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RESUMO 
Buscar subsídios que estruturem, estimulem e valorizem a prática do ensino da arte em 
espaços de ensino formal é ao que o “Projeto Marés – Movimentos da Arte e da Educação” 
se propõe a experienciar em suas ações na Vila de Manguinhos, situada no estado Espírito 
Santo. Desde sua origem até os dias de hoje, a relação com o mar e com a praia define a 
história da comunidade de Manguinhos que começou como um vilarejo de pescadores e se 
transformou em rota de veraneio dos capixabas. A projeto transformou o espaço de ensino, 
a escola, em lugar de experiências e descobertas, um laboratório em que a comunidade  
participou e se envolveu em prol do espaço educativo e da diversidade cultural da região. As 
ações do projeto envolveram processos de colaboração, de criação de atividades pautadas 
na arte contemporânea e nas práticas culturais da comunidade: o congo, a capoeira, a 
cultura pesqueira e as devoções aos santos padroeiros. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
arte; educação; diversidade cultural; transdisciplinariedade. 
 
 
RESUMEN 
La búsqueda de subsidios que estructuren, estimulen y valoren la práctica de la enseñanza 
de la educación artística en los espacios formales de enseñanza es lo que el "Projeto Marés 
– Movimentos da Arte e da Educação” se propone a experimentar en sus acciones en el 
pueblo de Manguinhos, ubicada en el estado de Espirito Santo,una provincia de Brasil. 
Desde su origen hasta nuestros días, la relación con el mar y con la playa define la historia 
de la comunidad, que comenzó como un pueblo de pescadores y se convirtió en una ruta de 
verano de los habitantes de Espírito Santo. La propuesta, se volviós  a favorecer el espacio 
de enseñanza, la escuela, como un lugar de experiencias y hallazgos, un laboratorio en el 
que la comunidad participó y estuvo involucrado en el apoyo del espacio educativo y cultural 
de la región. Las acciones del proyecto implicados procesos de colaboración, creación de 
actividades guiadas en el arte contemporáneo y las prácticas culturales de la comunidad, el 
congo, la capoeira, la cultura de la pesca, la devoción a los santos patronos. 
 
 
PALAVRAS CLAVE  
arte; educación; diversidad cultural; transdisciplinario. 
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Introdução 

O Projeto Marés – Movimentos da Arte e da Educação na comunidade de 

Manguinhos envolve a criação colaborativa e afetiva de uma rede de ações artísticas 

e educativas para crianças da educação infantil, através da arte e da diversidade 

cultural presente na Vila de Manguinhos, no Município de Serra/ES. A partir do 

processo de reflexão sobre arte e educação, mais precisamente sobre arte 

contemporânea na escola, o presente projeto tem como objetivo estabelecer uma 

relação de escuta e intercâmbio de saberes com a comunidade, influenciada pela 

cultura pesqueira, pelas manifestações tradicionais do congo, da capoeira e, 

sobretudo, pela valorização da oralidade perpetuada por seus moradores mais 

antigos, os quais tiveram e ainda mantêm influência e representação no Centro de 

Ensino Municipal Infantil “Vovó Ritinha”, localizado na Vila de Manguinhos. Através 

do olhar da criança e do propósito de interação com as manifestações culturais 

locais e com a natureza, estabeleceu-se como método de trabalho o processo 

criativo e colaborativo na criação de atividades para a sala de aula, assim como na 

elaboração de encontros com a comunidade, a fim de promover o protagonismo da 

criança em relação à diversidade cultural da comunidade. 

Assim, o processo de criação das atividades é entendido como uma experiência de 

arte colaborativa que se estruturou conforme as situações e desejos que foram 

apresentados, fazendo com que as crianças passassem a atuar como agentes no 

acesso e na apropriação de um saber local o qual poderíamos definir como 

Patrimônio Cultural de Manguinhos. 

