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RESUMO 

 

O presente texto relata um projeto de pesquisa do curso de Mestrado Profissional 

em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), campus 

Vitória (ES). Buscou-se responder à seguinte questão: como a educação escolar, a 

partir da valorização da história e da cultura da comunidade local, pode promover 

uma educação cidadã e crítica com significado social? O objetivo era desencadear 

uma ação educativa que promovesse a identidade cultural dos moradores do bairro 

através das atividades desenvolvidas na comunidade a partir da escola. O corpo 

teórico constitui de formulações de Paulo Freire, Saviani, Le Goff, Brandão, Delgado, 

Bosi entre outros. Trata-se de uma pesquisa participante, do tipo colaborativa. A 

investigação valeu-se, além da observação participante, de fontes documentais, 

como fotos e relatos de moradores e bibliográficas. Desenvolveu-se a partir de uma 

ação pedagógica, onde participaram estudantes, educadores da escola, moradores 

do bairro e outras pessoas ligadas à comunidade. Os estudantes, que são netos e 

sobrinhos dos primeiros habitantes do Bairro Jesus de Nazareth, na cidade de 

Vitória-ES, local da pesquisa, realizaram uma leitura histórica dos espaços do bairro, 

a partir das memórias dos moradores. Constatou-se, ao final da investigação, que a 

ação pedagógica fortaleceu o diálogo entre a escola e a comunidade através da 

vertente das histórias locais. As histórias do bairro relatadas pelas pessoas do local, 

repletas de significados, fortaleceram a identidade da comunidade. Também, como 

resultado dos trabalhos, foi construído um produto educativo materializado em um 

site apresentando o Bairro Jesus de Nazareth a partir dos trabalhos realizados com 

os estudantes e com os moradores. Evidenciou-se que tais ações contribuíram na 

promoção de uma educação cidadã e crítica, com significado social, a partir de 

atividades de ensino que visavam fortalecer o senso de pertencimento ao local 

vivido dos sujeitos da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Escola e comunidade. História local. Ação pedagógica. Bairro 

Jesus de Nazareth. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The present text reports a research project of the Master's degree in Humanity 

Profissional Education from Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus 

Vitória (ES).  It intended to respond the following question: How can schools, based 

on the appreciaton of the history and culture of the local community, promote a 

critical and citizenship education with social meaning? The aim was to trigger 

educational action to promote the cultural identity of the residents of the 

neighborhood through the developed activities in the community from the schools. 

The theoretical text document consists of Paulo Freire, Saviani, LeGoff, Brandão, 

Delgado, Bosi formulations and others. It is a participant and colaborative research. 

The survey was conducted besides the observation of participants, from 

documentary sources such as photos and reports of inhabitants and bibliographical. 

It  was  developed from a pedagogical action, attended by students, school 

educators, neighborhood dwellers and others connected to the community. The 

sudents, who are grandchildren and nephews of the first residents of Jesus de 

Nazareth district, in the city Vitória-ES, the research place, performed a historical 

reading of the spaces in the neighborhood based on the inhabitants' memories. It 

was found, at the end of the investigation, that the pedagogical action strengthened 

the dialogue between the school and the community through the strand of the local 

histories. The meaningful stories of the neighborhood reported by local people 

reinforced the identity of community. Also, as a result of the works, an educational 

product materialized in a site presenting the Jesus de Nazareth district from the 

works done with the students and with the residents. It was evidenced that such 

actions have contributed in the promotion of a citizenship and critical education, with 

social meaning, from educational activities aimed at reinforcing the sense of 

belonging to individuals' lived place of the research. 

 

 

Keyword:  School and community. Local history. Pedagogical action. Jesus de 

Nazareth neighborhood. 
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1 INTRODUÇÃO - VIVER, REFAZER, RECONSTRUIR E VIVER 

 

Iniciei minha formação acadêmica na área das ciências exatas com foco na 

informática. Trabalhei de 1984 a 1995 na área de informática em São Paulo. Em 

1996 recebi uma proposta de trabalho para atuar em Vitória, no campo da educação 

por meio da informática educacional. Nesse âmbito de atuação, senti-me ainda mais 

instigada e provocada em ampliar meus conhecimentos e melhorar minha atuação. 

Em 1997 iniciei minha graduação em Pedagogia, curso que abriu possibilidades de 

diversas interações com minha formação anterior. Após finalizar minha graduação 

em 2001, dei continuidade à minha formação, iniciando em 2002 a pós-graduação 

em Psicopedagogia. Minha monografia de conclusão da especialização, intitulada 

“Resgatando as vivências de Ser Meninos de Rua, a partir de olhares/sentidos da 

investigadora”, foi construída a partir de uma situação que eu havia vivenciado anos 

atrás quando ainda residia em São Paulo.  

 

Alguns anos depois, mudei-me para Vitória. Nesta cidade, uma conhecida convidou-

me a participar de um projeto com meninos de rua. O projeto tinha por objetivo 

oportunizar a um grupo de meninos, que se encontravam em situação de risco, o 

acesso a ambientes que contribuíssem para o resgate da autoestima fragilizada, da 

autoimagem contaminada por preconceitos, e para a formação profissional, visando 

a inserção no mercado de trabalho. Em paralelo a especialização, tive minha 

primeira experiência como pedagoga, com as turmas do Ensino Médio para jovens e 

adultos (EMJAT) do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 

(CEFET-ES) hoje Instituto Federal, no período de 2002 a 2004, desafiando minha 

atuação profissional em diversas dimensões, além da pedagógica. Eram estudantes, 

com histórico de insucesso escolar, retornando a uma escola, impregnada pela 

cultura tecnicista e com professores inexperientes na atuação com o público jovem e 

adulto. Como conciliar as expectativas dos professores e destes estudantes? Foi 

uma experiência marcante, que finaliza em meados de 2004.  

 

Em 2005 inicio minha experiência no Ensino Fundamental (EF) do município de 

Vitória. Diante das dinâmicas vividas no ambiente escolar, em 2006 a Escola e a 

Unidade de Saúde (US) do bairro se unem na tentativa de entender como se dão as 
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vivências nos núcleos familiares dos estudantes. Desta forma, iniciam os primeiros 

passos para uma parceria. Uma parceria que passa a ser tecida entre estes dois 

equipamentos1 do município de Vitória. Em dezembro de 2008 os professores do 

turno matutino reúnem-se e elaboram um documento que é encaminhado para o 

Conselho de Escola. A seguir um trecho do texto: 

Nós da equipe pedagógica (professores, coordenadores e supervisores) do 
turno matutino [...], estamos por meio desta solicitando ao Conselho de 
Escola desta Instituição que sejam convocados os pais ou responsáveis dos 
alunos [...] para um diálogo sobre a necessidade de acompanhamento 
efetivo, mais próximo, destes alunos por parte de seus familiares. Por 
situações de indisciplina, agressão verbal e física, ameaça e de desrespeito 
por parte dos alunos. O que tem acontecido com muita frequência no 
ambiente escolar. [...]. Sendo assim, a equipe pedagógica (professores, 
coordenadores e supervisores) solicita ao Conselho de Escola que 
convoquem os referidos familiares ou responsáveis, no início do próximo 
ano de 2009, para traçar estratégias entre a Escola e os familiares / 
responsáveis (Trecho do documento enviado ao Conselho de Escola em 
11/2008). 

 

Na reunião do Conselho de Escola, solicitada pela Equipe Pedagógica, estavam 

presentes assessores da Secretaria Municipal de Educação (SEME), os integrantes 

deste Conselho, os professores do turno matutino e os coordenadores. A partir deste 

encontro foi acordado, que no início do próximo ano letivo, em 2009, se realizaria 

uma reunião com as famílias do grupo de estudantes que estavam envolvidos nas 

situações de violências verbais e físicas no ambiente escolar. Considerando que a 

reunião do Conselho de Escola é mensal, em abril de 2009 aconteceu um encontro 

com a participação de nove famílias, a equipe da Unidade de Saúde (coordenadora, 

a psicóloga, a assistente social e os agentes de saúde), assessora da SEME, 

representantes do Conselho de Escola (representante de magistério e dos 

servidores) e representantes da Escola (diretora, pedagogas, professoras,  

coordenadora e a responsável pelo Tempo Integral). O Conselho Tutelar foi 

convidado, porém não compareceu.  

 

A partir desta reunião a Escola, em parceria com a Unidade de Saúde, buscou 

acionar os demais equipamentos de atenção social do Município de Vitória para 

ampliar as discussões e ações voltadas para as famílias dos estudantes. 

Inicialmente esta proposta de trabalho foi questionada, por funcionários do Centro de 

                                                        
1  Os equipamentos da rede municipal de Vitória oferecem os serviços na área da saúde, 

assistência social e educação, compostos pelas US, Pronto-Atendimentos (PA), Centros 
Municipais de Especialidades (CME), CRAS, CREAS, CAPSI, CT, EMEF entre outros. 
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Referência de Assistência Social - CRAS, pelo fato do movimento ter surgido a partir 

das demandas específicas da Escola, e por não se sentirem seguros em participar 

das reuniões no espaço escolar. Para que efetivamente esta proposta de trabalho se 

constituísse, a Escola procurou orientação e a parceria com o Ministério Público 

Estadual - MPE para validar o espaço educacional como um espaço de discussões. 

Este movimento de busca por orientações com o MPE foi necessário porque os 

equipamentos de atenção social do município de Vitória não reconheciam a 

importância do espaço de discussões proposto pela Escola e a Unidade de Saúde.  

 

Sendo assim, em agosto de 2009 aconteceu a 1ª reunião. A partir deste momento 

constituiu-se, a Rede Social, nome dado inicialmente para esses encontros. Em 

dezembro de 2009 nós trouxemos uma sugestão de nome para aqueles encontros 

de equipamentos. A proposta apresentada foi “Rede de ArticulAção Psico-Educativa-

Social – RAAPES” de Jesus de Nazareth. Este nome foi baseado na proposta inicial 

da Escola de buscar os equipamentos de atendimento social para articular ações 

entre a educação, psicologia e assistência social, movimento este que 

desenvolvesse ações em prol dos estudantes em situação de vulnerabilidade social.  

 

Diante dessa realidade/vivência/experiência aqui citada, me inscrevi no processo 

seletivo do Mestrado em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito 

Santo - IFES, com a proposta de repensar os cursos de formação de professores, 

numa perspectiva sistêmica, por acreditar que é uma tarefa que se faz urgente: 

adequar os cursos que estão distantes do dia a dia vivenciado nas escolas públicas 

e que não atendem as demandas dos discentes presentes em nossas escolas. 

Acreditava que esta era uma discussão que deveria ser colocada em pauta nos 

cursos de formação de professores. Elaborei um pré-projeto de pesquisa que 

contempla esta minha convicção. Para minha satisfação, recebi a notícia que estava 

entre os candidatos que iriam fazer parte da 1ª turma do Mestrado Ensino de 

Humanidades do IFES. Ver meu nome na lista de aprovados foi uma sensação 

inexplicável, uma conquista! Ao conhecer o professor que seria meu orientador, 

tomo conhecimento que o mesmo atua na linha de pesquisa de práticas de ensino. 

Inicialmente fiquei preocupada, mas depois de alguns encontros com o orientador 

percebi que meu objeto de pesquisa estaria voltado para as relações entre a Escola 
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e a Comunidade, numa perspectiva da comunidade escolar se articular com a 

comunidade local através de suas construções, vivências, lutas, resistências, 

decepções, conquistas, etc, e demonstrar a importância desta história de vida no 

processo de ensino-aprendizagem das crianças e dos adolescentes do bairro. Ao 

reorganizar meu objeto de estudo, voltado agora para prática de ensino, na 

perspectiva da relação Escola e Comunidade, comecei a listar todas as atividades 

desenvolvidas, por iniciativa da escola, na busca da parceria com a comunidade 

local. Estas lembranças foram como se um filme passasse em minha cabeça. 

Rememorei as ações que, desde 2009, a RAAPES desenvolveu (e que continua a 

desenvolver) nesta relação comunidade local e escola. Pois, a partir das reuniões da 

RAAPES percebeu-se a necessidade de elaborar um trabalho com as famílias dos 

estudantes da Escola. Uma ação para todas as famílias que se dispusessem a 

participar. Surge então o projeto “A potencialização do outro a partir da escuta” 

envolvendo eu (pedagoga da Escola), a psicóloga da Unidade de Saúde do bairro e 

a psicóloga do CRAS. Este trabalho foi realizado com as famílias, as pessoas que 

eram responsáveis pelos estudantes. O projeto tinha por objetivo o resgate das 

histórias familiares, e levar o grupo a perceber que suas vivências pessoais 

passadas na infância e adolescência, estavam presentes na forma de se relacionar 

com seus filhos(as), netos(as), sobrinhos(as), enteados(as). Foram momentos 

interessantes, de muitas descobertas para todos que estavam participando dos 

encontros. Pudemos perceber que para a maioria daquelas pessoas, estava sendo a 

primeira oportunidade de ter alguém para escutar suas histórias.  

 

A Escola ao longo destes anos vem desenvolvendo ações pontuais mobilizando as 

histórias do bairro a partir das narrativas dos seus moradores. Mas, em 2015, para a 

Mostra Cultural que aconteceu na Escola, houve um movimento diferente. Um grupo 

de professores, de ciências, geografia, história e língua portuguesa organizaram-se, 

e realizaram um trabalho em conjunto. Este trabalho teve por objetivo uma 

investigação sobre as questões relacionadas a moradia, as histórias do início da 

formação do bairro e a presença do lixo. Para viabilizar esta tarefa recorremos ao Sr. 

Fernando Martins morador do bairro Jesus de Nazareth. Ele faz parte de um grupo 

de moradores, que nos últimos anos vem se organizando para realizar a divulgação 

da viabilidade turística do bairro diante das belezas naturais e, as possibilidades da 
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realização de esportes radicais que o espaço oferece. Antes de surgir este projeto 

um morador da comunidade esteve na Escola falando sobre a viabilidade turística do 

bairro e, do desejo de envolver nossos estudantes nesta proposta. Foi assim que, ao 

surgir a proposta do projeto, entramos em contato com o morador citado acima, e 

este prontamente se dispôs a realizar visitas monitoradas com os estudantes do 6º, 

7º, 8º e 9º ano para viabilizar o trabalho de pesquisa envolvendo o registro 

fotográfico, e as entrevistas com os moradores do bairro. Deste movimento surgiu 

uma exposição de maquetes registrando a ocupação do espaço urbano do bairro, 

uma exposição de fotografias registrando o lixo acumulado, e um folder para ser 

distribuído aos visitantes da Mostra Cultural da Escola, falando sobre as 

consequências que acarretam o acúmulo de lixo para a saúde. Também foi 

apresentado um pequeno documentário com as histórias relatadas pelos próprios 

moradores, e poesias falando das belezas naturais do bairro. Foi um trabalho muito 

rico e interessante.  

 

A memória das ações descritas acima foi a base inicial do meu projeto de pesquisa 

que foi sendo construído, agora também, nas minhas aulas no mestrado no início de 

2016. Para desenvolver um projeto que nascesse já da parceria da escola com a 

comunidade entrei em contato com dois moradores do bairro que possuem um 

vínculo com a Escola e já realizaram trabalhos em parceria com os estudantes e 

professores. Neste encontro conversei com eles sobre a proposta da minha 

pesquisa. Ambos ficaram entusiasmados, pois minha proposta de pesquisa ia ao 

encontro do reconhecimento do potencial humano positivo do bairro. Mostrar que o 

bairro é formado por pessoas trabalhadoras, que lutam muito, apesar, de 

lamentavelmente, a ausência do Estado possibilitar surgir o poder paralelo, que 

limita os espaços da comunidade, e são estas situações que são exibidas nas 

mídias. Acreditamos, porém que ao refletir sobre a situação atual do bairro, a partir 

de sua história, estaremos provocando reflexões de onde surgirão propostas para 

superar os desafios atuais. 

 

Alguns outros fatos deram lastro ao Projeto. Em março de 2016, o Ministério da 

Educação e a Fundação Itaú Social, abriram inscrições para a Olimpíada de 

Português Escrevendo o Futuro. Ao acessar o site para obter informações sobre o 
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concurso, tomei conhecimento que o tema para esta 5ª edição seria: “O lugar onde 

vivo”. Apresentei esta proposta de trabalho para as professoras de língua 

portuguesa, elas acharam interessante a participação da escola neste evento. O 

trabalho foi organizado em dez oficinas para trabalhar com os gêneros textuais: 

poesia, crônicas e memórias, para serem realizadas com os estudantes do Ensino 

Fundamental II. As oficinas aconteceram nos meses de maio, junho e julho. No mês 

de agosto foi realizada a escolha dos trabalhos enviados para representar a Escola 

na etapa municipal. Para nossa felicidade o texto do nosso estudante do 9º ano foi 

selecionado no gênero crônicas e memórias. O texto selecionado aprovado na etapa 

municipal seguiu para a etapa estadual, mas não foi escolhido para seguir para a 

etapa federal. As professoras relataram que este trabalho gerou um material 

interessante, por envolver a temática relacionada ao espaço onde vivem.  

 

Ao refazer o caminho, na busca de transformar um anteprojeto em projeto, 

percebemos que os sujeitos, as memórias, as emoções e sentimentos não poderiam 

ficar de fora do projeto, afinal  

na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 
repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A 
memória não é sonho, é trabalho. [...]. A lembrança é uma imagem 
construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição no conjunto 

de representações que povoam nossa consciência atual (HALBWACHS  

apud  BOSI, 2015, p. 55). 

 

Seguindo neste caminho de redescobertas e descobertas, construímos os objetivos 

da pesquisa que apresentamos a seguir.  

 

A vivência cotidiana ao longo destes treze anos, nos levou a pensar: como a 

educação escolar, a partir da valorização da história e da cultura da comunidade 

local, pode promover uma educação cidadã e crítica com significado social? 

 

Diante dessa indagação e de ações voltadas para a escuta das histórias e vivências, 

utilizando formas e estratégias diferentes, propomos um trabalho que viabilize aos 

estudantes realizarem um resgate de fatos históricos do bairro2, através da pesquisa 

                                                        
2Vale lembrar que não temos a expectativa de realizar o desenvolvimento sistematizado e mais 
aprofundado da história do bairro, mas trazer as narrativas históricas que possam contribuir na 
aprendizagem com significado social e com o desenvolvimento do senso de pertencimento ao local 

vivido pelos estudantes do Ensino Fundamental II. 
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e do registro, sistematizando os elementos da memória histórica local com os 

moradores, e assim, suscitar o sentimento de pertencimento ao local onde residem, 

através da valorização da identidade cultural da comunidade.  

 

Tendo em vista a pergunta de pesquisa descrita traçamos o seguinte objetivo geral: 

analisar por meio de uma prática pedagógica de educação cidadã e crítica, voltada 

para emancipação dos estudantes, a utilização de memórias individuais e coletivas 

de sujeitos da comunidade em atividades desenvolvidas na Escola.  

 

Para tanto, elaboramos os seguintes objetivos específicos:  

 desenvolver atividades de valorização, ressignificação e apropriação da cultura 

local que possa fortalecer o sentimento de pertencimento dos estudantes; 

promover momentos de encontros entre os moradores do bairro e os estudantes 

para que os primeiros compartilhem suas experiências e as histórias da 

constituição do bairro a partir dos locais de memória;  

 promover o diálogo da cultura local com a educação formal, por meio das 

atividades de ensino da escola; 

 analisar os registros de algumas das atividades da ação pedagógica com o 

intuito de produzir fontes para a história do bairro por meio de atividades 

desenvolvidas na Escola; 

 criar colaborativamente um material educativo físico ou virtual (site e e-book), o 

produto educacional, numa construção articulada entre a escola e a comunidade. 

 

O trabalho segue organizado da seguinte forma: no segundo capítulo apresentamos 

as pesquisas da área que dialogam com nossa pesquisa. No terceiro capítulo 

trazemos o referencial teórico que serviu de alicerce para a nossa ação pedagógica, 

tendo por base a educação popular, a pedagogia freireana, a história e a memória. 

No quarto capítulo apresentaremos a metodologia de pesquisa e a metodologia de 

ensino utilizadas no trabalho. Explicitaremos as questões referentes aos 

“procedimentos metodológicos” adotados, elucidando os procedimentos planejados 

e desenvolvidos para a realização da pesquisa. Relataremos o processo de 

desenvolvimento das ações pedagógicas, a partir da sistematização e discussão dos 

dados construídos. No quinto capítulo trazemos trechos transcritos das entrevistas 
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que consideramos significativas para a pesquisa. No sexto capítulo apresentamos o 

produto educacional, o site, que foi desenvolvido de forma colaborativa com 

estudantes e moradores, e ainda traçamos uma reflexão sobre a validação de tal 

produto. Nas considerações finais refletimos se as atividades realizadas durante 

esse processo provocaram nas pessoas a valorização, ressignificação e apropriação 

da cultura, fortalecendo assim em cada uma delas o sentido de pertencimento ao 

local onde vivem. 

 

Nossa pesquisa se deu com os estudantes da EMEF Edna de Mattos Siqueira 

Gáudio, que está localizada à Rua Afonso Sarlo, 260, no Bairro Bento Ferreira 

fundada em 1992, e com os moradores da comunidade do Bairro Jesus de 

Nazareth, ambos localizados no município de Vitória, no Espírito Santo.  

  

Os caminhos que percorremos neste trabalho foram referenciados na pesquisa 

qualitativa utilizando a metodologia participante, escolha que se deu uma vez que 

essa se configura num ato dialógico com todos os protagonistas da pesquisa: 

pedagoga, estudantes, professoras e os moradores do Bairro Jesus de Nazareth, 

uma vez que buscamos produzir conhecimento e participação a partir do 

envolvimento de todos no processo da pesquisa, culminando assim este trabalho no 

site http://jesusdenazarethes.wixsite.com/memoriajn onde apresentamos as histórias 

e vivência dos moradores do referido bairro. Aqui vale um esclarecimento que ao 

término da pesquisa sentimos necessidade de criar um e-book com o conteúdo do 

site para preservar as informações ali registradas. Essa opção surgiu pelo fato do 

site ter sido criado na plataforma https://pt.wix.com na opção de domínio gratuito. 

Sendo assim, não podemos prever até quando o respectivo endereço ficará 

acessível. 

 

Acreditamos que a pertinência deste trabalho reside na contribuição para a área da 

educação, em especial quando se desenvolve uma ação pedagógica entre a 

parceria escola e comunidade, a partir da inserção da escola na comunidade. No 

caso específico, inserção da Escola de Ensino Fundamental Edna de Mattos 

Siqueira Gáudio na comunidade local do bairro Jesus de Nazareth no município de 

Vitória no Estado do Espírito Santo. 

http://jesusdenazarethes.wixsite.com/memoriajn
https://pt.wix.com/


20 

 

 

 

2 TRABALHOS QUE DIÁLOGAM COM A PESQUISA 

 

No movimento de busca após definir o objeto da pesquisa, tivemos acesso ao banco 

de dissertações e teses da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do 

Instituto Brasileiro de Informação de Ciência e Tecnologia, disponível no ambiente 

virtual, onde amplia a possibilidade de acesso a trabalhos de vários programas de 

pós-graduação. Para organizar a pesquisa e delimitar a busca definimos os 

seguintes descritores: “escola - comunidade - Paulo Freire” encontramos as 

seguintes produções: 174 dissertações e 58 teses; “memória - bairro” encontramos 

348 dissertações; e 105 teses; “museu favela” encontramos 6 dissertações e 3 

teses.  

 

Ao definir esses descritores para que pudéssemos realizar o levantamento de 

pesquisas com objetivos semelhantes aos da nossa, foi inicialmente surpreendente 

por não imaginar as possibilidades que poderiam surgir, e depois, um momento 

solitário e incerto diante dos caminhos que poderíamos tomar. Entretanto, 

posteriormente, percebemos que esse movimento se configurou como suporte para 

os primeiros passos no sentido de traçar o referencial teórico inicial que iriamos 

utilizar durante nossa jornada. Após compor o grupo dos descritores percebemos o 

quanto essa organização ao longo da caminhada foi contribuindo para a 

sistematização do texto em voga.       

 

Diante da quantidade significativa de trabalhos encontrados nos descritores 

mencionados selecionamos alguns utilizando como critério a proximidade com o 

nosso objeto de pesquisa.  

 

2.1 DESCRITOR: ESCOLA – COMUNIDADE – PAULO FREIRE  

 

Trazemos neste descritor as pesquisas de Andrade (2009) e Souza (2015) pois 

nosso trabalho dialogam com elas no sentido que ambas reforçam a importância do 
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diálogo entre a escola e a comunidade, sendo esse encontro em bases voltadas 

para a integração, a autonomia e construção de práticas cidadãs emancipatórias.   

 

2.1.1 Por uma pedagogia cidadã, integrando: escola, família e comunidade 

 

No trabalho de dissertação de Andrade (2009) está presente a crença de que se 

quisermos uma educação mais humana, e com vistas à transformação social, 

necessitamos entender a educação de forma mais ampla, a começarmos pelo 

fortalecimento da parceria entre a escola e a família. A família e a comunidade 

devem ser convidadas a pensar juntos com a escola e assim a integração dar-se-á 

não só na prática de ações pensadas por alguns, mas no planejamento e construção 

de práticas coletivas que provoquem a conscientização e possibilitem a 

transformação social. Para tal a pesquisa desenvolveu-se através do 

acompanhamento e construção de propostas e atividades coletivas envolvendo a 

escola, família e comunidade, buscando compreender a maneira como a integração, 

o diálogo e a participação são propostos e ocorrem na escola.  

 

2.1.2 Educação Popular e ensino de história local: cruzando conceitos e 

práticas.  

 

Já a tese de doutorado de Souza (2015) temos uma análise da relação entre a 

História Local e Educação Popular, constituindo-se como uma prática pedagógica de 

educação cidadã e crítica, voltada para emancipação dos estudantes, considerando-

se como sujeitos históricos. Esse autor defende que o ensino da história local se 

caracteriza como emancipador, problematizante e significativo quando alicerçado 

nas concepções da Educação Popular, principalmente no que diz respeito à leitura 

do contexto, antes da leitura do texto, no diálogo existente entre os vários saberes e, 

nesse caso, o saber científico, escolar e o popular, percebendo os educandos como 

sujeitos históricos, uma prática pedagógica no Ensino de História que passa a se 

abrir para a história dos excluídos pela história oficial.  
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Andrade (2009) traz a importância do diálogo entre a escola, a família e a 

comunidade no sentido de estreitar as relações entre essas pessoas no ambiente 

escolar para juntos elaborarem o projeto político pedagógico da escola. Neste 

sentido a autora traz que quando palavra do outro é reconhecida esse deixa de ser 

“coisa” e torna-se homem (FREIRE, 2016). Já Souza (2015) nos apresenta que 

trazer a história local para dentro do espaço escolar possibilita trazer a história 

cotidiana do espaço onde vivem os estudantes, são as suas histórias, e que esse 

movimento poderá se tornar consistente e significativo se for trabalhado sem perder 

de vista as relações com as demais escalas históricas.  

 

Esses dois trabalhos nos chamaram atenção no sentido de trazerem movimentos no 

interior das respectivas escolas públicas que visam fortalecer o senso de 

pertencimento ao local vivido a partir da valorização da história e da cultura da 

comunidade local. Que é possível ir na contramão do que está posto, no momento 

em que as pessoas que constituem os espaços escolares se organizam juntas com 

as pessoas da comunidade do seu entorno, podem gerar um movimento coletivo de 

leitura de mundo e luta pela conscientização da realidade histórica. A partir desta 

conscientização se vai naturalmente planejando situações, incentivando-os ao 

enfrentamento das situações de negação à vida, à mudança de atitude e ao 

protagonismo, num espaço público que lhes pertence. 

