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Resumo:O artigo tem como objetivo verificar como se revelam as percepções dos alunos de ensino
fundamental de duas escolas em relação ao bioma Manguezal existente no município de Vitória ES,
contemplando a questão da educação ambiental e responsabilidade social. Trata-se de uma pesquisa
exploratória com análise qualitativa envolvendo uma investigação bibliográfica e um estudo de campo
com a participação dos atores contemplados na amostra: alunos do sexto ano do Colégio Salesiano de
Jardim Camburi e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Vercenilio da Silva Pascoal. Os
resultados mostraram que os alunos do Colégio Salesiano processaram informações sobre o Manguezal,
mesmo residindo a alguns quilômetros do local e reconhecem a importância e valorização deste bioma.
Por outro lado s alunos da escola municipal residem nas proximidades e retém conhecimentos que
sinalizam uma identidade com a realidade local, pois muitos sobrevivem de atividades econômicas
ligadas a esta região, como a cata do caranguejo, do siri e da pesca, porém reconhecem que este bioma
apresenta significativos sinais de degradação, oriundos da ação antrópica. 
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1. INTRODUÇÃO 

O espaço geográfico na condição de representar a base para as atividades de produção e 
representação humana, com suas diferentes culturas, proporciona uma rede de relações que 
reflete vários saberes e ações.  
Desta forma, favorecer a compreensão das inúmeras relações mantidas pelas sociedades com a 
natureza e entre si mesmas, para o educando perceber que o espaço geográfico tem forma e 
conteúdo transformados historicamente. 
Significa assim favorecer a compreensão deste espaço (PRIMO E MONTENEGRO, 2009), 
justificando assim a relevância dessa pesquisa a nível pedagógico bem como para a 
comunidade em geral. 
A baía de Vitória é uma região de extrema importância sócio-econômica no Estado do Espírito 
Santo. A forte degradação ambiental dos manguezais é fato marcante na história da baía sendo 
promovida pela ocupação populacional  em  seu  entorno,  aterros,  implantação  de indústrias 
e atividades portuárias. Este fato pode ser confirmado por Carmo et al (1995) que constataram  
que  a  cidade  de  Vitória  teve  sua  área  física  aumentada  através  de  sucessivos aterros de 
mangues e praias. Hoje compreende-se a relevância deste ecossistema  e  a necessidade  de  
protegê-lo,  fazendo-se  necessário  um  monitoramento  intensivo  e  manejo apropriado deste 
recurso; logo, adquirir informação é crucial para o monitoramento do estado de  conservação  
do  manguezal,  para  o  desenvolvimento  de  políticas  e,  posterior implementação de 
programas de conservação (ALMEIDA ET AL 2007). 
Ao refletir sobre as diferentes redes que se tecem, diversos questionamentos vão sendo 
externalizados, principalmente quando se discute a respeito das mudanças que agridem e 
transformam os sistemas naturais, resultando em problemas ambientais que se desenrolam ao 
longo dos tempos. Portanto, a questão da educação ambiental permeia as nossas linhas de 
pesquisa e é objeto de estudo desse artigo.  
Assim, apresenta-se a seguinte proposta de investigação:  
Em relação à importância do Bioma Manguezal, as percepções apresentadas pelos alunos das 
duas escolas, uma localizada a nordeste de Vitória, a outra a noroeste, onde está localizado o 
bioma, se aproximam ou se distanciam?   
Assim, contemplando a questão da educação ambiental, o artigo tem como objetivo geral 
verificar como se processam as percepções dos alunos em relação ao Bioma Manguezal do 
município de Vitória, sua importância, benefícios e conhecimentos a respeito da flora e da 
fauna. 
Ao mesmo tempo, analisar as observações destes alunos em relação ao bioma, contrapondo 
com as colocações dos alunos do 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Professor Vercenílio da Silva Pascoal (rede pública), como já informado, localizada ao lado 
deste bioma, onde são realizadas várias inferências, contempladas no Plano de Ação da escola. 
Considerando os critérios de pesquisa conforme Vergara (2004), este assunto necessita de um 
estudo aprofundado que seja realizado no âmbito metodológico.  
Essa pesquisa é classificada como exploratória envolvendo um trabalho investigativo e um 
participante.  
Segundo Gil (2004, p. 47) a pesquisa exploratória [...] tem como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-los mais explícito ou a construir hipóteses. 