Marés em Manguinhos 

O contexto da Vila tem em sua trama social e cultural a presença forte e constante 

de uma comunidade que deseja manter a característica de um lugar que respeita 

suas tradições e a natureza. Dentre as inúmeras histórias contadas pelos moradores 

mais antigos está a que trata da construção do CMEI, uma conquista para a 

comunidade. 

O Projeto Marés surgiu da constatação da necessidade de pensar e propor a 

valorização do ensino da arte na educação infantil, de modo a envolver a 
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comunidade e, sobretudo, contextualizar a prática de ensino ao seu público. O 

projeto teve sua fase de elaboração e concepção entre agosto e setembro de 2014 e 

o seu início em outubro, atuando no último trimestre do ano letivo, em caráter 

experimental. Devido a estrutura e localização da escola, o espaço oportunizou a 

viabilização das ações, as quais possuíam um caráter experimental e, ainda de 

modo colaborativo, concedeu não só o espaço, mas também material educativo e 

apoio de sua equipe.  

Compreender o papel da educação para a sensibilização do indivíduo através da 

arte e da cultura é um dos grandes alicerces dessa proposta. Além disso, possibilitar 

o acesso à vivência em arte e cultura fundamentada no espaço de ensino não 

atingirá somente os educandos e educandas, mas toda a comunidade escolar e 

local, no qual o Centro Municipal de Ensino está inserido. Professores, responsáveis 

técnicos, aqueles que zelam pela manutenção do espaço, pais e muitos outros que 

contribuem com o propósito de difundir as diferentes manifestações artísticas e 

culturais participaram do “Marés”, no espaço de mediação, a fim de proporcionar o 

intercâmbio, aperfeiçoamento e troca de experiências e vivências. 

Portanto, o projeto propõe o fortalecimento e o apoio às manifestações culturais 

locais, tendo em vista o pluralismo e a diversidade de expressão, bem como a 

realização de ações de promoção, manutenção, ampliação e difusão do patrimônio 

cultural. Cabe citar também o objetivo de promover a integração de linguagens 

artísticas no espaço de ensino, sensibilizando educandos e educandas, além de 

educadores, os quais, posteriormente, serão multiplicadores da experimentação 

vivida. 

Plataforma de desejos, ideias e fundamentos  

A introdução da proposta em 2014 se deu a partir da apresentação do projeto 

experimental às professoras do espaço educativo (CMEI Vovó Ritinha), seguido pelo 

convite e a participação via preenchimento da então, criada plataforma de desejos e 

ideias. Em formato de carta, foi entregue um questionário desenvolvido após a 

reunião de apresentação do projeto, visto que se percebeu que as possibilidades de 

conexões entre a escola e a comunidade eram e são profundas, assim como a 

diversidade de ideias para a construção das atividades. Dessa forma, pensamos em 
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ativar uma plataforma de desejos e ideias, na qual foi apresentado um panorama 

das possíveis conexões e ações que respaldaram o desenvolvimento das atividades 

na escola. Essa concepção segue as premissas presentes nas reflexões levantadas 

pelo escritor e curador argentino Reinaldo Laddaga, em seu livro "Estética da 

emergência", o qual nos mostra diferentes projetos artísticos que se articulam por 

meio de redes de colaboração entre pessoas de diversas origens e formações, 

artistas e não-artistas. Ou seja, propostas que assumem a produção colaborativa 

complexa e hibridizada de caráter transdisciplinar em ‘comunidades experimentais’. 

Como exemplo de proposta pautada pela arte colaborativa foram pesquisadas as 

operações realizadas através de eventos artísticos como espaço de encontros, 

conversas e protestos de um grupo de artistas, arquitetos e moradores em 

Hamburgo, na Alemanha, que eram contra o governo da cidade e negociaram 

espaços públicos com empreiteiros privados. Essa discussão gerou a “produção 

colaborativa de desejos” que definiu o objetivo do projeto Park Fiction e que tornou o 

espaço público um lugar de ativação das subjetividades e dos encontros sociais. 

