – vivo? –
de dentro da morte
como de uma fresta
e lhe perguntei:
quanto tempo resta?
(O sol bateu cego
no dorso da lâmina
e a adaga desceu
na carne do mundo.)

Na feira
Eucanaã Ferraz



página 17

mulheres e o oceano: 
invisibilidade ou cegueira?
por Adriana Lippi e Juliana Leonel

“Na universidade
Na pesca
Na administração pública
Na gestão
Na conservação
Nas embarcações
Nas representações/associações
Onde estão as mulheres?

 
Muito falamos da invisibilidade das mulheres, 
inclusive no mar. Mas invisível é um adjetivo para 
algo que, por sua distância ou tamanho diminu-
to, escapa à vista, ou que diz respeito a alguém 
que não quer ser visto. E não é assim: as mulheres 
não são pequenas, não estão distantes, não se 
escondem… Então aqui queremos propor que 
pensemos nesse tema de uma forma levemente 
diferente. Mulheres não estão invisíveis, mas há 
uma cegueira seletiva em relação a elas, há um 
esforço em ocultá-las (= esconder, encobrir, não 
demonstrar relevância). Em vez de colocar “invi-
sível” como uma qualidade das mulheres, que tal 
pensarmos em quem (ou o que) se esforça para 
ignorar e ocultar toda a participação e constru-
ção das mulheres que trabalham com (ou para) 
o mar?

Por que, seja na ciência ou na pesca ou em 
empresas, só pensamos no masculino em relação 
ao mar? Quem são as mulheres envolvidas nessas 
atividades? Onde estão essas mulheres? E quan-
do temos mulheres, qual a sua raça ou etnia? 
Elas estão dentro da hetero-cisnormatividade? 
Qual o seu recorte social? Ao mesmo tempo, 
quem são as pessoas que estão realizando o tra-
balho de limpeza e em outros postos de trabalho 
mal remunerados? Qual seu gênero? São pes-
soas cis-normativas? Qual é seu recorte social? 
Quem está descascando camarão e quem tem 
a posse do barco de pesca? Quem lidera o 
laboratório de pesquisa e quem faz os trabalhos 
técnicos? Quem, na associação, faz educação 
ambiental com as crianças e quem está no pal-
co recebendo o prêmio de inovação social?

Mulheres sempre foram atuantes no mar, não nos 
faltam exemplos. Na Década da Ciência Oce-
ânica, elas, mais que nunca, estão presentes, 

1 Acesse em: <https://www.instagram.com/marulhoeco/>
2 Disponível em: <https://marsemfim.com.br/tamara-klink-velejadora-solitaria-volta-ao-brasil/>
3 Disponível em: <https://www.batepapocomnetuno.com/>
4 Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9070-livro-mostra-a-rique-
za-da-biodiversidade-da-vida-marinha/>

arregaçam as mangas e lutam por mudanças, 
desde a conservação do oceano até a garantia 
de que ele continue a ser fonte de alimento e 
renda para as suas famílias. 

Temos uma grande diversidade de mulheres que 
estão se destacando no campo das ciências 
oceanográficas. Alguns exemplos são:

Beatriz Mattiuzo: co-fundadora da Marulho,1 
é um exemplo de inovação e negócio social 
junto às comunidades pesqueiras.
Maurizélia Brito e Kellen Leite: gestoras de im-
portantes unidades de conservação marinha.
Tamara Klink: a brasileira mais jovem a cruzar o 
Atlântico sozinha num veleiro.2 
Catalina Marcolin e Jana del Favero: editoras-
-chefe do Bate Papo com Netuno,3 veículo de 
divulgação científica e debate sobre mulhe-
res nas ciências marinhas, com equipe 100% 
feminina.
Ana Paula Prates: analista no Ministério do 
Meio Ambiente, que ativamente traz a impor-
tância do Oceano nas políticas públicas e 
escreveu um livro infantil sobre o mar.4