  

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou 
descoberta de intuições. 
Procura-se expor os resultados obtidos por meio de um estudo de caso envolvendo um 
trabalho realizado em Vitória, a respeito do bioma Manguezal pelos alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Salesiano de Jardim Camburi (rede privada), onde o estudo do 
bioma é pontuado em um projeto intitulado “Nosso Espaço no Mundo, Preservando para um 
Mundo Melhor”. 
Segundo Vergara (2004, p. 49), o estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, 
entendidas essas como pessoa, família, produto, empresa, órgão público, comunidade, ou 
mesmo país. Tem caráter de profundidade e detalhamento e pode ou não ser realizado no 
campo.  
A amostra contemplou cerca de sessenta alunos das duas escolas pesquisadas e o instrumento 
de coleta foi o questionário em uma visita realizada ao bioma manguezal. 
Assim os dados agrupados serão analisados de forma qualitativa. 
Segundo Marconi e Lakatos (2008), o método qualitativo importa-se em observar e interpretar 
os fatos mais profundos, relatando a complexidade do comportamento humano. Isso 
proporciona o estudo minucioso sobre as investigações, hábitos, atitudes e tendências de 
comportamento.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Quando se fala em ciência, meio ambiente e educação, recorre-se à reflexão ao estudo à 
pesquisa às investigações a todo um processo histórico e a uma série de meios naturais ou 
artificializados da chamada biosfera, onde o ser humano se apropria e explora, ou seja, às 
ações antrópicas que permeiam todo esse processo, fundamental para a sua sobrevivência. 
Nessa seção será abordada a questão da educação ambiental, uma caracterização da área de 
estudo, os manguezais e por ultimo faremos um breve relato acerca da educação ambiental e 
responsabilidade social, educando para compreender.

2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Exigências ligadas às necessidades humanas em diferentes âmbitos de análise fazem parte da 
chamada lei da sobrevivência. Nota-se que o cuidado com a natureza passa meramente pela 
necessidade de proteger os recursos naturais, fugindo a um estudo mais concernente com a 
preservação da vida e das diferentes manifestações culturais que a permeiam.
Dessa discussão, inegavelmente, o fator cultural precisa ser pontuado como um verdadeiro 
eixo entre as relações com o meio ambiente e sua degradação. 
De acordo com Branco (1999) no que tange à Educação Ambiental, algumas restrições são 
relevantes ao propalado conceito de Educação Ambiental, pois este discorda da possibilidade e 
da funcionalidade de uma educação “direcionada”. 
A educação é um processo de indução de padrões éticos indispensáveis ao preparo para a vida 
em sociedade (ou para o “exercício da cidadania”), por conseguinte, ela não pode ser 
fragmentada em “educação ambiental”, “educação criminal”, “educação cívica”, etc., como se 
existisse uma moral ambiental, outra de respeito à propriedade, de respeito à vida humana e 
assim por diante (BRANCO (1999).



  

Outros autores como Marcondes e Soares (1991), destacam que Educação Ambiental é o 
desenvolvimento da capacidade intelectual do ser humano no tocante aos assuntos ecológicos, 
visando à sua participação na preservação do ambiente. 
Assim, aliado ao exercício da cidadania, a relevância do Educação Ambiental se torna uma 
possibilidade de transformação de valores e práticas, no sentido de atingir cada vez mais a 
sociedade humana.  

