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Comunicação oral 

 

O menino foi andando na beira do rio  

e achou uma voz sem boca. 

 

(MANOEL DE BARROS, 2010) 

 

 

Os “mundos da lama” dos manguezais deram os tons desta pesquisa, resultado do 

Curso de Doutorado em Educação, com inspirações na pesquisa cartográfica com os cotidianos, 

entremeadas com narrativas, “pescadas” em redes de conversações tecidas nas práticas do bairro 

e nos cotidianos escolares, por meio das Oficinas de mapas, configurando experiências que nos 

implicaram politicamente no campo da Educação Ambiental e na política cognitiva deste 

trabalho. 

Nossos objetivos com as Oficinas de mapas nas escolas foram problematizar
1
 e 

cartografar saberes socioambientais das práticas do bairro, produzidos com os atravessamentos 

entre manguezais e cotidianos escolares, constituindo o que denominamos por Educações 

ambientais autopoiéticas (GONZALEZ, 2013).  

As práticas do bairro são entendidas neste trabalho como, narrar, morar, pescar e o 

cozinhar dos sujeitos praticantes dos cotidianos escolares. Como diria Certeau (2008), a 

narração do mundo, paralelamente à forma dominante que assumiu a escrita da ciência, expressa 

conhecimentos não aprisionáveis por esse modelo dominante, colocando em diálogo, de 

maneira horizontal com outras formas de perceber o mundo, algumas problematizações: a  

Educação Ambiental emerge com as conversas produzidas nas Oficinas de mapas com os 

sujeitos praticantes nas margens dos manguezais? Como as práticas de Educação Ambiental 
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 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. 

 



atravessam as práticas do bairro, os cotidianos escolares e os espaços de controle das áreas de 

manguezais, de uma comunidade pesqueira, movida pelo “calor cultural” do Turismo 

gastronômico e da Semana Santa?  

Os trabalhos de Alves (2010), Carvalho (2008), Certeau (2008, 2009), Deleuze (1992), 

Deleuze e Guattari (1995), Ferraço (2003), Larrosa (2004), Kastrup (2009), Maturana (1999; 

2002; 2006), Maturana e Varela (1995, 1997), Maturana e Ximena (2009) e Tristão (2004), 

foram inspirações para esta pesquisa, assim como a noção de cartografia de Gilles Deleuze e 

Féliz Guattari do livro Pista do método da cartografia (PASSOS, KASTRUP E ESCÓSSIA, 

2010).  

O campo problemático da pesquisa engloba a maior área de manguezais do Estado do 

Espírito Santo e recebe as águas de cinco rios, abrangendo quatro municípios, que, de acordo 

com o Censo de 2000 do IBGE, a população desses municípios é de aproximadamente 

1.283.735, correspondendo a 41,44% da população do Estado. 

Os habitantes autopoiéticos e sujeitos praticantes da pesquisa são: os catadores de 

caranguejos, as desfiadeiras de siri, pescadores, educadores e, os educandos, que são meninos-

da-baia e seus territórios do brincar, assim como, as coletividades vivas e não vivas, 

manguezais, canoas, redes de pesca, cozinhas, ruas, o píer, os restaurantes, as memórias e os 

jeitos “ilhês” de conversar. 

A aposta epistemológica deste trabalho consiste em abordarmos, com as Oficinas de 

mapas, a constituição de educações ambientais autopoiéticas experienciadas e produzidas entre 

os manguezais, o bairro e os cotidianos escolares. Tal aposta epistemológica dialoga com as 

ideias de Maturana e com enlaces da pesquisa narrativa, por meio do conversar, nos 

movimentos de sustentabilizar e problematizar relações e experiências entre os seres vivos e os 

sujeitos praticantes (CERTEAU, 2008) nas/das margens. Maturana (1999) sugere que 

“conversar” vem do latim, cum - com; e versare - dar voltas.  