Flavia Maya: atual presidente da WISTA Brazil, 
associação que reúne mulheres do setor logís-
tico com ligação nas atividades de transporte 
marítimo e portuário.
Neca Marcovaldi: co-fundadora do Projeto TA-
MAR, uma das mais conhecidas organizações 
de conservação marinha do Brasil.
Cintia Miyaji: participou da confecção do 
primeiro Guia de Consumo Responsável de 
Pescado no Brasil, é co-fundadora do Paiche, 
pioneira no movimento de consumo responsá-
vel de pescado no Brasil, e da Aliança Brasilei-
ra pela Pesca Sustentável (ABPS).
Gabriela Bexiga: oceanógrafa e secretária de 
Meio Ambiente em Itapoá (SC).
Raqueline Monteiro: embaixadora da Juven-
tude do All Atlantic, que trabalha para cons-
cientizar e capacitar as comunidades para se 
tornarem guardiãs do oceano.
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Regina R. Rodrigues: professora da UFSC, pesquisa o papel da 
circulação oceânica no clima, é também editora da Nature - 
Communication Earth and Science.

Além de muitas, muitas outras profissionais dos setores público e pri-
vado, da academia, do terceiro setor e de outros que não vamos 
conseguir listar. Esperamos que esse grupo venha a ser composto 
por muitas outras mulheres, já que atualmente, nas universidades 
brasileiras, elas são 50% nas turmas de oceanografia na maioria dos 
cursos.
 
Não é de hoje que temos mulheres fazendo trabalhos incríveis 
relacionados ao Oceano, temos também: Marta Vannucci, Marie 
Tharp, Cindy Lee Van Dover, Evelyn J. Fields, Eugenie Clark e Maria 
Klenova, entre muitas outras, até mesmo histórias de grandes rai-
nhas piratas durante a Antiguidade e a Idade Moderna.
 
Se as mulheres já estão há mais de um século se destacando na 
sua atuação com o Oceano, se há uma grande variedade de 
profissionais, se temos muitas que estão em vias de se formar, por 
que ainda é tão difícil que elas sejam vistas nos principais eventos e 
postos de liderança? 
 
É importante lembrar que vivemos ainda hoje mudanças sociais 
impostas durante a transição do feudalismo para o capitalismo. 
A pensadora Silvia Federici apresenta, no livro “Calibã e a bruxa”, 
como a invenção da família nuclear, a expulsão de camponeses 
de terras comunais, o impacto da peste negra, a mercantilização 
das relações e o advento do Iluminismo contribuíram para tirar as 
mulheres dos espaços de liderança comunitária, impedir o controle 
sobre suas vidas e direitos reprodutivos, além de exigir trabalho não 
remunerado para os cuidados domésticos, a criação de filhos, en-
tre outros. A divisão sexual de trabalho como a conhecemos hoje 
não é a única que a humanidade já teve, mas o modelo atual é o 
que mais tem contribuído com o modelo capitalista neoliberal.
 
Esse modelo de sociedade levou as mulheres a serem sistematica-
mente excluídas de diversas áreas: da Ciência, por serem conside-
radas irremediavelmente irracionais; da pesca, em que, apesar de 
toda a importância social e econômica na extração de mariscos, 
por exemplo, são apagadas porque as atividades pesqueiras são 
tidas como essencialmente masculinas; das grandes navegações 
e expedições científicas, nas quais poucas conseguiram participar 
e, para isso, tiveram que se passar por homens porque ali não era o 
lugar “adequado” para mulheres.
 
Ainda hoje os papéis de gênero impostos (interseccionados pelo 
recorte racial) delimitam — por simples preconceito ou por imposi-
ções sociais — o que as mulheres podem fazer ou até onde podem 
ir, e quais mulheres são aceitas em quais espaços. Ou seja, muda-
ram as desculpas, mas o problema continua presente: dificulta-se 
sua participação em trabalhos de campo/expedições oceanográ-
ficas com as justificativas de que ou a estrutura não é adequada ou 
elas não se sentiriam bem no ambiente dominado por homens (mas 
deles não é cobrado que “comportem-se”). Não são indicadas 
para cargos de chefia, porque liderança é um característica atribu-
ída aos homens (quando uma mulher fala alto em uma reunião ela 
está “dando xilique”, sendo que, quando o homem faz o mesmo, 
ele está apenas se impondo/exigindo respeito). São silenciadas ou 
têm suas ideias roubadas descaradamente em ambientes corpora-
tivos; se decidem ser mães, são prontamente classificadas apenas 
como tal e assume-se que não têm mais talento/capacidade algu-
ma a não ser a de gestar e criar uma criança. 
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Além disso, devem estar bem arrumadas, higienizadas e com 
um sorriso no rosto para agradar as pessoas, conforme o es-
perado da feminilidade normativamente branca. Das mães 
é esperado/cobrado pela sociedade patriarcal a lidar (qua-
se) sozinhas com a carga da maternidade; sem garantias de 
direitos trabalhistas, várias são demitidas ao engravidar; sofrem 
assédio sexual e, quando o denunciam, costumam ser descre-
ditadas ou ter sua dor minimizada.
 