 

2.2 DESCRITOR: MEMÓRIA – HISTÓRIA – BAIRRO - PERTENCIMENTO  

 

As pesquisas de Gonçalves (2002) e Leite (2012) que trazemos nesse descritor 

apresentam uma discussão sobre a utilização da História, História oral, História local 

e memória. Ambas recorrem à metodologia da história oral, para realizar entrevistas 

junto a moradores das respectivas localidades, apresentando essa metodologia 

como uma importante ferramenta para desvendar interações sociais e a formação da 

identidade coletiva e individual. 
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2.2.1 Espaço, tempo e memória, recompondo a trajetória das vilas populares 

em Campinas; o exemplo da vila Castelo Branco 

 

No trabalho de dissertação de mestrado desenvolvido por José Roberto Gonçalves 

(2002) temos a recomposição da trajetória da criação do núcleo habitacional Vila 

Castelo Branco. O autor ressalta que a utilização da fotografia e os relatos de vida, 

nas ciências sociais, não são novos e nem livres de questionamentos ou 

imprecisões, contudo sua utilização como fonte de informação vem, ao longo do 

tempo, configurando-se como uma importante ferramenta para desvendar interações 

sociais e formação da identidade coletiva e individual.  

 

2.2.2 Pessoas que lembram: lazeres nas memórias e histórias de moradores de 

Serra Branca – PB (1940-1970) 

 

Trata-se de uma dissertação de mestrado desenvolvida por Fabiolla Stella Maris de 

Lemos Furtado e Leite (2012). A autora apresenta e analisa as memórias 

engendradas pelas experiências proporcionadas pelo lazer no município de Serra 

Branca na Paraíba, como as festas de Carnaval e da Padroeira; pelas programações 

culturais do antigo cinema denominado Cine Educativo e da Rádio Castelo Branco e 

pelos jogos de futebol dos times locais. A pertinência deste trabalho reside no fato 

da valorização da história dos municípios, um movimento que está presente no 

Estado da Paraíba. 

 

A partir da leitura em Gonçalves (2002) percebemos a importância de ao refazer o 

caminho das histórias locais de Jesus de Nazareth com os estudantes, seria 

pertinente também buscar como se deu o processo de ampliação do espaço urbano 

do município de Vitória para entender como tornou possível as condições que 

viabilizaram o processo de chegada dos primeiros moradores no bairro. Já a leitura 

em Leite (2012) nos sinaliza de como será delicado o momento das entrevistas com 

os antigos moradores do bairro. Nesses encontros estaremos em contato com a 

riqueza das histórias vividas e contadas pelos vivos, e, deste modo, iremos 

estabelecer conexões entre os tempos passados e presentes da história do Bairro 

Jesus de Nazareth.   
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2.3 DESCRITOR: MUSEU FAVELA 

 

Este descritor foi desenvolvido pensando na possibilidade do produto educacional da 

pesquisa ser um catálogo dos pontos de memória de Jesus de Nazareth. Nesse 

descritor trazemos a pesquisa de Araújo (2012) para dialogar com a nossa no 

sentido do fortalecimento identitário de grupos populares por meio da valorização e 

ressignificação da história e da construção das memórias locais, sendo essas 

apresentadas a sociedade através das multimídias virtuais ou espaço de museu na 

própria comunidade. 

 

2.3.1 Museu da Maré: entre educação, memórias e identidades 

 

Ao nos aproximar da tese de doutorado desenvolvida por Helena Maria Marques 

Araújo (2012) nos deparamos com a relevância para os moradores que compõem a 

comunidade em questão de ter construído o Museu da Maré, um espaço que reúne 

objetos e documentos que contam suas histórias e promovem o fortalecimento 

identitário, imprimindo ao espaço uma dimensão educativa para os moradores e os 

visitantes. Ter acesso a esse texto nos remeteu ao desejo verbalizado pelos moradores 

do Bairro Jesus de Nazareth, em momentos informais de conversas, de ter a história do 

local onde vivem registrada em algo que possa se perpetuar e também que seja 

compartilhada com todos e todas que desejem conhecê-la.   

 

As pesquisas que selecionamos a partir dos descritores escola, comunidade, Paulo 

Freire, memória, história, bairro, pertencimento e museu favela, contribuíram 

significativamente para a organização de nosso referencial teórico, assim como nos 

orientou em como deveríamos ter respeito, atenção e desvelo para com os espaços 

e as pessoas que estaríamos envolvendo nas diversas etapas da pesquisa.  

 

Diante do posto seguimos para o próximo capítulo no qual apresentamos o encontro 

de algumas possibilidades de diálogo que irão nortear as ações proposta por nós na 

realização dessa pesquisa.   
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3 REFERENCIAL TEÓRICO EM TORNO DA PARCERIA “ESCOLA E 

COMUNIDADE” 

 

Nesse capítulo reunimos alguns autores que irão contribuir com nossas reflexões em 

torno da parceria “Escola e Comunidade”. Temos ciência que estamos diante de um 

tema vasto, desta forma, para esta oportunidade trazemos as contribuições teóricas 

de Paulo Freire – pedagogia contra hegemônica; Brandão e Gadotti – educação 

popular; Le Goff, Montenegro, Delgado e Melo – história e memória; Neves – história 

local; Bruner – contexto cultural; Thompson – história oral.  

 

A escolha desse referencial teórico foi pautada a partir da opção pela pedagogia 

freireana. Essa pedagogia ressalta a importância do conhecimento popular, da 

valorização da história e da cultura local, assim como do diálogo entre o 

conhecimento popular e o cientifico, oportunizando a promoção de uma 

aprendizagem com significado social, uma educação cidadã e crítica a ser oferecida 

as camadas populares da sociedade.  

 

3.1 EDUCAÇÃO QUE APROXIMA DOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS 

 
Ao consultarmos o dicionário on-line Michaelis sobre o significado da palavra 

educação obtivemos que a “educação é o processo que visa ao desenvolvimento 

físico, intelectual e moral do ser humano, através da aplicação de métodos próprios, 

com o intuito de assegurar-lhe a integração social e a formação da cidadania”. Em 

outras palavras, é um conjunto de métodos que irão impactar no desenvolvimento do 

ser humano com objetivo de assegurar-lhe a participação na sociedade.  

 

A escola pública na atualidade, que se sente provocada pelas demandas sociais que 

emergem da sociedade do século XXI a rever suas práticas pedagógicas, tem o 

desafio de se decidir e se aproximar dos princípios democráticos da educação. Um 

desafio porque os discursos daqueles que regem a organização do mundo 

econômico e político ocidental, ao abordarem as questões sociais defendem 

transformações sociais que não inviabilizem o status quo vigente, onde priorizam 

uma educação amparada na teoria do capital humano em detrimento a uma 

educação humanista.  
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Mas na contramão de uma educação que estimula a injustiça, desigualdade, 

individualismo e a competitividade, alimentando a exclusão, existem propostas de 

educação que se posicionam a favor da liberdade e da ética, produzindo reflexões 

no sentido de contribuir para a constituição do ser humano autônomo e participativo.  

 

3.1.1 Educação Popular 

 

Nos primeiros passos para se aproximar dos moradores do bairro e, apresentar a 

proposta de refazer a história do bairro para registrá-la em um meio virtual, 

percebemos um sentimento de satisfação que ia ao encontro do desejo, já almejado 

anteriormente, pelos moradores da comunidade.  

Isto é uma coisa que... tem anos... vem todos tentando... que vem só 
crescendo... começou lá traz... a gente uma época até procurou a UFES... a 
UFES tinha sim vontade de tá aqui para montar um livro... ofereceu o 
projeto mas teria que ter alguém na frente... passou pelo Douglas... tá 
crescendo... (risos) é legal a história daqui... é muito bonita... até para mim... 
eu não sei os outros, mas eu sou nascida e criada aqui na época que nem 
luz tinha... então assim... já pensou você ter que reviver uma história que 
você viveu mesmo... legal... (risos) (NASCIMENTO, 2017) 

 

Percebemos na fala da moradora Srª. Maria Helena a importância do registro da 

história do lugar onde ela nasceu, vive e constituiu sua família. O desejo e a 

satisfação manifestada pela moradora também foram percebidos nos demais 

moradores presentes no primeiro encontro com os representantes da comunidade e 

da escola.  

 

Figura 1 – 1º Encontro com representantes da comunidade para apresentar as 
ideias sobre a pesquisa 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Para esse grupo além do trabalho propor a pesquisa e o registro das histórias locais, 

eles acharam muito bom que este movimento de refazer o caminho da história local 

será realizado junto com um grupo de estudantes que são representantes da nova 

geração da comunidade.  

 

Levar para as atividades de ensino a proposta de se trabalhar a história da 

comunidade local  

se caracteriza como emancipador, problematizante e significativo, a partir 
do momento em que sua prática for alicerçada pelas concepções da 
Educação Popular. Principalmente no que diz respeito à leitura do contexto 
associada a leitura do texto, no diálogo existente entre os vários saberes e, 
nesse caso, o saber escolar e o saber popular, considerando os educandos 
como produtores de saberes, como sujeitos históricos (SOUZA, 2015, p. 
20). 

 

Reviver a história da comunidade é trazer os acontecimentos a partir dos próprios 

protagonistas, os sujeitos históricos, as pessoas comuns que cotidianamente 

participam da produção da história do lugar onde vivem, é valorizar o vivido e 

contribuir para fortalecer o sentimento de pertencimento ao local. 

 

Uma possibilidade de ensino a partir da parceria entre a escola e a comunidade é 

um desafio posto para nossa pesquisa. Primeiro porque a participação dos 

estudantes na pesquisa será pelo desejo de adesão dos mesmos, segundo por se 

tratar de uma pesquisa de mestrado tem como limitante o fator tempo e terceiro por 

estarmos lidando com a realidade concreta, pessoas e fatos reais, a vida em curso, 

surpresas poderão surgir no caminho.  

 

Posto isso, não temos a pretensão de achar que nosso movimento de aproximação 

entre a escola e a comunidade irá tornar este espaço escolar na escola 

problematizadora proposta por Freire, mas acreditamos que associado aos diversos 

movimentos em curso no interior da escola que iremos apresentar no decorrer deste 

texto, e aos que forem surgindo a partir da nossa pesquisa, são contribuições para a 

constituição da escola pública popular defendida por Freire, aquela que se aproxima 

da “realidade concreta e tem como pressuposto fundamental que o educando é 

sujeito do seu processo pedagógico e por conseguinte construtor de conhecimento” 
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(OLIVEIRA; SANTOS,  2016, p.6). Mas temos a consciência que esses novos 

cenários serão perceptíveis a médio e longo prazo, afinal a educação é um processo 

que é realizado por pessoas e para pessoas.     

 

3.1.1.1  As bases históricas da Educação Popular na América Latina 

 

Paulo Freire dissemina pelo mundo sua pedagogia no período que esteve exilado. 

Scocuglia (2001) explica que:  

A constituição do pensamento político-pedagógico de Paulo Freire tem 
como lócus principal o Brasil e a América Latina da década de 60 e a partir 
dos anos 70, chega à África e dissemina-se por todo o mundo, 
influenciando, inclusive países da Europa e da América do Norte. Essa 
disseminação teve como ponto de partida e referência fundamental o livro 
Pedagogia do Oprimido, embora aos poucos os estudiosos deste 
pensamento fossem descobrindo sua magnitude, sua complexidade e sua 
heterogeneidade (p. 323). 

 

No período em que foi afastado das terras brasileiras Freire se aproxima de outras 

realidades, e por meio da reflexão sobre as práticas vivenciadas nesses diferentes 

contextos de empréstimos ele aprofunda “suas posições, incorporando novos 

parâmetros práticos e teóricos” (SCOCUGLIA, 2001, p. 326) que colaboraram para o 

debate de importantes temas educacionais, entre os quais: a democratização do 

ensino, a educação de jovens e adultos, a educação popular, entre outras 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2016).  

 

Segundo Streck (2010) as obras de Freire constituem-se o núcleo de um movimento 

educativo, na segunda metade do século XX, que passou a ser reconhecido como 

educação popular, representando um momento de consolidação de um pensamento 

pedagógico latino-americano. 

 

Para Torres (2001) a educação popular surge da análise política e social das 

condições de vida dos pobres e de seus problemas mais aparentes, o desemprego, 

a subnutrição e as condições precárias da saúde. Busca esclarecer estas condições 

em nível individual e coletivo, tomando por base o conhecimento prévio adquirido 

pelas populações. O ideário da educação popular, vinculado à noção de revolução 

cultural dos anos 60, é um modelo oposto à agenda neoliberal na educação latino-

americana, que culmina em posturas conservadoras e capitalistas no mundo inteiro. 
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Já Magendzo destaca que em termos de educação popular, “Paulo Freire, é a 

contribuição mais significativa que a América Latina teve no mundo da educação, 

podemos afirmar, e não querendo desqualificar ninguém, que é o único aporte real, 

revelador e original que contribuiu para a educação”3 (2004, apud CARRILLO, 2011, 

p. 18). 

 

Ainda em Carrillo, lemos as diferentes concepções de educação popular entre os 

teóricos latino-americanos e aponta um núcleo comum entre esses na constituição 

da educação popular:  

1) Uma leitura crítica da ordem social vigente e um questionamento sobre o 
papel integrador que faz parte da educação formal; 2) Uma intencionalidade 
política emancipadora frente à ordem social imperante; 3) Um propósito de 
contribuir ao fortalecimento dos setores dominados como sujeito histórico, 
capaz de protagonizar a mudança social; 4) Uma convicção que pela 
educação é possível contribuir ao êxito desta intencionalidade, atuando 
sobre a subjetividade popular; 5) Um afã por generalizar e empregar 
metodologias educativas dialógicas, participativas e ativas4 (2011, p. 19). 

Dessa maneira, percebe-se uma intenção política transformadora, que passa pela 

crítica à sociedade capitalista e ao seu sistema educativo e o desenvolvimento de 

propostas educativas populares com a intenção política de transformar as condições 

dominadoras e contribuir para a construção de uma nova sociedade mais justa e 

democrática. 

 

Essa base comum tem em Freire suas diretrizes fundantes. Para Carrillo (2011, p. 

32): 

A obra pedagógica de Freire foi mais além de seu método de alfabetização, 
formando as diretrizes fundantes tanto da educação popular como das 
pedagogias críticas. A ampla obra escrita de Freire e suas inumeráveis 
apresentações públicas configuram um rico universo de reflexões acerca da 
educação, da pedagogia e da ética libertadoras5. 

                                                        
3 La Educación Popular, Paulo Freire, es la contribución más significativa que América Latina ha 
hecho al mundo de la educación; podemos afirmar, y no quisiera descalificar a na die, que es el único 
aporte real, revelador y original que ha apor tado a la educación”.  
4 Una lectura crítica del orden social vigente y un cuestionamiento al papel integrador que ha jugado 
allí la educación formal; Una intencionalidad política emancipadora frente al orden social imperante. 
El propósito de contribuir al fortalecimiento de los sectores dominados como sujeto histórico, capaz 
de protagonizar el cambio social; Una convicción que desde la educación es posible contribuir al logro 
de esa intencionalidad, actuando sobre la subjetividade popular; Un afán por generar y emplear 
metodologías educativas dialó gicas, participativas y activas.   
5 Pero la obra pedagógica de Freire fue más allá de su método de alfabetización, conformando las 
directrices fundantes, tanto de la Educación Popular como de las pedagogías críticas. La amplia obra 
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Neste ponto retomamos ao movimento da educação popular em terras brasileiras. 

Em nosso processo de pesquisa nos deparamos com um extenso material que 

apresentam movimentos que travaram combates nacionais pela escola pública, e 

também iniciativas em favor da eliminação do analfabetismo.  

A luta pela escola pública, as sucessivas campanhas pela erradicação do 
analfabetismo e as experiências de educação de classe entre operários são 
repertórios de ideias, de propostas e de práticas originadas e conduzidas 
por movimentos de educação, ou então por setores de movimentos sociais 
e/ou políticos dedicados à educação, durante as três ou quatro primeiras 
décadas deste século XX (BRANDÃO, 2016, p. 67). 

 

Esses movimentos promoveram experiências de criação de escolas públicas que, 

lamentavelmente, não estão relatadas nos textos históricos da educação no Brasil. 

Brandão nos apresenta algumas dessas experiências dizendo que   

a memória erudita que escreve as histórias da educação no Brasil via de 
regra oculta com cuidado [...]. Falo da criação de escolas para filhos de 
operários, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, fundadas e 
mantidas por associações dos próprios operários. As escolas partidárias e 
as experiências de educação escolar entre militantes anarquistas e 
comunistas, operários de uma indústria emergente, muitos deles imigrantes 
europeus, são frações de um trabalho político de classe através da 
educação; através da escola, pensada como o local de formação de uma 
nova geração de proletários educados segundo os princípios ideológicos de 
seus grupos partidários de militância. Pequenas escolas mantidas por 
sindicatos e partidos buscam realizar, durante o tempo em que isto foi 
possível, uma articulação entre a formação de adultos militantes (educação 
sindical, partidária etc.) e a socialização de crianças e adolescentes no 
interior de uma nova escola, diferente da “escola nova” e de outros espaços 
de ensinar-e-aprender patrocinados pelo poder de um Estado capitalista, a 
serviço da reprodução da ordem hegemônica do capital (BRANDÃO, 2016, 
p. 64 - 65).  

 

Mas, apesar das diversas mobilizações nos espaços institucionais e populares a 

educação popular nunca foi plenamente realizada no Brasil (BRANDÃO, 2016). 

Entretanto, em 2014 a Secretaria Geral da Presidência da República (SGPR) 

apresenta a sociedade brasileira o Marco de Referência da Educação Popular no 

Brasil (MREP) (BRASIL/SGPR, 2014). Segundo Gadotti esse documento foi um 

grande passo neste início de século “na retomada da Educação Popular como 

política pública, portanto, na construção de uma Política Nacional de Educação 

Popular com vistas a um futuro Plano Nacional de Educação Popular” (2016, p. 8).  

                                                                                                                                                                             
escrita de Freire y sus innumerables presentaciones públi cas, confi guran un rico universo de refl 
exiones acerca de la edu cación, la pedagogía y la ética liberadoras. 
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Já tivemos alguns momentos de institucionalizar a Educação Popular no Brasil, e 

ocorreram a partir das iniciativas de Paulo Freire. O primeiro foi em 1964, com o 

Programa Nacional de Alfabetização, onde buscou-se instituir a Educação Popular 

como política pública. Proposta essa que foi interrompida pelo Golpe Militar 64. Mais 

tarde, enquanto Secretário Municipal de Educação, em São Paulo, de 1989 a 1991, 

defendendo a “Educação Popular Pública”, criou o Movimento de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (MOVA-SP) em parceria com os movimentos sociais e populares. 

Podemos observar que esses movimentos citados têm sua gênese a partir das 

iniciativas de Paulo Freire relacionados a Educação de Adultos.  

 

Não iremos nos aprofundar neste sentido, mas para esclarecer, em algumas 

situações costuma-se apontar que a educação popular seria um desdobramento da 

educação de adultos e, para elucidar Brandão pontua que  

ao contrário do que tipologias costumam apontar aqui e ali, a educação 
popular não é uma variante ou um desdobramento da educação de adultos. 
Frente a um modelo de origem europeia, internacionalizado como 
paradigma legítimo de trabalho com as classes populares através da 
educação e, finalmente, rotinizado como instituição de trabalho pedagógico 
consagrado, a educação popular emerge como um movimento de trabalho 
político com as classes populares através da educação. Diante de um 
modelo oficial de educação compensatória, a educação popular não se 
propõe originalmente como uma forma “mais avançada” de realizar a 
mesma coisa. Ela pretende ser uma retotalização de todo o projeto 
educativo, desde um ponto de vista popular (2016, p.81 - 82). 

 

Podemos perceber até o momento que a educação popular vem percorrendo um 

caminho e constituindo suas bases histórica. Para nos aproximar das bases histórica 

desse caminhar consultamos o Marco de Referência da Educação Popular no Brasil 

(BRASIL/SGPR,2014). Nesse documento está posto dois desafios: um conceitual e 

outro político.  

 

No que diz respeito ao desafio conceitual, a “Educação Popular se constitui num 

termo polissêmico” (BRASIL/SGPR, p. 27, 2014). Em determinados momentos é 

“vista como formadora da consciência nacional, de um projeto de nação soberano e 

igualitário, potencializadora de transformações político-sociais profundas, formadora 

da cidadania e da relação com o mundo do trabalho“ (BRASIL/SGPR, 2014, p. 27). 

Em outros momentos é atribuído que a  
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Educação Popular é o de educação para o povo, voltada à preparação de 
recursos humanos para servir ao mercado, como impulso ao 
desenvolvimento econômico, industrial, que considera o padrão 
sociopolítico como dado inalterável da realidade. Uma perspectiva de 
educação que se preocupa mais com a transmissão de conteúdos e 
técnicas do que com a formação humana (BRASIL/SGPR, 2014, p. 28). 

 

Percebemos ao ler essas orientações que se diferem sendo dimensionadas por 

interesses e objetivos distintos. No primeiro temos a Educação Popular como uma 

“educação libertadora, como ´conscientização´ (Paulo Freire)” (GADOTTI, 2013b, 

p.2), uma política valorizando a formação humana, em  

defesa de uma classe social, que se identifica com os mais empobrecidos 
numa sociedade marcada historicamente pela exclusão social como a 
brasileira, pautada na construção democrática de um projeto de nação e de 
mundo que supere essas desigualdades sociais ((BRASIL/SGPR, 2014, p. 
29).  

 

Já na segunda temos “uma educação funcional (profissional), isto é, a formação de 

mão de obra mais produtiva (Unesco)” (GADOTTI, 2013b, p.2), com amparo na 

Teoria do Capital Humano “a aprendizagem passa a ser uma responsabilidade 

individual e a educação, um serviço, e não um direito. Esse ´ethos´ mercantil 

deslocou a educação para a formação e para aprendizagem” (GADOTTI, 2016, p.3), 

a qualidade total e a pedagogia das competências perpassam pelas políticas 

educacionais. 

 

A proposta de Educação Popular como educação para o povo numa concepção 

emancipadora nos remete  

historicamente na experiência dos movimentos sociais no Brasil, sobretudo 
no início do século XX, num contexto de lutas de classe e que tinham, 
dentro do sistema capitalista, a disputa de um projeto alternativo a esse 
sistema. Estão vinculados a esta concepção de educação emancipatória e 
libertária os movimentos anarcos sindicais da década de 1920; as 
organizações sindicais urbanas e rurais, sob influência do ideário 
comunista; os movimentos de base e populares liderados pela Igreja 
Católica no contexto dos anos 1960 e pós-Concílio Vaticano II; setores de 
igrejas evangélicas protestantes; as organizações estudantis secundaristas 
e universitárias, intensificando suas lutas nos anos que antecedem o regime 
militar e durante a resistência a esse regime; os sindicatos e organizações 
populares que se articulam na defesa da reabertura política no País nos 
anos 1980; as associações de moradores e de bairros que, junto aos 
espaços constituídos nos conselhos em várias áreas sociais, têm tentado 
manter essa luta por outra sociedade, que se espelha nos princípios da 
Educação Popular; nas últimas décadas cabe destacar que muitos desses 
sujeitos coletivos e de luta pela Educação Popular emancipatória 
constituíram-se institucionalmente, em organizações não governamentais, 
ou permanecem em fóruns e movimentos autônomos (BRASIL/SGPR, 
2014, p. 29). 
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Os movimentos sociais de base, que mais tarde transformam-se em organizações 

não governamentais, continuam a defender a escola pública com uma educação 

emancipatória que vai além do espaço escolar, mas, reconhece também o espaço 

escolar estratégico para concretização do projeto de sociedade. 

 

Diante do apresentado até o momento, ao longo da sua trajetória, a educação 

popular se constituiu num paradigma que tem o ensino como prática da liberdade, 

para ser preconizada em ambiente formal ou informal, tendo essa pautada na  

educação como produção e não meramente como transmissão do 
conhecimento; a luta por uma educação emancipadora, que suspeita do 
arbitrário cultural, o qual, necessariamente, esconde um momento de 
dominação; a defesa de uma educação para a liberdade é precondição da 
vida democrática; a recusa do autoritarismo, da manipulação, da 
ideologização que surge também ao estabelecer hierarquias rígidas entre o 
professor que sabe (e por isso ensina) e o aluno que tem que aprender (e 
por isso estuda); a defesa da educação como um ato de diálogo no 
descobrimento rigoroso, por sua vez imaginativo da razão de ser das 
coisas; a noção de uma ciência aberta às necessidades populares e um 
planejamento comunitário e participativo (GADOTTI; TORRES, 2003, p. 15). 

  

 

Um grande número de princípios estabelece a educação popular como paradigma 

teórico, colocando-a num plano diferente da educação tradicional, bancária. Gadotti 

e Torres pontuam que existe uma diversidade de interpretações sobre a educação 

popular, porém, todas refletem uma recusa da educação do colonizador.  

Não uma recusa oportunista ou servil, mas uma recusa utópica e amorosa; 
uma recusa que aceita duvidar das próprias condições de produção 
científica e das certezas alcançadas para evitar a mistificação da razão 
prática. Uma série de perspectivas que coincidiram em várias opiniões, uma 
delas, a busca de uma ciência social e educativa integradora, radical, 
cognitiva e afetiva, e, ao mesmo tempo, heurística, consciente de que é 
impossível separar a ciência dos interesses humanos (GADOTTI; TORRES, 
2003, p. 16).  

 

Gadotti nos chama atenção sobre os possíveis caminhos que podem ser tomados 

ao se instituir a educação popular como política pública, pode     

tanto ocorrer um possível “desvirtuamento” quanto potencializar sua 
capacidade emancipatória. Podemos tanto olhar para os riscos como para 
as potencialidades. Ambos estão presentes. Ao inserir a Educação Popular 
nos espaços formais da educação podemos ampliar a possibilidade de 
formação de educadores populares, como aconteceu com a educação do 
campo, a educação em saúde, a educação indígena, a educação 
quilombola etc. Além da Educação Popular que se realiza em espaços 
informais com grupos populares, contrapondo-se ao projeto educacional 
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dominante, é também importante ampliar a presença da Educação Popular 
nos espaços formais das políticas públicas (GADOTTI, 2016, p.7). 

Neste momento histórico verifica-se uma reordenação nas políticas públicas 

educacionais no sentido de atender a nova ordem político-econômica instaurada no 

Brasil. Entretanto, iniciativas pontuais que acontecem pelo Brasil a fora, em espaços 

formais e informais de educação popular, que são alimentadas pela crença e ação 

das pessoas desses locais, irão manter acessa a chama da educação popular, e um 

dia, essa vai estar no espaço formal mediante políticas públicas institucionalizada, 

na contramão da educação do colonizador. 

 

A partir deste breve panorama, podemos dizer que são nos regimes políticos 

democráticos os momentos férteis para que a educação formal, aquela que ocorre 

nos ambientes escolares, venha se organizar dentro do modelo teórico da educação 

popular. E, lembrando que, por se tratar de um “paradigma teórico nascido no calor 

das lutas populares que passou por vários momentos epistemológicos e 

organizativos, sem perder seus princípios, a Educação Popular vem se 

reinventando” (GADOTTI, 2012, p.20), pois vem dialogando com os processos 

históricos, incorporando as conquistas das novas tecnologias, retomando velhos 

temas e incorporando outros: o tema da diversidade, da sustentabilidade, da 

interdisciplinaridade, da questão de gênero, do desenvolvimento local, do emprego e 

da renda, mantendo-se sempre fiel à leitura do mundo das novas conjunturas, e 

alcançando sujeitos antes alheios a sua concepção, além de, ocupar espaços não 

imaginados em outros tempos. 

 

É neste sentido de buscar elementos para reinventar o espaço da escola pública que 

trazemos agora as bases pedagógicas que acreditamos oferecer condições para 

fertilizar esses ambientes educacionais no intuito de fortalecer as práticas 

democráticas da educação popular.  

 

3.1.2 As bases da pedagogia de Paulo Freire  

 

Gadotti (IPF, 2017) nos apresenta a ideia de que a teoria do conhecimento de Paulo 

Freire está fundamentada numa antropologia, uma concepção de ser humano que 

se traduz numa teoria do conhecimento, que fundamenta uma pedagogia, uma 
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concepção de educação e uma metodologia de ensino. No sentido de aprofundar 

essas ideias a proposta a seguir é destrinçar, mesmo que de forma sintética, este 

parágrafo do professor Gadotti.  

 

A concepção de educação de Paulo Freire está relacionada a sua concepção de 

conhecimento, quando afirma que a “educação é sempre uma teoria do 

conhecimento posta em prática” (FREIRE, 2003, p. 40). Contudo Costa nos 

apresenta de uma forma sucinta as formas como Freire definia a educação.   

