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Ao escrever este trabalho, no meio do caminho, encontramos curvas 
sinuosas, suor, lágrimas e risos, mas prosseguimos criando e recriando 
possibilidades, colorindo e descolorindo, fazendo, refazendo e refletindo. 
Fomos desviando e tomando os rumos novamente na medida em que dia-
logávamos com os autores/as, deixando a fluidez tomar o seu curso, num 
delicado e singelo gesto de esperançar.

O professor Dr. Soler Gonzalez sempre nos orientou a buscarmos os 
nossos sujeitos às margens, fazendo-nos refletir: para quem escrevo? Com 
quem e por quê? Essas perguntas ecoam e fazem refletir sobre os atravessa-
mentos de nossa vida.

Com este produto, desejamos adentrar os cotidianos escolares, apre-
sentando um novo olhar para as educações ambientais a partir das escrevi-
vências (EVARISTO, 2011) ecologistas das mulheres de Cariacica. Para isso, 
produzimos episódios de Podcast e Postais aquarelados. 

Nesse sentido, este produto é uma possibilidade que se abre para 
olhar as educações ambientais que emergem das margens, observando as 
brechas, as fissuras, o micro, através da escuta atenta e sensível às impres-
sões dessas mulheres ecologistas e suas escrevivências.

Como protagonistas e sujeitas da história (FREIRE, 2017), elencamos um 
grupo de mulheres ecologistas de Cariacica, que são professoras, artesãs, pesca-
doras, marisqueiras, congueiras e líderes comunitárias, ambientais e culturais. 

Este material foi produzido com a participação ativa e efetiva dessas 
mulheres, protagonistas desta pesquisa, que deram corpo e alma neste  
produto, trazendo as suas singularidades e de seus territórios afetivos. 

Mediante isso, nas narrativas ecologistas das mulheres de diferentes 
regiões geográficas de Cariacica, iremos potencializar seus territórios de 
vida, afetos, alegrias e resistências, num exercício ético, humanista e freire-
ano de uma pedagogia dialógica emancipatória do oprimido, em oposição 
à pedagogia da classe dominante, que contribua para a sua libertação e sua 

Iniciando o percurso



transformação de modo que sejam autoras da sua própria história por meio 
da práxis entre ação e reflexão. Então, para começarmos o nosso diálogo, 
precisamos situar o município de Cariacica que, de acordo com o IBGE 
(2020), possui 383.917 pessoas e uma área territorial de 279.975 km2. Situ-
a-se a oeste do canal da Baía de Vitória, limitando-se ao norte com Serra e 
Santa Leopoldina, ao sul com Viana, a oeste com Domingos Martins e Viana 
e a leste com Vila Velha e Vitória.

Esticando os fios e desembaraçando os nós, prosseguimos na tessitura 
deste produto, trazendo a seguir os olhares dos coletivos que colaboraram 
na criação e edição desta proposta pedagógica, potencializada, principal-
mente, com as narrativas das mulheres ecologistas de Cariacica.

Assim sendo, no percurso deste trabalho, contaremos com imagens dos 
nossos territórios, captadas por nós mulheres de Cariacica que, em diálogo 
com o professor Soler Gonzalez (2013, p. 26), “[...] inventam e reinventam 
seus mundos, nos fluxos cotidianos, nas coletividades, nas artes de fazer e 
narrar, com os usos de táticas e estratégias de resistências, reapropriando-
-se, a seu jeito, dos espaços, dos usos e dos lugares praticados”.

Imagem 1 – 2ª ponte: visão panorâmica da Orla de Cariacica e ao fundo Monte Moxuara.

Fonte: Marcia Mazocco, 2021.
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Imagem 2 – Visão panorâmica da cidade de Cariacica.

Fonte: Instagram @descobrindocariacica, 2021.
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1. Entre fios, nós e educações 
ambientais: narrativas ecologistas 
de mulheres de Cariacica

Imagem 3 – Estrada Rural entre Cariacica e Viana.

Fonte: Raquel Passos, 2021.

Esta pesquisa, intitulada “Entre fios, nós e educações ambientais: narra-
tivas ecologistas de mulheres de Cariacica”, aborda os movimentos de insti-
tucionalização da política municipal de educação ambiental no município de 
Cariacica e as ecologias que emergem nas narrativas de nós educadoras e nas 
escrevivências de um grupo de mulheres de diferentes regiões do município. 
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Com o objetivo de ressoar a escrita de nós, o que foi tecido coletiva-
mente, o vivido, o experienciado por cada uma, utilizaremos o conceito de 
escrevivências de Conceição Evaristo (2011) para designar as narrativas dessas 
mulheres. Tais escrevivências são “rastros memorialísticos e autobiográficos 
nas histórias do vivido, de cada mulher, é a escrita de um corpo, de uma 
condição, de uma experiência negra no Brasil” (p. 07).

As protagonistas — sujeitos da pesquisa e de sua própria história 
(FREIRE, 1996) — são aqui reconhecidas como ecologistas (REIGOTA, 
1999), que exercem o movimento de dialogarem e aprenderem de modo 
freireano, isto é, com suas próprias histórias, ecologias e educações am-
bientais, as quais foram forjadas na luta dos movimentos sociais, am-
bientais e nos cotidianos escolares. É neste sentido que, para mulheres e 
homens, “estar no mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os 
outros” (FREIRE, 1996, p. 34).

Imagem 4 – Bairro Santa Rosa.

Fonte: Narradora Zete, 2019.
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Um produto educacional é requerido nos mestrados profissionais, 
portanto, desenvolvemos este para o PPGMPE/UFES. A nossa proposta é de 
que chegue até os cotidianos escolares com a premissa de que estamos em 
construção e este produto também, sendo um meio de provocar reflexões, 
possibilidades e outras proposições para os cotidianos escolares.

Inicialmente, em face desta pesquisa, fomos provocados a pensar o que 
nos afeta? O que nos toca? Como somos tocados? Como olhamos o mundo e 
quais compreensões temos de nossa presença nele?

Para essas inquietações, encontramos em Paulo Freire a compreensão 
de que somos seres inacabados e inconclusos. O autor também nos faz re-
fletir sobre o que nos mobiliza enquanto sujeitos da história nesta complexa 
e potente teia que é a vida.

[...] o fato de me perceber no mundo, com o mundo e com 
os outros me põe numa posição em face do mundo que não 
é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença 
no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem 
nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas 
objeto, mas sujeito também da história (FREIRE, 2017, p. 53).

As mulheres, sujeitos desta pesquisa, estão situadas em diversos espa-
ços territoriais do município de Cariacica, por isso, faz-se necessário expli-
car que a divisão territorial do município se constitui de 13 regiões adminis-
trativas. Assim, este trabalho procurou exercer o movimento de conhecer as 
potencialidades de cada território de afeto.

As relações ecológicas se deram a partir dos olhares e narrativas de cada 
mulher: professoras, catadoras de materiais recicláveis, artesãs, donas de 
casa, pescadoras, lideranças comunitárias e congueiras. Os fios e os nós se 
entrelaçam nas diferentes concepções de educação ambiental, motivo pelo 
qual utilizaremos o termo educações ambientais, em diálogo com o edu-
cador Rodrigo Barchi (2013, p. 09), que nos faz refletir sobre as educações 
ambientais que emergem das margens, as resistências dos menores:
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A resistência, como prática e pensamento na educação am-
biental, sugere “descologizar” a ecologia, para que outras 
múltiplas e diferenciadas ecologias possam ser inventadas e 
liberadas, de forma a impedir e bloquear sua cristalização e 
sedentarização, promovendo e ampliando sua potência ra-
dical de transformação e criação (BARCHI, 2013, p. 09).

Assim, esses saberes emergem fora do que é institucionalizado e se fa-
zem presentes nos movimentos e coletivos sociais, bem como nos cotidianos 
escolares, constituindo diferentes perspectivas com as quais são costuradas 
nossas redes de narrativas e histórias não oficiais, que não se guardam em 
livros, documentos e leis, mas que atravessam a vida cotidiana dos sujeitos 
da pesquisa e os seus territórios.

Aliás, reconhecemos a força política da narratividade dessas mu-
lheres ecologistas e nos aproximamos do pensamento de Passos e Barros 
(2015), segundo o qual

[...] podemos pensar a política da narratividade como uma po-
sição que tomamos quando, em relação ao mundo e a si mes-
mo, definimos uma forma de expressão do que se passa, do que 
acontece. Sendo assim, o conhecimento que exprimimos acerca 
de nós mesmos e do mundo não é apenas um problema teórico, 
mas um problema político (PASSOS; BARROS, 2015, p. 151).

Assim sendo, para potencializar o caminho desta pesquisa, os encon-
tros foram oportunizados via plataforma Meet para aproximação das nossas 
narrativas e do caminho que a pesquisa estava tomando. Esses momentos 
foram essenciais, pois ouvir e trocar experiências com elas foram impor-
tantes para o desdobramento da pesquisa. Também foi realizado encontro 
presencial para repassar o caminho que a pesquisa tomou e como se confi-
gurou, no qual trocamos experiências, afetos e amorosidade.
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Imagem 5 – Itanguá.

Fonte: Amaralina Cadete, 2021.
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Imagem 6 – Bairro Vista Dourada.

Fonte: Narradora D. Antônia, 2020.

Todo o processo de construção desses materiais foi dialogado, com su-
gestões e propostas do grupo de mulheres. Para tanto, além dos encontros 
virtuais, percebemos a necessidade de um canal de comunicação mais efe-
tivo e de rápido retorno, então, criamos um grupo no WhatsApp intitulado 
“Narradoras de Cariacica” com o objetivo de dialogarmos sobre o percurso 
da pesquisa e impressões delas sobre este processo. 

Esse canal foi essencial para não perdermos o fio de nossas tessituras e 
para que pudéssemos estar mais próximas. Nesse espaço foi emanado afe-
tos, amorosidades, respeito e alegrias em todo o processo de conversa e nas 
trocas de saberesfazeres.

Sentimos que foi essencial e vital para as nossas conversas, debates e 
trocas de experiências, pois, mesmo estando em tempo pandêmico, os nos-
sos encontros se realizaram e não faltou amorosidade, ternura, miudeza 
dos detalhes e companheirismo de todas as envolvidas nesse potente pro-
cesso de pesquisa, que não é somente desta pesquisadora, mas que se for-
mou na tessitura dos fios, nós e nas redes de conhecimentos e significações 
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Imagem 7 – Bairro Presidente Médice.

Fonte: D. Teresa Assis, 2021.

que se efetivam nos “[...] múltiplos contextos cotidianos” (ALVES, 2010, p. 
49), num movimento potente das mulheres deste município.

Através de diálogos, pensamos em como faríamos os postais e decidi-
mos que a construção seria a partir de nossas fotos, de nossos territórios 
e com fragmentos das narrativas. Conversamos com um artista da região 
que se propôs a construí-los. Este processo foi tecido há várias mãos e 
olhares. O resultado emocionou a todas nós.

Concomitante à construção desses postais, começamos a pensar nos 
Podcats e pesquisamos uma pessoa que pudesse estruturá-los. No Insta-
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gram, conseguimos o contato da Melódica Estúdios, que nos forneceu to-
das as possibilidades de fazer os episódios do Podcast.
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2. Puxando, amarrando e 
desembaraçando os fios que 
compõe a tessitura do trabalho

No percurso deste produto, nos espaços de diálogos, nos fios e nós, 
sentimos a necessidade de uma construção singular que problematizasse 
as educações ambientais e as ecologias que nos habitam.

É nessa perspectiva que este produto traz as narrativas dessas mulheres 
de Cariacica, buscando as outras ecologias, seus saberesfazeres e educações 
ambientais, que não estão presentes nas narrativas institucionalizadas, mas 
que se fazem no imbricamento dessas narrativas com outro modo de ser e 
ver a vida. Além disso, reconhecemos as potencialidades das narrativas das 
mulheres como possibilidades de conhecimento nos cotidianos escolares.

Imagem 8 – EMEF Getúlio Brandão Leite - Escola rural que foi extinta.

Fonte: Cida Araújo, 2021.
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Assim sendo, este produto se alicerça na educação política de Reigota 
(1995), isto é,

[...] uma educação política, fundamentada numa filosofia 
política, da ciência da educação antitotalitária, pacifista e 
mesmo utópica, no sentido de exigir e chegar aos princípios 
básicos de justiça social, buscando uma “nova aliança” [...] 
com a natureza através de práticas pedagógicas dialógicas 
(REIGOTA, 1995, p. 61).

Além disso, a inspiração freiriana nos acompanhou em toda escrita da 
pesquisa, de modo que os sujeitos desta pesquisa e de sua própria histó-
ria (FREIRE, 2017) participaram efetivamente e democraticamente de todo 
processo de produção deste produto.

Como já dito, uma de nossas propostas para adentrarmos o cotidiano 
escolar é a produção de Podcast com as narrativas das mulheres ecologis-
tas de Cariacica e suas escrivências. Nossa aposta é que essas narrativas 
ecologistas possam contribuir com os processos formativos e pedagógicos 
dos cotidianos escolares, fomentando o movimento freiriano de aprender e 
dialogar com a própria história e suas ecologias. Para tanto, produzimos 03 
episódios de Podcast.

O 1º episódio inicia com o poema Cariacicaá de autoria desta pesqui-
sadora e com a narração de Yolanda Catone. Em seguida, apresentamos as 
narradoras: Dona Matilia, Cida Araújo e Elaine Shoelo que narram suas es-
crevivências. No final, agradecemos às narradoras que participaram da pes-
quisa, às bandas de Congo de Roda D’Água, ao Grupo Moxuara e à Melódica 
Estúdios pela edição e mixagem.

2.1. Alinhavando os fios no caminho 
do podcast
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2.2. Tecendo a construção dos postais 
aquarelados

O 2º episódio começa com o poema cantado da poetisa Cinthia Pretti. 
Na sequência, explicamos a pesquisa, o título, o objetivo e o porquê do Po-
dcast. Este episódio conta com as narrativas de Natália Coradini, Cinthia 
Pretti, Vera Lúcia e D. Antônia. No final agradecemos a todas às narrado-
ras que participaram da pesquisa, ao Estúdio Melódica, representado por 
Rafael Santos, à Yolanda Catone que narra o poema Cariacicaá, ao Grupo 
Moxuara e às Bandas de Congo de Roda D’Água.

O 3º episódio inicia com um poema cantado da poetisa Cinthia Pretti 
sobre Cariacica Sede. Em seguida, explicamos que o Podcast faz parte da 
pesquisa de mestrado e que aborda os movimentos de institucionalização 
de políticas municipais de educação ambiental no município de Cariacica e 
as educações ambientais que emergem de um grupo de mulheres. Após esse 
momento, apresentamos as narradoras que irão narrar suas escrevivências: 
Dona Darinha, Raquel Passos, Teresa Assis, Dona Antônia e Zete. Logo depois, 
agradecemos a todas às narradoras que participaram da pesquisa, ao Estúdio 
Melódica, representado por Rafael Santos, à Yolanda Catone que narra o poe-
ma Cariacicaá, ao Grupo Moxuara e às Bandas de Congo de Roda D’Água.

Os 03 episódios de Podcast foram plotados no blog Narradores da 
Maré1, no canal do YouTube Narradores da Maré2 e na plataforma digital 
Spotify Narradores da Maré3.

1.  NARRADORES DA MARÉ. In: BLOGSPOT. Disponível em: http://narradoresdamare.blogspot.com
2. NARRADORES DA MARÉ. In: YOUTUBE. Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCat6MvayMz7-
YRntXS2TxDw
3. NARRADORES DA MARÉ. In: SPOTIFY. Disponível em: https://open.spotify.com/show/512E8eKQkvNbJXxBfLG0Et

A intenção de usar esta linguagem artística de construção dos postais 
é problematizar, registrar e compreender as ecologias e educações am-
bientais nas narrativas das mulheres e suas contribuições éticas, políticas 
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e pedagógicas para as políticas de educação ambiental local bem como nos 
cotidianos escolares de modo freireano, através do movimento pedagógico 
de aprender e de dialogar com a própria história.

Os postais possibilitam o trabalho nos cotidianos escolares, pois, os/as 
alunos/as da rede municipal de Cariacica podem conhecer uma história que 
até então estava silenciada, apagada do contexto da história oficial, através 
de uma perspectiva dos territórios e das escrevivências, desvelando as expe-
riências e vivências das narradoras sobre as suas realidades.

