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I. Justificativa 

 

Na tentativa de desenvolver uma prática educativa problematizadora a partir do lugar, 

escolhemos como lócus de estudo o Bairro de Goiabeiras, na cidade de vitória - ES. 

Além de abranger espacialmente o campus da Universidade Federal do Espírito Santo e 

escolas do ensino público fundamental e médio, acreditamos que tal localidade reúne 

características singulares, significativas e potencializadoras de projetos e pesquisas 

educacionais. Desafios que apontam para algumas possibilidades de imersão científica 

através de temáticas/categorias como trabalho, cultura, cidadania e representações 

sociais. 

 

É importante ressaltar que o interesse por escolher o Bairro de Goiabeiras está arraigado 

na minha história familiar, tanto de origem paterna, quanto materna, cuja a vivência e 

diálogos  com os moradores mais antigos do bairro, revelaram profundas transformações 

espaciais. 

 

Segundo Haesbaert (2006) ao discutir a respeito do papel do espaço, hoje é indispensável 

considerá-lo em suas perspectivas “natural” e “social”, pode ser interpretado tanto como 

“rugosidade” ou “constrangimentos” que redirecionam os processos sociais e 

econômicos, quanto como referências inserido na vida cotidiana e que perpassam nossas 

identidades coletivas. 

 

Já para Santos (1978), as rugosidades são o espaço construído, o tempo histórico que se 

transformou em paisagem, incorporado ao espaço, e que, por testemunharem este 

passado, não se transformam concomitantemente aos acessos sociais, interferindo assim 

na dinâmica. 
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Algumas dimensões e categorias basilares do Conhecimento Geográfico e de seu ensino 

(região, paisagem, território, lugar, escala e espaço geográfico) podem ser identificadas 

quando analisamos a localidade em questão - Bairro de Goiabeiras. Neste sentido, 

acreditamos que tal lócus se configura como espaço sócio-cultural privilegiado para o 

desenvolvimento de práticas educacionais, visto ser possível tecer relações explícitas 

entre a produção do conhecimento acadêmico e as realidades deste espaço.  

 

Sentido também apontado por Oliva (1999) quando recorda que a renovação da 

Geografia, e, sobretudo do seu ensino, “está ancorada numa necessidade social de 

mudança, de esclarecimento da realidade, missão que o ponto de vista geográfico tem 

com que contribuir”. ( p. 41) 

 

Outra constatação que deve ser privilegiada nas práticas de ensino de geografia é a 

interação escola-comunidade a partir da realidade do lugar, pois assim desperta-se a 

percepção em torno dos motivos pelos quais os lugares variam, ou seja, os fatores os 

quais levam as mudanças na identidade e nos valores simbólicos em que o bairro está 

inserido e o papel da escola na valorização do lugar. 

 

Considerando então que o Bairro de Goiabeiras reúne características que possibilitam 

estabelecer analogias entre o lugar e espaço terrestre – conhecimentos que resgatam as 

origens do saber geográfico - é possível então, aproveitar tais características para propor 

e efetivar práticas educacionais que apontem para a análise e compreensão do espaço 

vivido, transformando-o a partir de um posicionamento amplo e crítico. 

  

Tal possibilidade é reafirmada com o pensamento de Freire (1996), quando, ao abordar a 

formação permanentes dos professores, explicita que o fundamental é justamente a 

reflexão crítica sobre a prática, ou seja, pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem, podemos melhorar a próxima prática. 

 

Nesse sentido acredita-se que práticas educacionais, a serem abordadas pelo ensino de 

Geografia, devem visar desenvolver uma educação problematizadora, considerando a  

relação sociedade espaço, ou seja, como a sociedade se apropria, constrói, reconstrói, 

destrói a superfície terrestre, seja aprendendo os quadros naturais, seja na construção de 



formas da superfície terrestre e assim compreender a lógica da produção dessas formas, 

ou seja, da apropriação do espaço, que por sua vez é um dos principais objetos da 

Geografia. 

 

Corroborando com o pensamento de Libaneo (2003), acreditamos, que o processo de 

ensino não pode ser tratado como atividade restrita ao espaço da sala de aula. A prática 

educacional que sai da abstração da sala de aula e busca o espaço externo, pode facilitar 

a integração, escola- comunidade a partir de uma abordagem geográfica.  