Paulo Freire acreditava na existência de duas espécies gerais de educação: 
a educação dominadora e a educação libertadora. Ambas seriam teorias do 
conhecimento colocadas em prática, mas a primeira (dominadora) estaria a 
serviço das classes dominantes, e a segunda (libertadora) estaria a serviço 
da libertação das classes dominadas. A proposta educacional de Paulo 
Freire, a sua concepção de educação como processo constante de criação 
do conhecimento e de busca da transformação-reinvenção da realidade 
pela ação-reflexão humana, seria uma concepção libertadora de educação, 
pois a educação domesticadora seria mero ato de transferência de 
conhecimento e de descrição da realidade, enquanto que a educação 
libertadora seria ato de criação do conhecimento e método de ação-reflexão 
para a transformação-reinvenção da realidade (COSTA, 2015, p. 86). 

 

Freire (2016) traz a educação libertadora que tem o diálogo como sua essência. 

Para este autor o diálogo tem uma clara conotação política.  

Ele concebe o diálogo como postura do educador comprometido com o 
oprimido, postura oposta ao educador que se autoproclama neutro ou 
descomprometido. Em Paulo Freire o diálogo não é só um encontro de dois 
sujeitos que buscam o significado das coisas – o saber -  mas um encontro 
que se realiza na práxis – ação + reflexão - no engajamento, no 
compromisso com a transformação social (GADOTTI, 1998, p. 15). 

 

O diálogo se revela na palavra, mas se essa não for práxis não é verdadeira, então 

não tem compromisso com a transformação social.   

Ao encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que um 
meio para que ele se faça, se nos impõe buscar, também, seus elementos 
constitutivos. Esta busca nos leve a surpreender, nela, duas dimensões: 
ação e reflexão, de tal forma solidárias, em uma interação tão radical que, 
sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a 
outra. Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a 
palavra verdadeira seja transformar o mundo (FREIRE, 2016, p. 133).  

 

Freire nos chama atenção, se na dinâmica das relações do ser humano com o 

mundo, mediado pela palavra, este privilegia a reflexão e não leva a ação 

transformadora, se transforma em verbalismo ou se enfatiza a ação, ela se converte 

em ativismo. Destas dicotomias geram formas inautênticas de existir, que geram 
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formas inautênticas de pensar, que reforçam a matriz que se constituem alienada e 

alienante. Ao nutrir-se de palavras verdadeiras, da práxis, o ser humano torna-se 

consciente e criativo, transformando o mundo.  

Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modifica-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silencio que os 
homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão (FREIRE, 
2016, p. 134). 

  

Ao assumir a sua palavra o sujeito recusa a palavra daquele que deseja dominá-lo 

para transformá-lo num objeto, desumanizando-o; e torna-se senhor de si, 

autônomo, consciente e sujeito da história, humanizando-se. Vivemos atualmente 

em uma sociedade midiática, que os meios de comunicação de massa difundem 

modelos e ideologias que contribuem para disseminação da intolerância, 

homogeneidade, individualismo, descaracterização dos saberes e da cultura 

popular, afastando o sujeito da sua palavra. Uma escola democrática propõe ações 

que desenvolvam a capacidade crítica no sujeito para que este tenha condições de 

defender sua palavra frente ao discurso hegemônico ao longo de sua constituição, 

por que é ciente da sua incompletude. O ser humano não se faz sozinho, se faz na 

relação com o outro e com o mundo. “O diálogo é este encontro dos homens, 

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação 

eu-tu” (FREIRE, 2016, p. 135). Para o autor este encontro dos homens é mediado 

pelo amor.  

Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, 
se não há amor que a infunda. Sendo fundamento do diálogo, o amor é, 
também, diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não 
possa verificar-se na relação de dominação. Nesta, o que há é patologia de 
amor: sadismo em quem domina; masoquismo nos dominados. Amor, não. 
Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com 
os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato de amor está 
em comprometer-se com sua causa. A causa de sua libertação. Mas, este 
compromisso, porque é amoroso, é dialógico (FREIRE, 2016, p. 136 – 137). 

 

A revolução pregada por Freire a partir da educação, fundada em bases teóricas, 

sendo assim, uma ciência, não demonstra inconciliação com o amor, pelo contrário 

esta educação amorosa feita pelos seres humanos, o é em nome de sua 

humanização. A humanização não é uma coisa que se oferece ao ser humano, é 

práxis, que implica a ação e a reflexão, uma ação transformadora provocando uma 

imersão crítica no mundo para transformá-lo. 
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A educação bancaria, implica uma espécie de anestesia, inibindo o poder 
criador dos educandos; a educação problematizadora, de caráter 
autenticamente reflexivo, implica um constante desvelamento da realidade. 
A primeira pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a 
emersão das consciências, de que resulte sua imersão crítica na realidade 
(FREIRE, 2016, p. 122).  

 

Além do amor, Paulo Freire traz a esperança como componente também importante 

no processo da educação dialógica. Neste sentido o autor defende que a esperança 

não é um cruzar de braços e aguardar, mas um movimento “na esperança enquanto 

luto e, se luto com esperança, espero” (FREIRE, 2016, p. 140). A esperança aliada a 

luta. Mesmo diante do discurso de garantia de direitos, a realidade demonstra a 

ausência desses, e sendo assim não se pode esperar por leis próprias para 

realização de ações de reconhecimento do direito do outro, mas promovê-las no 

espaço escolar de forma a provocar um pensar crítico e verdadeiro.   

Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-homem, reconhece entre 
eles uma inquebrável solidariedade. Este pensar é um pensar que percebe 
a realidade como processo, que a capta em constante devenir e não como 
algo estático. [...]. Opõe-se ao pensar ingênuo. [...]. Para o pensar ingênuo, 
o importante é a acomodação a este hoje normalizado. Para o crítico, a 
transformação permanente da realidade, para a permanente humanização 
dos homens (FREIRE, 2016, p. 140-141). 

 

Na pedagogia do oprimido Freire nos apresenta a possibilidade de uma educação 

que sendo dialógica se propõe, problematizadora, de formar cidadãos conscientes e 

transformadores da ordem social, econômica e política, no caminho inverso ao “da 

perversidade neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa 

inflexível ao sonho e à utopia” (FREIRE, 2007, p. 14).  

 

Para Freire a autonomia é a possibilidade do ser humano se emancipar. É o 

momento que o ser humano aprende a dizer a sua palavra, não como um repetidor 

da palavra do outro, mas quando se assume a si mesmo no que diz e pensa. É a 

expressão da dignidade humana, não é algo que é dado, mas algo que deve ser 

conquistado incessantemente ao longo da vida, na relação dialógica com o outro e 

com o mundo, de forma solidária. No livro Pedagogia da Autonomia Freire instiga os 

docentes a refletirem sobre seu fazer pedagógico a partir das práticas diárias. Nas 

primeiras palavras da obra, Freire apresenta questões relacionadas a ética. “O erro 

na verdade não é ter um ponto de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que, 
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mesmo do acerto de seu ponto de vista é possível que a razão ética nem sempre 

esteja com ele” (FREIRE, 2007, p. 14). Ele defende a ética  

que condena a exploração da força do trabalho do ser humano, que 
condena acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém falou A sabendo que foi 
dito por B, falsear a verdade, iludir o incauto, golpear o fraco e indefeso, 
soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não cumprirá a 
promessa, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de 
falar mal. A ética de que falo é a que se sabe traída e negada nos 
comportamentos grosseiramente imorais como na perversão hipócrita da 
pureza em puritanismo. A ética de que falo é a que sabe afrontada na 
manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe (FREIRE, 2007, 
p. 16).     

 

Neste sentido, o docente pode  

não aceitar a concepção pedagógica deste ou daquela autora e devo 
inclusive expor aos alunos as razões por que me oponho a ela mas, o que 
não posso, na minha crítica, é mentir. É dizer inverdades em torno deles. O 
preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua 
retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre àquela e esta. 
Formação cientifica, correção ética, respeito aos outros, coerência, 
capacidade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o 
nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos 
façam acusá-lo do que não fez são obrigações a cujo cumprimento 
devemos humilde, mas perseverantemente nos dedicar (FREIRE, 2007, p. 
16-17).   

Aos profissionais da educação ou aos que se acham em formação, incidem a 

responsabilidade no exercício da tarefa docente de ter claro que: 

se sou puro produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou 
irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo e se careço de 
responsabilidade não posso falar em ética. Isto não significa negar 
condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos submetidos. 
Significa reconhecer que somos ser condicionados mas não determinados. 
Reconhecer que a História é tempo de possibilidade e não de determinismo, 
que o futuro, permita-se-me reiterar, é problemático e não inexorável 
(FREIRE, 2007, p. 19).     

 

Cientes da condição de seres condicionados, os espaços de formação, numa 

perspectiva progressista, deveriam incluir na organização programática da formação 

do futuro docente, discussões de saberes fundamentais à prática educativa-crítica.  

Freire chama atenção sobre a formação do futuro docente. Aquele que será formado 

precisa ter claro desde o começo do processo,   

quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e  
ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transmitir 
conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual o sujeito criador dá 
forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência 
sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças 
que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um outro. Quem 
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 
2007, p. 23). 
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O verbo ensinar é transitivo-relativo, ele pede um objeto direto, alguma coisa, e um 

objeto indireto, a alguém. Sendo assim, decorrente do ponto de vista democrático de 

Freire, “ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo. Ensinar inexiste sem 

aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e 

homens descobriram que era possível ensinar”. A prática autêntica de ensinar-

aprender proporciona uma  

experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, 
estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a 
decência e com a seriedade, [...] que pode deflagrar no aprendiz uma 
curiosidade crescente, que pode torna-lo mais e criador, [...] aguçando sua 
curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, 
[...] a de se terem tornados capazes de ir além de seus condicionantes” 
(FREIRE, 2007, p. 24-25).   

 

Nesta perspectiva progressista freriana de quem forma se forma, faz-se necessária 

a presença da rigorosidade metódica, a pesquisa, a criticidade, a presença da 

estética e ética, a corporeificação das palavras pelo exemplo, o reconhecimento e a 

assunção da identidade cultural, e o risco da aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação, exigindo assim daquele que forma uma reflexão 

crítica sobre a prática docente.  

 

Sendo professor no curso de formação docente, não pode apenas falar bonito, seu 

discurso sobre a Teoria deve ser exemplo concreto, prático, da teoria. Sobre a 

prática docente Freire continua,  

pensar certo – e saber que ensinar não é transmitir conhecimento é 
fundamentalmente pensar certo – é uma postura exigente, difícil, às vezes 
penosa, que temos de assumir diante dos outros e com os outros, em face 
do mundo e dos fatos, ante nós mesmos (FREIRE, 2007, p. 49). 

 

Pensar certo exige rigorosidade metódica sobre ter consciência do inacabamento do 

ser humano, sabendo que enquanto um ser condicionado é possível ir além.  

A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, 
inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se inserisse 
em tal movimento (FREIRE, 2007, p.57). 

 

Ao ter consciência do seu inacabamento e da sua inconclusão, o docente parte num 

movimento de busca permanente. Estes são saberes importantes na prática 
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educativa do educador progressista. É no diálogo entre o conhecimento 

sistematizado e o conhecimento popular que a experiência educativa irá promover 

novos saberes.  

 

Neste sentido Carvalho (2009) contribui reafirmando que na educação dialógica o 

desafio é promover práticas que levem o ser humano a intervir convictamente no 

mundo. É na liberdade que a sua autonomia concretiza ao fazer-se sujeito da sua 

própria história. Decidir é um sintoma de emancipação. Posicionamento, em tudo, 

contrário ao imposto pela educação bancária, pois limita a ação dos atores a simples 

cumpridores de regras, manipulados e submissos às relações de poder dominantes, 

vendo-se impedidos de participar verdadeiramente na construção da sociedade. 

Promover o sujeito implicará o compromisso com formas alternativas de organização 

convertendo em fato a participação nas decisões da gestão da instituição educativa. 

Só pela recuperação do sentido de liderança e da liberdade favorável à promoção de 

uma organização democrática que inclua todos os atores educativos de forma 

comprometida na ação de organizar, e pela exigência da sua indispensável 

participação indagadora e refletida, de acordo com Paulo Freire, que estaremos em 

condições de humanização. É recusando a condição de alienado, de espectador, de 

diminuído e de dirigido pelo poder dos mitos que lhe são impostos que o sujeito se 

transformará em força de mudança, que surgirá convertido em ser humano sujeito 

que se vê liberto de uma das maiores tragédias da atualidade, a negação de 

participação nos espaços que acontecem as decisões. E é pelo direito de participar 

dos espaços que acontecem as decisões que a educação popular e a pedagogia 

freireana trazem a importância de o saber popular dialogar com o saber “erudito”, 

saber esse que “tornou-se uma forma própria, centralizada e legítima de 

conhecimento associado a diferentes instâncias de poder” (BRANDÃO, 2006, p. 33).   

 

3.1.2.1 Materialismo dialético enquanto compreensão de mundo em Freire 
 

Na ótica de Freire e do Materialismo Dialético o homem, ser histórico, é capaz de 

realizar-se no mundo, de dar sentido ao seu passado, de forma a agir no presente e 

projetar no seu futuro o resultado desta ação, isto é, transformando o mundo a sua 

volta. Essa transformação acontece porque o homem tem uma propriedade única 

que o difere dos outros seres vivos, o cérebro humano: 
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enquanto matéria altamente organizada, tem a capacidade de refletir, 
através dos sentidos, o mundo concreto, e de organizar tais reflexos de 
forma criativa. A consciência, assim, propriedade exclusiva do cérebro 
humano, torna o homem histórico e o difere do restante da natureza (CRUZ; 
BIGLIARDI; MINASI, 2014, p. 43). 

 

O objeto do saber deve ser pautado a partir do mundo concreto, das situações reais 

do mundo material, e “precisa ser um saber socialmente útil, um saber para o mundo 

social e histórico, que supra as necessidades da vida humana” (CRUZ; BIGLIARDI; 

MINASI, 2014, p. 43).   

 

O homem se constrói interagindo com o mundo a sua volta através da prática social. 

A prática social em Freire e para o Materialismo Dialético se apresenta como  

critério de verdade de todo conhecimento, e o fenômeno material que 
possibilitou a evolução do ser humano do estágio de ser meramente 
biológico para o estágio de ser racional (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, 
p. 43). 

 

Desde os primórdios, na prática social, no trabalho, o homem foi desenvolvendo sua 

consciência e linguagem que o diferenciou dos demais seres vivos.  

A prática social é, portanto, a manifestação geral da atividade humana, em 
que os indivíduos aplicam todos os meios – materiais e espirituais – de que 
dispõem, enquanto forças produtivas, enquanto meio de transformação da 
natureza, de forma a organizar objetivamente as condições necessárias à 
manutenção da vida biológica e social. A prática social produz, assim, as 
relações do mundo do trabalho e do mundo da cultura, produzindo as 
relações metabólicas da sociedade, que, em seu atual estágio de 
desenvolvimento, denomina-se de Modo de Produção Capitalista. (CRUZ; 
BIGLIARDI; MINASI, 2014, p. 43 - 44). 

As transformações na organização da sociedade desencadeadas a partir do modo 

de produção capitalista provocam uma luta de classes materializando-se  

na prática social dos indivíduos que compõem tanto a burguesia quanto o 
proletariado. Ao passo que a prática social imprime o movimento evolutivo 
da sociedade enquanto fenômeno geral, ela é, também, o critério de 
verdade do conhecimento sobre a realidade objetiva, ou seja, é a prática 
social que nos permite determinar a validade do conhecimento, como 
reflexo da realidade concreta (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p.44).  

 

O conhecimento para o materialismo dialético  

não guarda identidade com o seu objeto, mas, sendo deste um reflexo, será 
sempre uma compreensão aproximada da totalidade de relações que o 
compõem. O nível de aproximação entre o concreto e o reflexo deste 
concreto na consciência será determinado pela capacidade cognitiva do 
sujeito que pretende conhecer. Esta capacidade é dada, de modo geral, 
pelo nível de desenvolvimento da consciência do sujeito e, em particular, no 
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Modo de Produção Capitalista, pela ação ideológica das classes sobre esta 
consciência (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p.44).  

   

A educação é um meio para o desenvolvimento da capacidade cognitiva do sujeito, 

pois através de uma proposta educacional cidadã se propicia o desenvolvimento da 

consciência crítica do sujeito das classes populares minimizando a ação ideológica 

das classes dominantes, oportunizando assim uma mobilização e organização 

dessas classes contra a hegemonia do Capital. Mas para tal, toda essa dinâmica 

precisa ser pautada a partir da problematização sobre as práticas sociais vigentes 

na sociedade capitalista. Nesse sentido Freire traz a problematização com um ponto 

central na obra, pois é necessário 

conhecer o mundo de forma que seja possível agir sobre ele, 
transcendendo as situações-limite que se impõem ao ser humano, como 
entraves à realização do seu vir-a-ser-mais, à realização de suas 
potencialidades, subvertendo, portanto, a lógica opressora de uma classe 
hegemônica que impede uma classe oprimida e majoritária de ser-mais 
(CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p.44 -45). 

 Ou seja,  

na formação permanente dos sujeitos, o momento fundamental é o da 
reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje 
ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso 
teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que 

quase se confunda com prática (FREIRE, 2007, p. 39). 

 

Para Freire agir sem conhecer sobre o que se está agindo transforma a prática 

social em ativismo, nos aproxima dos animais não racionais, em contrapartida, 

quando a partir da problematização fundamenta-se as ações, essa “se fará tão mais 

pedagógica quanto mais crítica, e tão mais crítica quanto mais [...] se fixe na 

compreensão da totalidade” (FREIRE, 2016, p. 166). Totalidade essa que leva a 

“compreender a relação das partes com o todo, as leis de seu movimento, isolando o 

fenômeno de forma abstrata e decompondo-o no mundo das ideias, interpretando-o 

e compreendendo o de forma que seja possível descrever suas múltiplas 

determinações” (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p.47). 

 

Neste contexto entendemos que a partir dessa breve caracterização do materialismo 

dialético enquanto compreensão de mundo em Freire, a compreensão da totalidade 

se faz na dialética da prática social das partes com o todo, mas para tal é 

fundamental a presença da gestão democrática fundamentando as ações. 
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3.1.2.2 Gestão Democrática e a relação entre Escola e a Comunidade como um dos 
princípios das práticas pedagógicas Freirianas   

 

A Constituição Cidadã (BRASIL, 1988), no artigo 206, estabeleceu a gestão 

democrática como  um dos princípios pelos quais o ensino deve acontecer no Brasil 

e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 14, afirma que 

"os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades" segundo os princípios 

da "participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político 

pedagógico da escola" e a "participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares e equivalentes" (BRASIL, 1996). Tais princípios da Constituição 

ou da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sempre estiveram presentes 

na pedagogia de Paulo Freire que defende uma gestão democrática da esfera 

governamental ao chão da escola e a relação da comunidade escolar com a 

comunidade local, em especial na sua participação nos espaços de educação formal 

da escola. 

 

Observe-se, porém que tais princípios não estão só nos escritos de Paulo Freire, 

mas na práxis de Freire ou daqueles que atuam inspirados pela sua orientação 

pedagógica. Um exemplo disso foi a política que o educador implantou quanto foi 

secretário da educação de São Paulo entre os anos de 1989 e 1991. Três eram os 

princípios básicos de sua política educacional: participação, descentralização e 

autonomia. Estes princípios se desenvolveram dentro de quatro grandes prioridades: 

Democratização da gestão, Democratização do acesso, Nova qualidade de ensino e 

Política de educação de jovens e adultos (ANTUNES, 2013). 

 

Encontramos a mesma postura espalhada em toda a sua trajetória. Lembrando uma 

de suas primeiras publicações, o professor Moacir Gadotti cita um texto de Freire de 

1957 onde o autor discute a participação da família na escola, e não só na escola, 

mas também em sua atuação conjunta com a escola, a partir de círculos de pais e 

professores. Nas palavras de Freire: 

Nos círculos, à medida que os pais se vão inteirando dos problemas da 
escola, das suas dificuldades – o comportamento é imprescindível a um 
trabalho com -, deve a escola a começar a convidá-los a fazer visitas as 
suas dependências em períodos de atividades. Mostrando a eles como é 
“na vida” diária, tendo sempre em vista a identificação do pai com os 
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problemas e dificuldades da escola. Neste sentido é que os Círculos de Pais 
e Professores não podem quedar-se teóricos e acadêmicos. Por isso é que 
eles têm de, pelo debate, levar o grupo dos pais à crítica e análise dos 
problemas escolares, dando-lhes condições de mudança de antigos hábitos 
em hábitos novos. Hábitos antigos de passividade em hábitos novos de 
participação. (...) Participando, intervindo, colaborando o homem constrói 
novas atitudes, muda outras, elabora e reelabora experiências, educa-se 
(FREIRE, 1957 apud GADOTTI et al, 1996, p.96). 

 

Esta questão que preocupou Freire em seus primeiros textos, vai estar presente 

também seus textos das décadas de 80 e 90 e, para manter a coerência, nos textos 

de educadores freireanos. Veja-se como exemplo a afirmação de Padilha: "em 1987, 

a pedido do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o Instituto Paulo Freire 

[IPF] realizou uma pesquisa sobre a 'gestão democrática do ensino público' "(2017, 

p. 74).  Foi a partir desta experiência que o IPF traçou os parâmetros da gestão 

democrática do ensino público, a saber: “ capacitar todos os seguimentos; consultar 

a comunidade escolar; institucionalizar a gestão democrática; lisura nos processos 

de definição da gestão e agilização das informações e transparência nas 

negociações” (PADILHA, 2017, p. 76). 

 

Pode-se dizer ainda que a ideia de que escola é espaço de vivenciar e aprender a 

democracia perpassa a filosofia da pedagogia freireana. Para esta proposta 

pedagógica a comunidade escolar (professores, estudantes, pedagogos) pode 

aprender o exercício da democracia a partir de sua prática, mas também a 

comunidade local, entendida como sendo os pais dos estudantes, os representantes 

do meio econômico, político e social pode, também, aprender com a escola a 

vivenciar a democracia.   

 

A gestão democrática e a participação além de formar todos os envolvidos para a 

cidadania participativa tem também o objetivo de desenvolver nos sujeitos o hábito 

de atuar buscando o contínuo conhecimento da realidade para transformá-la. Para 

Freire a maneira como os sujeitos interpretam o mundo será de suma importância, 

pois disto dependerá a ação que estes vão exercer sobre a realidade para 

transformá-la, sempre buscando justiça e solidariedade na sociedade e a 

emancipação dos sujeitos. Antunes (2013) afirma que Freire estava preocupado em 

elaborar uma pedagogia comprometida com a melhoria das condições de existência 

das populações oprimidas e que tomar consciência da realidade é o um passo 
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importante para se entender e vivenciar a pedagogia da libertação proposta pelo 

patrono da educação no Brasil. É certo que só a partir desta consciência que se 

poderá almeja uma nova realidade, que não poderá ser construída sem a 

participação de todos os que estão envolvidos no processo educativo. 

 

Vale lembrar, na esteira de Freire, que o contexto participativo, integrador tanto da 

comunidade escolar quanto da comunidade local é das duas se relacionando entre 

si, "requer uma política educacional capaz de contribuir na condução do país ao 

pleno desenvolvimento, em conformidade com os princípios democráticos em 

evolução" (BEZERRA; SENA; SANTAS; CAVALCANTE; MAKAYAMA, 2010). No 

entanto, a organização democrática deve não só acontecer na esfera governamental, 

mas também nas unidades escolares e por que não dizer na comunidade local em 

relação a comunidade escolar. Sem a participação e a organização dos sujeitos não 

existe escola cidadã e nem cidade que eduque para a cidadania emancipatória. 

 

3.1.2.3 O “Método” e a concepção histórico dialética de Freire 
 

Vale lembrar o que Freire dizia: "Não quero saber de ser visto como alguém que 

inventou um método". Percebe-se que a metodologia freireana está ligada à sua 

teoria do conhecimento e a sua antropologia. Apesar disto retoma-se aqui a síntese 

feita por Gadotti (2008) a respeito do método.  

 

Pelo fato de ser curioso o homem vai buscar sentido para aquilo que faz por meio da 

leitura do mundo. A partir da leitura do mundo por meio da investigação ele parte 

para a tematização: a partir das palavras geradoras ou princípios geradores seguem 

para descobrir os significados. Vem a seguir o momento culminante deste caminho 

freriano que é a problematização. Problematizar aparece na obra de Freire sendo 

seu ponto central: 

conhecer o mundo de forma que seja possível agir sobre ele, 
transcendendo as situações-limite que se impõem ao ser humano, como 
entraves à realização do seu vir-a-ser-mais, à realização de suas 
potencialidades, subvertendo, portanto, a lógica opressora de uma classe 
hegemônica que impede uma classe oprimida e majoritária de ser-mais 
(CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p. 44). 
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Acreditamos que é possível encontrar na obra de Paulo Freire não só um método 

para a nossa ação pedagógica, como também um método para o projeto de 

pesquisa: o materialismo histórico dialético, base da obra de Freire (CRUZ; 

BIGLIARDI; MINASI, 2014). 

 

É importante ressaltar o desejo de Freire de por meio da pedagogia freireana 

desencadear ações para transformar o mundo para melhor. “A curiosidade como 

inquietação indagadora [...] ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou 

não, como procura de esclarecimento [...] que nos move e que nos põe 

pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele 

algo que fazemos” (FREIRE, 2007, p. 32). Essa missão transformadora começa por 

cada um, em busca de ser mais. 

 

E neste desejo de ser mais é que a EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio” 

instalada no bairro Jesus de Nazareth do Município de Vitória, vem desde 2015, 

realizando a implantação de uma nova proposta pedagógica com uma “missão 

transformadora”. A escola passa a se organizar em ciclos de aprendizagem, sendo: 

Ensino Fundamental I - Ciclo 1 (1º, 2º e 3º anos), Ciclo 2 (4º e 5º anos), Ensino 

Fundamental II - Ciclo 3 (6º e 7º anos) e o Ciclo 4 (8º e 9º anos). Além da 

reestruturação da organização dos estudantes passa a rever suas metodologias. 

Essa mudança que emergiu do chão da escola. A Escola volta o olhar para dentro 

de si. Uma mudança que não parte dos órgãos externos, mas do seu interior. Um 

desafio, mas um desafio posto pelo coletivo.  

Só na e pela decisão poderemos constituir-nos como homens e mulheres 
intervenientes, capazes de fazer parte ativa do mundo a que pertencemos, 
ao invés de ser meros espectadores (CARVALHO, 2009, p.445). 

Sendo assim, as pessoas da escola decidiram e passaram a buscar por novas 

possibilidades de organização e dinâmicas. Nas experiências encontradas 

evidenciaram propostas ousadas e inovadoras, que buscavam romper com posturas 

verticais, motivando-se e tencionando-se para que as relações fossem dialógicas, 

pautadas pelo ouvir e escutar, estando presentes nestas novas propostas o 

exercício da cidadania crítica e comunitária, escolas que valorizam a gestão 

democrática. São concepções de educação emancipadoras que estão na contramão 

das tecnocráticas ou autoritárias.  
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Sendo assim, como mudar internamente e desconsiderar o entorno da escola, a 

comunidade e a sua cultura?  

 

Sabemos que o conhecimento popular é constituído pela história e a cultura de um 

povo, portanto na sequência, trazemos o arcabouço teórico utilizado relacionado a 

história e memória, conhecimentos que contribuíram para a elaboração e realização 

da proposta de ação pedagógica neste trabalho.  

 

3.2 HISTÓRIA, MEMÓRIA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Há um tempo um morador do bairro Jesus de Nazareth, que atua como guia de 

turismo, procurou a Escola e propôs realizar um trabalho em parceria, com o objetivo 

de apresentar a comunidade para os estudantes que lá residem de uma forma 

diferente. Seu desejo era fomentar a curiosidade dos adolescentes pelas histórias 

locais, a valorização da cultura e das belezas naturais existentes no bairro.  

 

O desejo desse morador foi um dos pontos de partida para definir o objeto de estudo 

da nossa pesquisa. Partimos então para procurar trabalhos já existentes 

relacionados a temática da história e cultura local, e percebemos a existência de um 

significativo interesse acadêmico nesse sentido. Nas pesquisas realizadas por nós, 

notamos que, a partir do início século XXI passa-se a ter uma preocupação com a 

história local. As políticas de incentivo à cultura popular e de preservação do 

patrimônio histórico e artístico comunitário passam a estar presentes em alguns 

municípios, por meio da ação de órgãos e instituições estaduais e federais.  