Desde a ocasião de sua implementação, 1994, até hoje o Park Fiction, conta com 

projetos artísticos e momentos ativistas entre outras  manifestações sociais, culturais 

e políticas.  

Outro  exemplo importante para o projeto refere-se aos trabalhos do artista brasileiro 

Ricardo Basbaum. São inúmeros os trabalhos do artista que articulam a interação 

com um público-participante-colaborador. Basbaum realiza oficinas, encontros, 

momentos mobilizadores que potencializam, transformam e são incorporados no seu 

trabalho. O projeto NBP – Novas Bases para a Personalidade, apresenta um 

dispositivo de relação direta com o espectador, a partir da pergunta "Você gostaria 

de participar de uma experiência artística?” o trabalho se ativa e quem aceita recebe 

um objeto inventado pelo artista e é convidado a utilizar como bem entender o 

objeto, sendo que a única solicitação de Basbaum é que o uso seja todo 

documentado.   

As novas ecologias culturais presentes na fundamentação da projeto Marés estão 

predispondo outras regras, as quais geram modos representacionais em formas de 

socialização experimentais. Assim, quando foi assumida a ideia de arte colaborativa 

como eixo de criação e alteridade no Projeto Marés, a instância da experimentação e 
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criação coletiva acabou por nortear as ações desenvolvidas. Os espaços da 

comunidade, as formas de representação das manifestações culturais presentes na 

Vila de Manguinhos, os hábitos e histórias passaram a ser o material do laboratório 

ao ar livre que se estabeleceu entre a comunidade escolar e a comunidade da Vila 

de Manguinhos, buscando gerar outras formas de pensar a coletividade e a arte. 

As práticas educacionais, corporais e artísticas foram propostas de modo a estimular 

o afloramento de ideias, percepções e curiosidades sobre a diversidade cultural 

presente na Vila de Manguinhos. O encontro entre aspectos da arte contemporânea, 

como o corpo, as diferentes linguagens artísticas e a interdisciplinaridade com a 

pluralidade dos saberes referentes às manifestações culturais da comunidade foi a 

plataforma de discussões e criações de ações junto às crianças da educação infantil 

do CMEI “Vovó Ritinha”. 

O mar foi, e ainda é, o elemento central para a criação das propostas artísticas, tanto 

pelas simbologias que carrega quanto por seu papel crucial no processo social, 

econômico e cultural da comunidade em questão. Esse elemento agrega as relações 

entre a cultura pesqueira, a oralidade, a devoção a São Sebastião e ao congo e, a 

devoção à Sant’Anna, padroeira da vila. Todas as manifestações tradicionais e 

culturais da região têm o mar como o delineador de histórias e mistérios e são esses 

elementos os eixos de trabalho do Projeto Marés.  

Assim, o mar e suas marés representam o caráter dinâmico do projeto que, além de 

estabelecer diálogos extramuros da escola, pretende estender suas águas às outras 

margens, dialogando, interagindo e experimentando.  

Fundamentação teórica 

A publicação História e cultura africana e afro-brasileira na educação infantil 

(Brasil/SECADI, 2014) ressalta, em sua introdução, as “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil” e aponta, entre os eixos norteadores das 

práticas pedagógicas que compõem o currículo da educação infantil, para a 

importância da garantia de experiências que “possibilitem vivências éticas e 

estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de 
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referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade” (Resolução 

CNE/CEB n. 5/2009). Nesse sentido, destaca ainda que: 

 
[...] o reconhecimento da diversidade não é uma tarefa simples, pois 
requer a valorização das diferentes culturas, ou seja, a compreensão 
dos meandros da construção cultural situados na dinâmica das 
relações sociais e políticas que constituem nossa sociedade. 
(Brasil/SECADI. 2014, p. 16) 

 
A obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira como 

conteúdo desde os currículos do ensino básico ao superior é uma ferramenta 

estratégica para a promoção da diversidade no cotidiano escolar e tem respaldo na 

legislação máxima que regula a educação no país, a Lei de n. 9.394, de dezembro 

de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Após promulgada a Lei n. 