 

Portanto, importa esclarecer que em Goiabeiras ocorre a existência de diversos espaços 

singulares, que podem e devem ser aproveitados para a afirmação da identidade e da 

cultura capixaba a partir de uma escola mais interativa com a comunidade.  Bauman 

(2003), se não houver identificação não há comunidade significa que também não haverá 

proteção. Essa falta de proteção pode ocasionar a perda de proteção, ou seja, a 

apropriação do território por grupos dominantes e hegemônicos que são manifestado pela 

cultura de massa.  

 

As Ciências Humanas, dentre elas a geografia, propagam em seus ensinamentos a síntese 

dos fenômenos naturais, bem como podem explicar a relação dos grupos humanos com a 

natureza, ou demarcando a influencia do meio sobre a história do lugar. 

 

Outra problemática que pode ser estabelecida a partir do ensino da geografia enquanto 

interação escola-comunidade gira em torno dos motivos pelos quais os lugares variam, 

ou seja, fatores que levam à mudanças na identidade e nos valores simbólicos em que o 

lugar está inserido e o papel da escola na valorização do Bairro. 

 

Na prática enquanto professor da disciplina de Estagio Supervisionado, do Centro de 

Educação da UFES, foi realizado no ano dede 2008/1 uma pesquisa piloto, junto a escola 

localizada no bairro em questão, cujo desenvolvimento da temática encontra-se presente 

nessa pesquisa.  

  

Momentos de aprendizado e integração fora da escola, conjugada dentro de um contexto 

rico em experiências sócio-culturais, principalmente no que diz respeito ao Espírito 



Santo. Tal constatação, foi reafirmada pelos referidos alunos estagiários, por ocasião do 

encerramento daquele semestre letivo na avaliação da disciplina.  

 

Este estudo pode constituir significativa fonte de subsídios na indicação de ações do que 

visem o desenvolvimento socioambiental e cultural, culminando com a reafirmação dos 

valores humanos englobados na concepção de uma escola capaz de proporcionar aos 

seus alunos o acesso a conhecimentos relevantes para o exercício pleno da 

sustentabilidade. Portanto é urgente aprender e ensinar, construir e interagir nas relações 

entre a sociedade e a natureza, e assim buscar a afirmação das identidades locais e, nesse 

contexto, estabelecer o papel da escola nesse processo. 

 

Como afirma Santos (1994) a história e a memória competem empreender tal tarefa. Sua 

contribuição maior é a de buscar evitar que o ser humano perca referencias fundamentais 

na construção das identidades sempre em curso, o que requer como fundamental o auto-

reconhecimento do homem como sujeito de sua história. Vejamos o que ressaltam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

A familiaridade com a rotina escolar e com o conhecimento 
escolarizado também torna possível desenvolver estudos e pesquisas 
mais complexos, e permite que os alunos trabalhem de forma mais 
independente da mediação do professor, embora este ainda deva atuar 
como intermediário entre o conhecimento dos alunos e o 
conhecimento geográfico, criando situações significativas de 
aprendizagem que aproximem os alunos das categorias de espaço 
geográfico, território, paisagem e lugar e dos procedimentos básicos 
do fazer geográfico.(1997, p 141.) 
 

A prática docente problematizadora, permite o professor investigar os saberes prévios do 

aluno e assim instigá-los na pesquisa-ação do lugar em que vive, pois tende a buscar na 

memória de seus familiares a história e a identidade do local de origem. Assim para 

Chauí(1995), a memória é uma evocação do passado.è a capacidade humana de reter e 

guardar o tempo que se foi salvando o da perda total. 

 

A memória é a base construtora de identidades e solidificadora de consciências 

individuais e coletivas. É elemento constitutivo do auto-reconhecimento como pessoa ou 

como membro de uma comunidade pública, como uma nação, ou privada, como uma 

família. 



 

Um prévio resgate das memórias de alguns dos moradores do bairro de Goiabeiras  

acerca da história de constituição do referido bairro e da aproximação de tais moradores 

com a identificação dos mesmos com esse processo, revela a riqueza e complexidade do 

lugar e as inúmeras potencialidades de tais memórias para o processo de ensino-

aprendizagem rumo a construção da cidadania e identidade de seus moradores. 

