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Conversas iniciais... 

 
 

O pescador ele é humilde, fica no dia a dia aí, para tentar manter uma 
família. Nós não temos salários como vocês. Eu queria saber, sobre todo 

esse esgoto que é jogado nos manguezais. (PESCADOR). 

 

 
 

O Projeto de Pesquisa, Ensino, Extensão e formação de educadores/as 

“Narradores da maré: geografias dos manguezais capixabas e formação de 

educadores/as”1, aposta nos movimentos possíveis entre os múltiplos saberes e fazeres 

                                                
1 O nome do Projeto “Narradores da Maré” foi inspirado no filme “Narradores de Javé”. Disponível em:  

http://www.cineclick.com.br/narradores-de-jave. Acesso em 05/março. 2015. O projeto de pesquisa 

“Narradores da Maré: Geografias dos manguezais capixabas e formação de professores/as” é vinculado ao 

Grupo de Pesquisa do CNPq “Território de aprendizagens autopoiéticas” na Linha de Pesquisa “Ensino 

de Geografia e Educação Ambiental”. Além disso, o projeto possui um Subprojeto de Iniciação 

Científica, intitulado “Narradores da Maré: estudo e produção de mapas digitais com os saberes 

socioambientais e geográficos de comunidades tradicionais dos catadores de caranguejos e das paneleiras 

do Bairro Goiabeiras Velha, é vinculado ao Programa Institucional de Iniciação Científica da 

mailto:solergonzalez2011@gmail.com
mailto:andreiatramos.ea@gmail.com
http://www.cineclick.com.br/narradores-de-jave.%20Acesso%20em%2005/março.%202015


geográficos, com professores/as e estudantes, praticados com experiências entre 

comunidades escolares, manguezais e formação de educadores/as, intensificando 

relações entre a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e as comunidades 

escolares e tradicionais das áreas de manguezais.  

A partir das ações do Projeto com as comunidades escolares envolvidas, foram 

surgindo algumas questões problematizadoras, que achamos fundamentais, para 

pensarmos o ensino de Geografia e suas aproximações com a arte e o potencial 

ambiental na educação, nos usos2 (CERTEAU, 2008) das imagens e do cinema: Desse 

modo, como as dinâmicas geográficas e socioambientais, nas áreas de manguezais da 

Baía de Vitória, atravessam os cotidianos escolares e a formação dos/as professores/as 

de Geografia?  

 

 
 

Dialogaremos neste texto, com algumas poesias de Manoel de Barros3, 

entremeadas por imagens que tem a intenção de proliferar sentidos outros, e que foram 

produzidas com as ações do projeto, no exercício de escrever e desver o mundo e tentar 

pegar a semente da palavra com as conversas, em suas dimensões éticas, estéticas e de 

uma política cognitiva e de narratividade libertária da vida, descolonizadora do 

pensamento, das imagens-clichês, com o encontro com as artes e cinema, como foco nas 

oficinas de cinema de animação, no ensino de Geografia e na formação de 

educadores/as. 

Bons encontros! O projeto aposta no potencial do ambiental na educação e no 

ensino de Geografia, percorrendo e cartografando movimentos de geografias menores e 

                                                                                                                                          
Universidade Federal do Espírito Santo. O Projeto “Narradores da Maré” foi registrado na PROEX em 

26/08/2014 com o registro nº 400927. Disponível em: www.siex.ufes.br. Acesso em 22.10.2015. 
2 “Uso” é outro termo aprendido com Certeau (2008), que diz que os praticantes do cotidiano usam, o 

tempo todo, dispositivos culturais colocados no espaço dominado pelos os que o dominam, e não somente 

“consomem” esses produtos. Nesse uso há permanente criação de conhecimentos vitais (COSTA, 2007, p. 

81).  
3  Ao longo do texto utilizaremos alguns fragmentos das poesias de Manoel de Barros (2010) para compor 

o artigo. 

http://www.siex.ufes.br/


rizomáticas, em redes de conversações! Autoprodução de si e de mundos! Questões 

problematizadoras4 inflamando o caminhar e o praticar do projeto.  

A gente era como um pedaço de formiga no chão. O projeto acontece desde 

2012 desenvolve ações com escolas e comunidades, situadas em áreas de manguezais da 

Baía de Vitória, dentre elas, a comunidade do bairro Ilha das Caieiras, acompanhando 

saberes e fazeres socioambientais, que emergem com práticas do bairro e das 

comunidades de pescadores, paneleiras, desfiadeiras de siris e catadores de caranguejos, 

e seus atravessamentos com os cotidianos escolares e manguezais.  

