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Resumo 

O presente estudo aborda o desenvolvimento de uma sessão temática para os discentes 

da disciplina Educação ambiental aplicada à oceanografia, da Faculdade de Oceanografia da 

Universidade Federal do Pará (FAOC / UFPA). O objetivo da atividade é estimular o 

empreendedorismo na graduação em Oceanografia como alternativa para atuação no mercado 

de trabalho. 

Atualmente, o mercado de trabalho nas diversas áreas da oceanografia encontra-se 

restrito para boa parte dos egressos do curso. As principais oportunidades de trabalho estão 

ligadas ao setor público e privado, que não comportam a demanda de profissionais, gerando 

um excesso de oceanógrafos qualificados desempregados ou subempregrados. 

Em 2017, a UNESCO-ONU, declarou período de 2021 a 2031 como a Década da 

Oceanografia, para ampliar a cooperação internacional em pesquisa e promover a preservação 

dos oceanos e a gestão dos recursos naturais de zonas costeiras. Fica evidente a necessidade 

participação em atividades ligadas ao empreendedorismo como forma de criar oportunidades 

em um mercado de trabalho tão restrito, mesmo diante da relevância da profissão. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um elemento intrínseco a vida humana, não somente por sua importância 

ligada à fisiologia, mas também se relaciona com o desenvolvimento tecnológico, social e 

econômico mundial (NASCIMENTO, T. et. al., 2016). Cerca de 70% da superfície do planeta 

Terra é coberta pelos oceanos (Lalli & Parsons, 1993). O litoral brasileiro por sua vez, 

apresenta 7.637 Km² de zona costeira que banham 17 estados. (EMBRAPA, 1996).  

Os oceanos são os maiores ecossistemas do planeta. Reguladores das mudanças e 

variações do sistema climático e são essenciais para atividades ligadas à economia, nutrição, 

saúde e bem estar humano e estoques de água e energia. A maior parte da população mundial 

vive em zonas costeiras, há uma relação direta entre crescimento populacional e os serviços 

ofertados pelos oceanos (ONU, 2017). 

Tendo em vista a necessidade da manutenção dos recursos hídricos como fator chave 

para a existência da espécie humana e suas relações sociais, a UNESCO declarou o período de 

2021 a 2031 como a Década da Oceanografia. O objetivo da instituição é ampliar a 

cooperação internacional em pesquisa para promover a preservação dos oceanos e a gestão 

dos recursos naturais de zonas costeiras (UNESCO, 2017).  

A oceanografia inclui todas as pesquisas e estudos relacionados aos oceanos: física, 

química, biológica, geológica, hidrográfica, saúde, ciências sociais e também engenharia. 

Pesquisas multidisciplinares que relacionam a humanidade aos oceanos. A oceanografia busca 

entender de forma complexa, multiescalar, social e ecológica os sistemas e serviços dos 

oceanos (ONU, 2007). 

Entretanto, mesmo diante da relevância da profissão de oceanógrafo, o mercado de 

trabalho no Brasil apresenta-se restrito e com poucas oportunidades para absorver os egressos 

do curso- hoje ofertado em 12 instituições de ensino superior. Embora haja poucos estudos 

sobre o potencial do mercado de trabalho para a oceanografia, existe uma tendência dos 

egressos do curso em exercerem atividades ligadas à área acadêmica, parte disso em função 

do viés cientifico do curso.  

Outra parcela dos profissionais é absorvida pelo setor público, aponta os estudos 

realizados pelo grupo de trabalho Mercado de Trabalho – criado pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul- FURG (ROCHA, 2016).  Ainda sobre a pesquisa realizada pelo Gt 

Mercado de Trabalho, observou-se a ampliação do numero de vagas para profissionais da 

oceanografia pelo setor privado, no período de 2001 à 2007.  
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No entanto trata-se de uma pequena parcela quando comparada ao número total de 

egressos de oceanografia. As oportunidades no mercado de trabalho para este setor estão 

ligadas ao monitoramento ambiental, geoprocessamento oceânico, maricultura, saneamento, 

preservação ambiental, gerenciamento de recursos naturais, entre outras áreas outras 

atividades que em sua maioria não estão ligadas ao empreendedorismo.  