 

Provocar o diálogo entre o passado e o presente a partir das contribuições dos que 

não foram incluídos nos relatos históricos oficiais é reconhecer que diversas 

instâncias e pessoas interferem na escrita do texto histórico, é suscitar que não há 

passado puro e total que possa ser reconstruído como era exatamente, e que a cada 

nova descoberta de documentos a História tem necessidade de ser reescrita 

(KARNAL, 2005).  

A cultura popular se traduz por política popular; não há cultura do Povo sem 
política do Povo. O método de Paulo Freire é, fundamentalmente, um 
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método de cultura popular: conscientiza e politiza. Não absorve o político no 
pedagógico, mas também não põe inimizade entre educação e política. 
Distingue-se, sim, mas na unidade do mesmo movimento em que o homem 
se historiciza e busca reencontra-se, isto é, ser livre (FIORI, p. 51, 2016). 

 

Dando continuidade a opção feita por nós pela pedagogia freireana, trazemos as 

contribuições dos referenciais teóricos relacionados a História, História oral, História 

local, memória e narrativa por entendermos que são necessários para o desenrolar 

da pesquisa.    

 

3.2.1 História 

 

Fomos buscar em Le Goff a origem da palavra “história”. Esse pesquisador nos 

esclarece que,  

vem do grego antigo historie, em dialeto jônico (Keuck, 1934). Esta forma 
deriva da raiz indoeuropéia wid-, weid 'ver'. Daí o sânscrito vettas 
'testemunha' e o grego histor 'testemunha' no sentido de 'aquele que vê'. 
Esta concepção da visão como fonte essencial de conhecimento leva-nos à 
ideia que histor 'aquele que vê' é também aquele que sabe; historein em 
grego antigo é 'procurar saber', 'informar-se'. Historie significa, pois, 
"procurar" (2013, p. 22). 

 

E continua, “história” exprime três conceitos diferentes, significando: 

1) a “investigação das ações realizadas pelos homens” (Heródoto) que se 
esforça por se constituir em ciência, a ciência histórica;  

2) o objeto da investigação é o que os homens realizaram. Como diz Paul 
Veyne, “a história é quer uma série de acontecimentos, quer a narrativa 
desta série de acontecimentos”. 

Mas a história pode ter ainda um terceiro sentido, o de narrativa. Uma 
história é uma narrativa, verdadeira ou falsa, com base na “realidade 
histórica” ou puramente imaginária – pode ser uma narrativa histórica ou 
uma fábula (LE GOFF, 2013, p.22).  

 

No primeiro conceito podemos fazer alusão ao momento de tornar a história uma 

ciência. Para tal era necessário que a história tivesse um método que se 

aproximasse do método científico clássico, aquele “que descobre verdades e 

estabelece leis; que define causas e antecipa consequências; em que a definição do 

método é a condição a priori para se obter o conhecimento” (MONTENEGRO, 2016, 

p. 23). Neste movimento destacamos a tradição positivista inspirada em Augusto 

Comte, que atribuiu à  

identificação do que passou a denominar fato histórico, pois a partir do 
estudo deste seria possível estabelecer leis que regeriam a história, assim 
como os cientistas faziam em seus estudos da natureza. [...].  Do século 
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XVII ao início do século XX podemos perceber a força de um modelo 
cientifico que defende a existência de uma realidade natural, pronta, 
matematicamente determinada e submetida a leis, independente da 
intervenção ou participação humana. O positivismo pode ser visto como 
mais uma apropriação desse modelo, na perspectiva das ciências humanas, 
ao aproximar do modelo de natureza da época a concepção de sociedade. 
[...]. Conhecer era, sobretudo, uma relação entre sujeito e objeto na qual o 
sujeito era determinado pelo objeto (MONTENEGRO, 2016, p. 24).  

 

Nessa visão, o mundo estava pronto e acabado, e para conhecê-lo, bastava 

descobrir a leis aplicando o método cientifico corretamente.  

Nessa perspectiva o historiador definia técnicas que lhe possibilitavam 
verificar a autenticidade e a procedência do documento, e estabelecia o 
método que se constituía no caminho seguro para a descoberta do 
verdadeiro significado dos acontecimentos passados (MONTENEGRO, 
2016, p. 25).   

 

Já o segundo e terceiro conceito emergem no contexto das novas representações 

do mundo no final do século XIX, as produções do conhecimento no campo das 

ciências naturais passam por uma série de rupturas. Esses pesquisadores passam a  

instituir uma representação da ciências como sistema aberto que 
espontaneamente faz e refaz sua própria história a cada instante, [...] o foco 
não seria mais a verdade em si, ou o objeto, mas as relações [...]. E essas 
relações estariam marcadas pelas descontinuidades. Assim, o que é 
considerado normal não pode ser compreendido fora da relação entre o ser 
vivo e o ambiente social, que o constitui e o nomeia como tal 
(MONTENEGRO, 2016, p. 26).  

 

Essas transformações emergem do campo da Biologia, da Física, da Matemática e 

da Química, teoria da relatividade geral e a teoria quântica, a ciência vive um 

movimento de não ter mais um princípio único que explique todo o universo. Mas 

esse fato não tem o mesmo significado para todos os cientistas, e a ciência clássica 

continua a dar suporte a muitas pesquisas e, por extensão, à vida prática 

(MONTENEGRO, 2016). 

 

Nessa nova forma de representar o mundo, criada pela Física moderna, a partir do 

estudo das relações, Montenegro faz um paralelo com a História, na perspectiva de 

análise de Paul Veyne. Veyne segundo Montenegro “está colocando que também na 

História as coisas, os objetos, os seres, isoladamente, nada expressam, além do seu 

significado” (2016, p. 31). Exemplificando, as histórias dos bairros só existem ou 

adquirem significado histórico mediante o estudo aprofundado das relações entre as 
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pessoas, sua organização e os acontecimentos em cada período histórico. Segundo 

Deleuze “a questão não é mais estudar a origem ou a causa, nem a finalidade ou a 

consequência, mas o que se passa entre” (1992 apud MONTENEGRO, 2016, p. 31).  

 

Essa mudança de paradigma tem nos historiadores Lucian Febvre e Marc Bloc, 

fundadores da Escola dos Annales, um dos precursores na superação 

dos princípios que regiam a história tradicional como a história política e a história 

dos eventos. As pesquisas desde então passaram a promover diálogos 

interdisciplinares, consolidando uma nova perspectiva histórica marcada por 

alianças entre a história e outras áreas de conhecimento: economia, sociologia, 

geografia e demografia, e pelos conceitos de compressão, história-problema, história 

global.  

O diálogo da história com as outras ciências prosseguia, aprofundava-se, 
concentrava-se e alargava-se simultaneamente. [...]. No encontro entre 
história e antropologia, o historiador privilegiou alguns domínios e 
problemas. [...]. Por exemplo as relações entre cultura erudita e cultura 
popular, e a utilização da história oral. Porque valoriza as relações entre a 
oralidade e discurso sobre o passado [...] assim como um método para 
recolhê-los e utilizá-los; e, finalmente, [...] sobre a constituição de arquivos 
orais [...] um novo tipo de documentação e um novo tipo de história (LE 
GOFF, 2013, p. 127).  

 

Neste contexto percebemos um movimento das pesquisas históricas de valorização 

e aproximação da cultura popular e da vida das pessoas comuns através dos relatos 

orais. Este movimento contribui para a história oral tornar uma alternativa de resgate 

dos acontecimentos da cultura popular. Utilizar as experiências da vida dos 

diferentes grupos formadores da sociedade e suas tradições amplia a dimensão da 

história.  

Os historiadores orais podem escolher exatamente a quem entrevistar e a 
respeito de que perguntar. A entrevista propiciará, também, um meio de 
descobrir documentos escritos e fotografias que, de outro modo, não teriam 
sido localizadas (THOMPSON, 2002, p.25).  

 

A história é a narrativa dos acontecimentos do passado baseados nos artefatos 

materiais (documentos, fotografias, vídeos, utensílios e textos diversos) e nos 

artefatos imateriais (relatos, lembranças e sentimentos), que são utilizados no 

presente atendendo uma determinada finalidade social.     

Por isso é que, no passado, ela se transmitia de uma geração para a outra 
pela tradição oral e pela crônica escrita, e que, hoje em dia, os historiadores 
profissionais são mantidos com recursos públicos, as crianças aprendem 
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história na escola, florescem sociedades amadoras de história, e os livros 
populares de história estão entre os mais vigorosos best-seller 
(THOMPSON, 2002, p. 20). 

 

Thompson (2002) chama atenção sobre a finalidade social da História. Existem 

acadêmicos que direcionam suas pesquisas sobre problemas remotos, evitando 

qualquer envolvimento com interpretações mais amplas ou com questões 

contemporâneas, insistindo na busca do conhecimento pelo conhecimento, não 

estimulam qualquer tipo de contestação ao sistema social. Já outros, utilizam a 

história para justificar a guerra e a dominação, a conquista territorial, a revolução ou 

a contrarrevolução, o domínio de uma classe ou raça por outra, e quando não existe 

história disponível, são criadas. Mas dentre os historiadores existem aqueles 

preocupados pela transmissão das heranças do passado, que tem buscado criar 

alternativas para o registro da história a partir da fala de narradores, anônimos ou 

não, sobre a experiência do tempo ido, mas não mais perdido, numa tentativa de 

retenção do passado. 

De modo especial, a história da família pode dar ao indivíduo um forte 
sentimento de uma duração muito maior de vida pessoal, que pode até 
mesmo ir além de sua própria morte. Por meio da história local, uma aldeia 
ou cidade busca sentido para sua própria natureza em mudança, e os novos 
moradores vindos de fora podem adquirir uma percepção das raízes pelo 
conhecimento pessoal da história (THOMPSON, 2002, p. 21).   

 

O passado existe, não é morto, é revivido, porque somos seres históricos, e nos 

constituímos com os significados e os atributos da cultura, por meio desse transitar 

que veio desse passado até chegar aqui onde estamos hoje, ou seja, deixamos de 

ser o que somos se tirarmos o passado. O passado faz parte da nossa cultura e do 

nosso presente também.  

 

O homem do presente acessa esse passado de diversas formas, produz narrativas a 

partir de escolhas e recortes, que se transformam em texto histórico, tornando-o 

objeto de História. Ele redescobre o passado, e as  

codificações podem ser utilizadas não simplesmente para facilitar os 
processos pelos quais o presente é visto criticamente, para obter maior 
consciência das contradições subjacentes a ele, mas também como meio 
de engendrar o processo dialético, envolvendo o estabelecimento de 
relações entre o passado e o presente e a reflexão crítica entre ambos. 
Esse processo dialético pode abrir possibilidades para a transformação, 
segundo Borg e Mayo (1993 apud MAYO, 2004, p.134).       
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Conhecer as histórias do povo, das comunidades ou das famílias, contribui para 

compreender o processo histórico e cultural dessas pessoas.  

 

3.2.2 História com fontes orais 

 

Não utilizaremos o conceito da história oral na sua totalidade, mas utilizaremos 

alguns dos seus princípios para trabalhar com as narrativas que se caracterizam por 

um movimento característico da “arte de contar, de traduzir em palavras os registros 

da memória e da consciência da memória no tempo” (DELGADO, 2006, p. 43). 

 

Num passado longínquo da humanidade, os grupos sociais transmitiam suas 

histórias oralmente de uma geração para outra. Esta transmissão tinha a finalidade 

social de manter a identidade coletiva, a partir do passado os grupos sociais 

compartilhavam a memória socialmente construída.  

A história oral está preocupada com a coleta de estórias sobre a experiência 
própria do sujeito. A tradição oral é uma forma de conhecimento histórico 
que é transferida, oralmente, de uma geração para a seguinte, através de 
narração de histórias e outras formas de comunicação oral (FREUND, 2009, 
p.30).  

 

Thompson pontua que a finalidade social da história oral tem se apresentado como 

um desafio que tem estimulado alguns historiadores e amedrontado outros, mas que 

não existe nenhum fundamento para temê-la, pois há muito tempo ela vem sendo 

utilizada nas entrevistas como fonte por historiadores profissionais, estando 

compatível com os padrões acadêmicos.  

A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso 
depende do espírito com que seja utilizada. Não obstante, a história oral 
pode certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto a 
finalidade histórica. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da própria 
história e revelar novos campos de investigação; pode derrubar barreiras 
que existam entre professores e alunos, entre gerações, entre instituições 
educacionais e o mundo exterior; e na produção da história – seja em livros, 
museus, rádio ou cinema – pode devolver às pessoas que fizeram e 
vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias 
palavras (THOMPSON, 2002, p. 22). 

 

A história oral proporciona a convocação de novas testemunhas. O testemunho das 

pessoas das classes populares, o grupo dos excluídos, contribuem para uma 

pesquisa mais realista e imparcial, que ocasiona uma contestação do relato tido 

como verdadeiro da classe privilegiada. Ao historiador da educação, historiador das 
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forças armadas, historiador social, historiador político, historiador dos movimentos 

operários, enfim, a todos os demais, pode resultar não apenas numa mudança de 

enfoque, mas também na abertura de novas áreas de investigação, pois, implica em 

preocupar-se com todas as pessoas, as situações e as dinâmicas nesses contextos, 

entre as instituições e o mundo exterior.  

Em todos esses campos da história, com a introdução de nova evidência 
antes não disponível; com a mudança do enfoque da investigação e com a 
abertura de novas áreas para ela; contestando alguns dos pressupostos dos 
historiadores e julgamentos por eles aceitos; reconhecendo grupos 
importantes de pessoas que haviam estado ignoradas, dá-se início a um 
processo cumulativo de informações. Amplia-se e se enriquece o próprio 
campo de ação da produção histórica; e, ao mesmo tempo, sua mensagem 
social se modifica. Para ser claro, a história torna-se mais democrática 
(THOMPSON, 2002, p. 28). 

 

O método da história oral tem uma natureza criativa e cooperativa. Uma evidência 

oral poderá ser utilizada por estudiosos solitários como qualquer outro tipo de fonte 

documental, mas irá perder uma vantagem essencial deste método:  

sua flexibilidade, a capacidade de dominar a evidência exatamente onde ela 
é necessária. Assim que os historiadores começam a entrevistar, veem-se 
inevitavelmente trabalhando com outras pessoas – quando menos com 
seus informantes (THOMPSON, 2002, p. 29). 

 

O referido autor ainda salienta que para ser um entrevistador bem-sucedido “é 

necessário um novo conjunto de habilidades, entre as quais uma certa compreensão 

das relações humanas. Alguns adquirem quase que imediatamente essas 

habilidades, outros precisam aprendê-las” (THOMPSON, 2002, p. 29).   

 

Neste sentido Freund contribui que as competências e treinamento dos historiadores 

orais têm variado muito ao longo do tempo, ele salienta que há uma grande 

variedade de estratégias de entrevista, que muitas vezes variam por país ou região.  

No Canadá e nos Estados Unidos, as histórias orais criadas para arquivos, 
muitas vezes, empregam uma abordagem de história de vida que estrutura 
a ordem cronológica da entrevista através da ordem de perguntas, 
começando com a seguinte: "Onde e quando você nasceu?" Folcloristas, 
antropólogos e historiadores orais da Europa continental, muitas vezes, 
usam uma abordagem de história de vida mais aberta que pede aos 
entrevistados para contar sua história de vida, deixando o entrevistado livre 
para decidir por onde começar e terminar a história, e em seguida, adiciona 
uma fase de perguntas de acompanhamento para a sua história de vida 
(FREUND, 2009, p. 44).  
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Mas independentemente do tipo da abordagem, este autor ressalta a importância da 

paciência e habilidade de escuta, conquistada por valiosas entrevistas, permite que 

os entrevistados contem histórias que eles querem compartilhar. Sobre a oralidade 

dos dados Freund apresenta em seu texto uma ressalva de Thompson “que o 

encontro entre entrevistador e entrevistado perde um pouco de sua complexidade ao 

´armazenar as falas em uma fita de gravação´ (2000: 126), mas, no entanto, como 

afirma Thompson, a gravação oral ´fornece o documento mais preciso´ (2000: 127) 

da entrevista original” (2009, p. 47). A escuta da gravação oral 

é superior à transcrição, na qual as nuances da emoção e as sutilezas de 
significados transmitidos pela palavra falada são, muitas vezes, perdidos. A 
grande variedade de estímulos orais - o tom da voz em constante mudança, 
volume, velocidade, afinação e ritmo - não pode ser transcrita. Nem pausas 
e tosses significativas e as muitas formas de riso podem ser colocadas em 
papel. Ironia e sarcasmo expressos na fala podem ser mal interpretados ou 
não entendidos. De fato, os pesquisadores leem a transcrição em um certo 
tom (em sua própria voz), o que pode deturpar completamente a palavra 
falada (FREUND, 2009, p. 47). 

 

O historiador oral italiano Alessandro Portelli em 1981 deu boas razões para ouvir as 

entrevistas orais, afirma que é a oralidade das fontes orais que as tornam diferentes 

das fontes escritas, porque traços orais transmitem 

funções essenciais da narrativa: eles revelam as emoções dos narradores, 
a sua participação na estória, e a forma como a estória os afeta. Isso, 
muitas vezes, envolve atitudes que os falantes não são capazes (ou não 
tem vontade) de expressar de outra forma, ou elementos que não estão 
totalmente sob seu controle (PORTELLI, 1989 apud FREUND, 2009, p. 47). 

 

Para Freund “há ainda mais que isso: traços orais de uma estória falada carregam a 

subjetividade do entrevistado e, como tal, o tipo de informação mais importante que 

uma história oral pode transmitir” (2009, p. 47). 

 

Para Thompson as características da oralidade histórica ajustam-se ao trabalho por 

projeto, quer para estudantes em grupo, quer individualmente, em escolas, 

universidades centros comunitários; pode ser realizado em qualquer parte, por todo 

lugar existem diversos temas que podem ser estudados localmente, histórias de 

indústrias, comunidades, eventos naturais, histórias de famílias ou pessoas, e assim 

por diante, “esses fatos isolados não são simplesmente evocativos por si mesmos, 

mas podem também ser utilizados como matéria prima para uma história valiosa” 

(2002, p. 31).  
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A utilização da evidência oral está voltada à produção das narrativas como fontes de 

conhecimentos e saberes. É uma experiência por meio da qual se  

compartilha o registro das lembranças, a narrativa constitui-se em processo 
compartilhado, que inclui em si as seguintes dimensões: estímulo ao narrar, 
ato de contar e relembrar e disponibilidade para escutar. Fala, escuta e 
troca de olhares compõem a dinâmica desse processo único e essencial à 
vida humana, já que não se vive em plenitude sem a possibilidade de 
escutar, de contar histórias e de se apreender sob a forma de 
conhecimentos, ou melhor, de sabedoria, o conteúdo narrado (DELGADO, 
2006, p. 44).  

 

A autora ainda chama atenção que as narrativas produzidas pela história oral 

incluem as narrativas históricas, que se distinguem das narrativas épicas, que são 

lendárias, atemporais. Ou seja, as primeiras de “(um tempo pesquisável e 

pesquisado), com referências cronológicas passíveis de serem encontradas, que 

trata do tempo mais recente do homem” diz Gabnebin (1997 apud DELGADO, 2006, 

p. 44). As narrativas propõem a reconstrução das experiências vividas de um 

passado, pelo trabalho da memória e pelo significado que o presente dá ao passado.  

Bruner (1997) nos apresenta que o conceito central da psicologia humana está no 

significado, e juntamente com os processos e transações envolvidos na construção 

desse. E continua, para entender o ser humano temos que entender como suas 

experiências e seus atos são moldados por seus estados intencionais; a forma 

desses estados intencionais se realiza apenas através da participação em sistemas 

simbólicos da cultura.  

Quando entramos na vida humana, é como se entrássemos em uma peça 
cuja encenação já está em andamento, uma peça cujo enredo um tanto 
aberto determina que papéis podemos desempenhar e em direção a que 
desfechos podemos estar nos dirigindo. Outros, no palco, já têm uma noção 
do que trata a peça suficiente para fazer negociações com um possível 

recém-chegado (BRUNER, 1997, p. 39-40).  

 

A intenção de refazer o caminho da vida vivida, por meio de fontes orais, nos leva a 

entrar na peça da vida que já está em andamento. A peça que está em cartaz, 

segundo Bruner (1997), é escrita não pela biologia, mas pela cultura. Para este autor 

a cultura é o que molda a vida e a mente humana, que dá significado a ação, 

situando seus estados intencionais subjacentes em um sistema interpretativo. Ela 

faz isso impondo os padrões inerentes aos sistemas simbólicos da cultura, sua 

linguagem e modos de discurso, as formas de explicação lógica e narrativa e os 
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padrões de dependência mútua da vida comum (p. 40). E não somente na psicologia 

humana ressalta a importância da cultura, mas, também  

neurocientistas e antropólogos físicos estão mais e mais próximos da visão 
de que as exigências e oportunidades culturais desempenham um papel 
decisivo na seleção de características neuroniais na evolução do homem 
(BRUNER, 1997, p. 40).  

 

Essas reflexões de Bruner são argumentos em favor do que ele denominou de 

“psicologia popular” ou “ciência social popular”, ou até mesmo, simplesmente “senso 

comum”. Esse autor se refere a psicologia popular “como um sistema pelo qual as 

pessoas organizam sua experiência no mundo social, seu conhecimento sobre ele e 

as trocas que com ele mantêm” (1997, p. 41). Ainda para esse o autor as crenças e 

desejos organizam as escolhas das pessoas no mundo real, “nós desejamos 

determinadas coisas, algumas coisas importam mais do que outras e assim por 

diante” (1997, p. 43). Os desejos pessoais levam o ser humano a encontrar 

significados em contextos onde outros não poderiam encontrar.  

Na psicologia popular se supõe, então, que as pessoas têm um 
conhecimento do mundo que assume a forma de crenças, e que elas 
utilizem esse conhecimento do mundo para realizar qualquer desejo ou 
programa de ação (BRUNER, 1997, p. 44).  

 

As reflexões de Bruner contribuem no sentido de que ao utilizar a história com fontes 

orais precisamos ter bem claro que o ser humano é um ser histórico, e que se 

constitui nas relações consigo mesmo e seu entorno, sendo assim, as narrativas dos 

fatos pessoais irão acontecer a partir de um diálogo interno consigo mesmo e 

diálogo externo com o seu entorno. 

 

A produção da história a partir dos eventos orais, tem uma função social de suporte 

as identidades coletivas, fortalecendo assim os registros desse tipo de memória. 

Dessa forma, o pesquisador, ao dedicar-se à produção de fontes orais e ao engajar-

se na defesa da preservação documental e do patrimônio cultural, investe seu 

esforço no que podemos denominar de memória estimulada ou induzida. Ou seja, 

mediante esse trabalho retira da memória seu caráter espontâneo, transformando-o 

em fonte para produção de conhecimento intelectual (DELGADO, 2006, p. 48).   
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3.2.3 História Local   

 

A historiografia dos bairros dos municípios, de modo geral, é restrita. Mesmo sendo 

difícil avaliar seu montante, sabe-se que a maioria das localidades pouco dispõe de 

memória escrita.   

 

A proposta do nosso trabalho é refazer o caminho da história local oportunizando 

promover o encontro entre as lembranças daquele que testemunhou com a 

curiosidade daquele que procura saber. Existe um desejo daquele que testemunhou 

e daquele que procura saber de apresentar para além dos limites da comunidade as 

suas histórias, seus heróis, sua cultura: sua identidade social.    

A História Local requer um tipo de conhecimento diferente daquele 
focalizado no alto nível de desenvolvimento nacional e dá ao pesquisador 
uma ideia muito mais imediata do passado. Ele a encontra dobrando a 
esquina e descendo a rua. Ele pode ouvir os seus ecos no mercado, ler o 
seu grafite nas paredes, seguir suas pegadas nos campos [...]. Os materiais 
básicos do processo histórico devem ser constituídos de quaisquer 
materiais que estejam à disposição no local ou a estrutura não se manterá 
(SAMUEL, 1990, p. 220). 

 

Segundo Neves por história local  

deve-se entender todos os sentidos decorrentes do uso da palavra história: 
o processo histórico, a ciência da história e a historiografia, considerados da 
perspectiva de um determinado local. [...]. Na dimensão do processo 
histórico, sujeito é quem faz história, ou seja quem realiza ações; na 
dimensão da ciência da história, sujeito é quem produz o conhecimento. O 
conhecimento desvenda e fundamenta ações. Assim sendo, sujeito e 
conhecimento interagem para produzir ações, vale dizer, para produzir 
história. O reconhecimento desta interação cria e desenvolve identidade 
social. A identidade social é, portanto, um atributo de sujeitos da história 
que se definem e se reconhecem na ação (NEVES, 1997, p. 15, grifos do 
autor). 

 

E nesta interação entre sujeito - os estudantes, e conhecimento - as histórias dos 

espaços e as vivências, irão produzir ações que podem levá-los a compreender 

melhor o mundo, comparar seu lugar a outros lugares, questionar as diferenças 

sociais e culturais nos diversos espaços sociais, além de investigar os motivos de 

injustiças de perto.    

 

Segundo Neves “o primeiro aporte para o conhecimento histórico: desvendar a 

identidade social de sujeitos históricos que se revelam por meio de suas próprias 



58 

 

 

 

ações. Esse desvendamento, por sua vez, norteará novas ações” (1997, p. 15). 

Reunir moradores e adolescentes para juntos dar vida as histórias locais é promover 

um encontro de gerações, um diálogo entre o passado e o presente.  

 

De uma forma simples e sintética, Neves situa o conhecimento histórico  

como um diálogo entre o passado e o presente, no qual o primeiro está 
representado pelas ações (objeto de estudo) e o segundo pelos 
historiadores (sujeito do estudo). A ênfase em um dos dois termos se 
constitui num dos principais divisores entre as diferentes correntes 
historiográficas, que acabam por se distinguir, nem tanto pelo papel, na sua 
construção do conhecimento histórico, que elas atribuem a cada um deles, 
pelos efeitos disso na concepção do que seja a historicidade. Quanto mais 
predomina o passado, mais o conhecimento se afasta da ação; quanto mais 
predomina o presente, maior é a expectativa de que o conhecimento 
expresse e se expresse na ação (1997, p.16). 

 

Neves ainda ressalta que a  

ligação entre o conhecimento e a ação, em história, embasa todas as 
concepções que atribuem importância fundamental à história local, uma vez 
que ela é o espaço da ação, por definição. Essa consideração tanto vale 
para o passado como para o presente e fortalece a ideia de se ter o local 
como objeto e referência para o estudo da história (1997, p. 19). 

 

Nossa investigação se propôs a utilizar como parte do método de trabalho a história 

local, pois, se debruçou, em parte, sobre a história do bairro Jesus de Nazareth 

antes morro Bento Ferreira. Foram ouvidos antigos moradores que a partir dos seus 

relatos nos ajudaram a conhecer melhor a realidade atual. Ao iniciar os primeiros 

contatos com a comunidade em questão, percebemos que as histórias da formação 

do bairro e as histórias dos seus moradores, seriam acessadas, prioritariamente, por 

meio das lembranças do passado, vivas ainda na memória dos idosos, de seus 

antigos moradores.  

Por meio da história local, uma aldeia ou cidade busca sentido para sua 
própria natureza em mudança, e os novos moradores vindos de fora podem 
adquirir uma percepção das raízes pelo conhecimento pessoal da história 
(THOMPSON, 2002, p. 21).  