As práticas pedagógicas do projeto, tem como objetivos e desejos, problematizar 

saberes socioambientais e geográficos produzidos entre manguezais, comunidades 

tradicionais e cotidianos escolares, com atenção nos movimentos tecidos com as 

aproximações entre a arte e o potencial ambiental na educação, a partir das imagens e do 

cinema nas escolas (LEI 13.006/2014)5. 

Apresentaremos neste texto algumas ações coletivas realizadas pelo projeto com 

foco na problematização do potencial ambiental e geográfico das imagens e do cinema 

de animação, no contexto do ensino de Geografia, considerando as geografias menores 

(OLIVEIRA, JR., 2010) que habitam saberes vividos dos estudantes, que moram e 

vivem em áreas de manguezais da Baía de Vitória.  

Consideramos como imagens, a força do pensamento, as aulas de campo no 

bairro, a vida cotidiana no bairro, manguezais, fotografias, cinema, desenhos e 

narrativas. Com as oficinas de cinema de animação nas escolas foi possível experienciar 

outras formas de se pensar e praticar o ensino de Geografia e a formação de 

educadores/as, potencializando diálogos de saberes e problematizações socioambientais 

locais, relacionadas aos manguezais e a pesca artesanal, tecidas em redes de 

conversações, articulando a vida cotidiana, seus rastros, gentes, culturas, sabores, 

gestos, saberes, fazeres, sons, lágrimas, poderes. Nosso conhecimento não era de 

estudar em livros. Era de pegar, de apalpar e de ouvir e de outros sentidos. 

 

Travessias metodológicas com andanças do projeto 

 
Meu avô era pescador e catador de caranguejo...Minha avó, minha mãe e minha tia são desfiadeiras... 

Minha tia e minha prima desfiam siri e meu tio é pescador. 

 

 

                                                
4 Revel (2005, p. 71) destaca que “[...] o termo problematização implica duas consequências. De um lado, 
o verdadeiro exercício crítico do pensamento se opõe à ideia de uma busca metódica da ‘solução’: a tarefa 

da filosofia não é, portanto, a de resolver – inclua-se: substituir uma solução por uma outra – mas a de 

‘problematizar’, instaurando uma postura crítica e retomando os problemas. De outro lado, esse esforço 

de problematização não é um  anti-reformismo ou um pessimismo relativista”. 
5 Lei nº 13.006/2014 obriga exibição de filmes de produção nacional nas escolas de ensino básico. “A 

exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à 

proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais.”  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13006.htm Acesso em 

26.10.2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13006.htm


 
  

 Para pensarmos a metodologia do projeto levamos em consideração algumas 

questões: quais abordagens metodológicas adotar? Como dialogar o ensino de 

Geografia com o potencial ambiental das imagens, fotografias e o cinema de animação 

nos cotidianos escolares, considerando a complexidade cotidiana dos espaços 

geográficos vividos pelos estudantes e pela comunidade escolar? De que modo pensar o 

ensino de Geografia e a formação de professores/as numa política cognitiva com as 

dimensões estético-expressivas? Quais as contribuições políticas, pedagógicas, 

geográficas e socioambientais, dos que veem das margens (REIGOTA, 2010) dos 

manguezais da Baía de Vitória? 

As ações desse projeto têm base nos referenciais teóricos e metodológicos das 

pesquisas em Educação Ambiental (GUIMARÃES, 2013), (GODOY, 2008) 

(REIGOTA, 2011 e 2013) e cartográfica (CARVALHO, 2008 e PASSOS et al., 2010) 

com os cotidianos (ALVES, 2010, CERTEAU, 2008a e 2008b; e FERRAÇO, 2003), e 

os procedimentos das conversas (MATURANA, 1999, 2002 e 2006) que emergem nos 

cotidianos escolares e comunitários.  

Para produção de dados e de materiais didáticos em suas ações de pesquisa e 

extensão, a partir dos saberes geográficos e socioambientais cotidianos, o Projeto 

“Narradores da Maré”, utiliza diários de campo, exposições fotográficas, narrativas 

cotidianas, gravações e transcrições, oficinas de mapas e oficinas de cinema de 

animação6 com as escolas, envolvendo diferentes espaçostempos dos/as professores/as 

de Geografia e estudantes da Educação Básica do município de Vitória, graduandos de 

Geografia e de Pedagogia da Ufes, e, comunidades tradicionais das áreas de manguezais 

da Baía de Vitória. 