Educações ambientais autopoiéticas vivenciadas em processos de “autofazimentos” dos 

seres vivos, dos sujeitos e de mundos, produzidos desde nossos ancestrais, com modos de vida 

de seres amorosos, no compartilhar alimentos e cuidados, nos acoplamentos com as realidades, 

constituindo suas Biologias do Conhecer, suas Autopoieses.  

O pensamento de Maturana evidencia a condição biológica no domínio do pensar e do 

linguajar como condição ontológica dos seres humanos, e, é isso que queremos linguajar e 

conversar com esta pesquisa em Educação Ambiental, apostando nas suas potências éticas, 

estéticas, políticas e ontológicas de sustentabilizar — enquanto verbo, ação — as relações nas 

redes de conversações cotidianas.  



Queremos com as Educações ambientais autopoiéticas, pensar e pôr à mesa, as 

seguintes questões: como sustentabilizar relações em convivências amorosas pela linguajar? 

Quais as potências éticas, estéticas, políticas e ontológicas da EA autopoiética dos sujeitos 

praticantes nas/das margens, e que se inventam ao inventarem seus mundos com as redes de 

conversações? Como a Educação Ambiental autopoiética atravessa os saberes socioambientais 

das práticas do bairro e os cotidianos escolares de uma comunidade de pescadores?  

Educação ambiental autopoiética! Esse é o convite que fazemos à Educação Ambiental 

com as Oficinas de mapas, considerando a produção da pesquisa como processo de intervenção 

e de produção de subjetividades, e, portanto, produção de saberes. 

   

Movimentos metodológicos com manguezais, as práticas do bairro e os cotidianos 

escolares. 

 

“Eles sabem muito de estudo, né, mas saber igual ao pescador, eles tem que aprender com o pescador!” 

(Pescador) 

 

Mergulhamos e pousamos nos cotidianos escolares do bairro Ilha das Caieiras com as 

Oficinas de mapas e as aulas de campo no bairro Ilha das Caieiras, localizado na Baía Noroeste 

de Vitória/ES, na Região da Grande São Pedro, compreendendo 10 bairros, perfazendo uma 

área de aproximadamente 3.600.782 m².  

As abordagens metodológicas desta pesquisa dialogam com as ideais apresentadas por 

Deleuze e Guattari (1995) e por Kastrup (2009) no que se refere à pesquisa cartográfica, e com 

entrada pelo meio, desejando com as Oficinas de mapas, acompanhar as práticas do bairro e os 

cotidianos escolares de uma comunidade pesqueira.  

São múltiplas as entradas em uma cartografia. A realidade cartografada se 

apresenta como um mapa móvel, de tal maneira que tudo aquilo que tem 

aparência de ‘o mesmo’ não passa de um concentrado de significação, de saber 

e de poder[...] ( PASSOS et all, 2010, p. 10). [...] a cartografia propõe uma 

reversão metodológica: transformar o metá-hódos em hódos-méta. Essa 

reversão consiste numa aposta a experimentação do pensamento – um método 

não para ser aplicado, mas para ser experimentado e assumido como atitude 

(PASSOS et all, 2010, p. 10). 

 

As ferramentas do cartógrafo na produção de dados com as Oficinas de mapas foram: 

diário de campo,
2
 fotografias, desenhos, conversas autorizadas e transcritas com desfiadeiras de 

                                                           
2
 Neste texto apenas alguns lampejos dos registros de conversações serão apresentados, considerando que 

devido ao limite do artigo não é possível colocar todas as transcrições. As conversações foram gravadas, 

transcritas e problematizadas de acordo com os objetivos da pesquisa. 



siris, pescadores, donos de restaurantes, professores e estudantes, atravessados por 

temporalidades, territórios, desejos, afetos, tensões, saberes, fazeres, poderes e conflitos. 

Nos processos e percursos no campo problemático da pesquisa desejou-se cartografar e 

problematizar as práticas de Educação Ambiental que atravessam as áreas de manguezais, as 

práticas do bairro e os cotidianos escolares, cujo “calor cultural” é alimentado pelo Turismo 

gastronômico numa região marcada, na atualidade, por espaços de controle e de vida.  