Ao decidirmos pela construção de postais, dialogamos com a tese da 
professora e pesquisadora Andréia Ramos (2018) e com o livro Geografia dos 
afetos - cartas, cartões postais, diário de campo e caderno de uma pesquisadora (2021)1 
da mesma autora, nos quais ela utiliza esse recurso metodológico (cartões, 
micronarrativas) e explica que

O postal foi escolhido porque é um documento valioso, nas-
cido como carta simplificada, como quem diz, “veja, estive 
aqui, e aqui lembrei de você”; este me parece um bom jeito 
de compartilhar minhas andanças acadêmicas, mostrando 
as múltiplas realidades que vivi, seus sentidos e importância 
e os conhecimentos outros produzidos (RAMOS, 2018, p. 84).

Nosso encontro como educadoras se deu há mais de 20 anos, e o en-
cantamento pela Andréia já era grande, depois com as leituras dos textos, 
dissertação, tese e livro só intensificou a admiração por esta mulher guer-
reira, sensível e cheia de afeto.

Assim, mesmo em tempo pandêmico, tecemos muitos diálogos e pos-
sibilidades para a construção deste material. Tínhamos em mente o que 
queríamos realmente fazer: colocar as imagens das narradoras, os seus ter-
ritórios e fragmentos das narrativas na parte de trás dos postais. Isso foi 

1. RAMOS TEIXEIRA, Andreia. Geografia dos afetos - cartas, cartões postais, diário de campo e caderno de uma 
pesquisadora. Vitória: Pedregulho, 2021. 196 p. Disponível em: https://www.editorapedregulho.com.br/downloads
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amadurecendo e crescendo com diálogos com as mulheres e com o artista 
que conseguiu captar a sensibilidade do trabalho.

O artista cariaciquense Robson Cordeiro conseguiu retratar, em forma 
de aquarela, o afeto com que cada narradora narra sua relação com seu ter-
ritório. Foi um processo que teve início em 2020 e, com muitas conversas e 
disposição do artista, mesmo durante a pandemia, acreditamos que conse-
guimos produzir postais que mostrassem a realidade das narradoras e que 
tivessem todo o potencial formativo e político.

Imagem 9 – Processo de construção dos postais.

Fonte: Robson Cordeiro, 2020.
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Os materiais utilizados na construção dos postais foram: 
• papel de gramatura elevada (300 g/m²)
• papel de alfa-celulose e de algodão
• cartão A6
• pigmentos de alta qualidade (profissionais e semi-profissionais), 

de marcas importadas: Giorgione (China), Winsor e Newton (In-
glaterra), White Nights - Nevskaya Palitra (Rússia) e Pébéo (França).

O artista Robson Cordeiro (2020) nos narra a elaboração dos postais: 

“Com a mesclagem de técnicas úmidas e secas, as imagens foram coloridas des-
tacando as mulheres, mas revelando também seus contextos de vida, apelando para 
a sutileza e sensibilidade das cores e da transparência típica da aquarela. Todas as 
peças originais, após finalizadas, foram envernizadas com um verniz spray de acaba-
mento fosco e propriedades antifúngicos e com filtro U.V. Em todas as situações, bus-
quei fazer destacar a historicidade e o sentimento subjacente a cada cenário e mulher, 
integrando-as a paisagem.”

Com este produto educacional, fazemos um convite a todos/as leito-
res/as para conhecerem as narrativas, histórias, escrevivências, memórias, 
afetos e resistências dessas mulheres. Esperamos com isso reencantar, que, 
segundo o Novo Dicionário Aurélio (1999, p. 745), significa cativar, seduzir, 
maravilhar, arrebatar, lançar encantamento e magia sobre algo, causar pra-
zer, transformar em um outro ser.

Apostando, assim, numa política de narratividade, na qual os sujeitos 
da pesquisa e da história possam narrar suas memórias, histórias de vida, 
ecologias e educações ambientais, em prol de uma educação ambiental 
política que potencialize a participação da comunidade nas discussões de 
suas problemáticas locais e nas políticas de educação ambiental do muni-
cípio de Cariacica.
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Imagem 10 – Traços iniciais dos postais.

Imagem 11 – Orla de Cariacica.

Fonte: Robson Cordeiro, 2020.

Fonte: Narradora Cinthia Pretti, 2020.
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3. Escrevivências das mulheres 
ecologistas de Cariacica

Apresentaremos as escrevivências1 (EVARISTO, 2011) das mulheres 
ecologistas das 13 regiões administrativas de Cariacica. Através das tessitu-
ras das narrativas dessas mulheres, histórias são contadas a partir dos seus 
olhares, de suas singularidades, das militâncias com as práticas ecologistas, 
de suas vidas e da constituição de seus bairros e comunidades, com tensões, 
inquietações e lutas. 

Esperamos que possam se encantar com as escrevivências das mulhe-
res ecologistas de Cariacica, tendo em mente que, antes de serem contadas, 
as histórias são vividas, experienciadas, e a cada movimento vão dando ou-
tros sentidos. Assim, fazemos um convite para que outras e potentes histó-
rias possam surgir.

Parafraseamos Ramos (2018), pois o sentimento é o mesmo, em rela-
ção às seguintes questões: “[...] é importante nos perguntarmos como o fez 
Paulo Freire: ‘Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que estu-
do? Contra quem estudo?’, questões essas que me acompanharam durante 
o processo de pesquisa e escrita” (RAMOS, 2018, p. 60).

Realmente essas questões norteiam a nossa vida cotidiana e nos fazem 
refletir qual a nossa posição enquanto mulher, pesquisadora, educadora e 
cidadã nesta sociedade tão excludente e discriminatória. Mediante a isso, 
que possamos elevar as nossas vozes como um grito de liberdade, pois “o 
aprendizado, em sua forma mais poderosa, tem de fato um potencial liber-
tador” (hooks, 2013, p. 13).

1. “rastros memorialísticos e autobiográficos nas histórias do vivido, de cada mulher, é a escrita de um corpo, de uma 
condição, de uma experiência negra no Brasil” (EVARISTO, 2011, p. 07).
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3.1. Zete
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Meu nome é Zete e cheguei na comunidade de Santa Rosa, 
bairro vizinho a Flexal 2, há 42 anos. Não existia iluminação públi-
ca, saneamento básico e infraestrutura.

O bairro era muito carente, e os caminhos que deveriam ser 
ruas eram trilhas, para chegar até determinados locais como Porto 
de Santana que é muito longe, mas era o único lugar para comprar 
gás, alimentos, e ficava há quatro bairros de distância. A minha 
mãe e meu pai eram muito guerreiros, a mãe era lavandeira, sempre 
lutava para conseguir sustentar a família.

Tudo era muito distante há 35 anos, a comunidade se reuniu 
para trazer a linha de ônibus para cá. Eu fui herdando essa vontade 
de ajudar o próximo do meu pai, fazia um trabalho com a igreja ca-
tólica de catequese, fazia gincanas entre os bairros. 

Os pais Sr. Anezio Gomes de Araújo (mais conhecido como Bi-
gode) e a Sra. Maria Gomes Araújo Moreira foram um dos primeiros 
moradores do bairro, tiveram a oportunidade de estarem envolvidos 
nas conquistas dessa comunidade, e era apenas um loteamento e 
hoje é conhecida como bairro Santa Rosa.

Os meus pais me ensinaram o amor e respeito ao próximo, e 
eles sempre abriram as portas de casa para abrigar outras famílias 
carentes até que as mesmas tivessem estabilidade para começar suas 
vidas familiares.

Fui mãe aos 19 anos, com 03 filhos, quando meu filho tinha 21 
anos ele falou que não queria a vida de trabalhar muito e ganhar 
pouco e entrou no mundo da criminalidade, fez a escolha do tráfico, e 
com 23 anos sua vida foi ceifada. 

Eu descobri no velório dele que ele fazia as mesmas ações com 
a comunidade que eu fazia. No enterro dele descobri que ele iria pro-
mover um festival de pipa pela paz. Dei continuidade ao sonho do 
filho. E estamos no quarto ano do festival de pipa pela paz.

E, em 2018, criaram o Instituto Araújo que desenvolve ativi-
dades para empregabilidade, lazer, cultura e artes. O objetivo des-
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se Instituto é capacitar as pessoas para saírem da vulnerabilidade 
social, dar oportunidade. Tenho um amor maior em desenvolver e 
ajudar as pessoas.

O Instituto tem muitos parceiros, como igrejas, pois muitos jo-
vens não podem em decorrência da guerra do tráfico se deslocarem 
para outros bairros. Em Flexal 1, a igreja Batista atende vários jo-
vens com cursos de confeitaria, beleza, informática e artes. 

A minha irmã trabalha com materiais recicláveis oportuni-
zando ideias para que o jovem tenha uma renda, uma possibilidade 
de desviar o olhar para outras coisas. Eu tenho muito amor por isso. 
Faço com dedicação ao próximo.

Esta narrativa muito me emociona, pois pude vivenciar um pouco da 
história de Zete quando trabalhamos juntas na Secretaria Municipal de 
Educação. Sempre foi uma mulher guerreira e de lutas, que a vida não pou-
pou, sofreu uma grande perda: o filho foi ceifado muito jovem pelo tráfico.

Após a perda do filho, iniciou os trabalhos com o Instituto com o intui-
to de ajudar as crianças e jovens de Flexal e bairros adjacentes.

Em diálogo com Freire, buscamos compreender a resiliência de Zete:

Porque quando o homem compreende sua realidade pode 
levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e pro-
curar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu 
trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas cir-
cunstâncias (FREIRE, 1979, p. 16).

Isso gerou um novo modo de resistir frente às dificuldades que a vida 
impôs, criando redes de solidariedade e cuidados com a comunidade que 
habita e cartografando uma nova dimensão ecológica no seu contexto local.
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3.2. Cinthia Pretti
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Meu nome é Cinthia Pretti, sou turismóloga, analista de tu-
rismo aqui na Prefeitura de Cariacica, e escritora também. E eu de-
senvolvi um projeto lá em meados de 2007/2008 em parceria com 
SEME, chamado Turismo Pedagógico, que tinha uma vertente mui-
to boa na parte de resgate histórico das pessoas. A partir desse pro-
jeto juntamente com as ações dele de palestras, visitações guiadas no 
município aos alunos, eu fui obtendo um pouco mais de conhecimen-
to, a partir das conversas com as pessoas antigas, e, numa tentativa 
de colocar no papel este conhecimento, surgiu o livro Cariacica em 
versos, que são 37 poesias falando do nosso município na vertente de 
história, turismo, cultura, pertencimento, então, o primeiro projeto 
quando iniciou teve uma base boa para este projeto de narrativas de 
poemas. Um dos poemas que eu gosto muito é sobre Cariacica-Sede, 
que retrata bem o início das primeiras famílias, o núcleo populacio-
nal que ainda é destaque em Cariacica-Sede, onde a gente tem praça, 
igreja, o Eduartino Silva que foi nossa primeira prefeitura, todo esse 
movimento em cima das memórias dos mais antigos, das famílias 
tradicionais, e isso tudo é relatado no poema de Cariacica-Sede, esse 
poema já ganhou versão instrumental e tem divulgado Cariacica 
nas escolas e na região metropolitana também.

Poema Cariacica Sede
Bairro histórico onde tudo começou
Cariacica Sede tem de berço a tradição
Acolhendo um povo que ali se fixou
É morada dessa gente, que o ama de coração.
Dos seus casarios e famílias tradicionais
Surgem registros históricos de tempos sem iguais!
Tempos de glórias e dos grandes carnavais,
Dos passeios pela praça e encontros casuais!
Da sede nasce o trio histórico,
Grande ícone do lugar,
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Patrimônio reconhecido
Que precisamos preservar.
Igreja de São João Batista
Primeira igreja a ser erguida
Lugar de fé e tradição
Pela procissão das pedras ela foi construída
Praça Marechal Deodoro da Fonseca,
Primeira praça municipal
Ponto de encontro das famílias
Que recordam as histórias vividas no localiza
Foi no Centro Histórico Eduartino Silva
Que a primeira prefeitura foi se instalar
Bem como a Câmara de Vereadores
E ali, por alguns anos, a cidade se fez governar
Para conhecer as histórias dessa gente
Decida-se na praça sentar
Converse-se com os mais antigos
Para suas vivências escutar
Cariacica Sede ainda preserva
Os costumes de cidade do interior
Onde uma prosa e um bom dia.

Esse livro Cariacica em verso foi feito pela lei João Bananei-
ra, tanto na sua primeira e segunda edição. Na segunda edição, 
ele foi melhor trabalhado e desenvolvido com um áudio book onde 
todas as poesias foram recitadas e ganharam instrumental tam-
bém. Alguns artistas de Cariacica foram convidados para fazer a 
recitação deste projeto, como o prof. Johan Wolfgang no poema de 
Cariacica-Sede. Ele tem uma representação interessante na educa-
ção. No instrumental, foi convidado o Carlos Oliveira, um grande 
instrumentista de Cariacica que atua muito na área do Congo e na 
escola de samba também.
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O poema da Reserva Biológica de Duas Bocas fala sobre esse 
fragmento ambiental muito importante aqui em Cariacica, que é 
também uma área de preservação da região metropolitana, mas isso 
impede muito a visitação turística. Ali só temos as visitas pedagó-
gicas e com objetivo de pesquisas, turística não, como forma de pre-
servar este ambiente tão rico que nós temos. Ali é gerido pelo IEMA. 
Nós fizemos várias ações com a coordenação na reserva de levar pro-
fessores e alunos, um grande diferencial que nós temos em Cariacica. 

A partir desse projeto que foi desenvolvido nas escolas com as 
palestras e com as pessoas mais antigas, e seu próprio desenvolvi-
mento na cidade, com as visitas monitoradas, nasce também o “Re-
gião Metropolitana” em verso. Foi uma forma que encontrei de tra-
balhar histórias, poesias com a nossa região. 

Poema Reserva Biológica de Duas Bocas
Importante patrimônio ambientalista
A REBIO Duas Bocas têm beleza sem igual
legalmente preservada para sua proteção
Nela existe Mata Atlântica em estágio inicialmente
Naiá-Assu e Panelas, dois rios do local
Formam o Rio Duas Bocas, patrimônio natural
A represa de Duas Bocas suas águas concentrará
Abastecendo com águas limas para a sede saciar
Duas Bocas têm muitas histórias,
Lembranças de um povo que ali fez morar
A antiga represa, preservada ainda estávamos
Caminhando pela trilha logo a encontrará
Sua fauna e sua flora são vida à região
Sendo possível encontrar animais em extinção
Macaco prego, onça parda, jacaré e tangará
Ali são protegidos para as espécies preservar.



32

ENTRE FIOS, NÓS E EDUCAÇÕES AMBIENTAIS: NARRATIVAS ECOLOGISTAS DE MULHERES DE CARIACICA

Através do seu livro Cariacica em verso, a poetisa, professora e turis-
móloga Cinthia Pretti nos relata sobre os cantos e recantos de Cariacica, 
ela atua há muitos anos com as escolas com o Projeto Turismo Pedagógi-
co, fazendo aulas de campo com professores\as e com os/as alunos/as para 
descobrirem uma Cariacica com um novo olhar através dos percursos das 
histórias e narrativas dos moradores.

Sua poesia possibilita um diálogo potente entre a literatura e a edu-
cação ambiental, com isso, lembramos o grande poeta Manoel de Barros 
quando ele diz que: “Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as 
águas é de poesia que estamos falando” (BARROS, 2005, p. 58).

No contexto desta pesquisa, pensando num encontro com diferentes 
Educações Ambientais, que se fazem mesmo no instituído, mas de forma 
inventiva e criativa dos educadores, identificamos a presença de outras 
Educações Ambientais que, mesmo sendo governamental, atravessa e pos-
sibilita outros olhares e outros fazimentos como é o caso das aulas de campo 
e formações na Reserva de Duas Bocas.

Cinthia faz um trabalho potente com seus poemas por meio dos quais 
podemos conhecer uma Cariacica potencialmente ecológica e rica na sua 
história, apostando numa educação sensível e engajada.
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3.3. Professora Raquel Passos
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Sou Raquel Passos, filha da cidade de Cariacica, filha de Ge-
raldo dos Passos e Maria Ardisson Passos. Professora e artista da 
caminhada. Meu nome completo é Maria Raquel Ardisson Passos. 
Divorciada, tenho 47 anos. Meu nascimento foi em 16/ dez/ 1973, 
período dos anos de chumbo, na Ditadura Militar no Brasil. Minha 
ancestralidade vem de povos indígenas no Espírito Santo, através 
de trisavós paternos (Aracruz), e também sou descendente de povos 
afrobrasileiras/os e imigrantes italianas/os, através de trisavós ma-
ternos. Meu registro de nascimento ocorreu no Hospital Santa Casa 
de Misericórdia, visto na ocasião não haver parteiras ou materni-
dade onde meus pais moravam, no Bairro Vila Palestina; daí meu 
registro na capital do Estado do Espírito Santo.