O esforço para ocultar as mulheres pode ser exemplificado 
nesse período pandêmico e de atividades remotas, quando, 
nessa enxurrada de lives que vivemos há (quase) dois anos, 
vemos a Academia Brasileira de Ciências discutindo a Déca-
da da Ciência Oceânica em um evento só com a participa-
ção de homens, mesmo quando as mulheres têm sido maioria 
nas oficinas realizadas sobre o tema. Vemos outro exemplo 
quando a galeria de vídeos da Associação Brasileira de Oce-
anografia nos traz um perfil dominante bem claro: homens 
brancos. Se considerarmos que os cursos de graduação em 
oceanografia têm um predomínio de estudantes mulheres (em 
alguns locais elas chegam a ser mais de 80% do total de ma-
triculadas), o que explica isso senão uma cegueira intencional 
em relação às mulheres?
 
É claro que todos têm desculpas — que consideram plausíveis 
— para isso: 

“Não encontramos nenhuma mulher de destaque nessa hora¨
“Não tinha nenhuma mulher disponível”

“Nem percebemos que só chamamos homens 
[brancos, claro]”

“Estamos tentando mudar isso”
 
E talvez a pior — e mais esfarrapada — desculpa de todas:

“Prezamos pela qualidade e queríamos reunir só os melhores”
 
Apesar de focarmos aqui no aspecto de gênero, é impor-
tante ressaltar a necessidade da inclusão de mulheres fora 
do padrão branco-hetero-cisnormativo (negras, indígenas, 
quilombolas, ribeirinhas, LGBTQIA+) nos espaços dominados 
pela branquitude, como as universidades e os setores público 
e privado, para pensarmos na luta contra o patriarcado pela 
equidade de gênero. A diversidade racial, étnica, de clas-
se, de sexualidade, de contextos sociais, entre muitas outras 
formas, é essencial para a construção de uma ciência mais 
robusta e de um mundo mais justo, que respeita as diferentes 
existências, e necessidades, de forma equilibrada. Entende-
mos que a prática de um feminismo passa necessariamente 
pela luta contra as estruturas de opressão que alicerçam nos-
sa sociedade, ou seja, pelas lutas antirracista, anticapitalista, 
decolonial e antiLGBTfóbica. 
 
Não há uma resposta definitiva do que devemos fazer para 
mudar esse quadro. Com certeza vamos precisar de uma di-
versidade de ações. Mulheres em posições de liderança (e ali-
nhadas com a luta pela equidade) podem tomar ações mais 
enérgicas exigindo representatividade; outras em condições 
mais delicadas vão precisar de apoio da comunidade para 
exigir seus direitos. Porém, essas ações serão de pouca serven-
tia se não lutarmos por uma mudança estrutural da socieda-
de, contra a destruição da natureza, o capitalismo predatório, 
o patriarcado e o racismo. É urgente a necessidade de trata-
mento da cegueira dos homens [brancos]. •
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Você senta na beira do mar
Entre pensamentos rápidos
As ondas lembram a cada segundo 
A vida é agora
Todo instante é uma arrebentação
Nascem de uma brisa ou de um tufão
Umas ondas viajam mais
Se refazendo por aí
Outras vêm em sua direção
Como um trem sem freio
Refazem a todo instante à beira da praia 
E você

Recife, 10 de dezembro de 2021
Matthews Rocha



Luanna Zambelli
Mineira, de raízes voadoras, oceanógrafa pela UFSC, itinerante e apaixonada por 
viver! Curiosa e indagadora, na oceanografia me instiga a interdisciplinaridade entre 
a Natureza e as relações sócio-espaciais. Acredito na força da conservação da 
fauna e da flora e na manutenção da saúde serviços ecossistêmicos. Sou aprendiz 
e amadora de saberes que tangenciam os conhecimentos ecológicos tradicionais. 
Participei de diversos diálogos e encontros regionais, nacionais e latino-americanos a 
respeito da zona costeira e do ambiente marinho. Atuei como representante discen-
te no colegiado do curso de graduação; pesquisadora no Laboratório de Ocea-

nografia Costeira (LOC); integrante do Laboratório de Gestão Costeira Integrada (LAGECI); participação 
na elaboração e execução do projeto Guardiões do Mar - Sea Shepeard; co-fundadora da Coletânea 
LaMer, além de cooperante no projeto a_Ponte.