Isto ocorre porque há uma forte tendência que os oceanógrafos atuem no mercado de 

trabalho como empregados e não como empregadores (KRUG, 2014). Gerando um cenário 

com poucos profissionais investindo em atividades empreendedoras. Mesmo com um campo 

de atuação tão vasto, há poucos oceanógrafos abrindo negócios próprios. 

A partir das vivências e relatos de discentes e oceanógrafos, revelou-se a necessidade de 

desenvolver ações que estimulem os alunos da Faculdade de Oceanografia da Universidade 

Federal do Pará-UFPA a participarem de atividades ligadas ao empreendedorismo em suas 

diferentes vertentes e também a criarem oportunidades em um mercado de trabalho tão 

restrito. 

O MERCADO DE TRABALHO PARA A COMUNIDADE DA FAOC 

A Faculdade de Oceanografia da Universidade Federal do Pará/FAOC-UFPA, criada 

em 2006, é a única da Região Norte. O Curso de Bacharelado em Oceanografia tem duração 

de quatro anos e funciona em período integral. 

Para embasar este estudo, um formulário eletrônico foi disponibilizado aos discentes e 

profissionais graduados em oceanografia pela FAOC-UFPA. O questionário foi respondido 

por 42 pessoas com diferentes níveis de formação na área de oceanografia: alunos de 

graduação, mestrado, doutorado e também oceanógrafos sem vínculo com programas de pós-

graduação. 

Entre os alunos de graduação, que representam 55,26% do total de respostas recebidas, 

apenas 4,76% exerce atividade profissional – estágio remunerado. Cerca de 50% atuam como 

voluntários em atividades ligadas a oceanografia, o que evidencia uma prática recorrente na 

FAOC-UFPA. É possível que a alta demanda de alunos por bolsas de iniciação cientifica, 

somada ao fato do curso ser em período integral, dificulte que os discentes busquem 

atividades com horários menos flexíveis longe da UFPA. O restante dos entrevistados não 

exerce nenhuma atividade profissional. 

Entre os profissionais formados pela FAOC-UFPA, 70,52% não atuam no mercado de 

trabalho por falta de oportunidade. São profissionais com graduação, mestrado e até 
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doutorado, integrando um cenário similar ao que já acontece em outras faculdades de 

oceanografia do Brasil: 

“Sem perspectiva por parte de seu principal empregador, os recém-

formados passaram a ingressar maciçamente em programas de pós-

graduação, gerando ao longo do período, elevado contingente de 

profissionais altamente qualificados, na sua grande maioria desempregados 

ou subempregados - vivendo de bolsas de pesquisa.” (Rocha et. Al, 2016) 

 

Solução para criar oportunidade no mercado de trabalho da oceanografia são as 

iniciativas ligadas ao empreendedorismo. A pesquisa realizada aponta que cerca de 70% do 

publico entrevistado tem vontade de empreender. No entanto, quando se trata de atividades 

ligadas ao empreendedorismo durante a graduação, 41,3% nunca tiveram ações ligadas ao 

tema. E apesar do interesse em empreender, pouco mais de 10% participaram como 

formuladores das atividades. O que mostra a semelhança com a atuação profissional, onde 

apenas 5,88% dos entrevistados atuam como empreendedores em atividades ligadas a 

oceanografia atualmente. 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: OCEANOGRAFIA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

EMPREENDEDORISMO. 

FIGURA 1 PERFIL DE DISCENTES E PROFISSIONAIS DA FAOC-UFPA 
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A oceanografia por seu caráter multidisciplinar permite a seus profissionais uma área 

de atuação diversificada. Para propor um espaço de reflexão e debate sobre mercado de 

trabalho para oceanógrafos foi desenvolvida uma sessão temática. 

A sessão foi direcionada aos discentes da disciplina de Educação Ambiental Aplicada 

A Oceanografia, ministrada pela professora Dra. Sury De Moura Monteiro, da Faculdade de 

Oceanografia da Universidade Federal do Pará. A dinâmica teve duração de 1h40mim, 

dividida em quatro partes e facilitada pelos monitores da disciplina, todos alunos formandos 

do curso de oceanografia, além da presença do representante de um startup com trabalho 

ligado área ambiental. 