É importante salientar, que as práticas necessitam fugir aos padrões estabelecidos pela mídia 
como programas transmitidos pelos canais de comunicação, recursos visuais, ou mesmo a 
campanhas pela reciclagem que em muitas ocasiões acontecem de forma virtual.
Neste sentido, Branco (1999) explica que somente no momento em que a pessoa, desde 
criança, em seu processo de preparação para o exercício da cidadania não mais perceber a 
diferença de grau entre roubar, matar, ou agredir o ambiente, isto é, os diferentes preceitos 
éticos indispensáveis à vida em sociedade, é que realmente ela estará adquirindo uma 
consciência ambiental. 
Pedrini (1997) corrobora com esse pensamento ao afirmar que “cada cidadão deveria buscar a 
transformação da realidade perversa a que possa estar submetido, tanto o ambiente natural 
(sem o homem) como o meio social humanizado (sem a natureza não humanizada), pois este 
não sobrevive sem aquele.” 
Acompanhar in loco o ambiente de vivência através do desenvolvimento de projetos 
educativos, estabelecer relações de pertencimento, de valorização das culturas locais como 
uma busca pela identidade, evidencia  a idéia da compreensão dos diferentes componentes da 
natureza.  
Deve ser uma das principais metas do educador/professor quando este se refere ao meio 
ambiente. A leitura desse espaço é fundamental, aliada à observação em diferentes contextos e 
abordagens.  
O entendimento das contradições sócio-ambientais passa pela observação, experimentação e 
discussões propostas para a busca de práticas que assegurem a garantia da manutenção dos 
recursos naturais de forma consciente e planejada.  
Segundo Pedrini (1997) deve-se “buscar, portanto, conceber um mundo viável para esta e as 
próximas gerações, sendo partícipes esclarecidos da construção e do presente e futuro”.
Estas práticas, evidentemente devem estar apontadas para os espaços locais, municipais, 
estaduais, nacionais e internacionais. 
Medina e Santos (1999) colocam que estas práticas ao mesmo tempo estimulam a 
compreensão da importância do papel das intervenções humanas individuais e coletivas na 
definição e execução de alternativas de desenvolvimento sustentável e viabilizam trabalhar com 
os valores éticos em relação às responsabilidades sociais do exercício da cidadania 
efetivamente democrática. 
Diagnosticou-se durante o trabalho, uma latente necessidade de um estudo ainda mais 
sistematizado envolvendo diferentes atores da sociedade no sentido de buscar uma rede de 
informações coletivas, visando buscar uma conscientização ambiental e uma maior valorização 
das áreas naturais e culturais. 
 
 
 



  

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Vitória é cercado pela Baía de Vitória, uma ilha de tipo fluviomarinho. Além 
da ilha principal, Vitória, fazem parte do município outras 34 ilhas (algumas a mais de 1100 
km da costa) e uma porção continental, perfazendo um total de 93,381 km².  
Originalmente eram 50 ilhas, muitas das quais foram agregadas por meio de aterro à ilha 
maior. Entre as 34 atuais ilhas, está a Ilha do Lameirão, uma Estação Ecológica Municipal 
lugar denominada de Baía Noroeste.
Constituída de um manguezal que serve como berçário para diferentes espécies marinhas, essa 
imensa área verde  garante o sustento de diferentes atores envolvidos no seu entorno. 
O local é muito procurado por estudiosos, turistas, que a percorrem utilizando diferentes vias, 
adentrando para o interior do manguezal. Ai residem parte da população de baixa renda, em 
áreas de invasão, muitas ainda não legalizadas.  
Há inclusive um bairro cujo nome Resistência, representa a luta dos primeiros habitantes que 
ali chegaram, para se estabelecerem. O Manguezal da Ilha do Lameirão é considerado um dos 
maiores manguezais localizados em área urbana do mundo (PMV, 2011). 