O cartógrafo conviveu por terra e mar, em múltiplos espaçostempos, com conversas e 

experiências com as práticas do bairro, pelas ruas do bairroescola, no píer frequentado pelas 

crianças em período de férias escolares, com as Oficinas de mapas nas escolas, na igreja, na 

peixaria comunitária, nas cozinhas dos restaurantes locais, com as desfiadeiras de siris e no 

Museu do Pescador. Todo um “calor cultural” que envolvem as famílias durante a Semana 

Santa, que geralmente se inicia em dezembro ou janeiro, se estendendo por várias luas. 

Esses homens sem qualidades (CERTEAU, 2008) praticantes dos cotidianos e que 

sobrevivem da pesca artesanal nos manguezais, de perfis indefinidos, hifenados e descentrados, 

com o dom imanente de criar uma vida bonita de viver, se lançam às diferentes forças 

inventivas de sobrevivência cultural abalando a noção de tradição em suas relações éticas, 

cognitivas e afetivas com o bairro e os manguezais.  

 

Mergulhos com as Oficinas de mapas nos cotidianos escolares entre educações 

ambientais autopoiéticas. 

Esses meninos faziam parte do arrebol como 

os passarinhos. 

 

(MANOEL DE BARROS, 2010) 

 
Os cotidianos escolares da pesquisa são praticados pelos meninos-e-meninas-da-baia-

de-Vitória, que carregam águas nas peneiras e peixes nos bolsos. São estudantes que 

frequentam os manguezais e conhecem as práticas de pescarias, utensílios de pescas, tipos de 

embarcação, técnicas de remar, movimentos das marés, espécies de peixes e crustáceos, 

receitas, conflitos, territórios e tensões locais. Vivenciam e praticam os jogos de convivências 

(MATURANA, 1999) que atravessam a vida cotidiana da Ilha das Caieiras, com graus de 

parentescos e modos de organização das tarefas familiares durante as Semanas Santas. 

Com as Oficinas de mapas mergulhamos nos cotidianos escolares e capturamos 

saberesfazeres socioambientais praticados, narrados, inventados, vividos e negociados nos 

espaçostempos escolares e nos modos do viver na Ilha das Caieiras. Redes de conversações 

cotidianas com as práticas do bairro emergiram, coengendradas com a autoprodução de si com 



os manguezais, constituindo movimentos de uma Educação ambiental autopoiética que acontece 

com as temporalidades do caos do mundo da lama. 

Nossa aposta na política cognitiva e de narratividade com os cotidianos escolares e com 

as Oficinas de mapas emergiu com as redes de conversações, nos anos de 2012 e 2013, e com 

as expressões, movimentos, conflitos, tensões e afetos produzidos no praticar o campo 

problemático da pesquisa, os quais, juntamente com as leituras e encontros com grupos de 

pesquisas no Doutorado, contribuíram para pensarmos uma Educação ambiental autopoiética. 

Procuramos as escolas municipais locais para organizarmos as Oficinas de mapas com 

os estudantes, e pousamos na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Francisco Lacerda de 

Aguiar (FLA), localizada na Ilha das Caieiras. No blog da escola encontramos o fragmento 

abaixo apresentando a criação da escola: 

Início de 1983... Em meio ao abandono do poder público, às cores e cheiros da pobreza 

e do lixo, o povo de São Pedro deu um grito. O direito à educação, até então negado 

àquela comunidade de Vitória, seria garantido, mesmo que na marra. Lutaram, fizeram 

manifestações, reivindicaram junto à prefeitura.  

A saída encontrada pela comunidade, então, foi construir com suas próprias mãos aquilo 

com que há anos sonhava: uma escola. Não uma escola nos moldes que nós leigos 

conhecemos, com o conhecimento que já vem formatado por Brasília, ideologizado por 

europeus e americanos. Não uma escola em que serventes e porteiros devem se colocar 

“em seu devido lugar”. [...] 