 

Acrescentamos aos novos moradores os estudantes adolescentes que são sujeitos 

desta investigação. Pois, estamos falando de um bairro que não tem sistematizada a 

sua história, pois trata-se de um bairro que apesar de próximo do centro da cidade é 

um bairro de periferia. Observa-se que em quatrocentos anos da ocupação 

portuguesa na Ilha de Vitória, a uma distância de cinco quilômetros que separa o 
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Palácio Anchieta (visto aqui como um dos marcos da fundação da cidade de Vitória) 

do morro Bento Ferreira esse último permaneceu desabitado por todo esse tempo 

mesmo estando tão próximo ao centro da cidade. As condições favoráveis para a 

apropriação do espaço pelos primeiros moradores do bairro surgiram apenas em 

meados da década de quarenta. Vale lembrar o que diz Neves: 

Cada local é um recorte de uma realidade mais ampla que o contextualiza e 
aquilo que se entende por geral, é o somatório de realidades locais que se 
relacionam por meio de processos mais amplos e abrangentes. O local, fora 
de um contexto geral, é apenas um fragmento e o geral, sem o respaldo das 
realidades locais, é apenas uma abstração; e, neste caso, ambos estarão 
destituídos de sentido (NEVES, 1997, p. 22). 

 

Neste sentido ainda, Leite (2012) afirma que estudar a história local, requer a 

consideração de especificidades ou, em outras palavras, demanda que o 

pesquisador fique atento às articulações que podem, e devem ser estabelecidas 

com uma realidade mais abrangente. É importante não tomarmos o bairro como um 

espaço desarticulado.  

 

A escola ao promover um projeto referenciado na prática da história local, contribui 

para o fortalecimento de uma identidade social coletiva e, consequentemente, no 

sentimento de pertencimento aos locais de vivências dos estudantes,  

superando a dicotomia existente entre a produção e a transmissão dos 
conhecimentos, na qual os cientistas são percebidos como os que 
produzem os saberes e os professores como os que os transmitem, 
restando aos alunos incorporá-los como únicas verdades (SOUZA, 2015, p. 
139).  

 

De acordo com Neves,  

[...] a construção do conhecimento a partir da vivência, portanto, do local e 
do presente, é a melhor forma de superar a falsa dicotomia entre a 
produção e a transmissão, entre a pesquisa e o ensino/divulgação, enfim, 
entre o saber e o fazer (1997, p. 27). 

 

Assim, estamos buscando apreender elementos da cultura histórica local que se 

pauta nas experiências vivenciadas por seus moradores, desde a chegada dos 

primeiros moradores na década de cinquenta do século passado. 
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3.2.4 Construção histórica por meio de narrativas 

 

Estamos nos propondo neste trabalho utilizar algumas técnicas da história oral, 

cientes de que não estamos nos comprometendo a realizar uma investigação 

aprofundada a partir da história oral, pois determinadas técnicas de história oral 

demandariam um tempo que não dispomos no mestrado, uma vez que depois de 

ouvir alguém teríamos que transcrever sua fala, organizar as ideias e depois retornar 

a devolver o que foi recolhido e ouvir a pessoa novamente, convidando-a a falar 

mais sobre este ou aqueles elementos que fazem parte do objeto de investigação. 

No entanto, parece-nos mais prudente trabalharmos com uma história construída a 

partir dos relatos orais e outros elementos na forma de narrativas.   

 

3.2.4.1 Narrativas  

 

As narrativas são instrumentos importantes de preservação das tradições e 

heranças identitárias. Elas têm a potencialidade de fazer viajar o ouvinte através da 

viagem narrada, uma fonte de conhecimento histórico da vida cotidiana. As 

narrativas sob a forma de registros orais ou escritos são caracterizadas pelo 

movimento peculiar à arte de contar, de traduzir em palavras os registros da 

memória e da consciência da memória no tempo. São importantes como estilo de 

transmissão, de geração para geração, das experiências mais simples da vida 

cotidiana e dos grandes eventos que marcaram a História da humanidade. São 

suportes das identidades coletivas e do reconhecimento do homem como ser no 

mundo (DELGADO, 2006, p. 43).  

 

Não podemos dizer que exista na atualidade uma oposição entre a memória e a 

História, principalmente no que diz respeito a necessidade de construção de 

identidades das classes populares e dos excluídos. O que existe são atribuições 

diferentes, mas complementares entre cada uma delas; a necessidades de 

construção de identidades as aproxima, tornando fértil sua relação. É a busca de 

construção e reconhecimento das identidades que motiva os homens a debruçarem-

se sobre o passado em busca dos marcos temporais ou espaciais que se constituem 

nas referências reais das lembranças. Na verdade, para se recordar e também para 
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se analisar os processos históricos, é necessário ativar-se a construção de signos, 

que se constituem como elementos peculiares de reatualização mental do passado 

(DELGADO, 2006, p. 49).     

 

A memória, ao constituir-se em uma fonte informativa da História, mediante as 

experiências individuais e coletivas inscritas na vida em sociedade, contribui como 

“fundamento de identidades, mediante um processo dinâmico, dialético e 

potencialmente renovável, que contém no seu âmago as marcas do passado e as 

indagações e necessidades do tempo presente” (DELGADO, 2006. p. 51).  

 

O pesquisador que tem por seu objeto de pesquisa a História, tem a tarefa de 

chegar ao passado, através de diferentes formas e versões, e analisá-lo da maneira 

mais coerente possível, buscando fazer do saber histórico um fundamento de 

conhecimento do passado como da projeção do futuro, empenhando-se na 

valorização das identidades. 

 

A história construída a partir dos relatos orais oportuniza o acesso as histórias de 

vida das pessoas simples e reais, e de fatos cotidianos que ocorreram na 

comunidade. Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro 

da comunidade. Aproxima as gerações, e potencializa o sentimento de pertencer ao 

local. 

 

3.2.5 Memória   

 

Ao encontrar com a primeira moradora do bairro pudemos perceber a fragilidade da 

sua memória com relação aos fatos relacionados ao momento de sua chegada no 

local com sua família. Momentos de muito trabalho. De como foram difíceis os 

primeiros anos naquele lugar. Muita dificuldade para atender as necessidades 

básicas de sobrevivência, e do enfrentamento com o poder público para garantir o 

direito de moradia naquele local. Também lembranças isoladas estavam presentes 

na sua fala, lembranças que ao tentarmos aprofundar um pouco mais eram 

desconsideradas por ela, justificando que a memória estava fraca. Mas mesmo na 
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fragilidade da sua memória percebemos que essa senhora se sente parte daquele 

lugar.  

O passado conserva-se e, além de conservar-se, atua no presente, mas 
não de forma homogênea. De um lado, o corpo guarda esquemas de 
comportamento de que se vale muitas vezes automaticamente na sua ação 
sobre as coisas: trata-se da memória-hábito, memória dos mecanismos 
motores. De outro lado, ocorrem lembranças independentes de quaisquer 
hábitos: lembranças isoladas, singulares, que constituiriam autênticas 
ressurreições do passado” (BOSI, 2015, p. 48). 

 

Nas leituras realizadas para nos aproximar dos conhecimentos sobre o termo 

memória encontramos em Le Goff que a memória se apresenta como um “fenômeno 

individual e psicológico, a memória liga-se também a vida social” (2013, p. 387). 

Como um fenômeno individual e psicológico,  

a memória como propriedade de conservar certas informações, remete-nos 
em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o 
homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele 
representa como passadas (LE GOFF, 2013, p. 387).   

 

Ao ligar-se a vida social, 

esta varia em função da presença ou ausência da escrita e é objeto de 
atenção do Estado que, para conservar os traços de qualquer 
acontecimento do passado, produz diversos tipos de 
documentos/monumentos, faz escrever a história, acumular objetos. A 
apreensão da memória depende desse modo do ambiente social e político: 
trata-se da aquisição de regras de retórica e também da posse de imagens 
e textos que falam do passado, em suma, de um certo modo de apropriação 
do tempo (LE GOFF, 2013, p. 387).    

 

Para entender a memória precisamos compreender as imagens e os textos do 

passado mediante a apropriação do tempo. O tempo “se constitui no lastro da 

memória, que pode ser genericamente definida como a capacidade que o Homem 

tem de reter e guardar o tempo que se foi, de evocar o passado” (GONÇALVES, 

1999, p. 15). Chauí também contribui neste sentido de que a memória     

não é um simples lembrar [que ocorre espontaneamente] ou recordar [que é 
um trabalho deliberado da consciência], mas revela uma das formas 
fundamentais da nossa existência, que é a relação com o tempo, e, no 
tempo, com aquilo que está invisível, ausente e distante, isto é passado 
(1995 apud GONÇALVES, 1999, p. 15). 

 

Para refazer o caminho da história local embarcamos na ideia de que a memória é o 

“porto de partida” (DELGADO, 2006, p. 45) dos sujeitos individuais e sociais de 
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iniciarem sua longa viagem em busca da construção de suas identidades, pelo 

oceano de suas histórias através de uma dinâmica espontânea ou direcionada. 

Considerando-se a evocação do passado como substrato da memória, 
pode-se deduzir que, em sua relação com a História, a memória constitui-se 
como forma de retenção do tempo, salvando-o do esquecimento e da perda. 
Portanto, História e memória, através de uma inter-relação dinâmica, são 
suportes de identidades individuais e coletivas, que se formam no processar 
diacrônico e sincrônico da vida em sociedade (DELGADO, 2006, p. 45). 

 

A dilatação das fontes de memória histórica é algo muito recente. Neste sentido, 

iremos fazer um breve relato de como vem ocorrendo ao longo do tempo. Le Goff 

nos apresenta que “a memória coletiva e sua forma cientifica, a história, aplicam-se 

a dois tipos de materiais: os monumentos, herança do passado, e os documentos, 

escolha do historiador” (2013, p. 485, grifos do autor). 

O monumento tem como característica o ligar-se ao poder de perpetuação, 
voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à 
memória coletiva) e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima 
são testemunhos escritos (LE GOFF, 2013, p. 486).  

 

Já o termo latino documentum significando “prova” se difunde amplamente no século 

XVII na linguagem legislativa, já no século XIX passa a ter o sentido de testemunho.  

O significado de “papel justificativo”, especialmente no domínio policial, na 
língua italiana, por exemplo, demonstra a origem e a evolução do termo. O 
documento que, para a escola histórica positivista do fim do século XIX e do 
início do século XX, será fundamento do fato histórico, ainda que resulte da 
escolha, de uma decisão do historiador, parece apresentar-se por si mesmo 
como prova histórica (LE GOFF, 2013, p. 486).         

 

Percebe-se nas leituras que a utilização do termo “monumentos” e “documentos” 

foram utilizados paralelamente durante o século XVIII, mas demonstrando nesse 

período que o segundo apresentava-se em plena ascensão enquanto o primeiro em 

declínio. No século XX, com a escola positivista, o termo documento triunfa. “A partir 

de então, todo historiador que trate de História ou do mister de historiador recordará 

que é indispensável o recurso ao documento” (LE GOFF, 2013, p. 489). Georges 

Lefebvre (1874 – 1959) declara: “Não há notícia histórica sem documentos”; e 

precisava: “Pois, se dos fatos históricos não foram registrados documentos, ou 

gravados ou escritos, aqueles fatos perderam-se” (LEFEBVRE apud LE GOFF, 

2013, p. 489). Percebe-se que a concepção do documento como prova do fato 

histórico não se modifica, mas as fontes passam a não se limitar ao texto escrito, 

ampliando para outras formas de registros.  
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Desta forma, o profissional da História, ao dedicar-se à produção de fontes 
orais e ao engajar-se na defesa da preservação documental e do patrimônio 
cultural, investe seu esforço no que podemos denominar de memória 
estimulada ou induzida. Ou seja, mediante esse trabalho retira da memória 
seu caráter espontâneo, transformando-a em fonte para produção de 
conhecimento intelectual (DELGADO, 2006, p. 48) 

 

A memória traz as vozes do passado atualizadas no presente. Essas vozes vêm 

carregadas de sentimentos, lembranças e significados referindo-se a cultura, 

comportamentos e hábitos individuais e coletivos, através do “cruzamento 

importante entre o particular e o global, entre o individual e o coletivo, entre a 

intimidade e a história” (MAIA; ARRUDA apud DELGADO, 2006, p. 46).    

Em decorrência, o ato de relembrar insere-se entre as possibilidades 
múltiplas de registro do passado, elaboração das representações e 
afirmação de identidades construídas na dinâmica da História. Portanto, a 
memória passa a se constituir como fundamento de processos identitárias, 
referindo-se a cultura, comportamentos e hábitos coletivos, uma vez que o 
relembrar individual – especialmente aquele orientado por uma perspectiva 
histórica – relaciona-se à inserção social e também histórica de cada 
depoente (DELGADO, 2006, p. 46).  

 

No início da pesquisa fomos procurar nos órgãos oficiais a existência de registros 

que contassem a história da constituição do bairro. Fomos orientados a acessar o  

site da Prefeitura de Vitória6, pois nesse endereço eletrônico estaria disponível uma 

“versão oficial” de como se deu o processo de ocupação do bairro, sua história 

oficial. Ao acessar o referido endereço tomamos conhecimento que o texto contando 

a história da formação do bairro havia sido elaborado pelos profissionais do Projeto 

Terra7, que atuaram no bairro a partir de 1998, ocasionando uma mudança estrutural 

no local. Este texto foi escrito a partir dos relatos orais dos antigos moradores do 

bairro para a equipe de profissionais do Projeto Terra, registradas na memória.  

Segundo os entrevistados, a ocupação foi determinada pela necessidade de 
moradia, pela carência das famílias e pela abundância da pesca que 
garantia a sobrevivência dos que ali chegavam. [...]. As construções eram 
de madeira. Não havia água nem energia elétrica. Abasteciam-se de água 
de poço da residência do Sr. Clemente e utilizavam lamparinas para suprir a 
falta de energia. O local era desprovido de qualquer recurso de 
infraestrutura e saneamento básico. O Morro Jesus de Nazareth, 
anteriormente teve a denominação de Morro Bento Ferreira por ser 
considerado uma extensão da região de Bento Ferreira e extraoficialmente 
de “Contestado”, cujo nome está relacionado ao assassinato de um fiscal da 

                                                        
6 Link http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/bairros/regiao3/jesusdenazareth.asp 
7 O Projeto TERRA é um conjunto de obras e ações multisetoriais para áreas específicas do 
município de Vitória, visando a urbanização, a regularização fundiária, a preservação ambiental e o 
desenvolvimento comunitário articulados. Disponível em 
http://legado.vitoria.es.gov.br/secretarias/sedec/projterra.htm. Acesso em 28/08/2017.  

http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/bairros/regiao3/jesusdenazareth.asp
http://legado.vitoria.es.gov.br/secretarias/sedec/projterra.htm
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Prefeitura, ocorrido em 1956 num conflito com moradores quando da 
demolição de alguns barracos e expulsão dos ocupantes (VITÓRIA EM 
DADOS, 2017) 

 

Como podemos perceber trata-se de uma história de luta. Não existem “registros 

oficiais” (institucionais) dos fatos, mas esses estão registrados na memória das 

pessoas, numa relação de lembranças e esquecimento, que ao acessá-la permite 

abrir as portas de um passado distante, para tentar entendê-la no e para o presente, 

a História escrita por aqueles que lá estiveram naquele momento.  

 

Segundo Delgado entre a História e a memória o que existe não são oposições, mas 

atribuições diferentes que são complementares entre si. É a necessidade da 

construção das identidades que as aproxima, tornando a relação produtiva. “É na 

busca de reconhecimento das identidades que motiva os homens a debruçarem-se 

sobre o passado em busca dos marcos temporais ou espaciais que se constituem 

nas referências reais das lembranças” (DELGADO, 2006, p. 49).  

 

Ainda segundo Delgado  

a memória contém inúmeras potencialidades que podem em muito 
enriquecer o processo de reconstrução e análise das inúmeras variáveis 
constitutivas da dinâmica da História, [...] uma vez que ambas, 
especialmente quando inter-relacionadas, constituem-se em fundamento, 
em substrato de identificação social de sujeitos históricos (2006, p. 50). 

 

Assim sendo, depois de entrar em contato com as ideias relacionadas a História e a 

memória finalizamos o capítulo do referencial teórico e seguimos para apresentar a 

metodologia da pesquisa. 
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4 A PESQUISA COM AS COMUNIDADES: ESCOLAR E LOCAL 

 

Definimos o objeto de estudo e passamos a conversar com as pessoas da 

comunidade sobre a ideia da pesquisa. As conversas foram se intensificando e 

conseguimos constituir um grupo com pessoas da comunidade, da escola e do 

Instituto Federal do Espírito Santo - IFES. Depois desta etapa inicial seguimos para 

organização e realização das atividades com o grupo dos moradores e dos 

estudantes. São pessoas que fazem parte dos “grupos criadores da vida de todos os 

dias e da história que esta vida múltipla entretece e escreve” (BRANDÃO; BORGES, 

2007, p.59), que conduziram os acontecimentos que deram origem ao site um dos 

frutos deste trabalho.  

 

Antes de seguirmos com o texto gostaríamos de realizar um esclarecimento. Para 

aproximar o leitor da experiência vivenciada ao longo da pesquisa neste capitulo 

optamos por uma descrição do caminho metodológico seguindo para apresentação 

dos locais onde acontece a pesquisa e o detalhamento das atividades realizadas 

nesses espaços. 

 

É provável que cause um certo estranhamento a forma escolhida para organizar 

este trabalho por fugir às formas acadêmicas, sem abrir mão do rigor metodológico e 

do comprometimento, mas entendemos que esta organização proposta oportunizará 

uma proximidade entre o leitor e o vivido durante este refazer da história local, neste 

processo de construção de conhecimento.  

 

O que o homem faz é o que ele cria. O que ele cria são os gestos de 
quando o coração e o conhecimento geram os saberes de sua condição de 
pessoa em busca da construção de sua liberdade. Aquilo que passo a 
passo ele escreve, quando pensa e inscreve, quando age sobre e 
transforma a sua experiência; a experiência cotidiana, dentro e através da 
qual as redes e teias de pessoas, que a assumem como uma criação 
responsável e solidária, constroem e pensam os termos de sua própria 
história. Toda a pesquisa, em qualquer circunstância, com esta vocação e 
qualquer que seja o seu domínio de pensamento, não é mais do que um 
pequeno, efêmero e indispensável momento em tudo isto” (BRANDÃO; 
BORGES, 2007, p.60). 

 

A Escola desde sua instalação em 1992 na comunidade vem tecendo vínculos com 

seu entorno. Vínculos esses, como podemos observar, positivos no cuidado com o 
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espaço físico da Instituição, mas no que diz respeito ao acompanhamento do 

processo de ensino e aprendizagem esses precisam ser melhorados. E é nesse 

sentido, no processo de ensino e aprendizagem, que nos últimos quatro anos vem 

ocorrendo um movimento de aproximação entre a EMEF “Edna de Mattos Siqueira 

Gáudio” e a comunidade local de Jesus de Nazareth. A escola é provocada pelos 

seus resultados finais a rever suas práticas pedagógicas e na comunidade surge o 

desejo de apresentar, para quem não reside no bairro, o lado positivo de seus 

moradores. Desta forma surge uma oportunidade de promover o diálogo entre o 

conhecimento sistematizado e o conhecimento popular, um encontro de 

possibilidades no sentido de suscitar o fortalecendo do senso de pertencimento ao 

local vivido nos estudantes e moradores. Este encontro acontece no momento que 

Escola inicia uma nova organização. A escola passa a se organizar em Ciclo de 

Aprendizagem e em paralelo um grupo de moradores da comunidade procuram a  

instituição escolar para pensar em ações que levem os estudantes a valorizar suas 

histórias, sua cultura e a potencialidade turística do bairro.  Diante do desejo que 

emerge da escola e da comunidade, e cientes da importância de estreitar os laços 

da comunidade escolar com seu entorno, a nossa proposta reforça a compreensão 

de que a educação deve se pautar na apreensão da realidade dos estudantes.  

 

Neste sentido fez-se a escolha da metodologia da pesquisa e da ação pedagógica 

que ora explicitaremos. 

 

4.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Na pesquisa quando relacionamos o objeto do saber ao mundo concreto, as 

situações reais, ao saber socialmente construído estamos trabalhando com as 

práticas sociais que acontecem entre os seres humanos e desses com o ambiente 

natural. 

A pesquisa, vista por um olhar freriano, é uma forma de diálogo, é o diálogo 
entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, diálogo com 
intencionalidades políticas, mediatizado pelo mundo e motivado pelo 
fenômeno de pesquisa, e a práxis – a prática social, a materialidade do 
mundo e a objetividade da vida – é o critério de verdade de toda a pesquisa. 
A práxis dos sujeitos é o critério de verdade do seu agir, porque não é no 
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discurso que se infere o agir do sujeito, não é no discurso que ele se 
constitui, não está no discurso a chave de sua ontologia, mas sim no fazer 
humano, na práxis social, no trabalho, nas mediações com os outros 
homens e com a natureza (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p. 48). 

 

Neste sentido a pesquisa deve dialogar com a realidade objetiva, com o real e não 

com o que aparenta ser, partindo do desejo dos moradores de apresentar seu 

potencial positivo e fazer com que suas crianças e adolescentes se aproximem e 

valorizem a história do local mas sem negar os problemas sociais cotidianamente 

presentes na comunidade. Freire nos diz  

a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 
com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 
pronunciar o mundo, é modificá-lo (2016, p. 134). 

 

A pesquisa deve buscar   

a representação subjetiva de uma práxis, de uma realidade objetiva – como 
ela é, não como ela aparenta ser –, pela crítica transformadora, por meio da 
qual se busca produzir uma consciência transformadora, uma  consciência 
para si, para a libertação, para a emancipação, para a superação das 
relações opressivas (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p. 48). 

 

Entendemos que ao pautar essa ação pedagógica nos princípios freireanos 

reconhecemos a importância e a necessidade de diálogo entre o ambiente escolar e 

seu entorno. Essa ação consciente irá oportunizar uma produção de saberes a partir 

deste encontro. As ações realizadas na pesquisa são práticas sociais conscientes 

“no interior do fenômeno material-social, com vistas a reunir as condições 

adequadas para que o fenômeno venha a se transformar noutro” (CRUZ; 

BIGLIARDI; MINASI, 2014, p. 46). Demostrando assim, que 

o processo dialético no qual o sujeito modifica o mundo à medida que 
consegue compreendê-lo da forma mais aproximada possível [...], e a 
prática social que o modifica produz para além da modificação, produz 
também uma nova compreensão [...] e, a partir desta, a exigência de uma 
nova prática, que irá gerar uma nova modificação, em um movimento 
infinito, em que um estágio qualitativo do fenômeno é consequência de sua 
qualidade imediatamente anterior, e será causa de sua qualidade posterior 
(CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p. 48). 

 

Eis, portanto, que a pesquisa vista por um olhar freireano contém aspectos do 

materialismo dialético.  

Sendo a missão histórica do ser humano transformar a realidade em prol de 
si, e transformar a si próprio no processo, desenvolver a consciência e a 
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linguagem através das mediações sociais decorrentes do trabalho, o ato de 
transformar o mundo e de compreendê-lo no processo de sua 
transformação acaba sendo, necessariamente, um ato social, coletivo, que 
não deve significar ação de um sobre o outro, de um para o outro, mas sim 
de um com o outro – e com todos os outros –, de forma verdadeiramente 
dialógica, sem opressores ou oprimidos (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, 
p. 49). 

 

Realizamos uma pesquisa qualitativa utilizando a metodologia da pesquisa 

participante uma vez que essa se configura num ato dialógico com todos os 

protagonistas da pesquisa: pedagoga, estudantes, professoras e moradores do 

bairro. Destacamos a importância da pesquisa participativa, uma vez que busca 

produzir conhecimento e participação e, em sua finalidade primeira está no 

envolvimento de todos no processo de pesquisa.  

Conhecer a sua própria realidade. Participar da produção deste 
conhecimento e tomar posse dele. Aprender a escrever a sua história de 
classe. Aprender a reescrever a História através da sua história. Ter no 
agente que pesquisa uma espécie de gente que serve. Uma gente aliada, 
armada dos conhecimentos científicos que foram sempre negados ao povo, 
àqueles para quem a pesquisa participante – onde afinal pesquisadores-e-
pesquisados são sujeitos de um mesmo trabalho em comum, ainda que 
com situações e tarefas diferentes – pretende ser um instrumento a mais na 
conquista popular (BRANDÃO, 2006, p. 11). 

 

A pesquisa participante visa a produção coletiva de conhecimento por acreditar que 

o sujeito ao conhecer sua própria realidade e participar da produção de novos 

conhecimentos irá construir História através de sua história.  

 

Diferentes experiências de pesquisa participante se originam dentro de diversas 

unidades de ação social que atuam preferencialmente junto a grupos ou 

comunidades populares. O ponto de origem deve estar situado em uma perspectiva 

da realidade social, tomada como uma totalidade em sua estrutura e em sua 

dinâmica. Ela deve ser pensada como um momento dinâmico de um processo de 

ação social comunitária. O compromisso social, político e ideológico do(a) 

pesquisador(a) é com a comunidade e com as suas causas sociais. Na maior parte 

dos casos, a pesquisa participante é um momento de trabalho de educação popular 

realizado junto com e a serviço das comunidades, dos grupos e dos movimentos 

sociais, em geral, populares. Na pesquisa participante, sempre importa conhecer 

para formar pessoas motivadas a transformarem os cenários sociais de suas 

próprias vidas e destinos. As abordagens de pesquisa participativa aspiram 
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participar de processos mais amplos e contínuos de construção progressiva de um 

saber mais partilhado, mais abrangente e mais sensível às origens do conhecimento 

popular (BRANDÃO; BORGES, 2007). 

 

Entendemos que para além do planejado, o processo de campo poderá nos levar à 

reformulação de algumas ações com possibilidades de novas revelações (MINAYO, 

1992).  

 

4.1.1 A metodologia da ação pedagógica 

 

Na linha do trabalho que estamos desenvolvendo existe um denominador comum 

que é a educação dialética. Para Gadotti tal concepção se manifestou no Brasil no 

"movimento da educação popular, na pesquisa participante [...] e na luta dos 

educadores se organizando como categoria de trabalhadores” (GADOTTI, 1995, p. 

125). 

 

Já que se assume uma concepção de educação dialética, na lógica do método que 

estamos desenvolvendo, o ideal seria que as leis da dialética, lei universal da 

unidade da luta entre contrários; lei da passagem da qualidade à quantidade; lei da 

negação da negação bem como a categoria de totalidade, estivessem presentes na 

análise de todos os nossos dados.  

 

A análise dos dados busca embasar-se no método dialético enquanto análise de 

uma "práxis" (quase uma pesquisa ação) atentos a alguns pontos, ou a algumas 

"regras práticas" da dialética (GODOTTI, 1990, p. 34 - 35), inerentes ao método: 

posicionar-se do lado do proletariado na leitura da realidade, apreender o movimento 

do objeto de pesquisa, estar atentos às contradições que se apresentam no 

processo, não dar por encerrada qualquer análise visto que a dialética é um 

processo infinito. Sabe-se, porém, que a dialética é muito mais do que isto, assim 

nossa análise será apenas um momento inicial da compreensão do real, de nossa 

leitura do mundo. 
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Inicialmente organizamos e envolvemos na pesquisa os estudantes do Ciclo 3 e 4 e 

os moradores do bairro. Mas no decorrer do processo as professoras de Arte, 

Língua Portuguesa e Geografia do turno matutino se interessaram pela pesquisa, 

assim como as professoras do Ciclo 2 do turno vespertino. A aproximação dos 

professores aconteceu nos momentos de planejamento. Momentos de encontro 

entre as professoras e a pedagoga.  

  

Nos momentos com o grupo dos estudantes do Ciclo 3 e 4 organizamos roda de 

conversa, aulas de campo, entrevistas e momentos de planejamento do site. Já as 

atividades com os moradores aconteceram momentos de apresentação do projeto, 

entrevista, formação e validação do produto educacional. Com as professoras de 

Arte, Geografia e Língua Portuguesa foram sugeridas atividades relacionadas as 

histórias e as paisagens ao bairro para serem incluídas nos roteiros de 

aprendizagem do 1º e 2º trimestres. Na disciplina de Arte e Língua Portuguesa foi 

através do gênero textual da história em quadrinhos – Anexo A e na disciplina de 

Geografia por meio da leitura de imagens da paisagem local confrontando o passado 

e o presente.  Com as turmas do Ciclo 2 o tema bairro permeou as atividades do 

terceiro trimestre e foi conduzido pelas professoras regentes. 