2.2.1 MANGUEZAIS 

Comumente chamados de mangues, os manguezais constituem em biomas costeiros, 
localizados em faixas de transição entre águas doces e salgadas, cujo clima Tropical ou 
Subtropical representam condições básicas para a sua existência.
Possuindo água salobra, os manguezais se estendem por áreas de desembocaduras de rios em 
mares e oceanos, estando adentrando por baías, enseadas e outras reentrâncias costeiras. Estão 
sujeitos ao mecanismo das marés. 
As espécies vegetais destes espaços adquirem características peculiares, devido aos diferentes 
sedimentos presentes nestes biomas. 

Os manguezais são reconhecidos como ecossistemas-chave, sendo considerados verdadeiros 
celeiros biológicos, abrigando espécies típicas desses sistemas ou aquelas que passam, pelo 
menos, uma parte do ciclo de vida, podendo ainda ser tratados como recurso renovável finito, 
quando se considera a sua produção  natural,  ou  como  um  recurso  não  renovável,  quando 
substituídos por aterros, lixões, empreendimentos imobiliários ou distritos industriais (Maciel, 
1991 apud ALMEIDA ET AL 2007).  

O ecossistema de manguezal é considerado área de preservação permanente (Lei Federal nº. 
4.771, 15/09/65) e reserva biológica, “em toda  a  sua  extensão”  (Resolução CONAMA, n° 
004, 18/09/85).   
De acordo com Novelli et al (2001) o sedimento pode ser de origem autóctone ou alóctone. O 
sedimento de origem autóctone é formado por restos de folhas, galhos e animais que vivem no 
interior dos manguezais. É conhecido como turfa. O sedimento de origem alóctone é formado 
por areias finas de origem marinha, argila de origem terrestre ou silte – Pequenas partículas de 
minerais diversos com tamanhos menores que 0,062 mm, trazidas por ondas, ventos, correntes 
litorâneas ou fluxos de rios. 
Segundo a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV, 2011) a área do Manguezal recebe ações de 
proteção e recuperação, que incluem a Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão, o 
Parque Natural Municipal Dom Luis Gonzaga Fernandes (Baía Noroeste) e as áreas 
remanescentes de manguezal (UFES Ilha do Campinho e algumas franjas da orla). 



  

Vitória possui aproximadamente 11km² de área de manguezal, ecossistema estuarino, que se 
desenvolve no encontro das águas dos rios com o mar, nas regiões tropicais e subtropicais do 
planeta. 
O manguezal é muito importante para o equilíbrio ecológico por ser um local favorável ao 
desenvolvimento de diversas espécies da fauna, incluindo espécies residentes, semi-residentes e 
visitantes que utilizam o ecossistema como local de refúgio, reprodução e desenvolvimento 
dos filhotes até a idade juvenil, quando migram para o mar, retornando na fase adulta em 
épocas de reprodução. Por isso, é considerado o berçário do mar.  
O manguezal possui também uma rica flora, permanentemente verde, que fornece matéria 
orgânica para alimentar a extensa cadeia alimentar estuarina, costeira e marinha.
O manguezal também é importante pelos recursos naturais que produz e que serve de sustento 
a famílias de pescadores e catadores de crustáceos (caranguejo, siri e camarão) e de moluscos 
(mexilhão e ostra). Esses produtos são também a essência da gastronomia capixaba, em pratos 
como a moqueca e a torta, famosos em todo o Brasil.  
Do manguezal também é extraído o tanino, retirado da casca de uma de suas espécies, o 
mangue vermelho (Rhizophora mangle L.), e utilizado na confecção das panelas de barro, um 
dos orgulhos da cultura local. 
Economicamente falando, o manguezal produz espécies comerciais importantes para o setor 
pesqueiro e por sua produção de biomassa (matéria orgânica) que, por meio das marés, é 
levada à região costeira e à marinha, dando suporte para a cadeia alimentar das regiões 
litorâneas. 
Devido à importância ambiental, social, cultural e econômica do manguezal, a Prefeitura de 
Vitória realiza diversas ações de proteção e recuperação desse ecossistema,  
As ações contemplam o plantio de mudas de plantas de mangue, o repovoamento do 
manguezal com larvas de caranguejo-uçá, a sensibilização e a fiscalização nos períodos de 
defeso e de andada dessa espécie, ações contínuas e processuais de educação ambiental ao 
longo de todo o ano, bem como benefício financeiro aos catadores de caranguejo nos períodos 
de proibição da cata.  
Assim a Prefeitura contribui não só para a preservação do meio ambiente, como também para a 
sobrevivência de famílias cuja subsistência depende direta ou indiretamente do manguezal, 
fundamental para a existência de grande parte de espécies de crustáceos e peixes explorados 
economicamente.  
Abaixo uma visão aérea do arquipélago de Vitória (Google Imagens), capital do Estado do 
Espírito Santo, destacando a Estação Ecológica da Ilha do Lameirão ao centro da figura.