Na ocasião de minha infância e início de juventude, na década 
de 1980, morar em Cariacica era, para muitas/os habitantes capi-
xabas sinal de vergonha, visto ser uma região marginal, com mui-
tos desafios urbanos e sociais, povoada por imigrantes de dentro e 
de fora do país, a procura de trabalho, de dignidade. Foi através das 
Comunidades Eclesiais de Base (Cebs) que fui oportunizada a come-
çar a abrir mente, olhos e ouvidos (individual e coletivamente), para 
a realidade do lugar em que eu vivia. As Cebs foram um novo jeito de 
ser igreja, um dos frutos do Concílio Vaticano II da Igreja Católica. 

No Estado do Espírito Santo esse novo jeito de ser igreja ini-
ciou através dos bispos Dom João Batista da Motta e Albuquerque e 
Dom Luíz Gonzaga Fernandes. Sobre esses dois queridos bispos que 
atuaram no Espírito Santo, especialmente sobre Dom João Batista, 
a obra Coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, com texto de San-
dra Daniel, faz boa menção a respeito do início do projeto de Cebs na 
igreja de Vitória. Sou profundamente agradecida ao projeto de Cebs 
pela sensibilização, enquanto cidadã, para a realidade e apreço à 
minha tão sofrida, querida e contraditória cidade de Cariacica. Nes-
se espaço religioso de fé e vida vieram os estudos iniciais de música, 
incentivados por minha mãe, e foi através da colaboração musical 
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que ingressei nos grupos/ pastorais: Grupo de Mulheres, Pastoral 
Operária e Pastoral da Juventude. Nessa ocasião, em 23 de dezembro 
de 1989, foi assassinado o padre francês – Padre Gabriel Félix Roger 
Maire – liderança ímpar, um profeta de nosso tempo. Padre Gabriel 
foi ameaçado e assassinado porque sua voz era referência nas lutas 
da população; sua voz incomodava. 

Uma igreja que não incomoda é uma igreja acomodada. (Dom 
João Batista da Motta e Albuquerque) Pessoas como Padre Gabriel 
Maire, Dona Norma Vezzoni, Senhor Maurício Amorim e muitas/
os outras/os são algumas de minhas referências de vida. Entre as dé-
cadas de 1980 e 1990 muitas vozes foram caladas no Espírito Santo: 
Irmã Cleusa, Francisco Domingos Ramos, Gabriel, Paulo Vinha... 
Dessa memória, no trilhar em movimentos sociais, na esperança de 
que a formação humana precisava ocorrer dia a dia, na colabora-
ção para a defesa da vida, segui pelo caminho do magistério. Cursei 
Educação Artística e Licenciatura em Música na UFES e hoje sou 
professora/ servidora das Redes de Educação de Cariacica e Vitória. 

Nesse momento preciso trazer uma breve inquietação a respei-
to do nome de nossa capital “Vitória”: Por que Vitória tem esse nome? 
Vitória de quem? A que custos ocorreu essa tal Vitória? Balas de ca-
nhões sobre Arcos e Flechas... Realmente não parece ter sido essa 
uma luta justa... E os povos indígenas que habitavam Guananira 
(Ilha do mel), meus parentes... foram exterminados de suas terras... 
de sua ilha... e restaram apenas nomes... Jucutuquara, Itacibá, Mo-
xuara, Itanguá, Maruípe... 

Com esse lamento, partilho que a música foi plantada em 
minh’alma desde tenra idade e, em entre muitos desafios enquan-
to mulher e artista, sigo no caminho da Arte-educação e Arte-Vida 
na Caminhada, fazendo parte do Grupo Movimento de Artistas da 
Caminhada (MARCA): vozes de vários lugares do Brasil e América 
Latina, em um canto comprometido com causas sociais, ambien-
tais, humanas, juntamente com Eliane Brasileiro, Babi Fonteles e 
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Zé Vicente (CE), Farinhada (MG), Martin Coplas (RS), Guilher-
me Gutierrez (SP), Penha Dalva (ES), Victor Hugo (SP), e muitas/
os outras/os artistas dessa terra Ameríndia. Em compromisso com 
a Arte-Vida, nesse tempo desafiador que atravessamos, por causa 
da pandemia devido ao Coronavírus, ainda assim, algumas luzes 
vão surgindo. 

Em 2020, em meio a esse período de escuridão, nasceram me-
lodias como “Avenida Araceli” (canção em memória da menina Ara-
celi Cabrera – vítima de violência sexual infantil no Espírito Santo/ 
1973), “À beira da maré” (canção sobre a maré de Porto Novo e Bairro 
Grande Vitória) e “Formate” (música sobre o Rio de mesmo nome 
que corta as cidades de Viana e Cariacica). Há muito havia a ex-
pectativa em compor essa canção sobre nosso Rio, visto sua preciosa 
importância e sensibilidade, águas sagradas da região que habito, 
afinal, venho de uma formação político-social em que as cidades de 
Cariacica e Viana eram assim chamadas — cidades-irmãs — seguir 
juntas, de mãos dadas, em seus desafios de cidade, de humanidade. 
Atualmente, além da Arte-educação, no magistério, participo volun-
tariamente/musicalmente nos Grupos “Movimento de Fé & Política”, 
“Irmandade das/dos Mártires” e “Ecos de Gabi.” Vamos em frente, 
na colaboração artístico-social na esperança de dias melhores. 

A professora Raquel Passos, professora, musicista, e atuante nos 
movimentos sociais e nas comunidades do município, tem um prota-
gonismo ímpar na sua área, com forte presença no cenário artístico e 
ecologista com diversas músicas autorais sobre as lutas, resistência e 
belezas do município e do ES.

Seu envolvimento nos movimentos de pastoral de base é intenso e 
potente e traz grandes contribuições com discussões nas comunidades, 
com todo seu empenho e trabalho nas comunidades de base, semelhante à 
trajetória de Paulo Freire que
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[...] se tornou um educador das “esquinas do mundo”, como 
ele sempre dizia, porque manteve viva sua identidade re-
ligiosa cristã para além do catolicismo. Ele era um cristão 
ecumênico, coerente com a perspectiva dialogal e amorosa 
que defendia (CUNHA, 2021).

Raquel traz em seu âmago muitas dessas características, o diálogo amo-
roso e respeitoso faz parte de sua trajetória, por isso, dialogamos com Paulo 
Freire, quando ele nos faz refletir sobre nossa “inserção na história, não mais 
como figurantes, mas como autores e autoras” (FREIRE, 2009, p. 42).

Atua como professora no município há muitos anos e participou da 
criação de um projeto desenvolvido na SEME, que envolveu um grupo de 
professores de diversas áreas do conhecimento que criaram um projeto de 
artes e música nas escolas, por meio do qual, vários talentos foram desco-
bertos. Sua atuação é impecável no cenário do magistério municipal.
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3.4. Professora Luz Marina de Souza
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Em tempos de pandemia, as lembranças voltam à memória, 
elas passam pelos amores vividos, as amizades construídas ao lon-
go da vida, os trabalhos realizados... e por aí os pensamentos vão 
viajando! Falando em trabalho, voltei ao tempo e dei uma volta em 
parte da minha vida profissional.  Foi na escola que o meu trabalho 
na área educacional se iniciou. Como tudo começa e se concretiza 
no chão da escola, nessa perspectiva, com um olhar no contexto do 
ensinar e aprender, como professora, priorizei as ações pedagógicas 
com o foco na realidade. Assim, na década de noventa, ingressei por 
meio de concurso público na rede municipal de ensino da cidade de 
Cariacica para exercer o cargo de professora de química e ciências 
da natureza na Escola Municipal Talma Sarmento de Miranda, lá 
desenvolvíamos projetos que relacionavam os conteúdos das discipli-
nas com as questões sociais, ambientais e econômicas. Era o tempo 
da discussão da interdisciplinaridade e a educação ambiental ape-
sar de mais centrada nas áreas das ciências da natureza, tomava 
dimensão na amplitude nos projetos. 

Ressalto, aqui, um projeto desenvolvido, intitulado Ceasa/ES 
- higiene e saúde, o trabalho iniciou com a turma do fundamental 
sobre a alimentação e suas relações para a saúde e foi ampliado com 
a turma do ensino médio, inicialmente na abordagem das compo-
sições químicas dos alimentos, porém se estendeu após uma visita 
à Ceasa com os estudantes, para uma entrevista sobre a utilização 
de agrotóxicos pelos produtores.  Durante a visita, os olhares se am-
pliaram para o desperdício de alimentos, as questões higiênicas e o 
grande problema social, que era a catação de sobras dos alimentos 
por pessoas que iam ao local com esse propósito. Esse projeto foi ins-
crito na feira de Ciências da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), na qual teve a participação das escolas públicas e privadas, 
foi premiado e teve grande repercussão na comunidade escolar.

Assim, fui percorrendo o exercício da profissão de professora 
na rede municipal, porém em 1997, o ensino médio foi transferido 
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para o Estado, e nesse mesmo ano, foi instituído o setor de Vigi-
lância Sanitária do município, para onde eu fui disponibilizada. 
Nesse setor, fiquei responsável pela área de fiscalização correlata 
à minha formação acadêmica de bacharel em química e pela edu-
cação sanitária. Como sempre entendi que não há uma educação 
específica, mas que ela percorre por todas as áreas e que se realiza 
na parceria entre escola, comunidade e gestão pública, elaborava 
os projetos nesse contexto. Entre alguns dos trabalhos realizados 
de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria 
Municipal de Educação, recordo em especial, do projeto para a 
prevenção da dengue que teve uma grande mobilização da escola, 
comunidade e as secretarias envolvidas. 

 Em 2001, foi instituída a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente (SEMAM) e eu fui convidada para assumir a Coordenação de 
Educação Ambiental. Foi um grande desafio estruturar o trabalho 
em uma secretaria nova e sem recursos.  Em junho do mesmo ano, 
realizamos o I Fórum De Meio Ambiente. Deste foram elencadas 
sugestões para o plano de ação da então, recém-criada, secretaria. 
Entre as primeiras ações desenvolvidas pela SEMAM constam o 
acompanhamento da situação dos manguezais, a organização das 
associações de catadores de caranguejos e de pescadores. Em sequên-
cia, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEME) 
realizamos o Seminário: Manguezal-Berçário de Vida, com a par-
ticipação de professores (as) e pedagogos (as) da Rede Municipal de 
Ensino. Esse seminário foi o ponto de partida para a parceria com a 
autora desta dissertação, a minha colega Márcia Mazocco, os laços 
de trabalho e de uma grande amizade foram firmados. 

A partir de então, formamos uma dupla no trabalho na SEME. 
Em 2003, houve a formação dos professores de 5ª a 8ª séries em um 
curso sobre o Parâmetro Curricular Nacional – Meio Ambiente na 
Escola e, posteriormente, teve a formação de professores para a Con-
ferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente. Coordenamos o trabalho 
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das conferências nas escolas da rede, posteriormente, também coorde-
namos os Coletivos Educadores. No ano de 2004, merece destaque a 
nossa coordenação na produção do vídeo Cariacica: Terra da Gente. 
Este vídeo teve como objetivo apresentar de uma forma breve, a histó-
ria e os pontos turísticos do município e ampliar o olhar para a cidade.  

Em 2005, com uma nova gestão política do município, foi for-
mada na SEME a coordenação da Educação Ambiental, que, pos-
teriormente, em nova organização administrativa, passou a ser o 
Programa de Educação Integrada (atualmente, Gerência de Educa-
ção Integrada). Durante a gestão de 2005 a 2009, trabalhamos na 
coordenação desse programa, desenvolvemos projetos com as escolas 
e com as comunidades do entorno delas, entre eles: Projeto Horta nas 
escolas, com acompanhamento de agrônomo e pedagogos (as) e cur-
so de formação para os (as) professores (as) e pedagogos (as); proje-
to Povos e Mangues e projeto Turismo Pedagógico; ambos também 
acompanhados de curso de formação para os (as) professores (as) e 
pedagogos (as); Prefeito (a), mirim; Sala Verde (projeto de parceria 
com ao Ministério do Meio ambiente); banca da leitura (extensão 
móvel da Sala Verde para as escolas); Conferência Infanto-Juvenil 
pelo Meio Ambiente; Coletivos Educadores; produção de uma car-
tilha sobre a história e pontos turísticos de Cariacica; projetos em 
parceria com as empresas Arcelor Mittal, Companhia Vale do Rio 
Doce (CRVD) e Marca Ambiental; projeto de Educação Ambiental 
em parceria com a Polícia Militar; projeto municipal SEMEARTE; 
Tenda da Leitura; e também acompanhávamos os programas fede-
rais Mais educação e Escola Aberta. 

Em 2009, houve a formação de profissionais das secretarias 
municipais para a elaboração dos planos de desenvolvimento das 
escolas (PDE- Escola). Fiquei na coordenação desse programa e, 
posteriormente, no Plano de Ações Articuladas (PAR).  Em paralelo 
às atividades da coordenação, eu participava das formações de pro-
fessores da área de ciências da natureza, do sexto ao nono anos.
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Em 2012, fui aprovada no curso do mestrado profissional 
em Educação em Ciências e Matemática, no Instituto Federal do 
Espírito Santo. Foi uma experiência bastante produtiva e contri-
buiu muito para a minha formação profissional e pessoal. Fiquei 
licenciada para cursar o mestrado e ao retornar, em 2014, para a 
SEME, em uma nova gestão política, retornei para equipe de for-
mação de professores. Contribuí na equipe do PAR e participei, 
como coordenadora da comissão da elaboração da Política Muni-
cipal de Educação Ambiental (PMEA), da qual a Marcia Mazocco 
participou como membro. 

Ainda em 2014, foi firmado o Termo de Cooperação Ambiental 
(TCA), com a participação dos técnicos da SEME, Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (SEMDEC), 
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – Espírito San-
to (CIEA-ES) com o Ministério Público Estadual do Estado do Es-
pírito Santo (MPES) e da Procuradoria Geral do Município de Ca-
riacica (PROGER). Para atendimento do TCA, em janeiro de 2015, 
foi publicado em diário oficial do município, o Decreto de N°16 que 
dispôs sobre a instituição da Comissão Municipal de Formulação e 
Implementação da Política Municipal de Educação Ambiental (CP-
MEA), composta por representantes da SEME e da SEMDEC, com 
atribuições de planejar, acompanhar e executar o processo de elabo-
ração da PMEA e, por conseguinte, formular e implantar o Progra-
ma Municipal de Educação Ambiental. 

Os membros da CPMEA se propuseram a realizar um tra-
balho que envolvesse o maior número de representações possíveis. 
Sendo assim, no ano de 2015, objetivando realizar um processo 
participativo e democrático na elaboração da lei, a comissão or-
ganizou um Grupo de Trabalho (GT) de Educação Ambiental que 
teve, como objetivo principal, contribuir na elaboração da Política 
Municipal e ampliar as discussões da EA no âmbito formal e não 
formal, bem como compartilhar as diferentes vivências e saberes. 
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O GT teve como público alvo, os professores da rede municipal de 
educação, representantes dos conselhos municipais, representan-
te da Federação das Associações de Moradores de Cariacica (FA-
MOC), instituições de ensino particulares, instituições privadas e 
governamentais, organizações não governamentais do município, 
técnicos da SEME e da SEMDEC e convidados do MPES, da CIEA 
e secretários do governo municipal. Durante o ano de 2015, o GT 
teve dez encontros presenciais, totalizando uma carga horária de 
40 horas, e teve 80 horas de participação numa plataforma online, 
na qual houve ampliação do estudo e discussão em prol da elabora-
ção da Política Municipal de Educação Ambiental. Entre os encon-
tros, houve saída a campo para o reconhecimento das áreas rural e 
urbana do município, tendo em vista, que um dos tópicos tratados 
durante o encontro foi a identidade do município de Cariacica, en-
tre outros temas abordados destacam-se: o histórico da Educação 
Ambiental em nível nacional, estadual e municipal, a educação 
ambiental na educação formal e não formal,  os programas e proje-
tos oriundos do governo federal.