Outra motivação para a escolha da temática foi a concepção de educação ambiental 

ainda muito ligada apenas a questão dos resíduos sólidos. Com a atividade, espera-se que os 

discentes da disciplina explorassem outras temáticas mais relacionadas com o gerenciamento 

costeiro, por exemplo, um ponto de vista mais contextualizado com oceanografia. 

 

“Educação é a base de tudo. Quando o assunto é meio ambiente, essa 

premissa não é diferente. A Educação Ambiental unida a ações eficientes de 

gestão ambiental e mecanismos regulatórios são importantes componentes 

para que se atinja uma rede eficiente de políticas públicas para a proteção e 

a conservação do meio ambiente” (GRUBER et. al. 2013). 

 

Para embasar as discursões, a atividade foi dividida em quatros eixos temáticos, 

relacionando educação ambiental e oceanografia: Comunicação; Terceiro Setor; 

Empreendedorismo Social; Negócios Sociais. Cada eixo temático foi apresentando por um 

monitor que ao longo da graduação desenvolveu trabalho na área. Além disso, a atividade 

contou com a participação do co-fundador da Start-up Madetch, iniciativa não vinculada a 

Faculdade de Oceanografia da UFPA.  

Eixo 1- Comunicação: 

Facilitado pela discente Jennifer Reis Brasil, o tema surgiu em virtude de seu trabalho 

desenvolvido no projeto EACINE, coordenado pela profa. Dra. Luiza Nakayama - UFPA. O 

projeto faz parte do Programa “Sala Verde Pororoca”. O programa dividido em cinco 

subprojetos que atuam com públicos de diferentes idades, desde alunos do ensino médio, até 

alunos do ensino superior.  
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O EACINE busca oportunizar uma reflexão sobre temas ligados a educação ambiental, 

para alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. O projeto faz uso da 

exibição de vídeos, provenientes da Mostra Nacional De Produção Audiovisual independente, 

organizado pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Os projetos de educação ambiental representa um principio importante para a 

Educação Ambiental que é a garantia da democratização das informações socioambientais.  

Especificamente no caso do projeto EACINE, não há vínculo financeiro relacionado. 

No entanto, a partir da metodologia do projeto é possível planejar uma iniciativa com 

metodologia semelhante a fim de gerar renda, porém agregando valor social em sua execução. 

Isto porque um projeto pode receber financiamento de fontes nacionais ou estrangeiras, 

públicas ou privadas e até mesmo incentivo fiscal (GRUBER et. al. 2013). 

O incentivo fiscal é oferecido à iniciativa privada pelo governo, sob a forma de 

dedução dos impostos, apresentando-se como beneficio social. Já as grandes instituições 

privadas disponibilizando anualmente linhas de financiamento para projetos. Os projetos 

associam as empresas um marketing positivo, agregando responsabilidade socioambiental a 

seu perfil. 

Eixo 2- Terceiro Setor: 

A segunda parte da sessão foi facilitada pela discente Camila de Magalhães 

Figueiredo, o tema surgiu em virtude de seu trabalho desenvolvido na ONG AME O 

TUCUNDUBA que tem como missão promover uma comunidade participativa e inclusiva, 

fortalecendo instrumentos inovadores de educação, sustentabilidade e protagonismo, 

buscando o equilíbrio social e ambiental na cidade de Belém 

A AME O TUCUNDUBA é um movimento idealizado por membros da comunidade, 

profissionais e estudantes de diversas áreas de conhecimento, dentre elas a oceanografia. 

Fundado em Junho de 2016 é resultado de oficinas realizadas no Bairro da Terra Firme 

durante o evento Rumo a Brasília, que integra a programação do 8º Fórum Mundial da Água. 

As iniciativas do terceiro setor apresentam-se como nichos de mercado bastante 

receptivos aos profissionais da oceanografia, devido ao forte viés que tem relacionado com o 

comprometimento desse profissional com o meio ambiente e o bem estar coletivo.  

“O terceiro setor visa atender aos interesses e necessidades de pessoas 

indeterminadas, ou à sociedade em geral, por exemplo, nas áreas de 

educação, saúde, meio ambiente, assistência social e cultura, sendo este seu 
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requisito indispensável para caracterizar uma associação como entidade de 

interesse social” (GRAZZIOLI, 2015). 