10.639, em 2003, o Conselho Nacional de Educação deliberou pela aprovação do 

parecer que estabeleceu as “Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais para o Ensino de História e Cultura Africanas e Afro-Brasileiras”, 

como mecanismo formal de fazer valer a Lei do ano anterior. 

Ana Lúcia Silva Souza, na coletânea Orientações e Ações para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais, publicação do Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), propõe 

“a escola como espaço de socialização”. Orienta ainda que essa deve se constituir 

como “um espaço em que as relações interpessoais, os conteúdos e materiais 

constituam o diálogo entre culturas, que tragam não apenas as histórias e 

contribuições do ponto de vista europeu, mas também as histórias e contribuições 

africanas e afro-brasileiras” para o currículo. A autora ressalta, como oportuno para a 

mediação, a compreensão de que o mediador deve atender aos estudantes e às 

suas diversidades. Para Souza, é necessário pensar no processo de construção do 

conhecimento sob a perspectiva do respeito à singularidade dessa etapa de vida, 

sua inter-relação com a construção de identidade, a autonomia, a interação cultural 

com a comunidade em que mora ou atua, produzindo saberes sociais e 

subjetivamente significativos (SOUZA, 2006, p. 8687). 

 

 



 

192 MARÉS: MOVIMENTOS DA ARTE E DA EDUCAÇÃO NA VILA DE MANGUINHOS 
Carla Dias de Borba / Doutoranda PGEHA – USP, Tatiana Gomes Rosa / Mestranda PPRER – CEFET–RJ 
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

Plano de ação Marés  

No desenvolvimento cotidiano do projeto, as atividades semanais previstas 

aconteceram durante o horário dedicado às aulas de artes. Após o primeiro 

momento de conversa com as crianças, foram realizadas atividades de 

experimentação e criação com diferentes materialidades em desenho, escultura, 

pintura, colagem, fotografia, projeção de imagens, exercícios corporais, jogos, etc. 

As ações passavam a ser o desdobramento das conversas e discussões. As 

atividades foram todas realizadas no espaço externo da escola, ou seja, no pátio, e 

relacionavam, fundamentalmente, a realização de rodas de conversa, contação de 

histórias vinculadas à matriz africana e sua relação com a natureza, assim como 

histórias da comunidade.  

Para exemplificar o que foi proposto, elencaremos algumas atividades marcantes, 

não necessariamente em sua ordem de execução, mas em sua repercussão no 

espaço de ensino. A primeira delas foi a vivência realizada na Vila, na qual os 

educandos e educandas participantes realizaram a caminhada até a praia, além da 

intervenção “o barco e o pescador”, na qual foi realizada a intervenção com tinta 

têmpera num  barco de trabalho de um dos pescadores.  

Cabe citar também a “vivência com os pescadores da Vila”, na qual um dos mais 

experientes, Senhor Alcimar Aguiar, irmão de uma das educadoras mais antigas da 

instituição de ensino, se dispôs a conversar com as crianças respondendo às 

questões e curiosidades sobre sua profissão. Essa ação foi permeada pelas ações 

“os peixes do meu mar”, ao tratar da diversidade, e “calendário lunar”, ações 

anteriores que se justificam pela referência histórica para os que lidam com o mar e 

se orientam pelos ciclos da lua e de seus movimentos.  
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Registro da atividade "Vivência com os pescadores da Vila" com a participação 

dos estudantes do CMEI Vovó Ritinha. Momento de pintura do barco de 
pescador, 2014. 

 

Nessa oportunidade, tratamos da diversidade das espécies marinhas e da relação 

com seus ciclos que hoje em dia não se adequam às condições ambientais, mas 

que, outrora, era referência para os que lidavam e ainda lidam com o mar e se 

orientam pelos seus ciclos e movimentos. 