Os membros da CPMEA redigiram o documento da minuta de 
lei que dispõe sobre a PMEA, considerando as contribuições feitas no 
GT e as discussões e proposições realizadas em reuniões pelos mem-
bros da comissão. Em dezembro de 2015, realizou-se uma audiência 
pública, para leitura e validação do texto da minuta, com a partici-
pação de integrantes do GT de Educação Ambiental, dos professores 
da rede municipal de educação, de representantes de organizações 
sociais, dos conselhos municipais (Educação e Meio Ambiente), da 
CIEA-ES, do MPES, dos estudantes da rede municipal (representan-
tes dos grêmios estudantis), instituições privadas de ensino, FAMOC 
e técnicos das secretarias de Educação, Meio Ambiente, Agricultura e 
Saúde. O documento da minuta de lei foi encaminhado ao Conselho 
Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente 
para apreciação e sugestões. 
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O processo da elaboração da Política Municipal de Educação 
Ambiental de Cariacica propiciou o fortalecimento da articulação 
de diferentes atores sociais, com autonomia e de forma democráti-
ca. Além do documento da minuta de lei elaborado, como resultado, 
houve a continuidade do GT de Educação Ambiental, que foi criado 
durante o processo, servindo como um espaço de debate sobre a EA no 
território e para a formação continuada dos profissionais da educa-
ção da rede municipal e sociedade civil. Dessa forma, o percurso foi 
iniciado para traçar as diretrizes da educação ambiental, com vistas 
a uma transformação social de forma crítica e emancipatória.

Em 07 de junho de 2017, a Lei nº 5755 que institui a Política 
Municipal de Educação Ambiental de Cariacica foi promulgada. O 
trabalho não se encerrou com a publicação da lei, ficou o desafio pela 
frente de aplicar e acompanhar o que foi disposto no documento cons-
truído por várias mãos. 

Participar desse processo foi algo bastante significativo na 
minha trajetória profissional como funcionária pública do muni-
cípio de Cariacica. Construí parte da minha história profissional e 
pessoal na cidade de Cariacica, esta terra me acolheu quando aqui 
cheguei, foi lugar do meu primeiro emprego, lugar do nascimento do 
meu segundo filho e da formação de grandes laços de amizade.

A Professora Luz Marina atuou como professora de Ciências nas es-
colas do município e é Mestre em Educação pelo IFES. Teve uma grande e 
potente trajetória na educação ambiental em Cariacica e no ES, dialogando 
intensamente com os movimentos formativos de professores e com a im-
plementação de projetos/programas.

Tive a oportunidade de trabalhar com ela em várias frentes de trabalho, 
como a construção da Política Municipal de Educação Ambiental de Cariaci-
ca em 2017, um grande marco para o município, por meio do qual tecemos 
laços de amizade que perduram até os dias atuais.
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Em sua prática, ela sempre reinventou novos e potentes diálogos com 
as escolas, conforme propõe Paulo Freire (1980), quando ele nos diz que “É 
preciso, portanto, fazer desta conscientização o primeiro objetivo de toda 
educação: antes de tudo provocar uma atitude crítica, de reflexão, que com-
prometa a ação” (FREIRE, 1980, p. 40).

Mesmo finalizado e publicado a PMEA, o trabalho com a educação 
ambiental prosseguiu com diálogos nos movimentos formativos, nas rodas 
de conversas com os/as educadores/as das escolas e nas parcerias potentes 
com as comunidades.

O caminhar com as educações ambientais e com os diálogos amorosos 
foram trilhados de forma engajada, afetuosa, humanizada, num exercício 
constante do esperançar.
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A Sede das décadas de 60/70 era um local bucólico e conserva-
dor em que todas as pessoas se conheciam e eram identificadas pelo 
sobrenome. Fulana dos Ribeiro, Sicrano dos Corteletti...

A Praça da Matriz era o ponto dos encontros sociais. A igreja, 
construída no século 18, conserva até hoje as características origi-
nais, tendo passado por algumas restaurações.

Um coreto no centro da praça servia de palco a diferentes even-
tos e comemorações. Bancos de madeira e ferro entre as árvores e ar-
bustos bem cuidados adornavam o local, tudo girava em torno dela.

Era ponto de encontro de pais e avôs sempre de ternos e chapéus 

3.5. Sônia Maria Ribeiro
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para tratarem de questões políticas. A prefeitura ficava em frente à 
praça, onde hoje funciona o centro histórico.

 No início da noite, os jovens eram os frequentadores da praça. 
As moças, em grupos de 3/4 colegas, davam voltas em torno da pra-
ça, num sentido; em sentido contrário, os rapazes. A intenção era a 
paquera. Às vezes dava certo, o que culminou em muitos casamen-
tos. Ao redor da praça residências e um comércio pequeno: farmá-
cia, açougue, uma lojinha de sorvete, que ficavam na rua principal, 
onde, também, era o ponto final do ônibus da Planeta que fazia o 
trajeto até o Parque Moscoso. Essa rua era calçada com pedras. Para 
além da praça, sentido zona rural e Santa Leopoldina eram de ter-
ra. O calçamento, para além da rua principal de acesso e saída da 
cidade terminava antes do cemitério que permanece no mesmo local. 
Aos domingos, o evento principal era a missa da matriz. Pela ma-
nhã senhores e senhoras. À noite maior frequência de jovens, que se 
arrumavam com mais apuro. O ápice era o término da missa, para 
o costumeiro passeio na praça, onde podiam permanecer até mais 
tarde, por volta de 22hs.

Como lazer nos dias de calor, o passeio era Maricará que, à épo-
ca, tinha abundância de água, com uma queda d’água refrescante 
e agradável. Os que possuíam carro também se serviam das águas 
para lavá-los. No local tinha um alambique e, na volta, à tardinha, 
era comum a rapaziada subir meio trôpega.

Para cursar o, chamado à época, colegial, hoje ensino médio, os 
jovens tinham que se deslocar pra Vitória. As moças, em sua maio-
ria, iam fazer o normal, hoje magistério, no Instituto de Educação; 
outras e os garotos buscavam o Estadual, ou Americano, ou Sale-
siano, os que tinham intenção de fazer a Universidade, geralmente 
a UFES. Muitos saiam do estado para Viçosa, Ouro Preto, UFMG, 
UFF em Niterói. Com isso, a cidade foi envelhecendo... muitos jo-
vens foram para grandes centros. 
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Posteriormente a prefeitura e demais órgãos da administração 
pública se transferiram pra Campo Grande, bairro que se tornou cen-
tro principal do município. Não evoluiu. Os eventos foram, também, 
diminuindo. A praça sofreu reformas e hoje não lembra mais o que foi. 

Um dos últimos grandes eventos e que atraiu grande número 
de pessoas na cidade foram 2 visitas feitas pelo curandeiro João de 
Deus, há umas 2 décadas, com atendimento realizado no Porto de 
Cariacica. A cidade pouco progrediu nos últimos 50/60 anos, con-
servando, ainda, grande parte de sua estrutura arquitetônica e ca-
racterística paradisíaca.

Há uma fala corrente de que os moradores mais antigos e in-
fluentes da cidade nunca permitiram que o progresso ali chegasse. 
Toda tentativa de especulação imobiliária, criação de empresas e su-
permercados de médio ou grande porte eram rechaçadas por eles, os 
“mandachuvas” da cidade, como eram designados a época.

Isso serviu para reforçar a alcunha que a Sede carrega até os dias 
atuais de “cidade dormitório”, advindo, ainda, da época dos tropeiros 
que vinham com mercadorias para embarcar no porto de Cariacica, 
navegável até o início do século XX, oriundos de Santa Leopoldina, 
Santa Maria de Jetibá e localidades próximas e ali pernoitavam.

Mas, os eventos mais aguardados e que geravam grande re-
buliço na cidade eram os bailes e domingueiras do Clube Brasil, 
hoje desativado. 

O local tinha grande projeção, alcançando, inclusive os mu-
nicípios vizinhos. Nas domingueiras apresentavam-se conjuntos 
locais e da grande Vitória. As vezes tinham hi-fis, tardes dançantes, 
Lps da moda, tipo Ray Connif, Ed Lincoln, The Big Band, e outros. 
Mas o ponto alto eram os bailes mensais que aconteciam aos sábados 
de 23h às 4h. Em épocas especiais o clube recebia grandes nomes da 
música nacional. 



49

ENTRE FIOS, NÓS E EDUCAÇÕES AMBIENTAIS: NARRATIVAS ECOLOGISTAS DE MULHERES DE CARIACICA

Nelson Gonçalves, Cauby Peixoto, Ângela Maria, Moacyr 
Franco, são alguns dos nomes famosos que se apresentaram. Nessas 
ocasiões a elegância imperava no local. Vestidos longos bordados e 
trabalhados com esmero. Sapatos de pelica, de saltos finos e altíssi-
mos, colares de pérola e joias de ouro eram tiradas dos cofres, e fras-
queiras, meias finas... enfim, época de anos dourados.

Havia, e existem ainda, 2 escolas. Augusto Luciano, que era 
o grupo que oferecia o antigo primário e o São João Batista, conhe-
cido como “ginásio” até os dias de hoje, que oferecia a modalidade 
de mesmo nome.

A professora Sonia Maria, professora da rede municipal, foi gerente de 
Educação Integrada da SEME, onde desenvolveu potentes diálogos e trabalhos 
na área ambiental. Além disso, é também militante de movimento político.

A atuação de Sônia e sua clareza de seu papel como mulher e educado-
ra nos faz pensar em Freire (2000), quando ele diz que a leitura do mundo é 
“a possibilidade que mulheres e homens ao longo de sua história criaram de 
inteligir a concretude e de comunicar o inteligido.” (FREIRE, 2000, p. 42).

Tive a oportunidade de trabalhar com ela. Sua presença foi marcante 
e potente nas feiras ambientais, nas formações de professores e na imple-
mentação de projetos e programas. Uma mulher de luta e à frente do seu 
tempo, sempre gentil, simples e amorosa com as pessoas.
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3.6. D. Matilda
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A nossa vida no início da Associação era carregar de material 
reciclável o carrinho na rua, levava o material e colocava na ADE-
FLEX e depois no final do mês pagavam a gente, em 1999, éramos 
catadores de rua. 

Em 2013, a gente passou a ser da associação, e com nosso com-
promisso ficou FLEXVIDA. A gente recebe material da PMC, mas a 
gente não tem carro e nem motorista para recolher mais.

Somos em 08 catadores (Maria José, Joel, Sr. Antônio, Márcia, 
Marta, Darcy, Igor mexe com a prensa) que trabalhamos aqui. O 
mais novo tem 16 anos e o mais velho 78 anos, e vivemos do dinheiro 
daqui. Muitos vivem do dinheiro da Flexvida. A gente precisa pagar 
as contas. A primeira venda do material reciclável é para pagar as 
despesas e, a partir do segundo, é distribuído entre nós.

O nosso trabalho para nós é agradável, a gente conversa, ca-
çoa, é mais agradável... mas aí como eu estou te falando, a gente 
saía no sol quente, passava sede e fome até chegar na Associação. 
Porém, a gente trabalha no sol e tem só uma parte de lona, o nosso 
material a gente guarda embaixo do galpão, aí a gente armazena 
aqui mesmo, tem papel branco, colorido, pet, sacolas, a gente faz 
os fardos e armazena aqui mesmo. E assim a gente vai levando a 
vida, a prefeitura prometeu a nós que ia fazer o nosso cadastro e 
que ia contratar nós, mas estamos esperando no Senhor, até hoje 
não saiu esse contrato, espero em Deus. Até equipamento a gente 
não tem para trabalhar porque a luva tenho que comprar para tra-
balhar. A gente ganha um par de luva e depois de um ano depois 
que vem outro par de luva, então a prefeitura não banca nada para 
nós, a não ser o material que batem para nós aqui, entendeu? E 
tirando isso, a gente continua lutando. 
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D. Matilia, liderança na sua comunidade e nos trabalhos com a FLE-
XVIDA, assinala o descaso político no desenvolvimento das atividades de 
separação dos materiais recicláveis. Buscamos em Carolina Maria de Jesus 
(1960) a representação da vida cotidiana de muitos desses trabalhadores que 
estão esquecidos pelos governantes:

Vi os pobres sair chorando. E as lágrimas do pobre comove 
os poetas. Não comove os poetas de salão. Mas os poetas do 
lixo, os idealistas das favelas, um expectador que assiste e 
observa as tragédias que os políticos representam em rela-
ção ao povo (JESUS, 1960, p. 54).

Dialogando com Victor de Jesus (2020) sobre o panorama do que a lei de 
saneamento básico significa para os que vivem às margens, destacamos que:

Na prática, a nova lei de saneamento é um retrocesso à uni-
versalização do acesso aos serviços de saneamento básico e 
se distancia ainda mais dos assentamentos informais e das 
áreas carentes de infraestrutura, onde falta estímulo para 
grandes investimentos e expectativas de receitas, na medida 
em que o setor privado tem interesse nas áreas já consoli-
dadas, urbanizadas e lucrativas. Sob essa ótica, as favelas 
ou “áreas irregulares” são enquadradas nos contratos das 
operadoras de saneamento como áreas inesgotáveis (JESUS, 
2020, p. 108).

Diante desse cenário, D. Matilia narra o descaso das políticas públicas 
e da falta de condições de vida. Ela conta sua luta e a dos companheiros no 
cotidiano e denuncia a falta de políticas atuantes que amparem o trabalho 
com materiais recicláveis. Uma mulher ímpar, de luta e de resistência, que 
nunca se refutou em lutar por melhores condições de trabalho aos catadores 
junto aos governos.
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3.7. Elaine Shoelo
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Sou Elaine dos Santos Araújo, conhecida como Elaine Shoelo 
no meio artístico em que trabalho, que é de artesanato e artes plás-
ticas. Ao longo do tempo, fui entrando em associações. Numa exclu-
siva de cerâmica que é a Associação de ceramistas do Espirito Santo 
fiquei por alguns anos, e na APROAC (Associação de produtores de 
artes de Cariacica) ainda participo há alguns anos. Fui presidente, 
vice, secretária e hoje estou tesoureira, mas continuamos aqui, con-
tinuo estudando.

Eu trabalhei na APAE Cariacica e tive a oportunidade de ver 
de perto a capoeira, o maculelê, uma banda marcial, o congo; além 
de ter ouvido falar, além de saber da existência, eu fui vivenciando 
essa cultura musical inicialmente de dança com os alunos e pro-
fessores. Fui conhecendo algumas pessoas do meu meio de artes, 
cerâmica, que embora eu não estivesse produzindo exatamente, eu 
já tinha uma vivência com algumas pessoas, participava de algu-
ma associação de ceramista, uma reunião 01 vez ao mês. A gente 
se conhecia, já vinha havendo assim um andamento tímido, lento, 
porque meu trabalho não me permitia entrar de cabeça, e durante 
este período, eu conheci Zouilton Ferreira, que é um artista plástico, 
ceramista, escultor, trabalha com metal, fotografia, assim, multita-
refa e também era, agora está aposentado, funcionário da Prefeitura 
Municipal de Cariacica lotado na Secretaria Municipal de Cultura.  
Zouilton é um excelente contador de histórias, se a gente quiser saber 
de Cariacica, precisa sentar e ouvi-lo, é muito bom, é muito gostoso 
e ele é sergipano, é outro apaixonado pela cultura do município. Ele 
passou a me convidar para algumas coisas como trabalhos na secre-
taria para ajudá-lo, ele tinha essa intenção de me levar para mais 
perto mesmo, para estar conhecendo como tudo funcionava, como 
as coisas acontecem ou como era vivenciar a questão do carnaval de 
máscaras. E eu passei a acompanhá-lo e também Agatha Valentim, 
que estava com ele também, e foi aí que eu me aprofundei na cultura 
de Cariacica de verdade, foi dessa maneira que fui conhecendo o João 
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Bananeira, fui sabendo da história e fui conhecendo as personagens 
reais que participam da festa. 

Isso me fez aprofundar na questão da iconografia e como em 
Cariacica não tinha e não tem um mercado para o artesanato, um 
ponto de venda, de referência, que a gente possa procurar artesana-
to. Eu já fazia muita coisa, mas para Vitória, Vila Velha com ico-
nografias de lá, mas aí eu sentia necessidade de tentar também em 
Cariacica, de fazer alguma coisa que falasse do município. Aí veio a 
Lei João Bananeira, com essa lei, se não me engano foi em 2012, logo 
que eu saí da APAE, junto com a APROAC (Associação de produto-
res de Arte e Cultura), nós participamos de um edital e eu tive uma 
ideia de fazer uma escultura do João Bananeira. Eu fiz a escultura de 
cerâmica, outro fez a base, a outra fez a caixa e o outro fez o informa-
tivo, nós nos juntamos e fizemos a representação do João Bananeira. 
Deu tão certo, foi tão bem sucedido, que não é a questão da venda 
monetária, é uma questão de ver que as pessoas gostam de olhar no 
olho do outro e ver brilhar pela representação. Aí comecei a produzir 
miniaturas do João Bananeira e levar para as feiras em Vitória, e as 
pessoas não conheciam e eu ficava explicando para os clientes que 
assim mostrava fotos, o cliente gostava de ouvir, eu gostava de passar 
a informação, de falar de Cariacica, dando outro olhar, porque quem 
está de fora vê Cariacica de forma negativa. 