Matthews Rocha
Um apaixonado pela vida, cria da região de Recife, Pernambuco. Atualmente estu-
do oceanologia na Universidade Federal do Rio Grande, onde faço parte do CALO 
(Centro Acadêmico Livre de Oceanologia), do Laboratório Interdisciplinar MARéSS 
(Mapeamento em Ambientes, Resistência, Sociedade e Solidariedade) e do projeto 
de extensão Fênix no âmbito do Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico 
e Superior. Fui membro da 35ª e 36ª Operação Antártica Brasileira, intercambista pelo 
programa Brasil-Colômbia e guarda-parque voluntário no Parque Nacional Natural 

Corales de Profundid (Colômbia). Tenho trabalhado com contaminação ambiental, ecologia de estuários, 
educação popular e mais recentemente com gestão ambiental pública, com bastante interesse em eco-
logia política e justiça ambiental.

Paulo Horta
Paulo A. Horta  possui Graduação em Biologia e Pós Graduação Botânica pela 
Universidade de São Paulo, onde concluiu seu doutorado em 2000. Complemen-
tou sua formação com atuação como professor visitante na University of Plymouth, 
Reino Unido, e Centro de Ciências do Mar, Portugal, onde aprofundou seus estudos 
em ecologia marinha considerando os impactos socioambientais das mudanças do 
clima e da poluição relacionados ao Capitaloceno. Hoje é professor associado da 
Universidade Federal de Santa Catarina onde além de atuar em diferentes progra-

mas de graduação e pós graduação trabalha para que os conhecimentos acadêmicos sejam transferidos 
para a sociedade para a construção de um planeta mais justo e sustentável.

Bárbara Zambelli
Bárbara é eng. geóloga pela UFOP e atualmente mestranda em Gestão de Águas 
Subterrâneas pela TU Freiberg (Alemanha). É co-fundadora d’a_Ponte. Como comu-
nicadora científica, ministra palestras, escreve para blogs e hospeda um podcast so-
bre acesso à educação (Bolsa Perrengue). Em 2020, passou a integrar a Comissão de 
Geoética da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) e o Early Career Scientist Team, 
da Associação Internacional para Promoção de Geoética (IAPG).

Alessandra Fonseca
Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, Mestre em 
Ciências (UFPR) e Doutora em Oceanografia Química e Geológica (IO-USP). Professo-
ra Associada da Universidade Federal de Santa Catarina, na Coordenadoria Especial 
em Oceanografia, pesquisadora na área de Educação Ambiental Marinho Costeira, 
Poluição e Biogeoquímica Marinha. Traz Paulo Freire como referência e inspiração 
para o esperançar. Mãe de duas mulheres. 
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equipe de elaboração
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Gabriel Noronha
Gabriel Teles Noronha é técnico em meio ambiente pelo CEFET/MG e geógrafo for-
mado pela UFMG com graduação sanduíche pela Trinity College Dublin, Irlanda. Sua 
pesquisa de iniciação científica envolvendo coleta de dados pluviométricos no mu-
nicípio de Belo Horizonte rendeu menção honrosa durante a graduação e o perene 
interesse por climatologia o conduziu até este presente artigo. Foi educador ambien-
tal no CEA-PROPAM entre os anos de 2013 e 2018, onde atendeu diariamente público 
escolar de toda região metropolitana, elaborou o Projeto Catalogador de Nascentes 
da Bacia da Pampulha, que por sua vez culminou com a monografia intitulada Bacia Hidrográfica da 
Pampulha e a Urbanização: das nascentes à represa. Atualmente participa de projetos de educação e 
consultoria ambiental no Quadrilátero aqui-Ferrífero/MG.