A relação de grande parte das mulheres com os peixes nos foi transmitida através de 

histórias contadas pelas moradoras mais antigas da Vila. A dona Marlene, Marilza e 

Penha contaram que, em determinada época, a quantidade de peixe era tão grande 

que havia a necessidade de salgá-los no meio da rua. Nesse momento, entravam 

em cena as famosas salgadeiras. 

O mar esteve envolto de relações simbólicas, como citado acima, fundamentadas 

em arquétipos mitológicos afro-brasileiros que lhe fazem referência . Relacionando 

seus elementos, estéticas e relações com a natureza, as experiências poéticas “A 

rainha azul e seus guerreiros”, o arquétipo de Iemanjá, a “rainha do mar” e 

“Princesas e príncipes do reino amarelo em ação, cuidando das águas e colorindo o 

fundo do mar!”, a Oxum, além de “Histórias da vovó roxinha e o mangue” através da 

representação de Nanã, envolveram a realização de rodas para a contação de 

histórias. Essas histórias foram fundamentadas em elementos estéticos condizentes 

com a matriz africana reconstituída no Brasil e nas suas relações com a natureza e 
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com as histórias da comunidade, uma vez que não cabe trabalhar as referências 

afro-brasileiras sem conhecer a sua essência.  

O mar, portanto, foi trabalhado a partir das simbologias baseadas nas relações entre 

os elementos estéticos de cada arquétipo com a natureza, o que nos proporcionou a 

criação das ações artísticas. O mangue e o barro, trabalhado com o elemento argila, 

foi apresentado através da história de Nanã, o que nos oportunizou a 

contextualização desse meio como o berço da vida marinha. O mar e a água doce 

foram representados através das narrativas de Iemanjá e Oxum, possibilitando a 

reflexão sobre a importância e o cuidado com a preservação desses recursos para a 

nossa sobrevivência.  

 

Registro da atividade “Princesas e Príncipes do reino amarelo em ação, cuidando das 
águas e colorindo o fundo do mar!” realizada na parte externa da escola, 2014. 

 

A manifestação tradicional do congo entre tambores, cantos, danças e mastros 

oportunizou-nos a realização de uma experiência poética através da atividade o 

“Mastro de guerreiros e guerreiras” referência à Nossa Senhora de Sant’Ana e a São 

Sebastião, padroeiros da comunidade. Dessa forma, esses padroeiros recriados em 

personagens de guerreiros e guerreiras, idealizados pelas crianças, tornaram-se as 

representações presentes nos mastros desenvolvidos na atividade. 
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Também foi realizada uma vivência do congo na escola, através da mediação do 

mestre do Congo Mirim e Jovem de Manguinhos com as crianças. Na atividade, elas 

puderam experimentar a casaca (um tipo de reco-reco), o tambor, a dança e a música. 

Por fim, a realização do “banho de bacia à fantasia” se fez em referência ao 

tradicional cortejo de carnaval do vilarejo, o “banho de mar à fantasia” que, segundo 

os mais antigos, se dá pela iniciativa de uma mãe que vestiu seus filhos com 

fantasias de papel crepom para o festejo de então e, finalizavam a festa com o 

banho de mar espalhando e misturando cores à festa de carnaval. 

 

Registro da atividade "Banho de bacia a fantasia" realizada na parte externa da escola 
com a participação dos alunos do CMEI Vovó Ritinha em 2014. 

O encerramento das ações Projeto Marés se deu com a realização da intitulada 

“Exposição Intercâmbio de Saberes com fotografias e experiências em arte e 

patrimônio cultural vivenciadas pelas crianças do CMEI Vovó Ritinha”, realizada em 

dezembro de 2014, em uma das construções mais antigas da Vila, a casa da Dona 

Herondina, o atual Ponto de Cultura Dona Herondina, na Vila de Manguinhos.  