  

Figura I: Arquipélago de Vitória 

2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL: EDUCANDO PARA 

COMPREENDER 

O conhecimento é o ato cognitivo de entender para transformar a si e ao mundo em que se 
está, onde os significados e novos significados vão se formando, na medida em que relações 
são estabelecidas entre os diversos fatos ou diversas idéias e os diferentes atores. 
 Desenvolver o conhecimento implica em buscar uma rede de significados no âmbito da 
aprendizagem.  O ensino da educação ambiental e da responsabilidade social exercem um papel 
fundamental neste contexto, pois ao analisar o espaço leva o aluno a compreender como este 
se formou como se relaciona, se interage e como ele poderá interferir neste espaço, visando à 
garantia da sua qualidade para as futuras gerações. 
Romper com práticas engessadas, lineares ou mesmo rígidas, constitui papel fundamental da 
escola. Oferecer oportunidades de ações que favoreçam a compreensão dos fenômenos 
significa preparar o cidadão não somente para o caminho acadêmico, mas principalmente para 
a sua formação integral enquanto cidadão.
O Projeto “Nosso Espaço no Mundo, Preservando para um Mundo Melhor”, desenvolvido no 
Colégio Salesiano de Jardim Camburi, através de suas atividades de pesquisa e de visita 
monitorada, de cunho transdisciplinar, vem possibilitar aos alunos a formação crítica e 
consciente acerca de assuntos sociais, políticos, históricos e ambientais, passando pelos 
diversos campos do conhecimento.  
No decorrer do trabalho, os alunos pesquisam a respeito da História do município de Vitória 
ES, das lendas e mitos, dos órgãos responsáveis pela preservação histórica e ambiental, 
analisam cartas geográficas, imagens, estudam sobre a economia local, produzem textos 
concernentes com as propostas do projeto municipal.  
Uma visita monitorada ao entorno da Ilha de Vitória, com o enfoque voltado para fatores 
históricos e ambientais, constitui um momento pontuado do projeto, onde o aluno observa e 
faz inferências no âmbito de sua pesquisa.



  

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Vercenílio da Silva Pascoal, foi 
desenvolvido um trabalho intitulado Projeto Espaço Ecossistemas Costeiros, e sob a 
orientação de duas professoras, uma de Geografia e uma de Ciências, os alunos apreciaram as 
diferentes dinâmicas sobre os pontos turísticos de Vitória, bem como a conscientização da 
importância da conservação e preservação dos ecossistemas costeiros do município.