Então, quando eu participava de feiras, quando eu podia fa-
lar dos valores que a gente tem aqui na cidade, isso me encantava, 
isso me deixava muito feliz, e eu continuei fazendo este trabalho de 
representação. Quando Zouilton se aposentou, ele deixou de forne-
cer as míni máscaras, que são utilizadas no dia da padroeira em 
Roda D’Água no carnaval de máscaras, e a secretaria de cultura dá 
oficinas de pinturas de máscaras. O fornecimento dessas máscaras 
ficou comprometido e saiu um novo edital da Lei e a secretaria esta-
va me procurando para fazer as máscaras. Zouilton me incumbiu 
de fazer essas máscaras e me deu uma carta de anuência para dar 
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continuidade na confecção das máscaras, e aí eu entrei no edital e 
forneci 17 mil mini máscaras que tem sido trabalhadas nas ofici-
nas no município. 

A partir disso, a questão da escultura, das mini máscaras, 
eu acabei lançando outros produtos, e me tornei, não querendo ser 
soberba, uma referência em mostrar a cultura a partir da cerâmi-
ca ou do artesanato. Foi acontecendo a partir do momento em que 
me aprofundei, conhecendo mais o município, fui me apaixonando 
pela cultura do lugar. Esta questão de viajar no tempo, quando eu 
estou no carnaval, eu fico imaginando há mais de 100 anos como 
que era, eu estou vivendo algo que começou há muito tempo. Eu bus-
co representar Cariacica com o carnaval de máscaras, o Moxuara. 
Hoje já se tem uma conversa dentro da APROAC para tentar fazer 
esse trabalho com outros ícones do município como: a Estação Pedro 
Nolasco, o Kleber Andrade, o Tabajara, enfim várias outras coisas 
para mostrar que Cariacica tem muito mais, não é só a questão do 
carnaval tem muitas coisas lindas para mostrar. 

Elaine dos Santos Araújo, mais conhecida como Elaine Shoelo, ar-
tista plástica, ceramista, tem forte e potente atuação no cenário artístico 
de Cariacica. Suas peças são únicas e genuínas, e essas vendidas nacio-
nalmente. Elas mostram uma Cariacica a partir do olhar de uma mulher 
e para além das versões oficiais sobre o município. É sobre a realidade 
posta que, muitas vezes, é invisibilizada. Por meio de sua arte, ela expõe 
as riquezas e potencialidades deste município, através de um novo e po-
tente olhar de resistência.

Essa artista, que faz parte da diretoria da APROAC (Associação de 
produtores de Arte e Cultura) com atuação junto aos outros artistas caria-
ciquenses, participa dos editais de Cultura do município e estado, mas sa-
bemos que, em relação aos recursos públicos com a cultura por meio de edi-
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tais, nem sempre os detentores dos notórios saberes têm como participar 
desses processos que se configuram extremamente excludentes, mesmo 
assim, apesar de todos os entraves, buscam uma nova concepção de gestão 
da cultura mais inclusiva e equitativa.
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3.8. Maria Aparecida Gomes de 
Araújo (Cida Araújo)
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Bem vou falar um pouquinho de mim Maria Aparecida Gomes 
de Araújo, mais conhecida como Cida Araújo. Tenho 45 anos, mãe 
de duas filhas e uma netinha. Sou solteira, nasci em domicílio no 
Estado de Minas Gerais Minas no Município de Mantena no bairro 
chamado Morro do Margoso nas mãos da parteira dona Doca e mi-
nha vó materna e uma das minhas mães. Sou de origem da religião 
de matriz africana linha da Umbanda, frequentávamos o terreiro de 
seu Brasilino, minha família me levava, desde criança já frequen-
tava a umbanda. Quando estava com dois anos de idade, a família 
muda para Cariacica em 1977 e fomos morar em Vale dos Reis, um 
lugar bem rústico com pessoas simples. 

As pessoas do lugar não tinham formação profissional, eram 
vaqueiros, faxineiras, lavadeiras, e tinha a minha querida vó Dona 
Doca que era benzedeira e dona de conhecimentos que trago comigo 
até os dias de hoje. Eu cresci neste lugar esquecido pelas políticas pú-
blicas, mais rico em belezas naturais: as matas, os córregos e o Rio 
Formate que na minha infância tinha águas cristalinas onde toma-
va banho, pescava e tomava água dos afluentes do rio Formate. 

A Região Dez ou R10 é muito rica em água potável, mas com 
o tempo e o aumento descontrolado da população e com a chegada 
dos comércios e sem captação de esgoto sanitário os dejetos lança-
dos nos afluentes foram poluindo e perdendo sua pureza e beleza. 
Então, nesta época, já estava na adolescência, caminhava até Roda 
D’Água para dançar Congo em meio às bananeiras com a batu-
cada, cantoria e me assustava com os mascarados. É a partir daí 
que começa minha história de militância na comunidade, quan-
do conheci uma moradora chamada D. Ana Maria Trânhago que 
chegou na comunidade fazendo a diferença com conhecimentos 
que não era comum de uma mulher para aquele tempo, virou líder 
comunitária do bairro vale dos Reis que naquele época era quatro 
bairros com mesmo nome Vale dos Reis I, II ,III, IV; não tinha 
praticamente nada na comunidade e isso me incomodava, então 
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perguntei a D. Ana quais as atividades podia fazer para ajudar a 
comunidade e o meio ambiente? 

Ela me disse: primeiro você deve se pôr à disposição da comuni-
dade, e compor a liderança comunitária e procurar os órgãos públicos 
do meio ambiente no município de Cariacica para falar sobre o que 
me incomodava com a situação. Mesmo sem saber o que fazer, acei-
tei o desafio! Não sou de fugir de desafio, e coloquei meu nome para 
compor a chapa das eleições de lideranças comunitária no ano 1998, 
na chapa de D. Ana, e a chapa foi eleita. E aí começo a fazer minha 
primeira luta no bairro Vale dos Reis. Logo observei que o bairro es-
tava muito sujo com pequenos lixões espalhados pela comunidade e 
comecei a buscar junto a presidente da associação os caminhos para 
garantir que esse direito básico fosse também dos moradores de vale 
dos reis. Após muitas reuniões, anos depois conquistamos esse direi-
to à coleta de lixo. 

Eu entendi que se quisesse conquistar algum direito teria que 
lutar e trabalhar muito com as pessoas da comunidade, mais tarde 
inicia-se a luta pela ampliação da Escola do bairro Vale dos Reis que 
tinha o nome de E.E.E.F. Reis Magos, e era Estadual e passou pelo 
processo de Municipalização após mais uns anos de luta, nós pres-
sionando a prefeitura e o Estado. Enfim temos a E.M.E.F. Antero 
José do Nascimento, inaugurada em 2005. Mas não parei por aí, já 
adulta e com uma filha, tinha que continuar a lutar para tentar ga-
rantir ruas melhores para as crianças irem à escola, mais ônibus, 
iluminação pública e a boa luta pela preservação dos afluentes do rio 
formate porque não adiante tratar só o rio, tenho que lutar pelo esgo-
tamento sanitário junto ao governo do estado e essa luta que ainda 
vai durar muitos anos, mas não vou desistir. E esse trabalho e de 
todos que moram na Região e das lideranças que têm a composição 
de 12 bairros ribeirinhos, pois todos os bairros são margeados pelos 
afluentes do rio formate, eu fui me envolvendo com as ações das co-
munidades em todos os sentidos, militei pelo bairro, milito pelo meio 
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ambiente, conheci ambientalistas muito engajados com atividades 
em defesa do rio formate. 

Em 2006, retorno às salas de aulas para me sentar no banco 
da escola e aprender. Eu havia abandonado os estudos por vários 
motivos: um deles era ver futuro para mulher preta, filha de mães 
preta e analfabetas e sem recursos para pagar um cursinho de vesti-
bular para medicina que era meu sonho, eu não tinha menor chance. 
Mas, mesmo assim, retornei aos bancos da E.E.E.F.M. Theodomiro 
Ribeiro Coelho onde concluí o ensino médio. E ao perceber que meu 
lugar no mundo é onde eu quiser, e que eu faço o meu destino mesmo 
sendo filha de mãe lavadeira ou de empregada doméstica, eu quis 
mais. Continuo a agir e logo já dominava as normas que regem as 
associações, começo a contribuir com conhecimento e consultoria aos 
estatutos e regimentos internos das associações de comunidades vi-
zinhas e conheço mais pessoas para as lutas por avanços e melhoria 
para os moradores. 

A militância continua e me leva a novas lutas em meu terri-
tório em me tornar uma dançarina de congo, pois já estava no meu 
sangue, e, em 2015 o cantor Joel de Araújo que estava coordenando 
a Banda de Congo São Benedito de Piranema vê em mim a paixão 
pelo Congo e me chama para ser dançarina oficial da Banda de Con-
go São Benedito de Piranema. Conquisto mais esse espaço de luta, 
resistência de muita arte e diversas culturas congueiras, e contribuo 
muito com o Congo. 

Estou compondo a diretoria da associação das bandas de Con-
go de Cariacica e realizo mais um sonho de me tornar uma dançari-
na de Congo. O congo corre em minhas veias, continuo ativa na luta 
e início na Academia de Capoeira Aliança onde conheço os nomes de 
capoeira na região 10, são eles: Mestre Fera, M. Eleandro, Mestre 
Marimbondo entre outros nomes de Capoeira. Já conquistei a gra-
duação verde que para mim muito importante. Sou Graduada em 
Pedagogia desde 2018 e pós-graduada, em 2019, e fui me aprimo-
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rando quanto à militância ativista em várias frentes e movimentos. 
Membra do MOMUCA, Educação, Lideranças Comunitárias, Mo-
vimentos pela Moradia popular e meio ambiente, estou presidenta 
das Organizações dos Movimentos Populares de Vila Independência 
a Roda D’Água e, nesta frente, estou em busca de apoio e enfretamen-
to pela garantia de esgotamento sanitário para região 10 e 13. É uma 
luta que em sua íntegra defende a sustentabilidade e meio ambien-
te. Estou também em diálogo e conhecimento de eco – sistema de 
PHERMACULTURA. E agora recentemente, em 2020, me coloquei 
a prova para ser candidata a uma vaga no legislativo do município 
pelo partido dos trabalhadores. Tive uma votação considerável de 
304 votos que muito me honram, pois isso é fruto de minha luta pelos 
moradores de Cariacica. E é um pouco de mim, Cida Araújo, mãe, 
avó, mulher ativista, politica, ambientalista, liderança comunitária 
e futuramente efetiva na educação cariaciquence. 

Maria Aparecida Gomes de Araújo, mais conhecida como Cida Araújo, 
atuante em movimentos sociais, políticos e na cultura do Congo na região 
10, sempre lutou e resistiu pelo seu existir, o que a constituiu, em suas pala-
vras “mãe, avó, mulher ativista, política, ambientalista, liderança comuni-
tária e futuramente efetiva na educação cariaciquence”.

Cida aponta a problemática situação do saneamento sanitário da re-
gião 10 e do rio Formate, agravada em tempos chuvosos. Ela vive numa re-
gião com sérios problemas sociais e ambientais, pois, quando chove, o rio 
Formate que banha a região transborda, causando alagamentos, o que re-
sulta em muitos moradores à deriva do poder público. Para compreender 
essa questão, dialogamos com Victor de Jesus (2020):

Dito de outro modo, o novo marco legal do saneamento apro-
funda o racismo já que há uma segregação espaço-racial na 
gestão do saneamento, o que faz com que os bairros negros e 



63

ENTRE FIOS, NÓS E EDUCAÇÕES AMBIENTAIS: NARRATIVAS ECOLOGISTAS DE MULHERES DE CARIACICA

pobres continuem insalubres, enquanto os bairros brancos e 
ricos continuem salubres em virtude dessa lógica neoliberal 
de Estado (JESUS, 2020, p. 109).

Cida é pedagoga de formação e atua na sua região com potentes dis-
cussões nas associações de bairros. Já fez parte do Conselho Municipal de 
Educação e atuou como membro ativo do FUNDEB. Atualmente na direto-
ria da associação das bandas de congo de Cariacica, sua luta por melhores 
condições de vida em sua região se reforça cotidianamente.
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3.9. D. Antônia Moura Silva
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Eu sou Maria Antônia Moura Sila e moro aqui neste bairro há 
36 anos mais ou menos, desde o comecinho do bairro. Quando vim 
com meu marido com filha pequena, não tinha nada, tivemos que 
tirar leite de pedra para conseguir ter o mínimo de organização. Pri-
meiro foi a igreja, depois a Associação de moradores, depois sentimos 
a necessidade de ter uma pastoral da criança, porque as crianças 
aqui morriam que não fechavam nem os olhos porque eram desnu-
tridas, e depois veio os complementos, tivemos que fazer sopa para 
servir as crianças. 

Outra época foi trazer curso de qualificação pessoal, depois 
construirmos o espaço físico e agora no final do ano construir uma 
Casa Sol porque ficamos desabrigados da nossa região. Agora 
temos uma Casa Sol que foi construída que tem a inclusão social 
através de artesanato, através de receber as pessoas, ouvir as his-
tórias das pessoas e organizar as ideias das pessoas que estão tão 
desacostumadas a participar de alguma coisa, já chegam queren-
do o individual, e assim a gente vai trabalhando. Aí temos o banco 
comunitário, com recurso para capital de giro para pequenas re-
formas. Temos um grupo de artesanato que hoje por causa da pan-
demia não está produzindo, mas que sempre marca uma visita, a 
gente vai lá demonstrar o que a gente faz com a fibra de banana. E 
tem os Telecentros com os cursos de informática que está voltando 
aos poucos, pois não pode aglomerar.

Eu sou muito feliz dando esta pequena contribuição com a or-
ganização do meu bairro, porque eu parto do princípio de que, se eu 
não posso mudar daqui, eu tenho que mudar o lugar onde eu vivo, 
tenho que fazer a diferença nele. A gente tenta fazer, antes da pan-
demia, a gente tinha fórum uma vez ao mês para sentarmos com os 
moradores e conversar sobre as necessidades seja ela qual for, dar en-
caminhamentos, é uma porta aberta. A casa Sol é como se fosse um 
oásis no meio do deserto, quem quiser chegar, quem quiser somar, 
ajudar, participar, pode vir e ficar à vontade, que tem lugar.
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Mas confesso que nos últimos tempos está difícil, por causa da 
pandemia, da minha idade de risco de saúde também, então a gente 
não está podendo se juntar, participar das reuniões direito, mas a 
gente continua vivo, sonhando e acreditando que alguém vai chegar 
quando a gente não puder mais está assumindo e tocando pra frente 
a história que a gente construiu com tanta dificuldade.

Na minha vida pessoal, o trabalho comunitário e coletivo, está 
junto com as pessoas, é uma necessidade muito minha; muito parti-
cular desde criança. Com 10 anos de idade, eu já escrevia cartas no 
vilarejo onde morava em Colatina para as pessoas que não sabiam 
ler e escrever. Já começava o êxodo rural e vimos embora para Porto de 
Santana e, para dar notícia para quem estava no norte de Colatina, 
eu sentava abaixo das mangueiras lendo e escrevendo cartas, escre-
vendo cartas para as rádios para parabenizar quem estava fazendo 
aniversário. Foi um chamado de Deus, e desde muito cedo a gente foi 
respondendo e com o passar do tempo virou um projeto social. 

Minha mãe teve depressão pós-parto, teve 07 filhos e eu era a fi-
lha mais velha e eu era a mobilização social da vida da minha mãe 
e assim continua até os dias de hoje. A gente passou por muitas difi-
culdades de abuso de poder das pessoas sobre a gente, discriminação, 
dizer que a gente não precisava estudar por ser mulher. Os Bullyings 
da vida, nem sabia que era este nome, a gente passou por tudo isso, 
vencemos tudo isso e se não morremos na primeira infância, com as 
violências domésticas, muita surra, queimada viva na mão, porque 
papai achava que tinha que criar a gente como se fosse escravos deles 
como ele foi criado, tive uma infância muito difícil. Mas muito ampa-
rada por Deus, não reclamo de nada, não tenho mágoas do meu pai, 
porque ele me criou do jeito que ele foi criado e ele achava que tinha que 
ter aquela rigidez toda; e hoje estou aqui passando para frente o que foi 
interessante e deixando de lado aquilo que não ajuda crescer. 

Meus primeiros tempos de mãe foram muito difíceis, num lu-
gar que nada tinha, onde a única política pública que tinha era po-
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liticagem, como cortar as trompas das mulheres. Tiraram a minha 
junto com 16 mulheres, no dia seguinte às 08h da manhã, eu estava 
no ponto de ônibus esperando com a barriga cortada. Esse caso que 
aconteceu na minha vida me levou a ter esta atitude de lutar contra 
tudo que atrapalha a gente de viver feliz e quem quiser ajudar é sem-
pre bem-vindo. 