As pesquisas com os cotidianos, enredadas com as pesquisas cartográficas, 

estão abertas aos imprevistos, não enquadradas nem aprisionada em modelos, com 

caminhos múltiplos e fluidos enredados pelos pensamentos do mundo contemporâneo. 

São muitas as entradas em uma cartografia, como um mapa-móvel numa rede de 

conexões, experiências e rizomas. 
 

Faça rizoma, não faça raiz, nunca plante! Não semeie, pique! Não seja nem 

uno nem múltiplo, seja multiplicidades! Faça a linha e nunca um ponto! A 

velocidade transforma o ponto em linha! Seja rápido, mesmo parado! Linha 

                                                
6Parceria com o Instituto Marlin Azul (IMA) Disponível em: 

http://animazul.org.br/Institui%C3%A7%C3%A3o/instituto-marlin-azul/. Acesso em 26.10.2015, Lei de 

Incentivo a Cultura Rubem Braga da Prefeitura Municipal de Vitória do Espírito Santo e as escolas 

municipais Francisco Lacerda de Aguiar e Eliane Rodrigues dos Santos do bairro Ilha das Caieiras, 

Vitória - ES. 

http://animazul.org.br/Institui%C3%A7%C3%A3o/instituto-marlin-azul/


de chance, jogo de cintura, linha de fuga. Nunca suscite um General em você! 

Faça mapas (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 48). 

 

O rizoma não tem centro, não há regras prontas, nem objetivos previamente 

estabelecidos, de forma que o desafio metodológico está na reversão do sentido 

tradicional de método: não mais um caminhar para alcançar metas prefixadas, mas o 

primado do caminhar que é traçado no percurso. Com isso, as pesquisas cartográficas 

situam o/a pesquisador/a nas singularidades de conhecer, agir e praticar experiências. 

O método da cartografia pressupõe uma política da narratividade que permita a 

dissolvência das posições estanques geralmente associadas ao trabalho da pesquisa 

àquele que conhece e àquilo que é conhecido. Ao abordar, como tema, a escrita de 

textos de pesquisa, Barros e Passos (2010) apresentam em Por uma política da 

narratividade, a ideia de que a alteração metodológica proposta pela cartografia exige 

uma mudança de práticas de narrar. 

 
[...] tudo isso implica tomada de posição numa certa política da narratividade. 

A escolha dessa posição narrativa (ethos da pesquisa) não pode ser encarada 

como desarticulada das políticas que estão em jogo: [...] políticas de 

pesquisa, políticas da subjetividade, políticas cognitivas. Toda produção de 

conhecimento, precisamos dizer de saída, se dá a partir de uma tomada de 

posição que nos implica politicamente (BARROS; PASSOS, 2010, p.150). 

                 

               Uma narratividade que aposta nos encontros entre os sujeitos, a arte, as 

imagens, fotografias, cinema de animação nas escolas, e o que se expressa nesses 

encontros, inspirados no princípio da transversalidade na acepção de Guattari (2004), 

que nos ajuda a pensar na transversal, “[...] no que diz respeito aos modos de dizer, 

tomar a palavra em sua força de criação de outros sentidos, é afirmar o protagonismo 

de quem fala e a função performativa e autopoiética das práticas narrativas” 

(BARROS; PASSOS, 2010, p.150).  

Apostando na transversalidade, inspirados em Deleuze e Guattari (2003, p. 38), 

ao afirmarem que somente a expressão nos dá o procedimento, pensamos: que 

procedimentos metodológicos tomaremos, em se tratando de acompanhamento de 

processos com a arte, as imagens e o cinema de animação nas escolas? De que modo 

pensar o potencial do ambiental e das geografias menores nas pesquisas em Educação, a 

partir de uma política de narratividade na transversalidade? A gente gostava das 

palavras quando elas perturbavam os sentidos normais da fala. 

Conversamos, praticamos e deglutimos múltiplas apostas epistemológicas e 

metodológicas no ensino de Geografia, deslocando-nos aos sentimentos de incertezas e 

desejando outros modos de caminhar, no intuito de ventilar, furar e rachar as certezas na 

vida cotidiana, com o campo problemático de nossas pesquisas, no exercício de 

curiosear, que, segundo Foucault (2006, p. 196), [...] é o único tipo de curiosidade que, 

vale a pena ser praticada com um pouco de obstinação: não aquela que busca se 

assimilar ao que convém conhecer, mas a que permite desprender-se de si mesmo. 