 

A história de constituição do bairro revela-se sua relação bastante progressista, que de 

certa forma, implica na descaracterização da identidade local e das singularidades do 

espaço, que por sua vez desencadeia uma homogeneidade cultural, cuja característica é 

marca da globalização. 

 

 O termo singularização é usado por Guattari (1986) para designar os processos 

disruptores no campo da produção do desejo: trata-se dos movimentos de protesto do 

inconsciente contra a subjetividade capitalística, através da afirmação de outras maneiras 

de ser, outras sensibilidades, outra percepção. Guattari chama a atenção para a 

importância política de tais processos, entre os quais se situariam os movimentos sociais, 

as minorias, - enfim, os desvios de toda espécie. Outros termos designam os mesmos 

processos: automização, minorização, revolução molecular, etc. (ROLNIK, 1986,  apud 

GUATARI; ROLNIK, 1986, p .45). 

 

No caso específico ao Bairro Goiabeiras, a perda dos saberes locais motivados por um 

ensino em que o professor não problematiza e resgata tais saberes, revela um sistema de 

apropriação intelectual, cultual e territorial, já que a área em que o bairro encontra-se 

inserido passa por grande especulação imobiliária. 

 

A singularidade do bairro é mensurável, e pode ser revelada a partir das manifestações 

culturais. A cultura popular, apesar de tudo, ainda permanece na comunidade. Junto com 

as benzedeiras, ainda encontra-se as paneleiras, as cantadeiras e tocadores da Banda de 

Congo Panela de Barro e Folia de Reis, devotos de São Benedito.  

 

Assim, considerando o que unanimemente defendem os geógrafos educadores, a 

necessidade de aproximar o ensino da realidade de nosso, como Cavalcante, Pontuscka, 

Fani, Vicentini entre outros, e ainda, considerando a pluralidade de possibilidades do 



ensino da geografia, diante das particularidades do Bairro de Goiabeiras, justifica-se a 

realização da presente pesquisa. 

 

II. Objetivos  

 

II.1 Geral 

 

Desenvolver e socializar reflexões acerca da variação e mudanças nos valores 

simbólicos, no espaço, tendo por referencia as contribuições do e para o ensino de 

Geografia diante da interação escola-comunidade na construção do processo de 

identidade com o lugar. 

 

II.2 Específico 

 

Recuperar a memória local, comunitárias, regional, étnica de gênero, nacionais, sob 

diferentes óticas e versões com vistas a construir evidencias na transformação da 

identidade dos moradores de Goiabeiras. 

 

Desenvolver reflexões a partir da prática docente como prática social buscando 

aproximar a escola e seus alunos do bairro em que está localizada, ou seja: a partir de 

uma abordagem que envolva a prática de ensino de geografia probematizadora, em suas 

dimensões sociais, cultuais e ambientais  a partir das transformações no espaço. 

 

Entender os motivos pelos quais os lugares variam e suas respectivas influencias na 

transformação da identidade e nos valores simbólicos a partir do espaço vivido da 

comunidade.  

 

Apresentar uma proposta prática para o professor de Geografia, considerando as 

especificidades locais e assim possibilitar outros caminhos didáticos a serem aplicados 

nas escolas de ensino fundamental e médio do bairro. 

 

III. Metodologia. 

 



A presente pesquisa, de caráter eminentemente qualitativo, estará pautada em um 

procedimento metodológico que busque a construção de fontes e documentos do bairro 

de Goiabeiras e a partir da vivência no bairro, ou seja, no espaço vivido da comunidade, 

registrar narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre 

a história em suas múltiplas dimensões: factuais,temporais,espaciais,conflituosas e 

consensuais para que se possa registrar a identidade  da localidade e assim ser subsídio 

para práticas de ensino de Geografia. 

 

A história oral é um dos caminhos pelos quais pretende-se conduzir a pesquisa. 

Conforme Meihy (1996), a história oral tem aproximado pessoas preocupadas com dois 

aspectos importantes da vida contemporânea, segundo ele, a inclusão de histórias e 

versões mantidas por segmentos populacionais antes silenciadas, por diversos motivos, 

ou que tenham interpretações próprias; variadas e não oficiais, de acontecimentos que se 

manifestam na sociedade contemporânea. 