 

Eixo 3- Empreendedorismo Social: 

A terceira parte da sessão foi facilitada pela discente Bruna de Melo Santos, que 

apresentou o trabalho desenvolvido pelo projeto Cíclica do Time Enactus UFPA. O projeto 

tem por objetivo empoderar os catadores de duas associações de coleta seletiva da grande 

Belém. 

O time Enactus UFPA faz parte de uma rede global de universitários engajados em 

projetos de empreendedorismo social que potencializam comunidades por meio da ação 

empreendedora. As ações do Cíclica visam o aumento da qualidade de vida e renda por meio 

da ampliação dos pontos de coleta seletiva na cidade de Belém, qualificação profissional e 

ações de saúde e ergonomia. Outa vertente importante do projeto é a educação ambiental 

desenvolvida em escolas da região.  

No ultimo ano o projeto impactou diretamente cerca de 70 pessoas e indiretamente 

mais de 600 pessoas. Em uma região como Belém, pensar na logística dos resíduos sólidos é 

pensar na conservação dos recursos hídricos, já que a cidade possui inúmeros canais urbanos 

que servem como “lixões”. 

É comum aos times enactus que seus integrantes aprendam técnicas de gestão de 

pessoas, marketing, administração e gestão sustentável. Fazer parte de projetos de 

empreendedorismo social ainda na graduação permite aos universitários se capacitar 

profissionalmente e enriquecer um currículo por meio das experiências ligadas ao 

gerenciamento de projetos. Drayton (2006), um dos 

pioneiros neste campo, definiu os empreendedores sociais como indivíduos que atuam como  

agentes de mudança que desenvolvem novas soluções para os problemas sociais, 

implementam estas soluções em larga escala e contribuem para transformar a sociedade. 

Eixo 4- Negócios Sociais: 

Para apresentar a temática sobre negócios sociais, foi convidado o discente de 

Engenharia de Bioprocessos, Melcquizedeque Negrão, para compartilhar com os alunos a sua 

experiência como co-fundador da Start-up Madetech.  A iniciativa trabalha no 

desenvolvimento de uma madeira plástica feita a partir de garrafas pets recolhidas em um 

canal de maré na ilha de Cotijuba, localizada a cerca de 1 hora de barco, da capital paraense. 
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No último ano, a equipe participou de competições importantes na região. A Madetech 

foi premiada no desafio “Inove Mais”. A competição é organizada a cada dois anos pela 

UNIVERSITEC- Agência de Inovação Tecnológica da UFPA.  

Além disso, foram selecionados no “Desafio da ONU sobre o plástico marinho”. Essa 

temática foi bastante relevante para a sessão temática. Já que nenhum dos membros da startup 

tem relação com o curso de oceanografia, o que levou os alunos a refletirem e discutirem 

sobre o motivo pelo qual não estão inseridos em oportunidades tão importantes para a 

oceanografia. 

Neste momento da sessão, os discentes apontaram diversos motivos para essa lacuna. 

Entre os principais estão: a falta de referência de um case dentro da comunidade FAOC-

UFPA; a falta de divulgação das oportunidades; a falta de apoio da direção da faculdade.  

 

“Num mundo onde as inovações sociais têm desafios para serem 

financiadas, os negócios sociais – empreendimentos que combinam retorno 

financeiro com geração de impacto social, por meio de produtos e serviços 

que melhoram a qualidade de vida de comunidades de baixa renda, vêm 

atraindo atenção. Investidores privados, fundações familiares, family funds 

e mesmo organizações do terceiro setor” (ICE). 

 

Vale ressaltar que há várias abordagens e ferramentas para compreender a Educação 

Ambiental, trazendo consigo diferentes tomadas de ação. No caso de um negócio social, mais 

especificamente da Startup Madetech, ocorre uma associação entre a recuperação de 

ambientes degradados e o potencial econômico associado a atividade. O que pode ser tida 

como uma iniciativa interessante, uma vez que gera mais interesse da comunidade em 

participar das ações à medida que percebe um retorno financeiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade alcançou seu objetivo à medida que houve participação dos discentes da 

disciplina, levando-os a refletirem sobre outras oportunidades de atuação profissional na área 

de oceanografia. Vale ressaltar a importância de outras pesquisas ligadas ao tema e a inserção 

de atividades de empreendedorismo durante a graduação. 
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