 



 
 

Nesse sentido, exercitamos o curiosear com o projeto, acompanhando processos 

com as conversas, entre fluxos, encontros, narrativas, linhas, formas, forças, entrando 

nas travessias e deixando-nos atravessar por elas. Travessias entremeadas por 

Educações Ambientais Autopoiéticas (GONZALEZ 2013 e RAMOS, 2013) 

rizomáticas, que não se capitalizam, escapando às forças, às pedagogias de diminuição 

do outro, às verdades científicas absolutas, aos projetos prontos, às leis e formas de 

controle dos corpos, dos tempos, dos lugares, dos afetos, dos conflitos e dos imaginários 

da VIDA. 

Nossos desejos com a perspectiva cartográfica com os cotidianos escolares e 

práticas pedagógicas, realizadas com os estudantes das disciplinas Práticas de Ensino, 

Estágio Supervisionado, Conteúdo e Metodologia, Trabalho de Conclusão de Curso, 

Tópicos Especiais de Ensino em Geografia e Pesquisa, Extensão e Prática Pedagógica 

na Licenciatura em Geografia e na Pedagogia, estão em habitar espaços de 

convivências, que intensifiquem experiências cooperativas, amorosas e felizes 

negociando as tensões e conflitos. 

Acompanhamos e cartografamos, experiências e processos de aprendizagens e 

de formação de professores/as, problematizando os atravessamentos entre saberes 

geográficos e socioambientais produzidos nos espaçostempos dos cotidianos escolares, 

do bairro e com os manguezais, e, os conteúdos geográficos oficiais e prescritos nos 

documentos curriculares para a Educação Básica, contribuindo com ações de extensão, 

formação docente e a pesquisa.  

  O projeto realizou no Museu do Pescador7, na Ilha das Caieiras, exposições 

fotográficas relacionadas ao morar, pescar e cozinhar, além disso promoveu sessões de 

cinema comunitário com temáticas relacionais aos manguezais e as questões 

socioambientais. 

                                                
7 O projeto “Narradores da Maré” realizou durante todo o mês de junho de 2014, no Museu do Pescador, 

localizado no bairro Ilha das Caieiras em Vitória, ES, uma exposição com fotografias e narrativas dos 

sujeitos praticantes e habitantes dos manguezais da Baía de Vitória. A exposição recebeu estudantes e 

professores/as das escolas municipais da região da Grande São Pedro de Vitória. 



 
 

   

O projeto tem sido um espaço coletivo alimentado com as redes de conversações 

criando conexões e rizomas, na atitude política e metodológica de acompanhar 

processos com os seus respectivos campos problemáticos, enredados com os 

imaginários da Baía de Vitória.  

As ações que alimentam o projeto são atravessadas pelo curiosear apostando nas 

convivências amorosas, conversas, exposições fotográficas, cinema de animação, 

seminários, eventos, congressos, formação de professores/as, criando encontros, 

desencontros, reencontros rizomáticos, um fio puxando o outro, e, como dizia Deleuze 

(1992), cada um, como um todo já é muitos... sempre se trabalha em vários. 

 As ações do projeto são disponibilizadas no blog8 do projeto acervos digitais, 

boletins, guias, fascículos didáticos, filmes, imagens e experiências com os usos das 

novas tecnologias, abordando as geografias menores, as educações ambientais 

autopoiéticas, assim como os conflitos e tensões presentes nas práticas locais do narrar, 

morar, pescar e cozinhar, dos sujeitos que vivem, sobrevivem nos manguezais da Baía 

de Vitória.  

Com as narrativas, conversas, exposições fotográficas e oficinas de cinema de 

animação nas escolas e demais dados produzidos, com os cotidianos escolares,   

cartografamos  e problematizamos saberes geográficos vividos, assim como, educações 

ambientais praticadas, entre os estudantes, professores/as, pesquisadores, graduandos e 

comunidades tradicionais locais, apresentando as políticas de narratividades, conflitos, 

modos de resistência, desejos, histórias, geografias e memórias coletivas, que 

atravessam o morar, pescar e cozinhar na Ilha das Caieiras.   