Uma Comissão de Educação foi formada e começou a estudar como seria a proposta 

pedagógica do colégio. Buscavam-se nas obras de Paulo Freire teorias que poderiam se 

tornar práticas. Em constantes reuniões as teorias eram levadas pela Comissão à 

comunidade, enquanto essa explicava como queria a escola. 

[...] 

Quando se deram conta, mesmo antes de terem definido todas as normas propostas, dois 

cômodos da singela sede do Movimento Comunitário haviam se tornado salas de aula. 

Moradores tinham construído bancos, quadros e todas as coisas minimamente 

necessárias para as aulas. Mães com alguma experiência em educação se tornaram 

professoras, e alunos já estavam matriculados na Escola Grito do Povo, nome definido 

pelos próprios moradores. 

[...] 

Em outubro, quando o novo prédio finalmente ficou pronto, a política educacional 

planejada e administrada pela comunidade foi cedendo espaço à política pedagógica e 

administrativa da prefeitura. O nome Grito do Povo foi substituído por Francisco 

Lacerda de Aguiar, um ex-político capixaba. Outras tantas mudanças vieram, mas o 

DNA de luta, fé e união permaneceu vivo em cada célula do povo de São Pedro (BLOG 

DA ESCOLA).  

 

Procuramos a escola FLA para conversarmos e apresentarmos nossos desejos em 

realizar as Oficinas de mapas, envolvendo sujeitos praticantes nas margens e narradores das 

marés dos manguezais da Baía de Vitória. Seguem trechos de conversas com os estudantes, 

durante as Oficinas de mapas, indicando os movimentos da EA autopoiética com os graus de 



parentescos, afetos e de convivência com a vida cotidiana do bairro Ilha das Caieiras e com as 

artes de narrar, morar, pescar e cozinhar: 

– Moro na Ilha, desde os dois anos de idade e tenho 11 anos e meu pai é pescador e catador de 

caranguejo. Ele pesca desde os 12 anos, hoje tem 51 anos.  

– 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. 

– Sempre vivi na Ilha... meu pai é pescador e minha mãe é professora e também desfia. 

– A Ilha era um lixão... tudo era mangue, barracos e tinha pesca também. Era tudo poluído. Tinha mais 

siris, peixes e camarões, peixe arraia e até golfinho. Me lembro que aqui era tudo lixo. 

– São Pedro já foi um mangue! 

– Onde existe o píer era manguezal... onde tinha muitos peixes, caranguejos, camarão e siri. 

– Eu sei que antigamente, na Ilha das Caieiras, tinha mais produção de pesca. Antigamente tinha mais 

caranguejo, siri, ostra, camarão... a única coisa que tinha era mangue e pedra... mas é triste por que 

hoje piorou.  

 

Conversas problematizadoras diante dos discursos oficiais que proíbem a pesca na Baía 

de Vitória e que, paradoxalmente, instauram o turismo gastronômico na geografia das águas da 

Baía de Vitória, interferindo nas práticas do bairro, nos cotidianos escolares da Ilha das Caieiras 

e nas regras de convivência com os manguezais. Conversas e artes de narrar com as Oficinas de 

mapas, que trazem pistas, estratégias e táticas dos sujeitos praticantes nas margens, colocando 

entre parênteses (MATURANA, 1999), o sentido de sustentabilidade que é atribuído pelos 

discursos midiáticos do turismo gastronômico da região, fazendo emergir, relações de conflitos 

e de tensões criadas entre os próprios pescadores e entre eles e a fiscalização ambiental. 

Quanto às mudanças na paisagem do bairro, da pesca e dos manguezais, os estudantes 

comentaram: 

– O manguezal está sujo porque sempre que vem peixe, vem lixo também, que tem que ser separado para 

jogar fora. 