Eu espero que esta realidade mude e que as mulheres da nossa 
região 10 tenham mais consciência crítica e vontade de participar 
das coisas, porque também entendo que a nossa força vem de nós, de 
dentro de cada uma de nós mulheres e não podemos deixar a história 
continuar do jeito que está, esperando valer no dia da eleição de só ir 
lá votar, mas não sabem quem foi eleito, o que eles estão fazendo, se 
o que está fazendo vai realmente resolver alguma coisa no coletivo 
para gente. 

É pontual, rápido, emergente e urgente, mas a prevenção das 
coisas, da violência doméstica, das crianças que estão se perdendo, 
dos filhos e filhas que estão indo para as drogas, para prostituição, a 
gente não consegue fazer um trabalho assim de prevenção, porque as 
pessoas gostam do imediatismo, e essas ações devem ser duradouras 
e permanentes. 

Nesse sentido, as mulheres de Cariacica precisam se organi-
zar não só aqui na região 10, mas em todas as regiões e fazer valer 
o nosso direito de verdade, e dever a gente até que está tendo muito, 
mas direito está cada dia mais escasso de consolidar nas nossas vi-
das. Existem muitas lutas, mas elas são muito fragmentadas, meu 
sonho é ver todas se juntarem para que a vitória seja a cada dia 
mais consistente.

Lembrei o meu casamento, como foi luta, a gente teve que 
aprender a viver na pobreza, na dificuldade, mas acreditando na 
força interior de cada um, tanto eu na minha e ele na dele. Hoje sou 
viúva há 04 anos, mas eu falo sempre, se eu tivesse que casar com o 
mesmo homem, eu casaria, porque como ele sofreu, a gente recons-
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truiu a nossa história e ele se tornou um grande líder comunitá-
rio aqui. Ele se tornou ministro de eucaristia na nossa igreja, um 
grande servidor, a nossa casa foi o tempo todo aberta a acolher as 
pessoas que mais precisavam da gente até os últimos dias dele. Ele 
abriu mão de muita coisa na vida, junto com ele conseguimos voltar 
para escola. Estudou e se profissionalizou, tirou carteira de motoris-
ta, comprou carro quase sem poder, quase 02 meses para quitar as 
prestações do carro, ele veio a falecer. Ele falava comigo, você vai fazer 
tudo que tem direito, que você quer fazer, que você sonhou fazer, vai 
estudar, cuidar da sua vida. Eu voltei para escola, conclui o ensino 
médio, tentei fazer faculdade, mas depois parei, porque meus filhos 
também estavam estudando e nosso recurso era pouco e era melhor 
investir nelas e no meu trabalho social. Eu fiz muitos cursos, muitos 
certificados e consegui organizar minha vida, minha vida social. 

Foi muito gratificante ter meu casamento de 36 anos, passar 
por todas as dificuldades que a gente passou e terminar meus dias 
de casamento com dignidade de pessoa, e ele foi um grande parceiro 
e grande parte da história do bairro tem, com certeza, o apoio dele e 
sem ele na minha vida não tinha caminhado o tanto que caminhei 
e o apoio da minha comunidade. O povo que mora no bairro precisa 
de incentivo para conseguir entrar na parceria, mas o povo da comu-
nidade, da equipe que estamos juntos desde quando nasceu a comu-
nidade, há mais de 30 anos, a gente precisa tirar o chapéu, porque 
a gente continua tirando leite de pedra e esperando as pessoas que 
estão chegando mais novas. 

Eu fico feliz quando eu tenho a oportunidade de estar contando 
a história, porque a gente é um jornal dobrado, uma revista fechada, 
às vezes com o passar dos tempos e com a idade, ninguém sabe o que 
aconteceu na vida da gente, porque as pessoas mais jovens não tem 
tempo, a vida é muito corrida e a gente vai guardando, grudando, 
guardando com a gente, que chega um momento que a gente nem 
quer mais falar sobre estas coisas, mas quando a gente fala dá um 
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ânimo novo, uma vontade de continuar lutando e continuar fazendo. 
Agradeço pela oportunidade que você está dando para gente.

O CECAP (Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamen-
to Profissional) foi um espaço de quando saímos debaixo do pé de 
manga. Eu fui para o Conselho tutelar através da vara da Infância, 
foi escrito um projeto que foi encaminhado para várias instituições 
e foi num período encaminhado para ação comunitária do Espirito 
Santo, que não podia nos atender fazendo a construção de espaço e 
o projeto acabou ficando lá por um bom tempo até que veio um con-
sulado japonês no Brasil fazer uma ação e descobriram que poderia 
estar encaminhando este projeto escrito há vários anos para eles. 
A Pastoral da criança ganhou esse recurso para que fosse feito no 
bairro este espaço, por isso com o passar dos tempos, depois de muito 
trabalho realizado, acharam por bem que a gente teria que ter um 
espaço próprio e, após passar por um processo no Ciranda Capixaba, 
a gente conseguiu o nosso CNPJ. 

E aí quisemos optar por ser economia solidária, com banco 
comunitário, moeda circulante local e tivemos que sair do CECAP 
que passou a ficar um tempo parado e hoje está sendo utilizado pela 
escola municipal Deocleciano Francisco da Vitória. A gente saiu e fi-
camos pagando aluguel por um tempo, mas em 2008 foi inaugurada 
a Casa Sol, que é onde a gente desenvolve todo nosso trabalho comu-
nitário. Foi um período longo de muitas lutas, muitas dificuldades. 
Em parceria com a fundação do Banco do Brasil, a igreja católica 
cedeu o terreno em comodato e hoje temos a Casa Sol. Todo trabalho 
que a gente desenvolvia no CECAP a gente faz na Casa Sol. 

A gente continua trabalhando com a comunidade a questão 
ambiental, a responsabilidade com o meio ambiente e a alimentação 
saudável. Sempre que possível, junto com a pastoral da criança, são 
realizadas atividades junto com a ASIARFA (Associação Intermu-
nicipal Ambiental em Defesa do Rio Formate e seus afluentes) que 
trabalha as questões ambientais daqui do Rio Formate. 
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Esse trabalho que a gente faz na Casa Sol de educação ambien-
tal se tornam tão bons que antigamente a primeira chuva que vinha 
a afluente do Formate que passa em frente à Casa Sol ficavam todos 
desabrigados, e esta chuva que está dando muitos alagamentos em 
todos os lugares aqui em Vista Dourada. 

Ainda não está bom, as ruas ainda não são pavimentadas, 
quando eles vêm para tirar um pouco a lama, quando chove todo este 
material desce e faz o assoreamento do rio, então é muito ruim a nos-
sa infraestrutura de tratamento de esgoto, a gente não tem nada dis-
so, tudo é jogado dentro do rio, isso deixa a gente muito apreensivo, 
mas é preciso ter uma política pública de tratamento do esgoto, das 
coisas, a gente não vê nada neste sentido no meio do poder público. 
Se fala muito, se faz muitos projetos, daqui e dali, mas na prática 
a gente não vê a execução desses projetos. Então, na verdade, neste 
ano, a gente contou com a sorte e com a graça de Deus porque pela 
quantidade de enchentes que está tendo por aí, nós não tivemos ain-
da aqui nenhum transtorno das pessoas ficarem desabrigadas por 
falta de escoamento de água. Mas é aquilo que eu digo, o trabalho 
é de formiguinha, feito com muita dificuldade e com pouca adesão 
das pessoas. Muitos aterros irregulares, muito difícil trabalhar essas 
questões ambientais aqui, mas nem por isso a gente deixa de estar 
sempre fazendo a nossa parte de conscientização.

E até antes do CECAP, enquanto a gente era Pastoral da crian-
ça, foram feitas parcerias com o posto médico de Itacibá, com a igre-
ja, que foi buscar o apoio do bispo Dom Silvestre Scandian, e agente 
conseguiu escrever um projeto para ter o ônibus Transcol da saúde. 
Esse ônibus ficou abrigado aqui na igreja de Novo Horizonte por 09 
meses e naquele período a gente achou pessoas com várias doenças, 
mulheres que nunca tinham feito preventivo, o ônibus todo equipa-
do para dentistas, consultórios, e o nosso objetivo na época era que 
aquele equipamento todo quando terminasse o projeto ficasse no 
posto do bairro Operário, mas pela falta de mobilização comunitá-
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ria da época, e por uma briga política, politicagem muito grande, a 
gente acabou não tendo este objetivo maior que a gente tinha para 
que o ônibus pudesse ficar no posto. Os equipamentos eram de me-
lhor qualidade, de primeiro mundo, a gente sabia que o projeto seria 
para terceirizar uma empresa privada administrada para aqueles 
equipamentos, a gente não queria, a gente queria que fosse para o 
posto de saúde. 

Na época a gente era apenas pastoral, não tínhamos CNPJ, a 
gente dependia da articulação com a associação de moradores, eles 
não entenderam nada, aí quando o ônibus saiu daqui, foi o único 
lugar que ele ficou por 09 meses que deu bons resultados. Ele era ad-
ministrado pela IDRA e pela pastoral da criança que fazia toda a 
triagem dos moradores e foi um período muito bom. 

Outra coisa que é muito forte aqui é o trabalho com a autoges-
tão, a gente trabalha com a economia solidária na Casa Sol, banco 
monetário que fomenta a questão do desenvolvimento das pessoas, e 
se a pessoa quiser pegar empréstimo para pequenos negócios ou para 
fazer sua pequena reforma, é muito positivo aqui, às vezes as pessoas 
não têm condições de chegar num banco convencional e tomar um 
crédito, aí na Casa Sol o aval é solidário, ela consegue este crédito 
e consegue criar seu pequeno negócio como um restaurante que tem 
aqui, através do banco Sol, a família toda trabalhando no mesmo 
lugar, o cuidado com o desenvolvimento econômico do local, a econo-
mia solidária tem ajudado muitas pessoas.

Maria Antônia Moura Silva, mais conhecida como Dona Antônia, mo-
radora e atuante nos movimentos de base da região 10, luta por condições 
mínimas para sobreviver.

Sua narrativa é um grito de esperança ao descaso político que sobre-
veio na sua vida pessoal, o que reforçou seu anseio em ajudar o próximo, 
fortalecendo assim, a sua luta cotidiana. Quantas barreiras uma mulher pe-
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riférica precisa ultrapassar para estar na luta? A prática política libertadora 
requer atenção à construção histórica, mas também às transformações no 
cotidiano. Aliás, a libertação das mulheres só é possível com luta social e 
envolvimento de mulheres e homens.

Sobre os sujeitos que vêm das margens, Edilene Machado dos Santos 
(2020) nos fala que:

por serem sujeitos políticos, sujeitos de si, ao redescobrirem 
outros modos de se veem, produzem escrevivências e nar-
rativas contra-hegemônicas, contrapondo-se aos discursos 
dominantes, quando trazem ao espaço público, histórias de 
mulheres marginalizadas que, ao narrarem os seus cotidia-
nos, contribuem com a sua libertação histórica e cultural 
(SANTOS, 2020, p. 89).

D. Antônia é referência nos movimentos sociais de Cariacica, uma 
mulher que lutou e resistiu contra as mazelas e atua potencialmente na 
economia solidária na Casa Sol, fomentando o desenvolvimento das pes-
soas da região 10. Mulher que sempre esteve à frente de seu tempo, sempre 
transbordou atenção e generosidade na partilha com o outro. Essa mulher 
sempre seguiu o caminho do esperançar.
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3.10. Natália Barbosa Coradini
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Meu nome é Natalia Barbosa Coradini, tenho 23 anos, resido 
em Cariacica no bairro São Geraldo. Sou formada em Geografia, li-
cenciatura pela UFES e faço parte deste coletivo Ecomunidade (Cole-
tivo de EA popular e transdisciplinar) desde 2020. Esse foi também 
o período em que começou o coletivo, é bem recente, é um coletivo de 
educação ambiental popular. 

O coletivo construído é um trabalho de educação ambiental 
crítica voltado à cidadania das pessoas e, principalmente, à EA atre-
lada às desigualdades sociais e, por isso, a gente busca trazer a EA 
popular para as populações e comunidades e das populações e co-
munidades, já que EA não tem um eixo horizontal né, ela é feita por 
todos e todas todos os dias. O quanto de entendimento ambiental tem 
o pescador, o catador de caranguejo, uma bordadeira, uma panelei-
ra, então, assim, esse pensamento sobre EA atrelando às questões de 
cidadania mesmo. 

Os nossos trabalhos foram pensados primeiramente com gru-
pos de trabalhos. A gente fez vários GT’s e construiu projetos lindos 
como de hortas nas comunidades, nos bairros, projetos de reciclagem, 
de resíduos, projetos com pescadores, enfim, vários projetos. A gente 
construiu vários projetos que estão no papel ainda, infelizmente. A 
gente não pode começar a fazê-los ainda por conta da situação que 
estamos vivendo de evitar aglomerações, evitar contato direto com 
as pessoas, mas são trabalhos que a gente vai construir em algum 
momento. Eles já estão assim pensados para serem feitos juntos com 
a comunidade, sempre de forma voluntária também. 

Ultimamente os nossos trabalhos estão voltados mais a redes 
sociais, porque a gente pode se expressar através do nosso Instagram 
que é o “Ecomunidade”. A gente se expressa por lá, através de textos, 
poesias, de relembrar mesmo questões, trazer à tona para as pessoas. 
E sempre a gente preza por uma linguagem simples, uma linguagem 
transversal que não deixa de ter um bom conteúdo, mas acessível a 
todos. A gente busca esta EA popular a todo momento. 
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A gente fez uma ação externa, foi uma ação que nós realizamos 
no início de abril. Foi uma ação nas ruas com distribuição de semen-
tes, que a gente conseguiu gratuitamente. A gente distribuiu para a 
população com a intenção de conscientizar a ter hortas em casa, a 
produzir seus alimentos, mesmo que sejam coisas mais simples do 
dia a dia, mas entender a importância do alimento, do semear, de 
colher né. A gente fez este trabalho externo e foi muito legal, a gen-
te também já fez um trabalho de doação e troca de mudas, na qual 
as pessoas doavam mudas e recebiam sementes para plantar nova-
mente. A gente já fez esses dois trabalhos e o Ecomunidade funciona 
assim, é de maneira voluntária, coletiva, a gente faz os posts para o 
Instagram, a gente pensa em ideias para serem feitas ou planos para 
serem feitos no futuro e vai construindo assim projetos de EA e de 
conscientização ambiental. 

A gente sensibiliza bastante pelo Instagram, a última ação foi 
uma Mostra de fotografias sobre o dia mundial da água, para cons-
cientizar da importância da água para o dia a dia e como nós esta-
mos imersos na água e como ela é importante. A mostra foi muito bo-
nita, foi toda virtual e é isso que é o coletivo, a gente é assim, começou 
há pouco tempo, mas a gente quer buscar muito mais espaço, a gente 
quer construir muito mais aos pouquinhos, sendo virtual e é isso.

E para ressaltar também, eu acho importante dizer que este 
coletivo foi idealizado por uma mulher: que é a Raissa. Assim, foi 
uma ideia dela que ela compartilhou conosco e ele é majoritariamen-
te composto por mulheres, são só mulheres no coletivo. 

Natália Coradini, menina-mulher, geógrafa de formação, atua no coleti-
vo Ecomunidade, formado por 13  mulheres voluntárias de diferentes campos 
de atuação que se mobilizaram para atuar nas comunidades de Cariacica.

Desenvolvem várias atividades de educação ambiental como o projeto 
quintal compartilhado onde distribuem sementes para os moradores. Há 
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também o projeto histórias de pescador(a), que é uma série de entrevistas 
com pescadores e pescadoras artesanais capixabas. Além disso, fizeram 
uma mostra virtual de fotografia ambiental com a participação de 26 belís-
simas e potentes fotografias. Nesse coletivo, percebemos a boniteza de seus 
atos que se fazem num espaço de sentidos e ressignificações, numa pegada 
do legado social justo e igualitário para todos.

