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Apresentação

Este livro é representante do trabalho e esforço do coletivo docente de 
pesquisa “Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação e Sociedade – 
GEPES” que vem promovendo a articulação de abordagens críticas de ensino 
nas salas de aula da Educação Básica. Por meio deste exemplar da Coleção 
Animais em Versos e Aquarelas, elaborado e desenvolvido com delicadeza e 
sensibilidade pelas professoras Simone Costa e Valquíria Cordeiro, é oferecido 
mais um notável instrumento didático para o trabalho com as urgentes ques-
tões socioambientais desde a tenra idade. A fluidez e doçura dos versos e as 
encantadoras e belas ilustrações nos convidam a pensar as questões sociais, 
culturais e econômicas que colocam o meigo cavalo marinho, “O Camaleão do 
Mar”, em situação de vulnerabilidade. 

Com essa generosa contribuição, as professoras disponibilizam uma fer-
ramenta de formação crítica, possibilitando que outros docentes tenham a 
oportunidade de promover uma educação voltada à construção de uma cons-
ciência socioambiental já nas classes de alfabetização.
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Bem diferente
de outro peixinho
é o peixe
cavalo-marinho.

Possui olhos
de camaleões
que se movem
em todas as direções.

Hippocampus reidi
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Mudando de cor
como o camaleão
ele disfarça e
se esconde de montão. 

Isso ajuda muito 
na sua proteção,
pois o cavalo-marinho
é um mestre da camuflagem1.

Ele muda de cor rapidamente
para se esconder
dos predadores2 
do seu ambiente.

Hippocampus bargibanti
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Ele usa a cauda 
para se segurar 
e a boca 
para se alimentar. 

Pequenos moluscos3
ele vai sugando.
De vermes4 e crustáceos5
segue se alimentando.

Esse peixe é importante 
para a teia alimentar6. 
Controla muitas espécies 
que vivem no fundo do mar.

Hippocampus japapigu
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Os cavalos-marinhos
são pais diferentes.
O macho possui uma bolsa incubadora
na parte da frente do seu ventre.

Macho e fêmea se acasalam
e parecem até dançar.
A fêmea deposita os ovos
dentro da bolsa do seu par.

12

Hippocampus abdominallis
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Hippocampus abdominallis

O macho carrega 
os filhotes na barriga 
e, quando nascem, 
descobrem a vida. 

São trezentos filhotinhos
nadando por aí sozinhos.
Muitos não se tornarão adultos
porque servirão de alimento para outros 
seres vivos.



1716

Por serem tão delicados,
merecem nossa atenção.
Os nossos amigos estão 
correndo risco de extinção7

A causa é a poluição
e a pesca inconsequente.
Há também a destruição
do seu meio ambiente.
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É ameaçado também
por seu uso em simpatias8
pelo turismo desordenado, 
e pela produção de bijuterias.

É usado como amuleto9, 
como peça de decoração,
ou posto num aquário.
Que triste prisão! 
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Lugar de cavalo-marinho  
é no ambiente natural.
Vamos ajudar a salvar 
esse animal sensacional!

Devemos ter atitudes conscientes
e entender que todo ser vivo
é muito importante para o
equilíbrio do meio ambiente.
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Esse ser tão especial
também faz parte da cultura nacional.
Pois dá nome a um folguedo
nordestino tradicional.

Cavalo-marinho é um
 espetáculo de harmonia
que mistura dança,
música, teatro e poesia10.

Esse peixinho é nossa alegria!



2524

GLOSSÁRIO: 

1 Camuflagem – Estratégia de proteção ou caça utilizada por muitos animais, 
que se disfarçam no ambiente, impossibilitando que seu predador ou presa o 
identifique. 

2 Predador – Animal que precisa matar outro ser vivo (presa) para se alimentar.

3 Moluscos – Grupo de animais invertebrados de corpo mole que, geralmente, 
utilizam uma concha para proteção.

4 Verme – Animais invertebrados de corpo alongado, mole, sem membros (per-
nas ou braços), nem esqueleto interno.

5 Crustáceos – Grupo de invertebrados dotados de patas com partes conecta-
das e móveis e de uma carapaça externa dura e resistente. 