Herondina de Azevedo, a Dona Herondina, nasceu em Manguinhos no ano de 1908. 

Sua casa é reconhecida como espaço de referência cultural da comunidade. O 

congo, a capoeira e toda a oralidade que permeia a história local são elementos 

constitutivos do espaço. Além disso, as manifestações tradicionais vêm sendo 

preservadas e repercutidas por sua família.  
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A casa de referência cultural da comunidade é uma das últimas construções de 

pescadores que mantêm a arquitetura original. A experiência poética através da 

instalação artística “A Vila na escola” foi produzida com o objetivo de ambientar as 

crianças à vida sociocultural que acontece na calçada. Histórias são contadas e  

brincadeiras são vividas. 

No evento foram expostas as atividades “A princesa azul e amarela e seus 

guerreiros”; “O Barco e o Pescador”; “Calendário Lunar: Cada um criando o seu 

céu”; “Os peixes do meu Mar”; "Entre o céu e a terra: os mastros de nossos 

protetores"; “Banho de bacia à fantasia”, com a “Performance Banho de mar à 

fantasia: Fios-de-contas e a princesa azul",  realizada pelas colaboradoras do 

espaço de ensino, além da apresentação – ensaio do Congo de Manguinhos da 

Serra/ES. 

 

Registro do evento "Exposição e Perfomance do Projeto Marés" realizado no Ponto 
de Cultura Dona Herondina na Vila de Manguinhos/ES. Na imagem Cristina 

Passarelo (integrante da equipe do CMEI Vovó Ritinha) se prepara para execução de 
performance, 2014. 

 

Considerações finais 

O Projeto Marés – Movimentos da Arte e da Educação na Comunidade de 

Manguinhos buscou criar colaborativamente, a partir da rede de afetos dos 

participantes do projeto, estabelecer uma relação de escuta e de intercâmbio de 

saberes com a comunidade, e ainda, indicar como método de trabalho o processo 
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criativo e colaborativo na criação de atividades para sala de aula, assim como na 

elaboração de encontros com a comunidade.  

Podemos considerar como fatores positivos o envolvimento da comunidade, a 

liberdade criativa na construção das ações e atividades desenvolvidas com os 

alunos do CMEI Vovó Ritinha, além da adesão de algumas pessoas da equipe do 

CMEI. No entanto, a dificuldade no envolvimento das professoras do CMEI Vovó 

Ritinha e a falta de recursos financeiros foram empecilhos para desenvolver o 

projeto de forma ideal. Por ter como espaço de trabalho uma instituição formal de 

ensino, o Projeto Marés – Movimentos das Arte e da Educação em Manguinhos, 

contou como avanço a problematização das propostas pedagógicas em arte 

desenvolvidas no âmbito da educação infantil.  

As atividades previstas no projeto possibilitaram às crianças diferentes 

experimentações, tanto práticas quanto teóricas, pois foram introduzidas novas 

ações, experiências e histórias, o que, consequentemente, gerou novos saberes e 

possibilidades de aprendizagem. Além disso, as atividades de artes já executadas no 

CMEI passaram a ser melhor entendidas e valorizadas, a partir de um viés 

contemporâneo e menos estereotipado, pois as ações foram pautadas por propostas 

de arte contemporânea, em que as linguagens foram trabalhadas de forma híbrida, e 

ainda, as possibilidades interdisciplinares fizeram da aula de artes o lugar de elo 

com a comunidade. 

O projeto contou efetivamente com a participação da comunidade, a qual se 

interessou pela aproximação da escola com a diversidade cultural de Manguinhos. 

Gerou também um arquivo de entrevistas e fotografias, o qual representa a 

metodologia do trabalho que foi pautado na valorização da memória da comunidade, 

assim como na percepção poética e despretensiosa das crianças do CMEI Vovó 

Ritinha frente aos patrimônios culturais da comunidade. 
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