No processo de caminhada do coletivo, as metodologias utilizadas “dão 
vida, boniteza, como diz Paulo Freire, a uma determinada prática educativa 
desenvolvida com jovens” (BARROS, 2021, p. 9).
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3.11. Dona Darinha
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Eu sou Maria da Penha Teixeira Martins, me chamam de Da-
rinha. Sou da banda de congo “Unidos de Boa Vista”. Há mais de 
40 anos que eu convivo nesta banda de congo. Eu conheço o congo 
desde a idade de 08 anos, hoje eu estou com 67 anos. Então, eu sou 
congueira, sou bailarina, eu sou Mestra da banda de Congo de Boa 
Vista. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da minha banda 
de congo se divertindo no congo, porque congueiro é aquelas pessoas 
que têm o sangue de congueiro, que vai para o congo por amor, e é isso 
que eu faço. Porque tem gente que vai pelo dinheiro, vai obrigado, 
mas eu não, se for para tocar o congo, eu vou; porque tem gente que 
se não vai pelo amor, vai pela dor. Eu tenho amor, eu amo o Congo, 
eu sou filha de congueiros, meus avós eram congueiros, meus irmãos 
são congueiros, minha filha era mestra da banda mirim. 

A gente atuava também na banda mirim, que inclusive os 
filhos do Mestre Prudêncio, do Mestre Carlão, tudo criado na ban-
da de congo mirim de Boa Vista, hoje cresceram e estão na ban-
da de Congo adulto. Então, hoje, tem meu esposo que toca cuica 
na banda de congo, graças a Deus eu tenho orgulho, amor de ser 
Mestra de congo. O Congo não era tocado como hoje no carnaval, 
mas antigamente a gente saia de casa em casa com os mascarados 
juntos, aquela coisa muito linda. Então, hoje, está no Carnaval de 
Congo de Rosa D’Água, agora a gente deu uma parada por causa 
desta pandemia, ninguém pode receber ninguém, ninguém pode se 
encontrar, ninguém pode tocar, um dia Deus vai nos ajudar e quem 
sabe no ano que vem a gente vai se encontrar de novo. Mas o que eu 
tenho que conversar com vocês é isso. 

D. Darinha, mulher guerreira, de luta, precursora da cultura do Congo 
de Roda D’Água e primeira mulher a estar à frente de uma banda, mesmo 
com os percalços da vida, nunca se abaixou ou deixou de lutar pelos seus 
direitos e de sua comunidade.
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Divulga o congo em todo território capixaba, abrilhantando com sua 
postura, alegria e resistências. A respeito desses sujeitos do congo, Andreia 
Ramos (2018) nos aponta que:

Ao nos voltarmos para estes sujeitos, dialogando com eles, 
trazendo suas vozes, todo um mundo de tradições, pertenci-
mento e luta se apresenta, em que as batidas do Congo pelas 
terras capixabas seguem ressoando e habitando os múltiplos 
espaços de convivência e os cotidianos escolares (RAMOS, 
2018, p. 59).

Assim como Andreia Ramos:

Apostamos numa educação que não se guarda, inventiva, 
menor, dos que vêm das margens, das desconstruções, que 
descolonizam os pensamentos e que acontece nas relações 
com diálogos amorosos tecidos na vida cotidiana (RAMOS, 
2018, p. 61).
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3.12. D. Teresa Faria Souza
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Meu nome é Teresa Faria Souza, conhecida como Teresa Assis, 
sou casada com Paulo Assis há 41 anos. Vim aqui para Cariacica 
em 1982, casada já com 02 filhos, meus primeiros filhos foram gê-
meos e tive que vir para Vitória por causa de dificuldades na cidade 
onde nasci e me criei. A vida tava muito difícil e tive que vir para 
cá. Viemos com a cara e a coragem, meu esposo veio na frente para 
conseguir emprego e depois foi buscar a gente. As crianças estavam 
com 04 meses de idade, viemos com um colchão dobrado e um saco 
com louças, vasilhas e algumas roupas, viemos de ônibus e nos 
instalamos aqui mesmo em Porto Novo em Cariacica. Fomos aco-
lhidos pela comunidade Imaculada Conceição que nos deu muito 
apoio e onde vivemos até hoje. 

Aqui neste lugar, a gente aprendeu muitas coisas, eu e meu 
esposo começamos a participar da comunidade e continuamos o 
nosso trabalho na igreja. Na época, tinham muitos movimentos 
sociais ativos como associações de moradores, movimentos comu-
nitários, muitos movimentos de lutas. 

Meu esposo logo foi desenrolando mais para viver na cidade, 
teve mais tempo que eu e foi presidente da associação de moradores 
do bairro por vários anos, cada eleição ele se colocava à disposição e 
foi reeleito e fomos lutando juntos. Aqui não tinha nada, não tinha 
calçamento, água, nem luz, não tinha nada, era um lugar, apenas 
um lugar.

Tinham muitas pessoas carentes, necessitadas e assim, com 
muita luta, a gente conseguiu vencer. Mas aqui onde a gente mora, 
na época, nem água tinha, a água era dividida para cada um, ti-
nha poço e as pessoas cediam água, e a gente foi lutando com nos-
sas condições até que nós conseguimos a água, luz, calçamento, 
redes de esgoto, e hoje em dia a gente vive. Continuamos na luta, 
porque ainda faltam muitas coisas para dizer que temos uma vida 
digna, mas com nossas lutas a gente conseguiu 02 escolas, quadra 
de esportes, só que não está funcionando direito. 
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Nossa luta continua. Já participei muitos anos do grupo de 
mulheres e dos movimentos, mas por causa da pandemia, está um 
pouco parado. Temos projetos que levam as pessoas as descobrir 
seus talentos, como bordados, pinturas, costuras, mas por causa da 
pandemia está quase há 02 anos parado, porque no final de 2019 
paramos um pouco para reajustar as coisas, arrumar as máquinas 
e em 2020 a gente ia entrar com tudo, só que não foi o nosso plane-
jamento, foi do jeito que Deus quis, porque depois deste período a 
gente não conseguiu retomar o projeto, mas nós estamos na expec-
tativa de que quando tudo retornar a gente vai reanimar e retomar 
para funcionar de novo as oficinas, porque não é só para ensinar a 
bordar, pintar, mas é um local que acolhe as pessoas que chegam 
neste lugar com problemas psicológicos, de família, coisas da vida. 

Ali na conversa, no diálogo, nas brincadeiras, a gente vai aju-
dando. As pessoas que passaram pelo nosso projeto tomaram outro 
rumo na vida, ali foi lugar que elas encontraram para descobrir 
potencial, foram fazer outros cursos como enfermagem, cabeleirei-
ra, confeiteira. Aqui no nosso bairro, a gente tem várias pessoas 
que passaram por este projeto. Me sinto realizada, criei minha 
família aqui, sou mãe de 03 filhos e avó de 09 netos, estou forte e 
firme para continuar a luta. 

Teresa Faria Souza, conhecida como Teresa Assis, atua na comuni-
dade de Presidente Médici com os movimentos das mulheres em proje-
tos de busca de talentos. Além disso, atua com oficinas educativas com 
vistas à profissionalização dos jovens da comunidade.

Viveu uma época na comunidade onde o mínimo para sobrevi-
vência era muito difícil e inacessível, como é o caso do acesso à água 
potável. Em pleno século XXI reverbera ainda a falta de saneamento 
para a população por não ser prioridade dos governos passados e atual. 
Dados publicados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Sanea-
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mento (SINIS, 2017) demonstram que:

10 anos após o lançamento da Lei do Saneamento Básico no 
Brasil, indicam que somente a metade da população brasi-
leira possui acesso a sistemas de esgotamento sanitário, ou 
seja, mais de 100 milhões de pessoas utilizam iniciativas 
particulares para equacionar o problema do escoamento sa-
nitário.

Na região de Porto de Santana, segundo (PMSA, 2013, p. 123) “visando 
ampliar a reservação do município e o reforço da distribuição, foi constru-
ído o Reservatório Valverde em Porto de Santana com capacidade de 5.000 
m³”. Sabemos que há muito que lutar e resistir frente aos descasos políticos 
e falta de seriedade nos serviços prestados, mas com diálogos e anseios dos 
moradores dessa região, talvez consigamos minimizar todo impacto causa-
do pelo descaso político e social nessa região.

Com sua história de lutas, essa mulher vai seguindo seu cami-
nho, dialogando e esperançando por um mundo menos injusto, equi-
tativo e democrático.
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3.13. Professora Marina Cadete
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Como moradora de Alto Boa Vista, Cariacica, sempre reco-
nheci nela um cheiro, um som e uma paisagem. Nosso mangue, 
todas as noites, invade minha casa com seu CHEIRO próprio, tra-
zendo consigo, como berçário da vida, a simbologia da esperança e 
resistência a uma ocupação sem convite. Pontualmente, o SOM do 
apito do trem invade minha janela e carrega consigo a complexa 
realidade socioambiental e econômica das vias férreas.

Morando no alto e com o privilégio de uma vista panorâmica 
do nosso muni-cípio, trago em minhas memórias uma paisagem, 
muito bela, mas que por muito tempo não tinha nomes e rostos. Foi 
em um curto tempo atuando na coordenação de educação ambien-
tal da Secretaria de Educação de Cariacica que tive o privilégio de 
conhecer membros de associações, líderes comunitá-rios, professo-
res, alunos, diretores e servidores que trazem em seus nomes e ros-
tos uma história de luta, resistência e amor pelos nossos patrimô-
nios mate-riais e imateriais. Aprendi, cresci e compartilhei. E hoje 
posso dizer que Cari-acica tem um cheiro, um som, uma paisagem 
e rostos de luta!

Marina Cadete, professora de Ciências, Mestre em educação e douto-
randa pelo IFES, pessoa ímpar, mulher de lutas, com grande generosidade, 
sensibilidade e com olhar amoroso para o seu território.

Tive a oportunidade de trabalhar com ela, e juntas dialogamos e pro-
pomos trabalhos de educação ambiental no município. Com essas ações, 
reforço que o nosso ofício de ser professora é um ato político. 

Moradora da região de Itanguá, área com belíssimas paisagens e man-
guezais, mas com grandes e problemáticos impactos socioambientais como 
a linha férrea da Vale, que causou sérias e grandes consequências na vida 
dos moradores.

Itanguá é uma palavra de origem indígena e significa baixada das con-
chas. “ITAN” quer dizer concha grande e “GUÁ” ou “GUÉ” é o mesmo que 
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baixada. Itanguá já foi um centro comercial de café e com escoamento para 
a região de Vitória.

Nessa região foi criado, através do decreto 48 de 24 de maio de 2007, o 
Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá com 32 hectares.

Paulo Freire nos faz colar no miudinho do nosso cotidiano para conhe-
cer e se encantar com trajetórias de vida como a da professora Marina.

Afirmamos que nesse território de afeto existem potentes possibilidades 
e um compromisso ético com o nosso serexistir nesta realidade tão pulsante.
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3.14. Narradora Vera Lúcia

Vou falar um pouco como nasceu e surgiu o grupo de mulheres 
rurais de Sabão e Cacheirinha, dois bairros próximos. Por volta dos 
anos 90, as mulheres dos nossos bairros não tinham, assim, nenhum 
lugar para se reunir e de lazer. Aqui já tinha a associação de produ-
tores que buscavam auxilio na parte técnica, agrícola, na Incaper de 
Santa Leopoldina, que na época se chamava EMATER, hoje INCA-
PER. Santa Leopoldina-ES é um município vizinho nosso, lá acom-
panhava eles uma economista doméstica também da EMATER que 
se chamava Maria Isabel Frate. Então, ela acompanhou os agentes 
aqui e viu que as mulheres já faziam um trabalho no município, e co-
mentou se vocês quiserem a gente traz este trabalho para cá também 
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e a gente aderiu à ideia. A gente trouxe para cá cursos de biscoitos, 
compotas, material de limpeza, pintura em tecido, crochê, tricô e aí 
foi evoluindo e buscando conhecimento.

Depois que a gente já estava bem engajada, a gente sentiu 
necessidade de dá continuidade a este movimento, as pessoas que 
estavam ali queriam mais. A gente ia nas reuniões dos produtores, 
só que quem falava eram os homens, eles nunca perguntaram para 
gente que acompanhava se a gente tinha uma opinião, uma ideia, 
se queria falar alguma coisa, só eles que falavam sobre estrada, café, 
muda, adubo, esses pontos que falavam lá. 

Então, aí a gente foi na economista doméstica e a gente falou 
que queria continuar e ela falou para gente fundar uma associação, 
pois precisa formalizar. Então, ela ajudou com exemplos de outras 
comunidades para gente ir se atualizando e formalizando e a gente 
formou a associação. Aí que a gente viu que a gente encontrou as bar-
reiras, pois muitos homens não aceitavam, e tem gente que não acei-
ta até hoje, e a gente, assim, teve sempre firme e continuamos. Teve 
uma época que todas as associações que tem em Cariacica pararam, 
mas a nossa nunca parou, sempre se reunia, momento de lazer, saia 
para passeio, passando o que a gente sabia de corte costura, sempre 
ali, fazendo alguma coisa.

Até que chegou em Cariacica o prefeito Cabo Camata, que trou-
xe para área rural o curso de processamento de banana. A banana 
é a maior produção do município e a gente viu que ficava muita so-
bra que se jogava fora. Pensamos vamos aproveitar isso aí e fazer 
alguma coisa, conversamos com o prefeito que deu o curso e deixou 
na comunidade uma estufa e aí com pouco tempo depois a gente co-
meçou trabalhar, evoluindo rapidamente. O prefeito morreu e vie-
ram buscar a máquina, pois não foi pago. Então a gente parou, mas 
quando Helder Salomão foi eleito, a economista doméstica veio até 
nós e começamos de novo.
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Fomos para associação e tem registrado em ata, todas as mu-
lheres que puderam ir aderiram. Depois foram 7 mulheres e pega-
mos um empréstimo pessoal e compramos um secador e começamos 
a trabalhar com os derivados da banana. Foi aí que nasceu o gru-
po 7M, e aí foi outra batalha e encontramos muitas barreiras, mas 
quando o pessoal do bairro falava que não ia dar certo, isso é coisa de 
mulher, mais pessoas que a gente conhece foram dando incentivo e a 
gente foi crescendo. 

Hoje nossa associação tem mais de 20 sócias, e a gente ainda 
continua agilizando para as pessoas fazerem os cursos, e a gente vai 
crescendo. E a gente tem até carro, a gente ganhou por emenda par-
lamentar, a gente usa, administra. A mulher que não ajunta para 
somar está perdendo, a gente precisa estar organizadas, conhecendo 
os nossos direitos, para a gente evoluir e sermos fortes, para não ser-
mos manipuladas por alguns. Então, é assim, a nossa associação já 
trabalha junto, a gente sabe que um dia vai chegar lá, a gente não 
quer passar à frente de ninguém, só queremos somar.

D. Vera Lúcia, mulher de luta, potente e com forte atuação em Cacho-
eirinha, região rural de Cariacica. Em Cachoeirinha acontece a anual Festa 
da Banana, envolvendo os moradores numa grande festa dos produtos pro-
duzidos nesta região.

Mediante o cenário das desigualdades, um coletivo de mulheres criou 
o grupo 7M para reivindicar melhores espaços e oportunidades de trabalho, 
lutando contra as desigualdades e a opressão machista para se firmarem 
como um coletivo de mulheres.

Com muita luta, o 7M conseguiu comprar o desidratador para otimizar 
os produtos derivados da banana prata. Além disso, com garra e dedicação, 
teceram muitos sonhos que se realizaram, gerando redes de apoio e cuidado.

Todo trabalho, apesar da dureza da vida, foi tecido no desfecho da ale-
gria, da solidariedade, da comunhão e amor ao próximo.
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Trazemos a autora Miriam Furlan Brighente (2020, p. 13) para compre-
endermos a luta desse coletivo: “sabemos para onde partir, mas não exata-
mente como isso vai se concretizar numa sociedade mais justa, que, entre 
outras coisas, visa o fim da opressão contra as mulheres”.
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3.15. D. Sussu
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Nasci e fui criada em Itaquari e sou muito feliz em morar nes-
te local. Este prédio da Secretaria Municipal de Educação era uma 
faculdade de Antário Filho. Aqui era uma chácara, mas passou a ser 
uma rádio.

A Vale tinha um armazém e fornecia compras para todos que 
trabalhavam na VALE, seu Jorge entregava por carroça na casa de 
cada funcionário.

Na maré, onde hoje é Sotema, o barco pegava as pessoas e le-
vava até Santo Antônio em Vitória, de lá tinha o bonde que levava 
a gente até à cidade e ia até o mercado da Vila Rubim. Tinham pes-
soas de Cariacica que iam a pé até à Vila Rubim. Era um mundo 
diferente do que vivemos hoje, minha filha, a vida era simples, mas 
difícil para sobreviver. A Vale, localizada na região, trouxe empre-
gos, mas tínhamos que conviver com o trem que passava ao lado de 
nossas casas.