 

Para os momentos de encontro com os diversos grupos envolvidos, utilizamos os 

seguintes recursos: a entrevista semiestruturada, pois para Minayo (1999) essa 

técnica se caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a importância da 

linguagem e do significado da fala, e serve como um meio de coleta de informações 

sobre um determinado tema científico. Por meio desta técnica podemos obter dados 

objetivos e subjetivos. Sendo que este segundo se relaciona aos valores, às atitudes 

e às opiniões dos sujeitos entrevistados. A utilização da técnica de entrevista 

semiestruturada irá contribuir para a nossa pesquisa nos momentos de atuação no 

campo, nos encontros com os moradores do bairro. Em paralelo as articulações 

necessárias, utilizamos a filmagem como estratégia de registro da fala dos 

moradores do bairro. Fotografias e filmagens se apresentam também como recursos 

de registro aos quais podemos recorrer. “Esse registro visual amplia o conhecimento 
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do estudo porque nos proporciona documentar momentos ou situações que ilustram 

o cotidiano vivenciado” (CRUZ NETO, 1999. p.63).  

 

Nossa pesquisa buscou aproximar a escola das histórias locais através da escuta 

dos relatos dos seus moradores sobre as histórias do bairro e sobre suas histórias 

pessoais, e em paralelo investigar sobre o conhecimento que os estudantes do 

ensino fundamental têm sobre o bairro onde residem e como as atividades de ensino 

voltadas para esse tema podem contribuir no sentido de aproximá-los para fortalecer 

o senso de pertencimento ao local onde vivem. 

 

Para Barbosa e Gonçalves a História não tem o menor sentido ou utilidade para a 

maior parte dos estudantes brasileiros. “A visão recorrente é a de que se trata de 

uma matéria decorativa, que só exige a memorização de nomes, datas e fatos do 

passado” (SEFFNER; BALDISSERA, 1997, apud BARBOSA; GONÇALVES, 2013, 

p. 2).  

Ao ‘povo’, quase sempre iletrado, foi reservado o papel de observador na 
seleção daqueles fatos e grandes personagens que deveriam ou não ser 
homenageados pela historiografia. Tal situação, como não poderia deixar de 
ser, é constantemente reproduzida na sala de aula. [...]. Não é de se 
estranhar que assim seja, porque há um enorme fosso entre a realidade 
vivenciada pela comunidade e o resgate que é feito da sua memória 
histórica pela historiografia. (BARBOSA; GONÇALVES, 2013, p. 2). 

 

Conhecer os personagens locais e valorizar suas histórias favorece o fortalecimento 

da cultura local e da identidade das pessoas reais. Percebemos isto na fala do Sr. 

Fernando Martins, nascido e criado no Bairro Jesus de Nazareth, que se tornou guia 

turístico e, acerca de cinco anos criou o “Tour no Morro Jesus de Nazareth” com a 

ideia de mostrar as coisas positivas do bairro e valorizar a região.   

Quando chego no alto do morro as pessoas dizem... Nossa... Vitória tem 
isso, nossa... isto é em Vitória... As pessoas que passam no asfalto não 
têm a mínima ideia de como é dentro de uma comunidade como essa aqui, 
como é a visão daqui de cima do morro. Aqui a gente tem atletas, a gente 
tem profissionais, estudantes, tem muita coisa boa, artesanato, pão caseiro, 
chup-chup, tudo que uma comunidade como essa pode oferecer de bom, 
assim como qualquer outro lugar tem os seus defeitos... então prá mim é 
um privilégio... é rico prá mim... além das pessoas estarem trazendo 
conhecimento eu estou levando para elas conhecimento (TV AMBIENTAL, 
2017) 
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Estamos propondo a criação de um site para apresentar a vida do Bairro Jesus de 

Nazareth: sua história, sua gente, suas belezas naturais, seu potencial turístico e 

comercial. Esse será o nosso produto educacional. O site é um recurso da mídia 

virtual que oportunizará a apresentação da comunidade de modo educacional em 

práticas docentes e a todos que desejarem, além de poder levar o turista do mundo 

virtual a visita-lo no mundo real.  

 

4.1.1.1 A ação pedagógica através da ação dialógica de Paulo Freire  

 

Freire em sua obra nos convida a refletir sobre a organização da ação pedagógica. 

Para esse autor antes da ação pedagógica o educador-educando se inquieta 

procurando formas de como irá organizar o conteúdo do seu diálogo para então 

organizar o conteúdo programático da sua ação. 

Daí que, para esta concepção como prática de liberdade, a sua 
dialogicidade comece, não quando o educador-educando se encontra com 
os educandos-educadores em uma situação pedagógica, mas antes, 
quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes. Esta 
inquietação em torno do conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do 
conteúdo programático da educação (FREIRE, 2016, p. 142).  

 

Para iniciar os trabalhos com os estudantes nos perguntamos como fazer este 

caminho e algumas dúvidas surgiram, mas mesmo assim tivemos que definir 

algumas ações, e assim fizemos. Definimos então que a participação dos estudantes 

na pesquisa seria por adesão individual, e que a pesquisa não estaria vinculada 

diretamente a uma disciplina. Fizemos esta escolha pelo fato de atuarmos na escola 

como pedagoga. Definimos que a pesquisa iria acontecer no formato de oficina em 

paralelo as atividades cotidianas dos estudantes. Corremos o risco de não haver 

nenhuma adesão por parte desses pelo fato de não estar diretamente vinculado a 

uma disciplina, mas mesmo assim seguimos com a proposta de refazer a história 

local do bairro convidando os estudantes do ciclo 3 e 4. Apresentamos a proposta na 

sala de aula para todos estudantes e as possíveis ações que pretendíamos realizar, 

e combinamos que quem desejasse participar do projeto deveria nos procurar para 

fazer a inscrição no dia seguinte. E aí se abateu sobre nós uma inquietação que nos 

acompanhou até o momento que os estudantes passaram a nos procurar com o 

desejo de participar da pesquisa. Este foi o nosso primeiro desafio. Será que refazer 
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o caminho das histórias locais iria despertar interesse nos estudantes? Será que 

teríamos estudantes interessados em participar da pesquisa?  

 

No dia seguinte, após realizar o convite, fomos procurados por dezessete 

estudantes. Esta procura nos levou a fazer a seguinte leitura: as histórias locais 

despertavam interesse naquele grupo de estudantes. Então diante do desejo dos 

estudantes e do desejo dos moradores do bairro, que haviam se manifestado em 

momentos informais anteriores, surgiu a possibilidade de encontro entre esses dois 

grupos, por meio de ações que promovessem a valorização da história e a cultura 

comunidade local, contribuindo assim, para o fortalecendo do sentimento de 

pertencimento ao local vivido.  

 

Neste sentido Freire em sua obra nos apresenta três momentos claros da 

aprendizagem que organizam a ação dialógica pedagógica. O primeiro momento, a 

investigação, é onde o professor se inteira daquilo que o estudante conhece, não 

apenas para poder avançar no ensino do conteúdo, mas principalmente para trazer 

a cultura do educando para dentro da sala de aula. Na tematização, o segundo 

momento, são exploradas as questões relativas aos temas em discussão - o que 

permite que o estudante construa o caminho do senso comum para uma visão crítica 

da realidade. Finalmente o momento de problematização na qual o conteúdo em 

questão dialoga com o contexto vivido e assim passa a fazer sentido, o que deve 

sugerir ações para superar impasses. Para Paulo Freire este momento serve ao 

objetivo final do ensino, que é a conscientização do estudante.  

 

Trazendo para a pesquisa entendemos que o momento da investigação aconteceu 

no 1º, 2º e 3º encontro que tivemos com o grupo de estudante. Nesses momentos 

procuramos nos aproximar do conhecimento que tinham e do conhecimento de seus 

familiares sobre as histórias do bairro. Já os momentos da tematização foram 

vivenciados do 4º ao 15º encontro refletindo sobre a história da cidade de Vitória 

para chegar até a história do bairro Jesus de Nazareth. Realizamos o levantamento 

das histórias do bairro por meio das entrevistas com os moradores. Fomos 

indagando ao longo do processo os estudantes sobre as atividades realizadas e os 

mesmos foram demonstrando interesse em conhecer a história do bairro. O 



75 

 

 

 

momento da problematização aconteceu em paralelo a tematização. As entrevistas 

com os convidados trouxeram cenários e contextos não imaginados pelos 

estudantes e por nós. Ao caminharem pelo bairro para identificar os locais das obras 

de saneamento realizadas a partir de 1998, tivemos a oportunidade de observar a 

mudança do cenário geográfico ao longo dos anos, de como os moradores vem 

interferindo no ambiente natural e o que isto vem impactando no meio ambiente 

(lixo, saneamento básico e as condições das moradias). Com relação as entrevistas 

os estudantes eram previamente informados sobre quem seria o convidado a ser 

entrevistado, e antes da chegada dos mesmos perguntamos para o grupo se eles 

conheciam e depois compartilhamos com eles porque fizemos o convite. Com 

relação a escolha dos entrevistados consultamos o grupo dos representantes da 

comunidade para nos orientar, e então partimos para realizar o convite pessoal, e ao 

serem consultados demonstraram empolgação e o desejo de participar. Mas, no 

momento do agendamento para as entrevistas, tivemos que rever os convites e 

buscar por novos convidados. Partimos para uma nova forma de abordagem, ao 

longo da caminhada as pessoas que passaram a se envolver no processo foram  

convidadas e participarem das entrevistas. 

 

No decorrer das entrevistas percebemos que a história local, nosso objeto de 

pesquisa, não era a história do local físico, datas e fatos, mas a história das pessoas 

que viveram e que vivem no bairro. Nas entrevistas os convidados iam falando do 

local físico, mas principalmente relatavam as suas experiências vividas com emoção 

e transparecendo uma satisfação por serem ouvidos.   

 

Na sequência apresentamos os locais da pesquisa, a escola e a comunidade, onde 

também iremos apresentar as vivências dos encontros e fotos que registraram 

alguns destes momentos.   

 

4.2. LOCAL DA PESQUISA   

 

Esta pesquisa aconteceu na EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio – Anexo B e no 

bairro Jesus de Nazareth do município de Vitória no Espírito Santo. Além de 
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apresentar os locais trazemos também o cronograma de organização dos encontros 

com os estudantes e os moradores do bairro e o relato de cada um dos encontros.  

 

4.2.1 Escola  

 

A EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio atende crianças e adolescentes oriundos, 

em sua maioria, do bairro Jesus de Nazareth como apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Distribuição de estudantes segundo o bairro de residência. 

BAIRRO QUANTIDADE 

Bela Vista  1 

Bento Ferreira  5 

Centro 1 

Consolação 2 

Enseada do Suá  5 

Fradinhos  1 

Grande Vitória 6 

Ilha de Santa Maria  9 

Itararé 2 

Jardim Camburi 1 

Jesus de Nazareth 523 

Maria Ortiz 2 

Monte Belo 1 

Praia do Canto 1 

Praia do Suá 45 

Santo Antônio  3 

Santos Dumont  1 

Tabuazeiro  1 

Cariacica 5 

Serra 2 

Vila Velha 3 

Total Geral 622 

 
Fonte: SGE - Sistema Gestão de Escolar. EMEF EMSG/SEME/PMV (12/2017)  

 

Os contextos familiares dos estudantes apresentam características diversas como 

podemos observas nas tabelas 2, 3, 4 e 5.  
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Tabela 2 - Distribuição da renda familiar. 

Até R$ 

260,00 

De R$ 

261,00  

a R$ 

780,00 

De R$ 

781,00  

a R$ 

1.300,00 

De R$ 

1.301,00 

a R$ 

1.820,00 

De R$ 

1.821,00 

a R$ 

2.600,00 

De R$ 

2.601,00 

a R$ 

3.900,00 

De R$  

3.901,00 

a  R$ 

5.200,00 

De R$  

5.201,00 

a R$ 

6.500,00 

De R$ 

6.501,00 

a R$ 

7.800,00 

Acima 

de R$  

7.801,00 

 

34 120 243 83 61 23 1 0 0 1 

6,01% 21,20% 42,93% 14,66% 10,78% 4,06% 0,18% 0,00% 0,00% 0,18% 

 

Fonte: SGE - Sistema Gestão de Escolar. EMEF EMSG/SEME/PMV (12/2017)  
 

Tabela 3 – Número de pessoas que contribuem com a renda familiar. 

01 pessoa 02 pessoas 03 pessoas 04 pessoas 05 pessoas Acima de 05 pessoas 

372 175 18 0 1 0 

65.72% 30.92% 3.18% 0.00% 0.18% 0.00% 

 
Fonte: SGE - Sistema Gestão de Escolar. EMEF EMSG/SEME/PMV (12/2017)  

 

Tabela 4 – Número de pessoas que moram na casa e dependem da renda familiar. 

01 a 02 pessoas 03 a 05 pessoas 06 a 08 pessoas 09 a 10 pessoas Acima de 10 pessoas 

39 428 85 13 0 

6.90% 75.75% 15.04% 2.30% 0.00% 

 
Fonte: SGE - Sistema Gestão de Escolar. EMEF EMSG/SEME/PMV (12/2017)  
 

 

Tabela 5 – Número de pessoas que moram na casa e dependem da renda familiar. 

Não sabe 
ler/escrever 

Fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo 

Ensino 
Médio 

completo 

Superior 
completo 

Especialização Mestrado Doutorado 

1 240 101 202 18 0 3 0 

0.18% 42.48% 17.88% 35.75% 3.19% 0.00% 0.53% 0.00% 

 
Fonte: SGE - Sistema Gestão de Escolar. EMEF EMSG/SEME/PMV (12/2017)  

 
 

Ao observar esses dados podemos observar que a grande maioria dos familiares 

não chegou a finalizar sequer o ensino fundamental e essa situação impacta 

diretamente no acesso ao mercado de trabalho e na remuneração salarial. Para 

além dos dados apresentado nas tabelas nas nossas atividades cotidianas na escola 
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percebemos casos de negação dos direitos básicos (alimentação, moradia, cuidado 

e acompanhamento escolar) contribuindo para a situação de vulnerabilidade social. 

 

Para compreender este cenário tivemos que desconstruir conceitos cristalizados, 

partir em buscar de novos caminhos, novas formas de escutar, olhar e sentir. Este 

movimento viabilizou aproximações e novas possiblidades.  

Distanciando-se de seu mundo vivido, problematizando-o, “descodificando-
o” criticamente, no mesmo movimento da consciência o homem se 
redescobre como sujeito instaurador desse mundo de sua experiência. 
Testemunhando objetivamente sua história, mesmo a consciência ingênua 
acaba por desertar criticamente, para identificar-se como personagem que 
ignorava e é chamada a assumir seu papel (FREIRE, 2016, p. 42). 

 

Entender a dinâmica dos atores presentes neste cenário e nos entender, se pôs 

como um desafio. Corpos constituídos de sentimentos, medos, desejos, sonhos e 

frustações, as dores físicas e da alma. É um estado de atenção constante para 

decifrar o texto dito, mas lembrando que o dito pode não ser o que aparenta, e o não 

dito é o que importa. Tocamos e somos tocados o tempo todo, uma comunicação 

das consciências individuais, que se realizam com base na reciprocidade, “a 

intersubjetividade em que as consciências se enfrentam, dialetizam-se, promovem-

se, é a tessitura última do processo histórico de humanização” (FREIRE, 2016, p. 

45).  

 

Dia após dia o ambiente escolar provoca e é provocado, e nesta tensão diária, a 

Escola desde sua origem em 1992, vem vivenciando vários fazeres com o desejo de 

que os processos de ensino e aprendizagem aconteçam para todos os estudantes 

que passam por suas salas.  

 

Em 2009, na gestão de Izabel Cristina a 3ª diretora da escola, a equipe pedagógica 

decidiu tecer uma rede com os equipamentos de saúde e atenção social do 

município de Vitória/ES. Essa decisão acontece a partir do momento que se entende 

que o papel da escola na atualidade está para além do ensino e da aprendizagem. O 

ensino e a aprendizagem é o que se deseja, mas existem uma diversidade de 

situações postas pelas demandas sociais que interferem de maneira significativa 

nesses processos. 
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A aprendizagem escolar tem que ver com as dificuldades que eles 
enfrentam em casa, com as possibilidades de que dispõem para comer, 
para vestir, para dormir, para brincar, com as facilidades ou com os 
obstáculos à experiência intelectual. Tem que ver com sua saúde, com seu 
equilíbrio emocional (FREIRE, 2003, p. 125). 

 

Para então aproximar e conhecer o funcionamento das dinâmicas familiares 

vivenciadas pelos estudantes cria-se um espaço de diálogo, reflexão e ação sobre 

as situações que emergem no chão da escola, advindas da negação de direitos por 

parte de alguns familiares das crianças e adolescentes. Este espaço que se 

institucionalizou a partir de agosto de 2009, vem promovendo mensalmente as 

reuniões na Escola e passou a ser conhecido no município de Vitória por Rede de 

ArticulAção Psico-Educativa-Social de Jesus de Nazareth – RAAPES, uma rede 

deliberativa que articula ações entre a EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio, 

Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth, Centro de Referência da Assistência 

Social - CRAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, 

Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPSI, Conselho Tutelar entre outros. No  

Anexo C trazemos uma carta do Ministério Público do Espírito Santo reiterando o 

importante exemplo de articulação, territorialização, intersetorialização e poder local 

que representa a RAAPES. Este movimento desencadeia sistematicamente os 

primeiros passos para a articulação intersetorial entre as políticas sociais a fim de 

fortalecer as práticas individuais mediante a articulação de ações em favor da 

promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, da garantia de uma 

educação de qualidade, bem como da reparação das violações presentes na 

realidade social da comunidade em questão. Trabalhar em rede significa ir além da 

simples adesão, pois há necessidade de se romper com os velhos paradigmas, em 

que as práticas se construíram historicamente pautadas na segmentação, na 

fragmentação e na focalização, e olhar para a realidade, considerando os novos 

desafios colocados pela dimensão do cotidiano, que se apresenta sob múltiplas 

formatações, exigindo enfrentamento de forma integrada e articulada (SANTIAGO, 

2011).  

  

Mas mesmo fazendo esse movimento a escola percebe que precisa rever sua 

organização e metodologias. Sendo assim, a partir de 2014 um outro movimento 

acontece na Escola, agora na gestão de Maria Aparecida Rodrigues Campos a 4ª 
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diretora. Inicia um movimento interno de busca por novas formas e fazeres 

pedagógicos que levem a novas possibilidades dentro do processo do ensino e da 

aprendizagem. É uma proposta para dar vida aos currículos pré-estabelecidos, que 

promova o diálogo entre o conhecimento sistematizado e o mundo imediato do 

estudante, isto é, o local onde vivem, criam, produzem e sonham. Acreditando que 

esse diálogo contextualizado é possível, que pode provocar reflexões que irão incidir 

nas ações com os estudantes a curto, médio e longo prazo. Este é um projeto de 

investimento permeado por muitos desafios. Investimento na formação dos 

profissionais da escola e nos estudantes ao longo dos nove anos do ensino 

fundamental, que tem a pretensão de contribuir para a constituição de um adulto que 

seja capaz de refletir sobre sua realidade, com condições de agir sobre ela, 

comprometendo-se assim em interferir nos processos da organização da sociedade.  

 

Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, 
receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar 
coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber de pura 
experiência feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne 
instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua 
própria história (FREIRE, 1991, p. 16). 

 

A autonomia, a cooperação e a solidariedade são os princípios definidos pela escola 

como norteadores para organizar suas ações no seu espaço. Esses princípios têm 

por objetivo o fortalecimento da relação escola e comunidade, onde a escola seja 

um espaço de diálogo e reflexões comprometida com o conhecimento e a formação 

dos estudantes. 

 

Figura 2 - Símbolo que marca a nova organização da EMEF Edna de Mattos 
Siqueira Gáudio 
 

 

Fonte: Elaborado pela EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio (2017) 
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Esta nova proposta que efetivamente foi implementada a partir de 2015, que já 

realizamos esclarecimentos neste texto no item “Uma experiência que preconiza 

uma escola democrática no município de Vitória”, é ousada e com muitos desafios. 

Ousada porque está sendo escrita a partir da própria experiência, com acertos e 

erros, idas e vindas; e de muitos desafios porque impacta nas formas de ser e estar 

de todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar. É um processo de 

desconstrução e construção coletiva e cotidiana.  

 

4.2.1.1 Os estudantes e atividades realizadas na escola 

 

O primeiro momento com estudantes que nos procuraram para participar da 

pesquisa foi informal. Nesta oportunidade explicamos que iríamos nos encontrar 

semanalmente no turno matutino, sendo uma hora por semana e que possivelmente 

teríamos encontros no contra turno e aos sábados.  

 

No primeiro encontro estiveram presentes quatorze estudantes, na oportunidade 

esclarecemos que se ao longo das atividades por algum motivo desejassem desistir 

não haveria problemas. A partir do terceiro encontro alguns estudantes foram 

solicitando ao longo das atividades não participarem mais. Ao indagarmos os 

motivos que estavam deixando o grupo eles apresentaram as seguintes 

justificativas: que haviam arrumado estágio a tarde e não poderiam participar dos 

encontros no contra turno, outros apenas queriam participar das atividades na 

escola não demonstrando interesse para as aulas de campo e os demais apenas 

disseram que não queriam mais participar. 

 

Mesmo com as desistências seguimos realizando o trabalho com um grupo de oito 

estudantes, sendo distribuídos: seis estudantes do Ciclo 3 e dois estudantes do 

Ciclo 4. No Anexo D apresentamos o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) solicitado pela CEP 

que concedeu parecer favorável a realização da pesquisa – Anexo E.   

 

A periodicidade e os horários dos encontros foram sofrendo alterações conforme a 

pesquisa caminhava. A Prefeitura Municipal de Vitória não concedeu a liberação 
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para que pudéssemos realizar o mestrado, mas conseguimos reorganizar nosso 

horário de trabalho para que pudéssemos realizar nossa pesquisa. Desta forma 

tivemos que adequar as nossas atividades profissionais cotidianas como pedagoga 

no turno matutino com as atividades da pesquisa, assim como a disponibilidade de 

horário dos estudantes.  

 

Os encontros com os estudantes foram organizados conforme o cronograma 

apresentado na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Organização das atividades com os estudantes  
 

Identificação das 
atividades  

Descrição das atividades  Responsável pela 
realização 

Data da 
realização 

 
1º encontro 

Apresentação da proposta da 
pesquisa sobre o resgate das 
histórias do bairro 

Izabella Costa 
Santiago 

 
06/04/2017 

 

 
2º encontro 

Levantamento do 
conhecimento prévio que os 
estudantes têm sobre o 
bairro, e solicitação para que 
realizassem uma pesquisa 
com os familiares. Escolha do 
nome do projeto pelos 
estudantes.  

Izabella Costa 
Santiago 

 
13/04/2017 

 
3º encontro 

Apresentação pelos 
estudantes da conversa  feita 
com os familiares sobre as 
histórias do bairro. 

Izabella Costa 
Santiago 

 
04/05/2017 

 
 
 

 
4º encontro 

Apresentar a história da 
cidade de Vitória para chegar 
na história do bairro Jesus de 
Nazareth 

Izabella Costa 
Santiago 

 
18/05/2017 

 
5º encontro 

 

Entrevista com a 1º diretora 
da EMEF Edna de Mattos 
Siqueira Gáudio, a Sr. ª  
Maria Eliza Ferreira da Costa. 
 

Izabella Costa 
Santiago 

 
09/06/2017 

 
6º encontro 

 

Apresentação da pesquisa 
em curso no PPGEH: 
“Educação na cidade: o 
processo de modernização da 
cidade de Vitória”.  

Izabella Costa 
Santiago e Patricia  

 
13/06/2017 

 
7º encontro 

 

1ª aula de campo, 
continuação do encontro 
anterior. Visita ao centro de 
Vitória  para ver in loco os 
espaços que foram aterrados 
ao longo de décadas 
transformando a paisagem da 
cidade.   

 
Izabella Costa 
Santiago e Patricia  

 
20/06/2017 

 Avaliação da 1ª aula de Izabella Costa  
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8º encontro 
 

campo, a caminhada do 
centro de Vitória até o bairro 
Jesus de Nazareth. E 
apresentação da proposta da 
2º aula de campo, uma 
caminha pelo bairro 
conduzida pelo morador e 
guia Fernando Martins 
Ribeiro.   

Santiago e Fernando 
Martins Ribeiro 

05/07/2017 

 
9º encontro 

 

2º aula de campo, 
conhecendo os pontos e 
histórias do bairro Jesus de 
Nazareth. 

Izabella Costa 
Santiago e Fernando 
Martins Ribeiro 

 
18/07/2017 

 
10º encontro 

 

Entrevista com o Sr. Carlito, 
morador do bairro e ex-
presidente da Associação de 
Moradores.  

Izabella Costa 
Santiago 

 
04/08/2017 

 
11º encontro 

 

Entrevista com a Srª Leninha, 
moradora do bairro e ex-
presidente da Associação de 
Moradores. Apresentação da 
proposta de definir a 
logomarca e o slogan do 
Projeto “História e Memória”.  

Izabella Costa 
Santiago 

 
11/08/2017 

 
12º encontro 

 

Apresentação da proposta do 
trabalho das professoras do 
Ciclo 2 sobre o bairro.  
Elaboração do desenho da 
logo marca e definição do 
slogan do site.  
3ª aula de campo - 
caminhada pelo bairro para 
identificar e fotografar locais 
do bairro.  

Izabella Costa 
Santiago 

 
18/08/2017 

 
13º encontro 

Entrevista com o guia 
Fernando Martins Ribeiro. 
Primeira apresentação do 
produto educacional o site 
para os estudantes para suas 
considerações. 

Izabella Costa 
Santiago 

 
15/09/17 

 
14º encontro 

Encerramento e avaliação 
das atividades com o grupo 
de estudante. 

Izabella Costa 
Santiago 

 
30/11/17 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

 

Depois de apresentar acima com a organização das atividades seguimos para o 

detalhamento das ações realizadas com o grupo.  

 

 1º encontro no dia 06/04/2017, 10h30 às 11h30: apresentamos a proposta da 

pesquisa sobre o resgate das histórias do bairro, e sobre a proposta de que eles 

iriam participar dos momentos da elaboração e realização das entrevistas, assim 

como a montagem do site o produto educacional.  
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Figura 3 -  Grupo de estudantes que participaram da pesquisa com a pesquisadora 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 2º encontro no dia 13/04/2017, 10h30 às 11h30: indagamos sobre o que eles 

teriam curiosidade de conhecer sobre as histórias do bairro. Um dos estudantes 

relatou que no ano passado, em 2015, ele esteve conversando com o seu avô, 

para saber sobre as histórias do bairro no momento que ele através da escola 

participou da olimpíada da língua portuguesa. Os outros estudantes, 

verbalizaram que acharam interessante, mas não tinham pensado o que 

desejavam conhecer. Sendo assim, orientamos para que conversassem com os 

familiares e vizinhos, e registrassem em uma folha para trazer para o próximo 

encontro alguma história ou curiosidade sobre o bairro. A escolha do nome do 

projeto foi feita pelos estudantes ficando definido “História e Memória de Jesus 

de Nazareth”. 

 

 3º encontro no dia 04/05/2017, 10h30 às 11h30: iniciamos perguntando sobre a 

tarefa de conversar com os familiares sobre algumas histórias ou curiosidades do 

bairro acertada no encontro anterior. Alguns relatam que conversaram com as 

famílias, mas não registraram nada, e os outros disseram que haviam esquecido. 

Não nos pareceu um descompromisso, mas uma dificuldade de criar uma 

situação com os familiares para conversar sobre o assunto. Percebemos neste 

momento que teríamos que rever como abordar o tema com os estudantes, e 

que o grupo dos representantes da comunidade seriam muito importante neste 

processo de busca pelas histórias do bairro   

 

 4º encontro no dia 18/05/2017, 10h30 às 11h30: realizamos uma apresentação 

trazendo imagens de Vitória (ontem e hoje) para despertar no grupo o interesse 
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em conhecer como era o município na década 50, período que os primeiros 

moradores chegaram ao Morro de Bento Ferreira, atual morro Jesus de 

Nazareth. E também apresentamos o nome das escadarias, ruas e becos do 

bairro para refletir sobre como é escolhido o nome que esses espaços recebem.  