3. ANÁLISE DE DADOS 

Os alunos realizaram inferências e observações da paisagem com uma visita in loco e 
posteriormente responderam a uma entrevista a respeito da temática.
Ao serem perguntados a respeito da importância econômica e dos benefícios oriundos do 
Manguezal para a população do entorno da ilha de Vitória, os participantes em sua maioria, 
responderam que ele é muito importante para a cata do caranguejo e para a pescaria, 
evidenciando que o bioma apresenta uma fonte de alimento e sobrevivência para o ser humano, 
que dele se aproveita muitas coisas, que a vista é linda, que ele faz parte de nossa História, e 
que é um berçário de vida. 
Perguntados sobre se conhecem animais presentes no bioma manguezal, os alunos das duas 
escolas apontaram o caranguejo e os peixes como as espécies destaque. Os alunos da escola 
pública incluíram também o siri em suas respostas, confirmando parcialmente a PMV (2011) 
que aponta para uma maior biodiversidade no bioma manguezal que inclui moluscos como o 
mexilhão e ostra, ricos para a gastronomia capixaba.
Entretanto, quando questionados sobre os problemas enfrentados pela degradação do bioma, 
os alunos não negam os problemas enfrentados na atualidade, confirmando teorias apontadas 
por Sariego (2001), ou seja, que estes têm sofrido desmatamentos e aterros, para instalação de 
projetos imobiliários, o que aumenta as inundações dos rios, o assoreamento dos portos e 
marinas, bem como diminui a produção da pesca costeira e leva à extinção de várias espécies. 
Além disso, outro problema ambiental e de responsabilidade social percebido pelos alunos da 
escola particular é que os manguezais são utilizados como depósito de lixo e despejo de 
esgoto, causando grande indignação.  
Em relação aos aspectos da flora e da fauna do bioma, os respondentes foram unânimes em 
listar caranguejos, peixes, garças, macacos, sururus, guaiamus e árvores de raízes aéreas, 
qualificando-as inclusive quanto à necessidade de oxigenação pelo formato que apresentam, 
sendo necessárias ações de conservação como as implementadas pela Prefeitura Municipal de 
Vitória (PMV). 

4. CONCLUSÃO 

Tecer conclusões acerca da pesquisa realizada a respeito das visões dos sujeitos envolvidos 
nessa pesquisa inegavelmente nos leva a recorrer a Freire (2008) educador, teórico 
considerado como um dos precursores na atuação com a educação emancipatória, que assume 
a ideia de que nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando 
em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, 
igualmente sujeito do processo.  
A proposta de investigação desse artigo que foi as percepções apresentadas pelos alunos das 
duas escolas em a relação à importância do Manguezal, uma localizada a nordeste de Vitória, a 
outra a noroeste, onde está localizado o bioma, se aproximam ou se distanciam, e também o 
objetivo geral que foi verificar como se processam as percepções dos alunos em relação ao 
Manguezal do município de Vitória, sua importância, benefícios e conhecimentos a respeito da 



  

flora e da fauna foram alcançados pois foi possível através da pesquisa perceber como se 
processa esses olhares. 
Isso porque os alunos entrevistados nos revelaram concepções próximas. É de se considerar 
que, mesmo residindo em áreas mais distantes com condições sócio-econômicas mais 
privilegiadas, ou residindo nas vizinhanças do Manguezal e apresentando condições sócio-
econômicas menos privilegiadas, os alunos possuem visões que se aproximam. 

Foi possível perceber também através desse artigo que a comunidade do entorno da Ilha de 
Vitória depende muito da biodiversidade do bioma manguezal para sua sobrevivência. Torna-
se imprescindível que exista uma maior conscientização para a questão ambiental do bioma 
manguezal que é muito agredido pela poluição urbana. 
Pelas analises realizadas, a pesquisa apontou para a necessidade de outros estudos e 
discussões, nos levando a crer que o interesse deste trabalho inegavelmente não se limita a tirar 
conclusões, mas abrir um leque de possibilidades, pois como afirma Freire (2008), uma das 
significantes vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado capazes de ir mais além de 
seus condicionantes, a educação sempre está em processo. Neste sentido, sugere-se que outras 
pesquisas sejam realizadas para compreender o que leva os atores residentes no espaço 
geográfico do bioma manguezal a conviverem com toda espécie de poluição e agressão ao 
meio ambiente em que muitos retiram o seu sustento. 
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