– Antigamente tinha mais os peixes, muito caranguejo. Nas marés tinha muito peixe. Hoje diminuiu. Acho 

que o “balão arrastando” que acabou com tudo. 

– O manguezal não dava pra pescar direito. Era muito sujo, muita lama. Hoje já não está muito sujo. É 

poluído, já achei tubo de televisão e peça de geladeira e meu amigo já cortou o pé nadando na maré. 

– O bairro está melhor, com mais casas, porque antigamente era manguezal puro e barracos. 

Antigamente era melhor porque dava mais peixe.  

– Antigamente a Ilha era um lixão, depois aterraram, foram colocando casas de madeira. Tinha muito 

peixe e a maré era mais limpa... eu já tentei desfiar siri mas é difícil... e o manguezal está muito sujo, 

com sacola e tudo o que você imagina, e é o próprio pessoal do bairro que suja. 

 

Com as cartografias produzidas com os estudantes nas Oficinas de mapas, capturamos 

os saberesfazeres socioambientais que atravessam as artes de pescar e seus territórios, além dos 

diferentes instrumentos e práticas de pescaria, como por exemplo, as pescarias com balão, 

tarrafa, rede de arrasto, jereréu, anzol, redinha, litro, malho, puçá, incluindo também a 

catação manual, a vara profissional, as iscas profissionais, as iscas de camarão, as varas de 

bambu, e a linha-e-vara. Dentre pescados apontados pelos sujeitos praticantes nas margens e 

narradores da maré, destacaram-se: siris, caranguejos, camarões e peixes.  



Com esses saberesfazeres socioambientais pudemos problematizar os usos predatórios e 

sustentáveis de pescarias e a própria condição social em que se encontram os pescadores da Ilha 

das Caieiras, os quais, para sobreviverem e garantirem suas sustentabilidades e das famílias, 

apelam para práticas predatórias.  

Muitos dos instrumentos de pesca acima citados pelos estudantes, são utilizados em 

práticas de pescas predatórias, prejudiciais ao ecossistema, por não fazerem a seleção nem das 

espécies nem do seu tamanho, capturando desde indivíduos juvenis até peixes não-comerciais, 

que são descartados posteriormente.  

As cartografias produzidas nas escolas com as Oficinas de mapas, juntamente com os 

saberesfazeres socioambientais dos textos e das conversas entre os estudantes, possibilitaram 

narrativas dos sujeitos praticantes das margens em suas relações de convivência diante da 

guerra de mapas entre as áreas de preservação ambiental, os manguezais e as práticas do bairro, 

trazendo inspirações para as pesquisas em Educação Ambiental, conforme apresentada por 

Tristão (2013, p. 851). 

 

Mas as relações sociais e humanas com o meio ambiente e uma perspectiva socioecológica 

da educação e do desenvolvimento não podem ser medidas nem pesadas, podem ser 

mapeadas ou cartografadas. Então, assumimos uma mudança, quando se trata da pesquisa 

em Educação Ambiental, em vez de medir, cartografar e narrar (TRISTÃO, 2013, p. 851). 

 

Com a problematização dos saberesfazeres socioambientais que envolvem as artes de 

pescar, acompanhamos movimentos que indicam invenções geográficas cotidianas que se 

atualizam, desenhando vidas, outros saberesfazeres, sabores e poderes. O bairro é uma escola, 

uma oficina do viver e do fazer entremeada com uma EA autopoiética que se produz nas 

relações, nos conflitos, nas redes, nos processos da vida cotidiana, configurando um 

bairroescola ou escolabairro, que se fundem... com-fundem.  

Outra prática que emergiu com as Oficinas de mapas, nas conversas e nos encontros 

com os estudantes, refere-se aos períodos de andada e defeso (reprodução das espécies), quando 

fica proibida a cata, coleta e comercialização do caranguejo. Apesar de eles não estarem 

familiarizados com os termos andada e defeso, demonstram saber que existe um período de 

proibição da cata. Os caranguejos não se deixam capitalizar pelo tempo chrónos dos calendários 

oficiais dos órgãos ambientais. Os caranguejos são rizomas! 