D. Sussu, moradora da região de Itaquari, servidora da PMC, trabalha 
na Secretaria Municipal de educação de Educação. Com seu jeito doce e fra-
terno nos faz viajar pelas suas histórias de vida marcadas pela sobrevivên-
cia neste mundo de desigualdades e exclusão. Mesmo com as imposições 
do mundo, de uma sociedade excludente, segue firme, porque foi forjada 
na luta e nas resistências. Segue esperançando por um mundo mais justo e 
igualitário.

Quanto à sua história de vida e de resistência, Freire (1987) nos faz re-
fletir que sobre os oprimidos e opressores quando ele diz que: “Aos esfar-
rapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim, descobrindo-se, 
com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam” (FREIRE, 1987, p. 23).
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3.16. Professora Michele Pires
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Meu nome é Michele Pires Decottignies, sou professora esta-
tutária na disciplina de Ciências e Pedagoga no Município de Ca-
riacica/ES. No ano de 2015, tive a oportunidade de trabalhar na 
Secretaria de Educação, especificamente na Gerência de Ensino, 
Coordenação do Ensino Fundamental. Neste período fui nomeada 
para atuar como membro da Comissão Municipal de Formulação 
e Implementação do Programa Municipal de Educação Ambiental 
(COMFIPEA). Neste curto espaço de tempo, participei junto com os 
demais membros da comissão, de duas reuniões junto ao Ministério 
Público, para dar prosseguimento à elaboração da Minuta de Im-
plementação da Política de Educação Ambiental do Município de 
Cariacica/ES. Após essas reuniões, a Comissão elaborou um Grupo 
de Trabalho (GT), que contou com a participação dos professores da 
rede para a construção seletiva dessa política.

Enquanto membro da comissão, cheguei a participar de um 
encontro do GT. Este primeiro encontro tinha por objetivo discutir 
com os participantes a concepção do meio ambiente, considerando-o 
em sua totalidade e sua interdependência entre o meio natural, o so-
cioeconômico, o político e o cultural, sob o enfoque da sustentabilida-
de, enfatizando a importância do trabalho interdisciplinar entre os 
professores. Neste primeiro encontro, isso ficou bem claro para o gru-
po que estava presente. Os demais encontros não pude acompanhar, 
pelo fato de ter me desligado das funções de técnica da Secretaria de 
Educação e retornado à sala de aula.

No ano de 2017, a política municipal de educação ambien-
tal foi instituída no município de Cariacica por meio da Lei Nº 
5755, de 07 de junho de 2017. Ressalto a importância dessa po-
lítica para o município porque por meio dela pode-se incentivar 
a participação individual e coletiva responsável, na defesa da 
qualidade socioambiental, com vistas à construção de uma so-
ciedade sustentável. Além de estimular e fortalecer a consciência 
crítica sobre as problemáticas socioambientais e o despertar do 
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exercício da cidadania nas comunidades, considerando o sentido 
de pertencimento.

Enquanto professora vejo que a instituição da Política de Edu-
cação Ambiental no município, com o enfoque humanista, democrá-
tico e participativo, como se propõe a ser, e que tem como princípio a 
solidariedade, a igualdade, o respeito às diversidades e aos direitos 
humanos, surge como uma ferramenta criativa, inovadora e crítica 
para a Educação. Contribuirá com a participação ativa da comu-
nidade escolar na busca de soluções para os problemas ambientais 
existentes na realidade dos nossos alunos, influenciando-o a tornar-
-se cidadão consciente de seus direitos e deveres.

Michele Pires, professora de Ciências, Mestre em Educação e doutoran-
da em educação pelo IFES, atua na Escola de Campo e Estação de Ciências 
Margareth Cruz Pereira como professora de Ciências. De forma primorosa, 
desenvolve trabalhos com os alunos, atuando no enriquecimento curricular 
com projetos de educação ambiental com vistas à iniciação científica.

Trabalhou na Secretaria Municipal de Educação, onde tive o prazer e a 
honra de vivenciar a construção da Política Municipal de Educação Ambien-
tal (PMEA). Durante o processo, foram tecidas discussões e proposições, 
ressignificando nossa realidade.

Juntamente com o coletivo da escola de campo, ela desenvolveu diver-
sos projetos/trabalhos, dentre eles, fizeram a sinalização de uma trilha que 
leva até o mirante da Escola, projetos de astronomia, de horta educativa, 
dentre outros. Essa escola fica localizada em Alto Roda D’Água, região rural 
do município. Segundo o blog da escola

A Estação de Ciências Margarete Cruz Pereira foi adquirida 
pela Prefeitura de Cariacica no ano de 2009 com o objetivo 
de servir para pano de fundo de pesquisas e visitação das es-
colas,já que ela se encontra em local privilegiado em meio à 
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mata Atlântica.Devido à sua localização,ela é propicia à estu-
dos ambientais tanto quanto de preservação e sustentabilida-
de.No ano de 2011 a Estação de Ciências passou a funcionar 
também como escola e passou a ser Estacão de Ciências e Es-
cola do Campo para atender os alunos do entorno com a pers-
pectiva de uma educação voltada para valorização do homem 
do campo e de seus conhecimentos (ESCOLA DO CAMPO E 
ESTAÇÃO DE CIÊNCIAS MARGARETE CRUZ PEREIRA). 1

Participei do início da escola, com as discussões sobre o currículo e a 
construção do projeto de atividades diversificadas como a horta educativa, 
o observatório e as trilhas, que foram abertas num trabalho coletivo de pro-
fessores de modo que conseguimos estruturar a trilha principal da escola na 
época, sinalizando e colocando tocos de madeira para o acesso.

O saberfazer dessa professora acontece no redescobrir a alegria e o afe-
to, num processo dialógico e amoroso com seus alunos. Com isso, lembra-
mos Freire, na obra “A sombra desta mangueira”: “Sombra e luz, céu azul, 
horizonte fundo e amplo dizem de mim. Sem eles apenas sobrevivo, menos 
do que existo” (FREIRE, 2006b, p. 16).

1 Escola do Campo e Estação de Ciências Margarete Cruz Pereira. In: ESTACAO DE CIENCIAS BLOGSPOT. 
Disponível em: http://estacaodeciencias.blogspot.com.
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3.17. Professora Veruska Ferraz
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Meu nome é Veruska Ferraz, sou professora de geografia da 
Rede Municipal de Educação de Cariacica, mestre em Educação em 
Ciências e Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo (IFES) e doutoranda em educação pela 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Desde que me efeti-
vei no município, tive a oportunidade de compor grupos, frentes de 
trabalho e desenvolver projetos alusivos à Educação Ambiental (EA) 
em conjunto com companheiros/as engajados/as nessa causa. Hoje, 
esses trabalhos fazem parte da história do município, compõem a 
sua trajetória de luta e resistência a uma pauta tão fundamental e 
urgente para todas as formas de vida do planeta, em especial em Ca-
riacica, um município carente de políticas públicas que protejam o 
nosso patrimônio natural, ecológico, ambiental, cultural e humano.  
Também participei do projeto Maré viva, coordenei a Sala Verde e fui 
formadora de professores/as da área de geografia.

Dentre os inúmeros projetos que tive a honra de participar e 
acompanhar de perto a elaboração, implementação e desenvolvi-
mento, vou destacar alguns como: Hortas Escolares, Sala Verde, 
Banca da Leitura, Tenda Divertida da Leitura e da Escrita, Feiras 
Ambientais, Escola do Campo e Estação de Ciências Margarete Cruz 
Pereira, criação do Parque e da Reserva de Desenvolvimento Susten-
tável dos Manguezais de Cariacica e o Povos e Mangues. De todos os 
projetos elencados acima destacarei o Povos e Mangues, na qual fui 
coordenadora pedagógica, isso dada a sua relevância e capacidade de 
inovação, mas sem desmerecer em momento algum os demais. Esse 
projeto fez com que a municipalidade reconhecesse todo potencial do 
ecossistema manguezal, desde sua importância como patrimônio 
natural, como zona de elevada produtividade ecológica, econômica, 
até a sua dimensão pedagógica. Vale ressaltar que a municipali-
dade, durante a implementação do projeto, também constatou que 
existem pescadores/as, marisqueiros/as, catadores/as de carangue-
jo, que sobrevivem deste ecossistema.
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Mas o projeto surgiu de uma característica natural do territó-
rio capixaba, o município de Cariacica – Espírito Santo (ES) possui 
uma grande área ocupada por manguezais e, em 2007 por meio do 
decreto Nº 48/2007, a Prefeitura Municipal de Cariacica criou duas 
unidades protegidas destinadas à conservação dos manguezais: a 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal do Manguezal 
de Cariacica (740,51 ha) e o Parque Natural Municipal Manguezais 
do Itanguá (31,34 ha). A partir daí foram criados os conselhos gesto-
res das duas unidades de conservação do município, porém eles nun-
ca tiveram a atuação prevista para esses órgãos colegiados.

Pensando em ações educativas formais e não formais que con-
tribuíssem para o cuidado com os manguezais, foi criado o projeto 
intitulado Povos e Mangues, e para que a gestão dele fosse uma atu-
ação conjunta, duas secretarias municipais foram envolvidas e uma 
Organização Não Governamental (ONG): a Secretaria Municipal 
de Educação (SEME), a extinta Secretaria Municipal de Meio Am-
biente (SEMMAM) e o Instituto Bioma Brasil (IBB). Foram reali-
zadas com os/as professores/as 04 formações continuadas, sendo que 
duas ocorreram em 2008 e as outras duas que ocorreram em 2009, 
cuja carga horária foi de 20h e envolveu cerca de 120 educadores/as 
e 30 escolas, entre centros de Educação Infantil e escolas de Ensino 
Fundamental I e II. Todos/as os participantes da formação e as es-
colas representadas por eles/as, receberam o material pedagógico 
adotado pelos formadores, o guia didático “Os Maravilhosos Man-
guezais do Brasil”, cujo conteúdo contemplava uma parte teórica e 
várias atividades práticas alusivas aos temas abordados. 

Durante aproximadamente 02 anos, visitei as escolas que 
abraçaram a proposta, dando suporte técnico para realização das 
etapas e conclusão das atividades referentes ao projeto. Emergiu 
daí também, vários audiovisuais que foram produzidos nas escolas 
pelos/as alunos/as e também nas associações pelos/as pescadores/as 
artesanais. Foi um momento único, um momento de muita produ-
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tividade e reconhecimento das áreas naturais de Cariacica e de sua 
influência. Passados os dois anos previstos para conclusão do proje-
to, continuamos a atender as escolas de acordo com suas demandas, 
pois a prioridade era dar continuidade as ações efetivadas.

Atualmente, o município de Cariacica possui a Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, que abriga 
a Subsecretaria de Meio Ambiente, responsável por processos que 
tratam a temática ambiental. Entretanto, não podemos romantizar 
os fatos, a Educação Ambiental não é prioridade para o município 
e até hoje as áreas de proteção ambiental relacionadas ao ecossis-
tema manguezal que foram criadas, não possuem o tão desejado e 
requisitado plano de manejo, estando expostas a pesca predatória, 
desmatamento, aterro, ocupação desordenada e recebendo lixo, es-
goto doméstico e industrial in natura. O rio Itanguá que corta todo 
o Parque Natural está altamente assoreado, degradado e poluído, 
sofre com todo tipo de abandono, inclusive com casas e empreendi-
mentos comerciais que invadem suas margens e sufocam o seu leito. 
Sendo assim, urge a necessidade de continuarmos pleiteando ações 
para se efetivar a Política de Educação Ambiental de Cariacica e seus 
desdobramentos. 

Como pronunciava o grande mestre Paulo Freire 2005, a exis-
tência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tam-
pouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadei-
ras, com que os homens e mulheres transformam o mundo. Para ele, 
existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. E de 
acordo com o legado do patrono da educação, e de acordo com minhas 
convicções como professora libertadora, esse é o nosso papel, moral e 
ético em busca da construção de uma sociedade mais democrática, 
menos feia, mais amorosa e mais humana.
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Veruska Ferraz, professora de geografia, Mestre em Educação e douto-
randa em educação pela UFSCAR, atuou nas escolas de ensino fundamental 
e por muitos anos na SEME com projetos/programas de educação ambien-
tal, onde tive o privilégio de conviver e ser parceira em tantos trabalhos. 
Nossa parceria se estendeu por longos e frutíferos anos de trabalho e cum-
plicidade na educação ambiental de Cariacica. Acompanhamos ativamente 
a criação do Parque da Reserva de Desenvolvimento Sustentável dos Man-
guezais, que foi criada pelo Decreto Municipal Nº 48/2007.

Essa narrativa emerge através de um projeto intitulado Povos e Man-
gues que potencializou o trabalho com as escolas e comunidades com o 
ecossistema manguezal. Foi um marco para o município que envolveu as 
escolas, comunidades ribeirinhas, pescadores e marisqueiros e, no final, 
culminou em um Guia Didático intitulado “Os Maravilhosos Manguezais do 
Brasil”, além da construção de vídeos educativos sobre o ecossistema.

Partindo da potência dessa professora, dos desdobramentos dos tra-
balhos, da amizade, das bonitezas, do caminho pelo/com afeto, ampliando 
olhares e rompendo limites na tessitura de novos sonhos e trabalhos, para-
fraseio Paulo Freire quando diz que:

Na compreensão da História como possibilidade, o amanhã 
é problemático. Para que ele venha é preciso que o constru-
amos mediante a transformação do hoje. Há possibilidades 
para diferentes amanhãs [...] é preciso reinventar o mundo 
(FREIRE, 2006, p. 40).
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4. O bordado de nós, mulheres 
ecologistas de Cariacica

Prosseguimos com a certeza de que as educações ambientais podem 
potencializar as práticas pedagógicas e os cotidianos escolares, mas o que 
se vê nas rotinas escolares é uma abordagem, quase sempre, simplista, con-
teudista e insípida, que acaba perdendo toda a complexidade e abrangência 
que a EA se propõe ou a reduz em práticas descontextualizadas da realidade 
sócio-política.

É, por isso, que defendemos todo potencial ético, político, metodoló-
gico das escrevivências na pesquisa, na prática e nos processos formativos 
com professores e estudantes e percebemos que a educação ambiental é a 
via possível de diálogos e proposições.

Assim, apostamos nessa metodologia que busca estimular processos 
dialógicos e participativos, dando ênfase na ação coletiva e na atuação em 
rede para nos percebermos como indivíduos socialmente ecológicos.

Neste contexto, no movimento da escrita deste produto, o processo foi 
tecido e alinhavado com a composição das escrevivências das mulheres de 
Cariacica, e todo percurso só foi possível pela aceitação delas de fazerem 
parte deste trabalho. Temos certeza de que foram criados movimentos re-
volucionários e potentes a partir das narrativas dessas mulheres como um 
bordado de todas nós.

Sendo assim, seguimos nesse modo de ver, sentir e pensar a educação 
ambiental para além dos postulados, documentos e políticas, olhando nas 
brechas, nas fissuras e ranhuras, com outros olhares capazes de trazer uma 
nova forma de fazer educação ambiental nos cotidianos escolares.

Aproveitamos para agradecer às mulheres ecologistas de Cariacica 
que decidiram junto comigo costurar, alinhavar e bordar esta pesquisa, que 
possamos disseminar esse bordado! 
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Essas protagonistas, e tantas outras mulheres em seus territórios de 
vida, afeto e resistência, têm uma potente e forte atuação na militância am-
bientalista e feminista e trazem, no seu âmago, a luta diária por um mundo 
igualitário e mais justo, isso nos impulsiona a seguir em nossa caminhada.

As mulheres ecologistas deste estudo foram identificadas através de 
suas histórias de vida, não cronológica, mas de um tempo vivido, de rela-
ções dialógicas, de releituras do seu fazer como mulheres de lutas e con-
vicções, das militâncias com as práticas ecologistas e de processos que ins-
piram outras pessoas e, por isso, devem ser lembradas por transformar o 
rumo histórico de Cariacica.

A finalidade é que seja vislumbrado um movimento de contadores de 
histórias no município partindo dos fios dessas narrativas, sendo incorpo-
radas nos cotidianos escolares de modo que muitas outras histórias possam 
ser contadas, valorizadas e preservadas.

Mediante isso, trouxemos até aqui os movimentos de resistências, diálo-
gos, narrativas e vozes que vivenciei neste percurso e na constituição comigo 
mesma enquan-to mulher, educadora e narradora. Nestes tempos incertos e 
sombrios, lembremos do mestre Paulo Freire, quando fala sobre Esperançar:

É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperan-
çar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E 
esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Espe-
rançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é cons-
truir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, 
esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo, 
esperançar é não desistir e ter fé na vida (FREIRE, 2003).

E nesse movimento de levar adiante, de Esperançar, convidamos o/a 
leitor/a para disseminar este material nos cotidianos escolares.
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