 
 Figura 4 - Apresentação trazendo imagens de Vitória (ontem e hoje) 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 5º encontro no dia 09/06/2017, 10h00 às 11h30: realizamos a entrevista com a 1º 

diretora da EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio, a Sr. ª  Maria Eliza Ferreira 

da Costa. Neste encontro ela relatou as histórias vividas na instalação da nova 

escola no bairro. Do seu desejo de ser diretora e convite para tal. Dos primeiros 

meses da escola no prédio do Instituto Braile e depois na transferência da escola 

para o prédio novo oficial. Da recepção da escola pela comunidade. As histórias 

vividas com os estudantes. Do seu sentimento em relação a escola.  

 
 

Figura 5 - Entrevista com o Srª Maria Elisa Ferreira da Costa   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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 6º encontro no dia 13/06/2017, 09h30 às 11h00: convidamos a colega do 

mestrado está realizando a pesquisa com o tema: “Educação na cidade: o 

processo de modernização da cidade de Vitória”. Neste encontro as reflexões 

foram no sentido de pensar porque levou quatrocentos anos, desde a fundação 

da cidade de Vitória, para que os primeiros moradores do bairro de Jesus de 

Nazareth, povoassem essa região, sendo que a distância entre o centro da 

cidade e o bairro é de apenas 4,2 km quilômetros. O encontro foi interessante 

porque foi apresentado para o grupo como o processo de urbanização mediante 

os aterros ampliou os espaços para a construção das moradias no município de 

Vitória. 

 

Figura 6 - Aula com a mestranda do PPGEH Patrícia Guimarães Pinto 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 7º encontro no dia 20/06/2017, 09h00 às 12h00: continuação do encontro 

anterior. Neste encontro aconteceu a primeira aula de campo. Fomos visitar o 

centro da cidade para ver in loco os espaços que foram tomados do mar pelo 

aterro ao longo de décadas transformando a paisagem da cidade de Vitória. 

Caminhamos os 4,2 km que separam o Palácio Anchieta, um dos monumentos 

da cidade que marcam o local que a cidade iniciou, do Bairro Jesus de Nazareth. 

No caminho fomos analisando as fachadas dos edifícios que retratam as épocas 

em que foram construídos, como a cidade avançou sobre o mar, para tal 

utilizamos mapas antigos para ilustrar e relacionar passado e o presente.    
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Figura 7 – Momentos diversos da 1ª Aula de Campo “Vitória e o aterro do Novo 
Arrabalde” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 8º encontro no dia 05/07/2017, 10h30 às 11h30: a pesquisadora sugeriu para o 

grupo realizar uma caminhada pelo bairro fazendo o roteiro proposto pelo guia 

Fernando Martins Ribeiro. O guia é morador do bairro, e elaborou um produto 

denominado “Tour no Morro”. Este produto tem por objetivo divulgar e apresentar 

as belezas e a história do bairro para pessoas interessadas em conhecer o bairro 

Jesus de Nazareth. Esta atividade seria a 2ª aula de campo realizada com o 

grupo. O objetivo desta atividade foi de conhecer as histórias que o guia 

Fernando relatou durante o trajeto da caminhada, e conversar com os moradores 

do bairro para verificar se, os mesmos têm interesse de apresentar seus serviços 

e produtos na página virtual que será o produto educacional ao final da pesquisa. 

Neste encontro os estudantes sugeriram criar um grupo no WhatsApp para que 

pudéssemos nos comunicar. Incluímos somente quatro estudantes, por que os 

demais não possuem telefone celular, além de nosso e do orientador da 

pesquisa.   

 

 9º encontro no dia 18/07/2017, 09h00 às 12h30: aconteceu a 2º aula de campo. 

Inicialmente seriam apenas o guia Fernando e nosso grupo de pesquisa. Uma 

semana antes da atividade Fernando ligou e nos perguntou se teria algum 

problema que outras pessoas se juntassem ao grupo. Essas pessoas seriam: 

uma equipe de reportagem da TV Ambiental local composta pela repórter e o 

Jesus de  

Nazareth 
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cinegrafista, uma blogueira capixaba que reside na Inglaterra e uma poetiza do 

município de Cariacica. Percebemos que o contato com essas pessoas seria 

positivo para os estudantes, pois teriam a oportunidade de conhecer pessoas 

diferentes e suas respectivas experiências profissionais que irão auxiliar na 

elaboração do produto educacional.  

 
Figura 8 - Momentos diversos da 2º Aula de Campo “Tour no Morro” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 10º encontro no dia 04/08/2017, das 13h00 às 15h00: Para este encontro 

convidamos o morador Carlito Carvalho de Souza para realizar a entrevista.  

 

 

 

Figura 9 - Entrevista com o Sr. Carlito Carvalho de Souza 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Antes da chegada do nosso convidado apresentamos para o grupo as fotos da 

nossa 1º aula de campo, depois apresentamos a reportagem que a TV 

Ambiental fez sobre o bairro que foi no momento da nossa 2ª aula de campo. 

Durante apresentação das fotos e da reportagem indagamos sobre cada uma 

das experiências o que haviam aprendido em cada um dos momentos. 

Perguntamos também se estão relatando para as suas famílias sobre as 

experiências que tem vivenciado e eles relataram que sim e as famílias tem 

achado interessante a participação deles nas atividades. Perguntamos se o que 

acharam das aulas de campo. Relataram que foram boas porque eles 

vivenciaram na realidade o que já havia sido conversado anteriormente. 

Relataram que a ideia que tinham do bairro está mudando depois das atividades 

que estamos realizando. Apresentamos para o grupo alguns sites existentes de 

turismo, inclusive o site da blogueira capixaba que mora em Londres e que 

estava no grupo quando fizemos essa aula de campo, para que tivessem uma 

ideia de como poderíamos organizar o nosso site. Além de visitar os sites, 

também apresentamos o resultado da pesquisa de Souza (2015) um e-book que 

foi o resultado da pesquisa e estudos dos estudantes do Ensino Médio sobre o 

bairro Cruz das Armas em João Pessoa/PB. Nesta oportunidade refletimos 

sobre os motivos que nos levaram a visitar a história da cidade de Vitória, para 

então seguir e pesquisar sobre Jesus de Nazareth, para entender como se deu a 

formação do bairro. Aproveitando esse momento rico seguimos para realizar o 

esboço de como iriamos organizar o site apresentando o bairro. Diante do vivido 

até o momento, eles estavam muito motivados e sugeriram algumas opções 

para compor o site: mostrar os locais do bairro (castanheira, casa branca, as 

torres, o ponto final; terreirão, Vila Baiana); as histórias do bairro, sendo a oficial 

e a dos moradores; os serviços oferecidos no bairro (pão caseiro, chup-chup, 

cabelereira, padaria, restaurantes); as fotos do bairro do antes e depois que o 

Sr. Carlito mostrou; e apresentar como o projeto surgiu. Este momento 

aconteceu enquanto aguardávamos a chegada de nosso convidado para ser 

entrevistado.  

 

 11º encontro no dia 11/08/2017, das 13h00 às 15h00: Para este encontro 

convidamos a moradora Maria Helena Pereira do Nascimento, conhecida no 
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bairro como Leninha, para realizar mais uma entrevista. Enquanto aguardávamos 

a chegada da nossa convidada, conversamos um pouco sobre a realização do 

site e da necessidade de se elaborar uma frase slogan assim como uma logo 

marca. Para auxiliar na elaboração do slogan e do desenho da logo marca, 

conversamos um pouco sobre as atividades que foram realizadas até o momento 

neste nosso trabalho. Para realizar esta dinâmica nos apresentamos como sendo 

uma pessoa que não sabia sobre o projeto e que gostaria de saber mais. Sendo 

assim, iniciamos nossa conversa falando que alguém havia falado sobre o 

projeto que eles estavam participando e que havíamos ficado curiosos para 

saber sobre o trabalho. Então perguntamos para eles sobre o que era este 

projeto, que tipo de atividades eles estavam realizando e o que eles haviam 

aprendido. Foi um momento bastantes descontraído. Inicialmente acharam graça 

por passarmos por um personagem que desconhecia tudo, mas depois passaram 

a fazer seus relatos. Todos relataram as aulas de campo com detalhes. 

Demonstram que foi interessante e divertido, e que conheceram coisas 

diferentes. Relatam que não vão esquecer sobre os aterros na orla da cidade. O 

grupo gostou do contato com a equipe da TV ambiental, com a blogueira e com o 

turista americano e os que deram as entrevistas para a TV Ambiental relataram 

que ficaram famosos. Falaram sobre as histórias do bairro e sobre as histórias 

pessoais dos entrevistados que os emocionaram. Disseram também que 

conhecer a história do bairro estava sendo bom. Depois deste momento voltamos 

ao assunto da logo marca e do slogan. Eles se lembraram que a professora de 

Inglês estava fazendo um trabalho relacionado a slogan dos produtos. Acertamos 

que cada um iria elaborar um desenho, assim como pensar em um slogan para o 

site, e que no próximo encontro iriamos definir a logo marca e o slogan do site. 

Depois apresentamos para os estudantes algumas fotos do bairro da época que 

a prefeitura passou a realizar algumas melhorias no bairro com relação ao 

saneamento básico. Tentamos identificar os locais que foram registrados, e no 

próximo encontro iríamos caminhar pelo bairro para localizar e fotografar como 

esses lugares se encontram atualmente. Por volta das 14h30 nossa convidada 

chegou para a entrevista.  
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Figura 10a - Entrevista com a Srª Maria Helena Pereira do Nascimento – Leninha 
 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Figura 10b - Identificação com a Srª Maria Helena Pereira do Nascimento das fotos 
dos locais do bairro que no final da década de 90 sofreram melhorias.  
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 12º encontro no dia 18/08/2017, das 13h00 às 15h00: Neste encontro 

compartilhamos com o grupo o trabalho que as professoras do Ciclo 2, do turno 

vespertino estavam realizando sobre o bairro. Falamos sobre a possibilidade de 

estarem presentes na próxima segunda-feira, dia que iríamos realizar o encontro 

com os estudantes. Indagaram porque estávamos convidando para participar, 

então esclarecemos que como já estamos trabalhando juntos sobre o tema 

desde março eles poderiam falar para os estudantes das experiências que 

estavam vivenciando na pesquisa. Ficaram de ver com as famílias a 

possibilidade de participar deste momento porque iria acontecer no contra turno 

deles. Além desse momento também compartilhamos que esse grupo de 

estudantes do Ciclo 2 iria fazer o “Tour no Morro” com o Fernando, assim como 

eles fizeram, e que seria interessante que em um dos dias o nosso grupo de 

pesquisa os acompanhasse, para quem sabe eles pudessem auxiliar o Fernando 
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no percurso. Seguimos para verificar se eles haviam realizado a tarefa solicitada 

no encontro anterior de elaborar o desenho da logomarca do site. Nenhum deles 

havia realizado a tarefa. Questionamos o motivo e todos apenas apresentaram 

justificativas por não terem realizado. Então partimos para fazer o desenho 

naquele momento. Antes, porém retomamos sobre o slogan do site porque a 

logomarca deveria estar relacionada com o slogan. No último encontro depois da 

entrevista com a Leninha, a partir da fala dela sobre a vista que tinha de sua 

janela surgiu a ideia do slogan, que se materializou na seguinte frase: Jesus de 

Nazareth: a melhor vista de Vitória. A partir desta definição o grupo foi elaborar 

o desenho da logomarca.  

 

Figura 11 - Momentos de elaboração do desenho da logomarca do projeto 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Foram apresentadas quatro propostas de desenhos e o grupo selecionou a 

elaborada pelo estudante Augusto dos Reis Fonseca Gonçalves.  
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Figura 12 - Desenho da logomarca do projeto elaborado pelo estudante Augusto dos 
Reis Fonseca Gonçalves que foi colorido pelos recursos do programa gráfico Paint 
3D – 2017 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

Neste mesmo encontro depois das atividades relacionadas ao slogan e a 

logomarca, seguimos para a 3ª aula de campo. Caminhar pelo bairro para 

encontrar os locais registrados nas fotos cedidas pelo entrevistado Sr. Carlito 

Carvalho de Souza das obras das melhorias realizadas em 1998 no bairro. O 

processo de identificação foi muito interessante, e iniciamos a localização dos 

lugares na entrevista com a moradora Leninha que ocorreu no 11ª encontro, 

conforme mostra a Figura 10b. Identificamos os locais, observamos as 

transformações ocorridas no espaço urbano ao longo do tempo e depois 

registramos a nova imagem do local. Durante o percurso nós encontramos com 

alguns moradores que indagaram o que estávamos fazendo e neste momento 

falamos do projeto e apresentamos as fotos. Eles se surpreenderam com as 

imagens do antes e do agora, de como o espaço do bairro está modificado, e 

também acharam interessante que os estudantes estivessem pesquisando sobre 

o bairro. Não fomos em todos os locais porque no dia anterior havia ocorrido uma 

ação da secretaria de segurança pública no bairro e achamos melhor ficar 

somente na parte mais movimentada.  
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Figura 13 – Momento da 3ª aula de campo. Localizando e fotografando os locais que 
receberam as melhorias no bairro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Elaborado pelo Sr, Carlito (1998)                  Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 13º encontro no dia 15/09/2017, das 10h30 às 11h30 entrevista com o morador e 

guia Fernando Martins. Neste encontro somente três estudantes participaram 

porque os demais não puderam ser liberados das aulas pois estavam finalizando 

suas atividades. Este momento foi bastante interessante pois o nosso convidado 

falou um pouco de como foi observando as mudanças que ocorreram no bairro 

desde sua infância, de como surgiu a possibilidade dele se tornar guia turístico, 

do desejo de mostrar para quem passa pelo asfalto como são as pessoas que 

moram no Bairro Jesus de Nazareth e sobre o motivou a procurar a escola para 

fazer um trabalho em parceria há três anos. Foi um momento descontraído e 

pudemos perceber na fala dos estudantes presentes que o trabalho que estamos 

realizando nesta pesquisa tem oportunizado situações de crescimento para 

aqueles que estão fazendo parte deste processo.  
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 14º encontro no dia 30/11/2017, das 10h30 às 11h30 dia do nosso último 

encontro. Neste encontro realizamos uma avaliação de todas as atividades 

efetuadas ao longo dos sete meses. Foram momentos desafiantes e de muitas 

surpresas. Perceber o interesse e o envolvimento da grande maioria dos 

participantes neste período foi muito gratificante. Um grupo realmente levou a 

série se interessando pelas atividades e compartilhavam com seus familiares o 

processo, já um outro demonstrava um interesse mais superficial, era como se 

participar daquele grupo de pesquisa concedia a eles um diferencial perante os 

demais colegas da escola, mas mesmo assim chegaram até o final.       

 
A cada encontro com as pessoas que foram envolvidas neste processo, pudemos 

percebemos uma ampliação dos canais de diálogo entre a escola e a comunidade, 

demonstrando que a partir de iniciativas de valorização da história e da cultura local 

pode-se oportunizar a promoção de uma educação crítica e com significado social, 

nosso questionamento inicial.  

 

4.2.1.2 As professoras e atividades realizadas na escola  

 

A oportunidade para convidar as professoras das disciplinas de Arte, Língua 

Portuguesa e Geografia de se envolverem na pesquisa surgiu nos momentos de 

planejamento realizado sob nossa orientação enquanto pedagoga que acompanha o 

trabalho pedagógico das referidas disciplinas. Nesses momentos passamos a 

dialogar sobre a viabilidade de ter as questões relacionadas ao bairro presente nas 

atividades propostas nos roteiros de ensino. E neste processo percebemos que 

trazer o contexto local não inviabiliza o trabalho, muito pelo contrário contextualiza 

as atividades propostas.  

 

A professora de Língua Portuguesa define que o roteiro de ensino do 1º trimestre 

terá como foco o trabalho com o gênero textual História em Quadrinhos (HQ´s). Já a 

disciplina de Arte inclui também no roteiro de ensino do 1º trimestre os elementos e 

a construção das Histórias em Quadrinhos. A culminância deste trabalho em 

parceria foi a elaboração de uma tirinha contando uma história interessante sobre o 

bairro. Já na disciplina de Geografia a professora abordou no roteiro de ensino do 2º 

trimestre os objetivos de aprendizagem relacionados a paisagem, lugar, espaço 
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geográfico, região e sobre as transformações espaciais ocorridas no Espírito Santo 

em diferentes tempos relacionadas ao processo de ocupação territorial. Para este 

trabalho utilizou imagens do bairro que os estudantes estão familiarizados e trouxe 

as imagens do passado para contextualizar o processo das transformações que 

ocorreram no local. Esses trabalhos foram realizados com os estudantes do Ciclo 3 

e 4.  

 

Com as turmas do Ciclo 2, do turno vespertino, nos aproximamos a partir do convite 

feito por uma das professoras que atua na escola nos dois turnos. Esta professora 

por tomar conhecimento do trabalho que estávamos realizando com o grupo de 

estudantes do turno matutino, veio perguntar se nós não poderíamos apresentar 

algo sobre o bairro em função da nossa pesquisa. Como essas turmas iriam 

participar do “Tour no Morro” com o guia Fernando Martins, morador do bairro, 

sugerimos então que trabalhássemos com os estudantes sobre o contexto da 

chegada dos primeiros moradores no bairro. O trabalho com a abordagem 

envolvendo o bairro está previsto nos Objetivos de Aprendizagem no Município de 

Vitória. Ao acessar os objetivos da disciplina de Geografia verificamos a presença da 

temática bairro ao longo do documento. Estes itens fazem alusão aos espaços do 

bairro que foram socialmente construídos, que fazem parte de uma cidade, e a 

identificação dos lugares como patrimônio natural e/ou cultural do bairro e de Vitória, 

relacionando seus usos ao potencial turístico. Na disciplina de História constatamos 

que os Objetivos de Aprendizagem também comtemplam a temática bairro trazendo 

a história e memórias do bairro onde residem, fortalecendo as relações de 

pertencimento com a comunidade.  

 

Nos dias 17 e 21 de agosto aconteceu o encontro com os estudantes do Ciclo 2 para 

conversar sobre o entorno do Bairro Jesus de Nazareth. Iniciamos os trabalhos com 

os estudantes do ciclo 2 provocando os mesmos no sentido de como conhecemos 

uma pessoa. Podemos conhecer uma pessoa superficialmente e podemos conhecer 

mais sobre ela. Eu como pedagoga conheço os estudantes da escola pelo nome e 

pelas atividades que eles realizam na escola. Mas se eu quiser conhecer mais 

preciso conversar com os pais dos estudantes para saber mais deles. Aí então eu 

posso dizer que conheço um pouco mais de cada um dos estudantes. Contei para 
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eles que tomamos conhecimento que iriam fazer um tour no bairro para conhecer as 

histórias do bairro. Para isso eles precisavam antes conhecer um pouco da história 

da cidade de Vitória, porque o Bairro Jesus de Nazareth é um dos oitenta bairros da 

cidade. A partir daí seguimos apresentando um pouco da história da cidade e de 

como aconteceram os aterros no entorno do bairro. Mostramos os mapas antigos, 

fotos com os locais antes do aterro e depois do aterro, locais que fazem parte do 

entorno do bairro onde residem, onde eles constantemente estão caminhando. 

Depois deste encontro eles participaram do Tour no Morro com o Sr. Fernando e 

com as professoras. Esta proposta de ação foi incluída no Roteiro de Aprendizagem 

das professoras do Ciclo 2 oferecendo atividades envolvendo as disciplinas de 

Português, Ciências, Matemática, História, Geografia e Arte. Todo o trabalho foi 

realizado nos meses de agosto, setembro e outubro finalizando em novembro com 

uma mostra dos trabalhos realizados.    

 

Figura 14 - Aula com os estudantes do Ciclo 2 no turno vespertino 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Como já foi dito anteriormente atuamos nesta escola a doze anos, e ações de trazer 

as histórias do bairro para o interior da escola já aconteceram anteriormente, 

pontuais e isoladas, e estamos percebendo que a pesquisa tem viabilizado uma 

outra forma de aproximação e de troca. Talvez porque o movimento do com esteja 

surgindo na relação entre as pessoas desses dois espaços: a escola e a 

comunidade. Mas, não somos ingênuos e reconhecemos que é um movimento de 

muitos desafios. Apresentamos a seguir a comunidade, local onde a escola está 

inserida. 
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4.2.2. Comunidade  

 

Jesus de Nazareth é um dos oitenta bairros que compõem o município de Vitória a 

capital do Estado do Espírito Santo. Está situado ao sul do Município, margeado 

pela Baía, fazendo limite com os bairros Enseada do Suá, Praia do Suá e Bento 

Ferreira, conforme a figura 15, o mapa de localização Silva (2013).  

 

Figura 15 - Localização do bairro Jesus de Nazareth. Intervenção na imagem pela 
autora para delimitar o Bairro Jesus de Nazareth.   
 

 

Fonte: Silva (2013, p. 18).                                   Fonte: Aplicativo do Google Map (2017) 
 

 

Depois da localização no mapa do bairro vamos apresentar algumas imagens do 

bairro na figura 16.  
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Figura 16 - Imagens diversas do Bairro Jesus de Nazareth - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 
 

4.2.2.1 Processo de urbanização  

 

Segundo este autor Silva (2013) a ampla ocupação desta região e do bairro, só foi 

possível pela efetivação dos aterros da Praia do Suá e de Bento Ferreira, locais 

anteriormente tomados respectivamente pelo mar e por áreas de manguezal. Os 

aterros que deram origem a estes bairros faziam parte do Projeto do Novo 

Arrabalde, projeto de expansão da cidade de Vitória que teve sua origem no século 

XIX. Este projeto de expansão urbana constava no “Relatório da Comissão de 

Melhoramentos da Capital (Projecto de um Novo Arrabalde)”, que foi  organizado 

pelo engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito8 que apresentou ao Dr. 

José de Mello Carvalho Moniz Freire, então Presidente do Estado Espírito Santo em 

1896. Na figura 17 apresentamos a capa do referido documento. 

 

 

 

 

                                                        
8 Francisco Saturnino de Brito, engenheiro sanitarista, foi autor de diversos projetos realizados em 

cidades brasileiras, como o saneamento de Santos, de Recife, da Lagoa Rodrigo de Freitas, além de 
participar no planejamento da cidade de Belo Horizonte, entre outros (FERREIRA, 2016, p. 155). 
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Figura 17 - Capa do Relatório da Commissão de Melhoramentos da Capital - 
Projecto de um Novo Arrabalde.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: NOVO ARRABALDE (1896)  
 

 

Segundo Ferreira (2016) esta foi a primeira proposta de expansão urbana na cidade 

de Vitória. Saturnino de Brito propôs a criação deste novo núcleo urbano que se 

constituía numa proposta de expansão urbana 

planejada para um futuro de muita prosperidade que o crescimento das 
atividades econômicas vinculadas à agricultura e ao comércio 
proporcionaria, prevendo-se uma realidade que se imaginava estar bastante 
próxima (p. 154). 

Na figura 18 podemos observar a planta da região do Novo Arrabalde. O local era 

formado por terrenos secos e mangues, “em uma área de 3.293.713,00m²” 

(FERREIRA, 2016, p. 155). 

 

Figura 18 - Relação de proporcionalidade entre os terrenos úmidos (mangues e 
áreas alagáveis) e os terrenos secos na área de implantação do projeto Novo 
Arrabalde. 
 

 

Fonte: CASAGRANDE (2011, p. 147) 
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Casagrande (2011) nos apresenta que a proposta de Saturnino de Brito era de 

romper com o padrão de ocupação adotado até então no processo de ocupação da 

Ilha de Vitória. O sanitarista deseja se apropriar das planícies para fins de ocupação, 

associado a preservação dos morros. Trazer para a ilha os conceitos de promoção 

de crescimento urbano tendo como referência as grandes cidades europeias e 

americanas.   

A proposta do Novo Arrabalde reflete essas aspirações na concepção de 
um desenho urbano pautado no saneamento aliado à estética. Reitera-se 
que a atuação de Saturnino de Brito no Brasil está associada a um período 
de transformações sociais, com reflexo em intervenções urbanas, pela 
necessidade imposta nas grandes aglomerações de se resolver o problema 
das epidemias cujas origens são associadas às características do sítio e à 
respectiva forma de ocupação urbana. Nesse contexto, são por ele 
consideradas ações fundamentais para a higiene da população a drenagem 
do terreno, com a finalidade de dessecar a camada superior do solo; e a 
drenagem das casas, lançando-se à distância os produtos de esgoto. 
(CASAGRANDE, 2011, p.143). 

 

Este loteamento foi “dividido por 178 quarteirões e 2.129 lotes, esperava-se abrigar 

15.400 habitantes, mais que o dobro da população da cidade, sextuplicando a sua 

área física” [...] “as largas ruas e avenidas traziam para a nova cidade características 

bem distintas daqueles presentes no antigo centro histórico“ (FERREIRA, 2016, p. 

155-156), conforme demonstra a figura 19. 

 

Figura 19 - Planta da estruturação do Projeto do Novo Arrabalde. Relatório da 
Commissão de Melhoramentos da Capital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NOVO ARRABALDE (1896) 
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Podemos notar que era um projeto arrojado para a época. Segundo Ferreira, o  

governante Moniz Freire justificava a expansão da cidade nas terras ao leste da Ilha 

para   

fugir das limitações físicas apresentadas pelo antigo núcleo urbano que 
tinha, ao norte, o maciço central montanhoso e, ao sul, as águas do canal 
da baía. No entendimento do governante, as condições naturais do local 
onde estava localizada a cidade era uma barreira de difícil transposição e foi 
utilizada como justificativa para projetar sua expansão nas terras ao leste da 
ilha (FERREIRA, 2016, p. 158). 

 

Ainda em Ferreira, para a execução desse empreendimento imobiliário, 
 
o governo do Estado contratou a Companhia Brazileira Torrens, que se 
responsabilizara também pela construção do novo Hospital da Praia do Suá 
e de 200 casas até o final de 1897 (MONIZ FREIRE, 1895, p.17). [...]. 
Contudo a sua conclusão somente viria a cabo um quarto de século mais 
tarde, sob a administração de Florentino Avidos (1924 – 1928), quando 
foram construídas melhores vias de acesso e a população da capital 
chegava a 21.860 habitantes, o que possibilitou a retomada do projeto de 
expansão da cidade e, consequentemente, o início da efetiva ocupação da 
área (2016, p. 157).  

 

Na administração de Florentino Avidos a expansão de ocupação da cidade é 

transferida do Centro da cidade para os bairros próximos, pois havia esgotado a 

capacidade para comportar as pessoas naquele espaço, sendo assim Avidos retoma 

em seu governo o projeto expansão planejado por Saturnino de Brito, o Novo 

Arrabalde, mas que segundo Alves (2015) a ocupação dessa nova área só se deu 

de fato a partir de 1940. 

 

Já na gestão de Santos Neves (1951- 1954) foram executadas modificações sobre o 

traçado urbano existente em Vitória que descaracterizou a imagem da antiga cidade 

colonial a partir de demolições e aberturas de espaços no Centro e nos arredores 

nas áreas de manguezais (figura 18)  

foi realizado um grande aterro, que acrescentou 96.000m2 de área à cidade, 
com o objetivo de ampliar a área edificável, já que todas as atividades 
financeiras/comerciais ainda se concentravam no centro, que estava 
estrangulado pelo mar e pelas montanhas, sem ter para onde se expandir. 
O aterro estendeu-se ao longo da orla a partir do ponto onde ficavam os 
galpões Porto, na Avenida Princesa Isabel, até Bento Ferreira - um dos 
bairros surgidos na região aterrada na década de 60 (KUSTER, 2003, p. 
196). 

 

A expansão das vias de transporte facilita viabiliza o acesso a essa nova área e os 

lotes passam a ser vendidos para as famílias de classe média e alta que residiam no 
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Centro da capital, que agora mudam suas residências para a região das praias, 

transformando assim a aparência da cidade de Vitória (KUSTER, 2003). 

 

Para um aprofundamento sobre o processo de ampliação do território da ilha de 

Vitória sugerimos os textos de Derenzi (1965), Campos Junior (1996), Mendonça 

(2009), Kuster (2003), Pimentel (2006), Casagrande (2011), Alves (2015) e Ferreira 

(2016).  

 
 

Realizamos este breve resgate histórico do processo de urbanização nas 

proximidades do Morro de Bento Ferreira para entender porque somente depois de  

quatrocentos anos da ocupação portuguesa na Ilha de Vitória, a uma distância de 

quatro quilômetros que separa o Palácio Anchieta do morro Bento Ferreira, surgiram 

as condições favoráveis para a apropriação do espaço pelos primeiros moradores do 

bairro em meados da década de cinquenta como apresentado na figura 20.   