 

                                                
8 Disponível em: http://narradoresdamare.blogspot.com.br/ . Acesso em 23.10.2015.    

http://narradoresdamare.blogspot.com.br/


 
 

Quando o menino ‘e a menina’ disseram que queriam passar para as palavras 

suas peraltagens até os caracóis apoiaram. A pesquisa e a formação de professores/as e 

graduandos, com narrativas produzidas nos cotidianos escolares, possibilitam diferentes 

modos de aprendizagens e diferentes políticas cognitivas, assumindo assim, a 

compreensão de que os sujeitos da pesquisa são narradores, e que, ao narrarem as 

experiências aprendidas com os outros e com o espaço geográfico vivido, narram-se a si 

mesmos. 

O projeto aposta e deseja potencializar o ambiental na educação e as geografias 

menores, ventilando os possíveis no devir cotidiano, num movimento de rasurar, 

rachar as coisas, rachar as palavras e de jamais interpretar..., num movimento de 

experimentar as dobras e redobras na vida cotidiana. 

Desse modo, o projeto mapeou saberes socioambientais e geográficos, com as 

práticas pedagógicas e redes de conversações, com as mostras culturais nos cotidianos 

escolares, campanhas, reciclagens, maquetes de isopor, coleta seletiva etc., assim como 

as imagens do pensamento, que atravessam nossa sociedade dos clichês9 (DELEUZE, 

2007), “salve o planeta”, “atitude sustentável”, “consumo sustentável”, “mercado 

verde”...que nos ajudam a problematizar os discursos e práticas pedagógicas, tão 

familiares em espaços educativos, órgãos públicos, empresariais e comunitários. 

A partir desses discursos e práticas, o projeto deseja deslocar em nós, a noção de 

sustentabilidade como “substantivo”, para pensá-la como verbo, como domínios de 

ação, ou seja, sustentabilizar as relações de convivência com as coletividades vivas e 

                                                
9 “Por um lado, a imagem está sempre caindo na condição de clichê: porque se insere em encadeamentos 

sensório-motores, porque ela própria organiza ou induz seus encadeamentos, porque nunca percebemos 

tudo o que há na imagem, porque ela é feita para isso (para que não percebamos tudo, para que o clichê 

nos encubra a imagem...) civilização da imagem? Na verdade uma civilização do clichê, na qual todos os 

poderes têm interesses em nos encobrir as imagens, não forçosamente em nos encobrir a mesma coisa, 

mas em encobrir alguma coisa na imagem. Por outro lado, ao mesmo tempo, a imagem está sempre 

tentando atravessar o clichê, sair do clichê” (DELEUZE, 2007, p.32).  

 



não vivas, colocando sob rasura os discursos da sustentabilidade e do mercado verde, 

que [...] insistem em colonizar, ‘esverdear’ e planificar sustentavelmente nossas vidas; 

quem sabe alocar uma EA que teime em criar pensamentos, imagens, práticas repletas 

do desejo de tornarem vivas e potentes todas as formas não monetárias de vida” 

(GUIMARÃES; SAMPAIO, 2012, p.13). 

 

Movimentos sem fim... 

 

A gente gostava das palavras quando elas perturbavam os sentidos normais da fala. 

Manoel de Barros 

 

 

 
 

Concluímos, de modo provisório, que o projeto continua mapeando e 

problematizando as práticas do bairro do narrar, morar, pescar, cozinhar, e trazendo à 

tona, memórias, afetos, modos de resistência e conflitos nos manguezais e seus 

atravessamentos nos cotidianos escolares da região.  

As oficinas de mapas, narrativas, exposições fotográficas, aulas de campo, 

formações de professores/as, pesquisas, conversas, encontros, palestras e as oficinas de 

cinema de animação com a produção do curta-metragem de cinema de animação “O dia 

da torta capixaba”,10 potencializaram aprendizagens, experiências e a criação de espaços 

de convivências e formação, tecendo e intensificando diálogos entre políticas 

cognitivas, territoriais, ambientais, epistemológicas e de narratividades.  