Juliana Leonel
Mulher, mãe do Ian, oceanóloga, professora/pesquisadora/extensionista na UFSC 
onde coordena o LaPoGeo-Mar e o UFSC Sem Plástico, divulgadora científica no Ba-
te-Papo com Netuno - não necessariamente nessa ordem. Gosto de fazer (e comer) 
comida cheirosa e saborosa, ler um bom livro, caminhar no mato e tomar banho de 
mar (ou de cachoeira).

Daniel Grimoni
Daniel Grimoni é poeta, estudante de Letras na UNIRIO e professor de Linguagens no 
pré-vestibular social Leonhard Euler. É autor de Todo (o) corpo agora (2019), livro de 
poesia. Faz parte da equipe editorial da Revista Tropel, ligada à escola de Letras da 
UNIRIO, que propõe atravessamentos entre educação e linguagens. Estuda questões 
ligadas às relações entre arte, educação e ecologia. 

Adriana Lippi
Oceanógrafa pela USP, web designer, gestora de projetos e comunicadora. Crio 
conteúdos para divulgação científica das Ciências Marinhas e Emergência Climática 
no Twitter (@drilippi) e Instagram (@dri.lippi). Levo junto comigo as experiências de 
participação em fóruns de políticas públicas ambientais e atuação no terceiro setor. 
No YouTube (youtube.com/c/drilippi) convido mulheres e pessoas negras e não-
-brancas para falarem sobre sua pesquisa. Na Espraiada escrevo sobre os mesmos 
assuntos e também sobre algumas aleatoriedades.

Talita Gantus
Talita é Geóloga pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestra em Geociências 
pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é doutoranda pela Unicamp, na 
linha Política e Gestão dos Recursos Naturais, no Instiuto de Geociências. Co-funda-
dora d’a_Ponte. Integra o Grupo de Pesquisa e Ação em Conflitos, Riscos e Impactos 
Associados a Barragens (CRIAB/Unicamp), atuando no eixo ‘Educação & Socieda-
de’. Professora de geografia no Curso Popular Lélia Gonzalez. Desenvolveu traba-
lhos de caráter extensionista pelo Grupo de Estudos em Geotecnia (GEGEO/UFPR), 

atuando em práticas pedagógicas e educativas nas temáticas de riscos em áreas urbanas. Articuladora 
no Fórum Popular da Natureza. Entusiasta da poesia e da linguagem, acredita que pedagogia crítica e 
comunicação, combinadas, são importantes ferramentas de mobilização antiestruturas de opressão.



Construiremos, a partir daqui, uma educação para a sustentabilidade so-
cioambiental. Uma educação para outro mundo possível. Faremos com que
as ações aqui propostas promovam uma reflexão, por parte da sociedade ci-
vil, das universidades, do poder públi co e do setor privado, sobre seu papel 
nessa construção.

Seremos a bússola que aponta para
esse novo mundo possível!

Entendemos que a conscientização socioambiental não é um resultado 
imediato da aquisição de conhecimento sobre os processos naturais. É, 
na verdade, uma reflexão filosófica e política, carregad a de escolhas 
históricas que resultam na busca de uma socie dade sustentável.

Buscamos, por meio da valorização de saberes locais, pro mover debates 
produtivos e costurar redes. Disponibilizamos ferramen tas, conhecimen-
tos e metodologias para a participação e o envolvimento das pessoas em 
suas realidades locais, como cidadãs e cidadãos conscientes do meio que 
nos cerca.

Temos como práxis pedagógica uma relação dialética, recíproca e horizon-
tal. A educação como forma de ação concreta no mundo, feita por sujeitos 
concretos, a partir de uma reflexão sobre uma reali dade visando transfor -
má-la.

Somos uma organização 
não-governamental focada
na produção e divulgação d e
conteúdo geocientífi co crítico.
Nos apresentamos a vocês por 
meio de uma plataforma 
colaborativa que 
tem como principal 
objetivo construir  
pontes. desejamos 
atuar na mediação 
de conflitos prove-
nientes da gestão do 
espaço e do manejo 
dos recursos naturais, 
mitigando, por meio de  
ações de fato estruturais,  
os impactos socioambientais 
resultantes desses processos .

Sobre a_Ponte

colagem:
Milena Magoga
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