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RESUMEN: 

 

Propomos desenvolver neste manuscrito uma breve discussão acerca da 

construção das identidades e como ela pode ser interpretada a partir da 

categoria lugar levando em conta a experiência de ensino-aprendizagem em 

Geografia no município de Macaé (RJ). Neste sentido, abordaremos quais as 

relações que existem entre o desenvolvimento de identidades e o lugar da 

experiência cotidiana dos estudantes a partir do entendimento das 

contradições e conflitos na escola pública advindos dos processos da 

percepção, do sentido que o lugar representa e da corporeidade que os 

sujeitos assumem. Tais conflitos e contradições podem organizar os 

lugares a partir da escola segundo uma lógica precária de inclusão dos 

jovens estudantes que os impedem de exercer seu protagonismo como 

sujeitos capazes de pensarem de maneira autônoma, bem como, restringem o 

seu acesso a cultura enquanto saber e os demais direitos sociais. 

Analisaremos as formas como a percepção, o sentido de lugar e a 

corporeidade, consideradas como imbricadas às identidades, se apresentam 

no cotidiano dos estudantes, assim como a possível relação disso com as 

dificuldades encontradas na escola no que se refere ao trabalho docente 

com os estes no Ensino de Geografia. 

Deste modo, este manuscrito propõe colaborar com contribuições acerca das 

práticas docentes no Ensino de Geografia alertando para a importância do 

reconhecimento das multiplicidades identitárias e as formas como estas se 

manifestam no espaço escolar, seus aspectos formativos e suas imbricações 

no que concerne a questão da autonomia e cidadania nos lugares. 

 Destacamos, ainda, a questão do método que deve ser imerso nas práticas 

cotidianas numa relação que deve apontar para o protagonismo dos sujeitos 

(aluno – professor) e desenvolver questionamentos quais sejam: O que 

ensinar? Como ensinar? Por que ensinar? Pensar sobre as possíveis 

respostas para essas questões podem conduzir a caminhos que levem a uma 

prática que ultrapasse o que é proposto nos programas oficiais e que deve 

estar presente no cotidiano escolar que é a relação e a convivência com a 

diferença (alteridade), visto que vivenciamos múltiplas experiências. 

Diferenças estas que se tornam evidentes em diversos movimentos 

culturais, sobretudo nas atuais manifestações de grupos sociais 

organizados. 

O recorte temporal que utilizaremos está delimitado no presente momento, 

tempo marcado por grandes mudanças e vicissitudes que atingem várias 

dimensões de nossas vidas. Este recorte temporal tem em vista as novas 

configurações mundiais econômicas, políticas e culturais que emanam dos 



processos globais em curso que perpassam a percepção que os sujeitos têm 

de si mesmo, dos lugares e do próprio mundo. 

A concepção de identidade que adotamos parte da abordagem utilizada por 

Stuart Hall (2005) que apresenta a ideia de que as antigas identidades 

estão se desfazendo dando lugar a novas identidades que fragmentam o 

sujeito nas condições atuais em consonância com os processos globais. Daí 

decorre que não existe mais uma identidade fixa, única e bem definida, 

mas a formação de várias identidades, híbrida, já que cada sujeito e seus 

pares vivenciam o lugar e recebem múltiplas influências. Neste processo, 

em muitos casos, as contradições são inevitáveis. 