Esse contexto configura tensões de uma guerra de mapas marcada por áreas de 

preservação ambiental e por territórios de pesca praticados pelas comunidades pesqueiras locais, 

atingindo diretamente as vidas das famílias que se organizam nas atividades de comercialização 

e  pesca de caranguejos, peixes e siris, que servirão a uma classe média ávida a degustar essas 

iguarias da culinária local.  



Considerações finais 

 

A escola, o bairro e os manguezais se fundem, se atravessam e conversam entre si, sem 

um modelo ou uma receita advinda de uma EA prescritiva, mas com saberesfazeres, poderes, 

tensões, conflitos e desejos que se dão nas relações e que emergem nas redes de conversações e 

na convivência.  

Nas narrativas dos estudantes percebemos que muitas famílias vivem efetivamente e 

afetivamente com os manguezais e da pesca, cata ou desfiação, criando relações de convivência 

seja por diversão, seja para ajudar os seus familiares; porém, o que é singular na vida do bairro 

Ilha das Caieiras é a participação da comunidade, incluindo crianças e adolescentes, nos 

preparativos para a Semana Santa, época do ano mais movimentada para os restaurantes da 

região, que servem as típicas tortas e as moquecas capixabas.  

Outras questões continuam a nos provocar, a partir das Oficinas de mapas, no exercício 

de problematizar as práticas pesqueiras e os saberesfazeres socioambientais tecidos com as 

redes de conversações e produzidos nas práticas cotidianas da Ilha das Caieiras: de que modo 

pensar em práticas sustentáveis num contexto marcado por problemas socioambientais, conflitos 

e tensões que envolvem as coletividades vivas dos manguezais e as práticas pesqueiras de uma 

comunidade inserida num mosaico de áreas de preservação ambiental permanente?  

Com inquietudes e mantendo vivas as ideias das nossas oficinas do viver, esta pesquisa 

intencionou, modestamente, provocar e problematizar algumas pistas nessas redes de 

saberesfazeres e poderes. Desse modo, questionamos: de que modo escapar das formas-forças 

da sociedade de controle e de relações panópticas? Problematizamos o fazer-para e apostamos 

no fazer-com, concebendo as culturas pluralizadas, diluindo as categorias, reducionismos e 

determinismos que tentam quantificar saberesfazeres socioambientais por meio de práticas 

pedagógicas que enfatizam os resultados, apagando os processos e as relações de convivência. 

Momentos de aprendizagens autopoiéticas e inventivas, de invenções de si e de mundos, 

aprendizagens de desaprender, sujeitos autopoiéticos envolvidos no tempo chrónos e tensionado 

com os tempos kairós e aións. É a arte da oficina do viver resistindo e potencializando as 

singularidades. São as artes de narrar e de fazer as práticas do bairro movimentando, 

inventando traçados nas multiplicidades das redes cotidianas, ventilando as linhas retas 

entediantes, diluindo diferentes pontos de vistas e criando procedimentos por meio das 

expressões.  

Nossa aposta cognitiva e metodológica está na liberdade dos estudantes inventarem a si 

mesmos e seus saberesfazeres socioambientais com as práticas do bairro entre as redes de 

conversações e os jogos de convivência com as coletividades vivas e não vivas dos manguezais. 



A Oficina de mapas e os encontros que ela proporcionou foram fundamentais no 

processo de pesquisa, pois, mais que o “produto” (os mapas), as conversas, os afetos e os 

encontros suscitaram outras cartografias e problematizações que tecemos acerca da Educação 

Ambiental autopoiética, que não se “guarda”, que se manifesta de maneiras inventivas, 

intensivas, menores, pós-coloniais, rizomáticas, nas margens, nas práticas cotidianas, nas 

relações; e, com as artes de narrar das redes de conversações entre os sujeitos praticantes dos 

manguezais da Baía de Vitória. 
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