6 Teia Alimentar – Nome dado à relação entre várias cadeias alimentares diferen-
tes de um ecossistema. 

7 Extinção – Ocorre quando um ser vivo deixa de existir no meio ambiente. 

8 Simpatia – É o nome dado a rituais ou objetos, os quais acredita-se ter poder de 
cura ou de trazer sorte.

9 Amuleto – É um objeto usado para trazer sorte ou proteção contra algum mal.

10 Poesia – É formado por rimas ou versos, em que a pessoa que escreve de-
monstra seus sentimentos, ideias etc. A poesia é dividida em versos que, agrupa-
dos, recebem o nome de estrofes.



2726

REFERÊNCIAS: 

BARBOSA, Carla Beatriz; GALLO NETO, Hugo (Edição e Coord.). Cavalos-Marinho 
do Brasil: podem ir deixando o cavalinho no mar. Ubatuba, SP: ©Aquário de 
Ubatuba e SZB, 2018.

BELL, G. Pygmy Seahorse (Hippocampus bargibanti) camouflaged on coral, 
Indo-Pacific. 2019. 1 Fotografia. Disponível em: <https://www.naturepl.com/
stock-photo-hippocampus-bargibanti-nature-image00586790.html>.

GRILLO, Maria Ângela de Faria. Cavalo-marinho: um folguedo pernambucano. 
Revista Esboços, Florianópolis, v. 18, n. 26, p. 138-152, dez. 2011. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5581428/mod_resource/content/0/
Grilo_cavalo_marinho.pdf>.  Acesso em: 12 maio 2020.

LOURIE, Sara A. et al. A Guide to the Identification of Seahorses. Project Seahorse 
and TRAFFIC North America. Washington, D.C.: University of British Columbia and 
World Wildlife Fundation, 2004.

MOURA, Luciana Rabelo. A brincadeira do cavalo marinho e seus símbolos. 
2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado Interdisciplinar em Ciências 
Humanas) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Instituto de Ciências Humanas, 
Juiz de Fora, MG, 2016. Disponível em: <https://www.ufjf.br/bach/files/2016/10/
LUCIANA-RABELO-DE-MOURA-sda.pdf>. Acesso em 14 abr. 2020.

OSÓRIO, Frederico Moreira. Estudo populacional do cavalo-marinho 
hippocampus reidi ginsburg, 1933 (teleostei: syngnathidae) em dois estuários 
cearenses fortaleza. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciências Marinhas Tropicais) 
– Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais do Instituto de Ciências do Mar, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2008. Disponível em: <http://repositorio.
ufc.br/bitstream/riufc/1363/1/2008_dis_fmosorio.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2020.

SILVEIRA. Rosana Beatriz. Dinâmica populacional do cavalo-marinho 
hippocampus reidi no Manguezal de Maracaípe, Ipojuca, Pernambuco, Brasil. 
Tese (Doutorado em Zoologia) – Faculdade de Biociências, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2005. Disponível em: <https://
tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/290/1/383594.pdf>. Acesso em 25 jun. 2020.

_____. Registros de cavalos-marinhos (Syngnathidae: Hippocampus) ao longo 
da costa Brasileira. Oecologia Australis, Austrália, v. 15, n. 2, p. 316-325, Jun. 2011. 
DOI: http://dx.doi.org/10.4257/oeco.2011.1502.09. Disponível em: <https://www.
researchgate.net/publication/267247589_RegistRos_de_cavalos-maRinhos_
syngnathidae_Hippocampus_ao_longo_da_costa_BRasileiRa>. Acesso em: 20 
ago. 2020.

SMITH, R.  Hippocampus nalu. 2020. 1 Fotografia. Disponível em: <https://www.
nationalgeographic.co.uk/animals/2020/05/new-pygmy-seahorse-discovered-
first-of-its-kind-in-africa>.



28

Simone Marques Costa nasceu em 1975, no Rio 
de Janeiro. Graduada em licenciatura em Ciên-
cias Biológicas pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ). Professora dos Anos Ini-
ciais do Ensino Fundamental do Colégio Pedro 
II há mais de 20 anos.

Valquíria Cordeiro, mineira, radicada no Rio de 
Janeiro. Aquarelista apaixonada por animais e 
esportes. Procura retratar em sua arte suas 
paixões. Licenciada em Artes Visuais e mestra 
em Artes, pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ). Atualmente, professora de 
artes visuais do Colégio Pedro II.

Sobre as autoras