Atualmente, o projeto se aproxima das discussões do Grupo de Pesquisa POIESI 

(Política Espacial das Imagens Cartográficas), que compõe a Rede de Pesquisa 

                                                
10 O curta-metragem foi produzido pelos estudantes de duas escolas municipais de Vitória (Francisco 

Lacerda de Aguiar e Eliane Rodrigues situadas no bairro Ilha das Caieiras). O filme foi lançado dia 25 de 

março de 2015 no Cine Metrópolis na Ufes, com exibição de outros curtas-metragens de Cinema de 

Animação produzido em parceria com o Instituto Marlin Azul através do Projeto Animação. SINOPSE: A 

história narra a aventura de uma família de pescadores em busca dos ingredientes para fazer a torta 

capixaba na Semana Santa. A mulher do pescador pede para ele trazer do mangue os ingredientes que ela 

precisa. O pescador ao sair para pescar no mangue encontra um siri muito esperto. Disponível em: 

http://narradoresdamare.blogspot.com.br/2015/03/lancamento-do-curta-metragem-de-

cinema.html?spref=fb. Acesso em 21/04/2015. 

http://narradoresdamare.blogspot.com.br/2015/03/lancamento-do-curta-metragem-de-cinema.html?spref=fb
http://narradoresdamare.blogspot.com.br/2015/03/lancamento-do-curta-metragem-de-cinema.html?spref=fb


“Imagens, Geografias e Educação”, “apontar a participação das imagens na construção e 

veiculação das “políticas “do pensamento”, acerca do espaço geográfico” (GIRARD, 

2014). Além disso o projeto contempla ações do Subprojeto de IC “Narradores da 

maré: estudo e produção de mapas digitais com os saberes socioambientais e 

geográficos de comunidades tradicionais de catadores de caranguejos e das paneleiras 

do Bairro Goiabeiras Velha”11. 

Com as ações do projeto, e a partir dos objetivos estabelecidos, foi possível, até 

o momento, chegarmos aos seguintes resultados: criação e uso de blog, configurando-se 

num espaço virtual e coletivo de aprendizagens, com o objetivo de compartilhar 

materiais acadêmicos relacionados ao ensino e Geografia, a Educação e a Educação 

Ambiental,  assim como, um espaço de divulgação, para escolas, moradores, 

comunidades de pescadores, desfiadeiras de siris, paneleiras e catadores de caranguejos, 

com uma atenção maior aos movimentos produzidos pelas geografias menores e pelas 

educações ambientais autopoiéticas, ecologias inventivas (PREVE et al., 2012), que não 

se guardam em livros. Invento para me conhecer.  

Em março de 2015 o projeto realizou no Cine Metrópolis da Ufes, o lançamento 

do Curta-metragem de cinema de animação, “O dia da torta capixaba”, elaborado por 

estudantes de duas escolas municipais da Ilha das Caieiras, com patrocínio da Lei 

Rubem Braga da Prefeitura Municipal de Vitória e do Instituto Unimed-Vitória. A 

produção do curta-metragem contou com a colaboração do Instituto Marlin Azul (IMA) 

a partir do Projeto Animação.  

Nossa aposta política e pedagógica com as ações do projeto deseja pensar outros 

modos de ver o potencial do ambiental na educação, pelas artes e imagens, entendendo 

que nossos territórios existenciais são praticados por educações ambientais e geografias 

menores, encarnadas e atualizadas no viver cotidiano. A gente gostava das palavras 

quando elas perturbavam o sentido normal das ideias. 

 

 

                                                
11Ressaltamos que esse subprojeto de iniciação científica foi inspirado em uma pesquisa em andamento 

de dissertação de Mestrado em Geografia (Ufes) realizada a partir do estudo e produção de mapas digitais 

com estudantes do ensino médio de uma escola estadual do ES. 



 

Dessa forma, as oficinas de mapas, aulas de campo com as escolas, exposições 

fotográficas e oficinas de cinema de animação nas escolas, foram relevantes na 

produção de narrativas, que fundamentaram artigos acadêmicos, formações com 

professores/as e exposições fotográficas itinerantes nas escolas. Então era preciso 

desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado.  

Concluímos assim, que o projeto, permanece mapeando e problematizando as 

práticas do bairro do narrar, morar, pescar, cozinhar, assim como as memórias, afetos, 

modos de resistência e conflitos nos manguezais, e seus atravessamentos nos cotidianos 

escolares da região, com ações de pesquisa e extensão, que potencializam com a as artes 

e as imagens, experiências e a criação de espaços de convivências, formação e 

aprendizagens, intensificando diálogos entre políticas cognitivas, territoriais, 

ambientais, epistemológicas e de narratividades.  

Por aqui vamos encerrando, sem perder o fio do curiosear, tecido por 

temporalidades, intensidades, negociações que também compuseram os processos 

autopoiéticos da criação a várias mãos, e inspirados na poesia de Manoel de Barros, com 

o privilégio de não saber quase tudo. E isso explica o resto! ...  
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