 

Nesse sentido, investigar a memória dos moradores do bairro de Goiabeiras é buscar 

resgatar e registrar os saberes prévios do lugar para que seja utilizado na pratica de 

ensino de geografia. Segundo Augé (1992) o lugar é uma construção concreta e 

simbólica do espaço, princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípios de 

inteligibilidade para os que observam.  

 

Ainda, sobre esse conceito, se pensarmos o espaço como dinâmico, ou seja, que permite 

movimento, então o lugar é pausa. Cada pausa no movimento torna possível que 

localização se transforme em lugar(TUAM, 1983). 

 

Portanto, o uso do lugar, e seus respectivo conhecimento, tem como intuito atingir com 

eficácia os alunos, a escola e principalmente a população local, pois a região passa por 

profundas transformações espaciais. 

 

Se os espaços se transformam e as referencias espaciais se perdem na dinâmica 

incessante do tempo, os homens perdem seus elos, sua base identitária a substancia de 

sua história.  

 



A perda da singularidade é percebida na identidade, uma vez que os mais jovens não 

perpetuam as demais particularidades do bairro tais como o Congo, a Folia de Reis e o 

ato do Benzer. Em relação ao artesanato, no caso a panela de barro mostra-se diferente, 

já que os mais jovens perpetuam os saberes locais. 

 

Para Paul Thompsom(1992) A singularidade é a profunda lição da história Oral e de 

cada história de vida . Afirma, ainda que a história oral, ao dedicar-se a reconhecer 

depoimentos individuais, que se referem a processos históricos e sociais, apresenta 

inúmeras potencialidades metodológicas e cognitivas entre as quais destacamos a 

seguinte. 

 

Assim a vivência e a memória dos indivíduos e dos grupos sociais são, portanto, 

elementos importantes na constituição do saber geográfico aproximando o dos saberes 

prévios dos alunos. 

 

Nesse sentido a metodologia da História Oral, na modalidade de História Oral Temática, 

que segundo Meihy (1996), parte de um assunto específico, tematizado e preestabelecido 

apenas permitirá o resgate e registro das concepções, percepções e processo identitários 

dos moradores com o lugar de vivência. 

 

Considerando a complexidade do tema da pesquisa e, na perseguição de seus objetivos, 

acredita-se que será necessário, a combinação dos pressupostos da história oral temática 

com a tradição oral, buscando resgatar memória acerca de temas específicos, ligados ao 

processo de constituição do bairro e paradoxalmente, embora seus projetos 

institucionalizados específicos, a manutenção de suas tradições e culturas (benzedeiras, 

paneleiras, as cantadeiras, tocadores da banda de congo, folia de reis e devotos de São 

Benedito) em tempos de Globalização.  

 

Haesbaert(2006) acredita que os territórios ( geográficos, afetivos e sociológicos) estão 

sendo destruídos, juntamente com as identidades culturais(que seriam também 

territoriais) e o controle (principalmente o estatal) sobre os espaços. A razão instrumental 

por meio de suas redes técnicas globalizadoras, tomaria conta do mundo, surgindo uma 

sociedade-rede(CASTELLS,1996), onde proliferariam cada vez mais os não 

lugares(AUGÉ, 1992).  



 

A luz do pensamento de Meihy (1996) a tradição oral é uma das mais bonitas expressões 

da história oral . Porque trabalha com a permanência dos mitos e com a visão de mundos 

que tem comunidades que tem valores filtrados por estruturas mentais asseguradas em 

referencias do passado remoto, a tradição oral percebe o indivíduo diretamente da 

história oral de vida e história oral temática. 

 

Ao considerar que as pesquisas quantitativas geram complexidade no desenvolvimento 

do tema, a metodologia pode trilhar novos rumos no desencadear dos estudos, ou seja, ir 

construindo seu caminho ao caminhá-lo. Na triangulação dos dados e narrativas obtidas 

com a História Oral Temática e Tradição Oral, associada à anotação de caderno de 

campo, provenientes de possíveis observações do/no cotidiano do bairro, apoiados em 

um referencial teórico a ser rastreado com levantamentos bibliográficos, espera-se ter 

subsídios para interpretação e redação de um relatório de pesquisa que vise contribuir 

para o campo da educação e do ensino da geografia local.  
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