 

Figura 20 – Imagem parcial da planta da cidade de Vitória. Intervenção na imagem 
feita pelo próprio aplicativo indicando o trajeto entre o Bairro Jesus de Nazareth e o 
Palácio Anchieta no Centro de Vitória/ES 
 

 

Fonte: Aplicativo do Google Map (2017) 
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4.2.2.2 Processo de apropriação do espaço 

 

Durante nossa pesquisa verificamos que uma série de acontecimentos contribuiu 

para o adensamento da população na cidade de Vitória, dentre tais situações 

destacamos  

que o desenvolvimento da cidade de Vitória desde o início do séc. XX até a 
década de 60, sempre esteve diretamente relacionado com a economia do 
café e as atividades portuárias. O café foi o grande empregador de mão-de-
obra respondendo pelo emprego de 67% da população economicamente 
ativa. A crise na cafeicultura fez com que se verificasse, a partir de 1960, 
uma crescente urbanização em Vitória. A desestruturação agrícola, base da 
economia local, intensificou as migrações, que passam a se direcionar 
prioritariamente para Vitória e Grande Vitória. Aumenta assim, 
significativamente a procura pelos terrenos urbanos, visto que a alternativa 
política à crise priorizava a indústria (BARBOSA, 2004, p. 93). 

 

Com relação ao processo de migração das áreas agrícolas das populações 

desprovidas de recursos, essas passam a ocupar as áreas de mangue e morros na 

capital do Espírito Santo, sítios desprovidos de infraestrutura.   

Esse processo fez surgir bairros que pudessem abarcar essa população 
desprovida de recursos e que não poderiam prover moradia em arrabaldes 
dotados de estrutura mínima e já estabelecidos. Deram, portanto, 
consistência ao processo de autoconstrução e ocupação de áreas alagadas 
e desocupadas, nas margens dos mangues e nos morros da cidade. Áreas, 
até então, não visadas para habitação, pois apresentavam obstáculos à 
construção e se distanciavam do centro econômico, ainda localizado no 
centro histórico da capital (SILVA, 2013, p. 24).  

O processo histórico da ocupação do Morro de Bento Ferreira, que fazia parte do 

Bairro Bento Ferreira tem ressonância com diversos casos de ocupação irregular na 

região metropolitana da Grande Vitória.  

 

Sobre a chegada dos primeiros moradores no morro Bento Ferreira, por volta de 

1954, fomos conversar com a primeira moradora Dona Djalma de 89 anos. A fala 

desta Sr. ª é marcada pela palavra trabalho. Ela a todo o momento reforça que o 

trabalho foi muito intenso no início e que tudo era muito difícil. Seu marido 

trabalhava em uma serraria na praia do Suá, fato que contribuiu para fixar a moradia 

no morro. Junto com seu marido construíram a casa em 1954 próxima a um poço de 

água, local conhecido como “Prainha”. 

Os moradores antigos contam que no início da ocupação as moradias eram 
de madeira, bastante precárias e carentes de qualquer infraestrutura, [...] o 
acesso à água determinou a localização das primeiras famílias que se 
instalaram no morro. Na castanheira, local que abrigou os primeiros 
moradores, encontrava-se um poço na casa da dona Djalma e muitas 
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famílias usufruíram desta fonte de água, para tanto, foram se alocando nas 
proximidades deste terreno para facilitar o acesso, o que tornou a ocupação 
nesse local mais densa. (SILVA, 2013, p. 34 e 36).  

 

O morro Bento Ferreira não apresentava nenhuma infraestrutura para receber as 

moradias.  

As primeiras 20 famílias que se fixaram na parte baixa do morro, conhecida 
como Castanheira ou Prainha, pretendiam diluir os custos com moradia, 
evitando o aluguel. Muitos vieram de bairros da própria cidade como 
Tabuazeiro e Praia do Suá, enquanto outros se deslocaram de outros 
municípios e estados (SILVA, 2013, p. 34). 

 

A partir de então segue lentamente um processo de ocupação do bairro. Percebe-se 

nos relatos que esse movimento não se deu de forma tranquila.  

Dona Djalma relatou ter sofrido muito com os fiscais públicos, por terem 
ameaçado derrubar a sua casa, teve que resistir para se manter no local, 
não soube dizer o motivo do atrito, contudo afirmou que o morro passou a 
ser chamado de morro do contestado a partir do assassinato de um fiscal da 
prefeitura no momento em que foi desocupar uma residência para 
demolição do barraco (SILVA, 2013, p. 32). 

 

Na oportunidade que estivemos conversando com Dona Djalma, em 2017, ela 

confirma o que havia relatado para Silva (2013) de não ter conhecimento dos 

motivos que geravam os conflitos entre os fiscais da prefeitura e os moradores.  

Na sua pesquisa Casagrande busca identificar os componentes que de alguma 

forma fundamentam a inovação da proposta do Novo Arrabalde em relação ao 

padrão de ocupação característico da cidade de Vitória até fins do século XIX, 

especialmente a opção de se manter os morros preservados da ocupação. Em sua 

pesquisa investiga os motivos presentes no projeto de Saturnino Brito de que os 

morros, da mesma forma que as planícies, façam parte da espacialidade almejada e 

a hipótese de que um viés conservacionista possa ter também orientado a 

concepção do projeto. Casagrande nos apresenta que no projeto “os morros, [...], 

destacam-se nessa composição sobressaindo-se como ilhas em meio à massa 

construída, como “respiros” em meio ao adensamento construtivo, salientando sua 

importância ambiental” (2011, p.13), como podemos observar na figura 18. Na 

concepção do Novo Arrabalde essa interação entre projeto e meio é determinante na 

unidade almejada por Brito. Para o sanitarista a preservação dos morros ainda não 

ocupados era um ponto importante, mas no projeto dentre os morros existentes na 

Ilha de Vitória apenas três haviam uma destinação de uso.  
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A apropriação destes morros, em termos de uso, vai acontecer em três 
situações apenas: o morro do Reservatório, incorporado ao sistema de 
abastecimento de água da região; o Morro Barro Vermelho, aonde é proposto 
um cemitério; e o morro da Barrinha, idealizado como área de passeio e 
mirante natural. É interessante observar, em relação aos dois últimos, sua 
representação diferenciada dos demais, com indicação de uma massa de 
vegetação entrecortada por caminhos. [...]. Na concepção do Novo Arrabalde 
essa interação entre projeto e meio é determinante na unidade almejada por 
Brito (CASAGRANDE, 2011, p. 149 e 150). 

 

Figura 21 - Projeto do Novo Arrabalde, com setorização dos três núcleos propostos: 
Novo Arrabalde propriamente dito, Vila Hortícola e Vila Operária.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CASAGRANDE (2011, p. 150) 

 

Durante esta pesquisa verificamos que os conflitos poderiam ser gerados em função 

de outras situações. Silva (2013) contribui neste sentido que  

por meio das entrevistas que, havia uma taxa, cobrada pela prefeitura para 
se construir, e os moradores afirmam que as pessoas eram retiradas por 
não pagarem essas referidas taxas (p. 40). 

 

Mesmo diante dos conflitos entre a Prefeitura de Vitória e os moradores do Morro 

Bento Ferreira, em 13 de junho de 1966 a Lei Municipal nº 1615 que é selada e 

publicada no Departamento de Administração Municipal de Vitória, onde fica 

denominado Bairro Jesus de Nazareth o bairro existente no Morro Bento Ferreira -  

Anexo F.  

 

Depois de situar e contextualizar o processo de formação do bairro, vamos 

apresentar as ações que promoveram um espaço de diálogo entre a escola e a 

comunidade.  
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Como já foi relatado anteriormente a escola está reorganizando todo a sua proposta 

de trabalho pedagógico. Neste sentido é fundamental que o Projeto Político 

Pedagógico seja atualizado. Entendemos que o Projeto Político Pedagógico é um 

documento que deva contemplar os anseios de toda a comunidade escolar: a equipe 

técnica e pedagógica, os estudantes, os familiares e a comunidade. Diante do 

desafio da atualização desse documento da escola, surge a proposta de organizar 

uma formação continuada em parceria entre a escola e o IFES. Esta formação teve 

por proposta inicial gerar momentos de reflexão que contribuíssem para o resgate 

das histórias do bairro e do processo da atualização do PPP da escola. A proposta 

foi apresentada para os representantes da comunidade para ser validada por eles. A 

formação continuada foi pensada para ser realizada com os moradores do bairro e 

não somente com seus representantes.   

 

4.2.2.3 Os moradores e as atividades realizadas na comunidade  

 

Os encontros com a comunidade iniciaram em março de 2017 e foram organizados 

como apresentado no detalhamento a seguir.  

 

Tabela 7 – Organização das atividades com os representantes da comunidade   
 

Identificação das 
atividades de produção 

 

Descrição das atividades 
de produção 

 

Responsável(is) 
pela execução 

 

Atividade 
protagonizada 
por estudante, 

sob orientação? 

Reuniões para 
apresentação do Projeto 

Convite à comunidade; 
preparação da apresentação 

Adriano Souza 
Viana e Izabella 
Costa Santiago 

 
( x  ) Sim (   ) Não 

04/2017 

Reunião para levantamento 
de propostas. 
 

Listagem das várias 
atividades propostas e 
escolha das ações conjuntas 

Adriano Souza 
Viana e Izabella 
Costa Santiago 

 
( x ) Sim (   ) Não 

04/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
1º Encontro de Formação 
 
 
 

Preparação da oficina  Equipe Executora ( x ) Sim (   ) Não 
04/2017 

Execução da Oficina 
 
Parceria escola 
comunidade: Princípios 
norteadores (autonomia, 
cooperação e 
solidariedade); cidadania 
emancipatória.  
 
Reflexão: “O que isto tem a 
ver com o Projeto Político da 
Escola?” 

 
 
 
Adriano Souza 
Viana e Izabella 
Costa Santiago 

 
 
 
 
 
 

( x ) Sim (   ) Não 
 

04/2017 
19h. EMEF EMSG 
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Tarefa para o encontro de 
Maio: Trazer fotos antigas 
do Bairro 

 
 
 
 
 
 
2º Encontro de Formação 
 

Preparação da oficina: 
História Local: da cidade e 
do bairro 

Equipe executora ( x ) Sim (   ) Não 
05/2017 

Execução da Oficina 
 
História da cidade, do Bairro 
e da Escola. A Escola de 
ontem o hoje (ciclos). 
 
E continua a reflexão: “O 
que isto tem a ver com o 
Projeto Político da Escola?” 

 
 
 
 
Adriano Souza 
Viana e Izabella 
Costa Santiago 

 
 
 

( x ) Sim (   ) Não 
 
 
 

05/2017 
19h. EMEF EMSG 

 
 
 
 
 
 
3º Encontro de Formação 
 

Preparação das oficinas Equipe executora ( x ) Sim (   ) Não 
06/2017 

Execução da oficina  
 
Empoderamento popular: 
conselho de escola; grêmio 
estudantil; corpo técnico da 
escola. 
 
E continua a reflexão: “O 
que isto tem a ver com o 
Projeto Político da Escola?” 

 
 
 
 
Adriano Souza 
Viana e Izabella 
Costa Santiago 

 
 

( x ) Sim (   ) Não 
06/2017 

19h. EMEF EMSG 

 
 
 
 
 
 
4º Encontro de Formação 
 

Preparação da oficina 
 

Equipe executora (  x ) Sim (   ) Não 
07/2017 

Execução da oficina  
 
Avaliação. 
Retorno da temática 
cidadania emancipatória 
 
E continua a reflexão: “O 
que isto tem a ver com o 
Projeto Político da Escola?” 

 
 
 
Adriano Souza 
Viana e Izabella 
Costa Santiago 

 
 
 
 

( x ) Sim (   ) Não 
07/2017 

 
19h. EMEF EMSG 

 
 
 
 
 
 
5º Encontro de Formação 
 

Preparação da oficina 
 

Equipe executora ( x ) Sim (  ) Não 
09/2017 

Execução da Oficina 
 
Roda de conversa: História 
e memória. Identidade e 
pertencimento. 
 
E continua a reflexão: “O 
que isto tem a ver com o 
Projeto Político da Escola?” 

 
 
 
Adriano Souza 
Viana e Izabella 
Costa Santiago 

 
 
 

( x ) Sim (   ) Não 
09/2017 

 
19h. EMEF EMSG 

 
 
 
 
 
6º Encontro de Formação 
 

Preparação da oficina 
 

Equipe executora ( x ) Sim (   ) Não 
10/2017 

Execução d Oficina 
 
Apresentação dos 
resultados do projeto para a 
comunidade: Cidadania 
emancipatória e História e 
Memória 

 
 
Adriano Souza 
Viana e Izabella 
Costa Santiago 
 

 
 

( x ) Sim (   ) Não 
10/2017 

19h. EMEF EMSG 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 



109 

 

 

 

Na sequência descrevemos as atividades realizadas durante os encontros. 

 

 1º encontro no dia 03/03/2017 – Apresentação da proposta da Formação 

Continuada: aconteceu com representantes da comunidade, da escola e o 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades - PPGEH. Sendo 

formado esse grupo por: duas representantes da escola, seis moradores do 

bairro, quatro representantes do PPGEH e o presidente da Associação dos 

Moradores do bairro. Nesse encontro foi apresentado os protótipos do produto 

educacional das pesquisas na área de educação ambiental e da história local, 

que serão desenvolvidas nesta relação entre a escola e na comunidade, numa 

proposta de fazer com. Neste dia também foi apresentado a proposta da 

Formação Continuada. Esse encontro aconteceu nas instalações da escola. 

 

Figura 22 - 1º Encontro com Representantes da Comunidade, na EMEF EMSG 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 2º encontro no dia 22/03/2017 – Elaboração da Formação Continuada: com 

representantes da comunidade, da escola e o PPGEH. Sendo formado esse 

grupo por: uma representante da escola, quatro moradores do bairro, dois 

representantes do PPGEH e o presidente da Associação dos Moradores do 

bairro. Os ausentes ligaram para justificar. Este momento foi para compartilhar 

com os presentes a proposta dos encontros de formação continuada com a 

comunidade aliada a construção do projeto político pedagógico. É reforçado 

neste encontro a importância da participação dos moradores neste processo de 

formação desta proposta de trabalho com a comunidade. A importância dos 

pares falar para os pares. Esse encontro aconteceu nas instalações da escola. 
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 3º encontro no dia 12/04/2017, sendo o 1º encontro da Formação Continuada: 

Foram convidados a partir da página do facebook da Associação de Moradores 

de Jesus de Nazareth, por convite entregue a cada estudante da escola e por 

cartazes fixados na Unidade de Saúde, na padaria e na mercearia do bairro. 

Neste encontro apenas estiveram presentes os representantes da comunidade, 

nenhum dos moradores atendeu ao convite realizado para o encontro. O grupo 

presente conversou e ao final ficou acertado que a próxima reunião iria acontecer 

na sede da Associação dos Moradores, por acreditar que poderia facilitar o 

acesso dos moradores, possibilitando assim a presença dos mesmos. Esse 

encontro aconteceu nas instalações da escola.  

 

Figura 23 - Convite para 1º Encontro com a Comunidade  
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 4º encontro no dia 11/05/2017, sendo o 2º encontro da Formação Continuada: 

aconteceu nas instalações da Associação de Moradores. O convite para este 

novo encontro foi feito na página do facebook da Associação de Moradores de 

Jesus de Nazareth, por convite entregue a cada estudante da escola e por 

cartazes fixados na Unidade de Saúde, na padaria e na mercearia do bairro, nos 

utilizamos dos mesmos meios de comunicação. Aliado a esses meios, alguns 

dos representantes da comunidade que estão acompanhando o trabalho desde 

os primeiros encontros, também realizaram o convite boa a boca, falando da 

proposta de resgate das histórias do bairro. O resultado foi a presença de mais 

cinco novos moradores da comunidade, além da equipe organizadora. Neste 

encontro foi apresentada a proposta para aqueles que estavam vindo pela 

primeira vez. No final do encontro os presentes acharam que o próximo encontro 
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poderia voltar a ser na escola mesmo. E fizeram a sugestão de marcar para a 

segunda-feira, porque neste dia não há atividades nas igrejas do bairro, e 

poderia vir assim mais pessoas. Foi criado também um grupo no WhatsApp 

denominado “Escola e Comunidade de JN” com as pessoas que estiveram 

presentes neste encontro.  

 

Figura 24 -  1º Encontro com a Comunidade, na Associação de Moradores do Bairro 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 5º encontro no dia 12/06/2017, sendo o 3º encontro da Formação Continuada: 

voltamos a realizar os encontros na escola. O convite o ao lado foi elaborado 

para a divulgação do encontro no mês de junho. Os cartazes-convite foram 

fixados nos estabelecimentos comerciais do bairro. Desta vez quem fixou os 

cartazes foram os estudantes que estão participando do projeto. Neste encontro 

tivemos a presença do grupo dos organizadores da formação, composto por 

representantes da escola, do IFES e da comunidade. Foram registradas algumas 

ausências, algumas delas justificadas, e tivemos a presença de dois novos 

moradores que ainda não haviam participado de nossos encontros. Um deles já 

foi Presidente da Associação de Moradores, pessoa muito influente e 

participativa na comunidade, e a outra é um atleta das diversas atletas que 

residem na comunidade.   
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Figura 25 - Convite do 3º Encontro com a Comunidade 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 6º encontro no dia 25/07/2017, sendo o 4º encontro da Formação Continuada: 

apresentação do produto educacional o jogo pedagógico do mestrando Adriano 

de Souza Viana. 

 

 7º encontro no dia 04/09/2017, sendo o 5º encontro da Formação Continuada: 

apresentação do produto educacional, o site para a comunidade 

 

 8º encontro no dia 20/10/2017, sendo o 6º encontro da Formação Continuada: 2º 

validação do produto educacional com a comunidade e apresentação de ações 

para dar continuidade ao trabalho iniciado na pesquisa. 

 

Figura 26 - Último encontro com a comunidade 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 

Nos momentos que conseguimos nos reunir com os moradores realizamos o refazer 

do caminho da história local com as pessoas que, em alguns momentos foram 

protagonistas, e em outros, foram testemunhas oculares e orais das histórias do 
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bairro.  A cada novo encontro, durante os seis meses da pesquisa de campo, novas 

lembranças, vivências, sentimentos e aprendizagens. Já no espaço escolar, a 

pesquisa promoveu um movimento interno de valorização e aproximação dos 

estudantes das histórias do seu bairro.  
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5 MEMÓRIA VIVIDA E VIVA, PASSADO E PRESENTE, LEMBRANÇAS E 

ESQUECIMENTO, DESCOBERTAS E OUTRAS POSSIBILIDADES 

 

Neste capitulo iremos apresentar alguns dados, em especial, trechos das narrativas 

dos convidados e dos estudantes nas diversas ações realizadas. Ao mesmo tempo 

vamos comentando tais dados à luz dos princípios da dialética freireana. 

 

Uma pesquisa que realiza uma ação pedagógica a partir dos pressupostos 

freireanos precisa estar atenta a alguns princípios da dialética inerentes ao método 

que “são hoje aceitas como ponto de partida por muitos autores que depois de Marx 

e Engels empreenderam a difícil tarefa de explicitar o que neles estava apenas de 

forma embrionária” (GADOTTI, 1995, p. 24).  

 

Neste sentido na análise dos dados vamos considerar, mesmo que não seja de 

forma muito aprofundada, os princípios da dialética a começar pela consciência de 

que "tudo se relaciona", objeto e fenômeno condicionam-se mutuamente formando 

uma totalidade. 

A compreensão da totalidade significa não só que as partes se encontram 
em relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas 
também que o todo não pode ser petrificado na abstração situação por cima 
das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação entre as partes 
(KOSIK,  1969, apud GADOTTI, 1995, p. 25).  

 

Buscaremos não nos afastar da consciência de que a realidade está em contínuo 

movimento, em constante processo, e de que este movimento se dá a partir do 

encontro entre contrários, entre as contradições (princípio fundamental da dialética) 

já que dentro de uma realidade estruturada os elementos contraditórios coexistem. É 

justamente deste encontro destas contradições que nasce o novo, a transformação, 

a mudança da quantidade à qualidade. "E como é gerado o novo? Esta mudança 

qualitativa dá-se pelo acúmulo de elementos quantitativos que num dado momento 

produzem o qualitativamente novo" (GADOTTI, 1995, p. 26). 
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Desta forma fazemos a leitura do mundo a partir do povo (proletariado) já que a 

visão de mundo continuamente "passada" pela cultura de massa é uma leitura a 

partir das classes dominantes.  

 

Assim como consequência desta postura temos neste trabalho um constante 

encontro entre o conhecimento popular e o conhecimento formal. Daí a construção 

do conhecimento com objetivo de sistematizar e poder apresentá-lo para além dos 

limites da comunidade, percebe-se neste processo contribuições que surgiam de 

lugares e de formas não esperadas, das histórias de vida daqueles que nomeiam as 

ruas e escadarias, da memória fragilizada dos primeiros moradores do bairro, enfim 

dos diversos atores que escreveram e aqueles que ainda continuam a escrever as 

histórias da comunidade. Uma vez estimulada a curiosidade algumas pessoas 

ficaram ansiosas por ajudar, remexendo em velhos papéis que podiam contribuir. 

Além dos relatos de moradores, jornais de circulação do município também foram 

uma fonte de acesso das informações. 

 

As perguntas abertas realizadas nas entrevistas nortearam as lembranças dos fatos, 

mas isso não impediu que outras situações que não estavam presentes nos 

questionamentos iniciais surgissem. A narrativa aconteceu a partir do acesso a 

memória, trazendo sentimentos e situações do passado que dialogam com o 

momento presente, num movimento dialético de encadeamento de processos entre 

o passado e os dias atuais.  

 

Todo esse movimento é explicado no materialismo dialético por meio da lei da ação 

recíproca, onde o mundo, a natureza e a sociedade se constituem num 

desenvolvimento que é histórico, podendo ser representado numa forma de 

movimento em espiral, a cada novo processo não se retorna para o mesmo ponto de 

partida, mas para sempre além. 

 

Após realizar a primeira entrevista observamos que mesmo realizando uma 

entrevista aberta o convidado não discorria sobre as questões de maneira livre. 
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Respondia o que havia sido perguntado e ficava aguardando a próxima pergunta, 

interferindo na espontaneidade. Nas entrevistas subsequentes procuramos deixar o 

convidado mais à vontade na condução do seu relato. Em todas as entrevistas 

iniciávamos perguntando o nome e depois o que teriam para contar para aquele 

grupo de estudantes sobre o bairro. Nessas oportunidades observamos que os 

convidados falaram mais livremente sobre o bairro e sobre eles. Durante os relatos 

percebemos que as histórias do bairro se misturam às histórias de vida deles. 

Mergulham nas lembranças. Trazem situações nunca imaginadas pelos estudantes 

ali presentes. Relatam as dificuldades existentes na década de 60, da falta de luz e 

de saneamento básico. Dos dias de chuva e da dificuldade de ir e vir no bairro, com 

as ruas, vielas e escadarias sem calçamento.  

 

Nas entrevistas fica visível a satisfação dos convidados em estarem ali. De formas 

diferentes relatam o prazer de ter a oportunidade de compartilhar com os estudantes 

o que eles haviam vivido na comunidade. O mesmo percebemos nos encontros com 

o grupo de moradores da comunidade, não conseguimos reunir muitos como 

gostaríamos, e nem a frequência foi tão regular entre aqueles que aderiram ao 

processo, mas nestes encontros quando apresentávamos as fotos antigas do bairro 

ou do entorno ficaram em silêncio observando, e depois, lentamente cada um dos 

presentes trazia a sua recordação pessoal.  Nesses momentos coletivos construíram 

juntos as lembranças e histórias. As histórias se encontravam e se completavam. 

Um grande tear que através da linha da memória de cada um dos presentes nos 

encontros teceu a vida vivida das “gentes” do Bairro Jesus de Nazareth.     

 

Para transcrever as entrevistas utilizamos das orientações de Delgado que salienta  

não existir consenso no seio da comunidade. A orientação refere-se à transcrição 

dos relatos.  

A escrita dos depoimentos, buscando reproduzir, com fidelidade, tudo que 
foi dito, sem cortes nem acréscimos. As passagens pouco claras devem ser 
colocadas entre colchetes; dúvidas, silêncios e hesitações, identificadas por 
reticências; risos devem ser identificados com palavra riso entre parênteses; 
o negrito deve ser utilizado para palavras e trechos de forte entonação. 
Deve também atentar para a pontuação, procurando-se assim não alterar o 
sentido das palavras e das frases (DELGADO, 2006, p. 29). 
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Embora auxiliados por esta forma de registrar a história oral, dedicamo-nos, como 

relatamos anteriormente, ao trabalho com as narrativas, em especial aquelas que 

contribuíam para alcançarmos nossos objetivos. 

 

5.1 HISTÓRIA LOCAL E MEMÓRIA COLETIVA 

 

Ao chegar no bairro, há 13 anos atrás, não imaginávamos o que estaria por vir. 

Turista da própria cidade. A cada passo, ladeira acima, passando por crianças, 

jovens, idosos, carros, cachorros, ônibus, motos, enfim um fluxo de vida que parece 

calmo se relacionado ao centro da cidade, mas intenso para este espaço. Quantas 

histórias nas ladeiras, escadarias, becos, residências, bares, mercearia, igrejas, nos 

grafites e mosaicos das paredes. Ao longo de décadas os moradores foram 

desenhando seu traçado no espaço urbano, escrevendo suas histórias individuais e 

coletivas que se confundem e emitem ecos que reverberam para o alto-mar, a partir 

da Praia das Castanheiras, local da primeira moradia do bairro, a identidade da 

comunidade do bairro Jesus de Nazareth na cidade de Vitória no Estado do Espírito 

Santo. 

 

Na sequência trazemos as histórias narradas pelos seus moradores e daquela que 

não é moradora, mas também atuou como personagem e escritora das histórias 

locais. Na oportunidade esclarecemos que a seleção dos convidados para participar 

das entrevistas partiu das conversas informais com os moradores e da 

disponibilidade das pessoas.  Os contatos com as pessoas foram feitos pela 

pesquisadora e também por intermédio de um dos moradores que estava 

acompanhando a pesquisa e auxiliou muito neste sentido. Realizamos contatos com 

a Srª Maria Eliza Ferreira da Costa, o Sr. Carlito Carvalho de Souza, a Sr.ª Maria 

Helena Pereira do Nascimento, o Sr. Fernando Martins, e com mais três moradores. 

Mas lamentavelmente não conseguimos realizar os encontros por problemas de 

saúde pela idade avançada e a disponibilidade de tempo. Todas os encontros 

realizados durante a pesquisa foram gravados e este recurso nos auxiliou muito na 

elaboração da escrita da pesquisa. Rever os momentos da caminhada sob ângulos 

diferentes. Antes como pesquisadora participante e depois como ouvinte. E neste 

lugar agora no momento da escrita podemos perceber as palavras, os gestos e os 
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olhares e compreender o quanto fica rico o ambiente quando se reúne as pessoas 

para falar de assuntos em comum, e principalmente para falar das suas histórias. As 

melhores narrativas são aquelas que acontecem a partir do fluir das palavras na 

tessitura de um enredo que inclui lembranças, registros, observações, silêncios, 

análises, emoções, reflexões, testemunhos. São sujeitos de visão única, singular, 

porém integrada às referências sociais da memória e da complexa trama da vida 

(DELGADO, 2006). 

 

Na sequência apresentamos trechos das entrevistas realizadas e no Apêndice A 

apresentamos na íntegra. 

 

5.1.1 Entrevista com a Sr. ª Maria Eliza Ferreira da Costa 

 

A motivação que esteve na base da entrevista foi o fato da Sr. ª Maria Eliza Ferreira 

da Costa ser a 1ª diretora da EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio”. Nesta 

entrevista buscamos elementos para nos aproximar dos eventos que constituíram a 

instalação da Escola no bairro. 

 

O encontro foi realizado no laboratório de informática da escola, no dia 13 de junho 

de 2017, no turno matutino, totalizando 1h30m de gravação. Foi utilizado uma 

filmadora amadora. Deste momento participaram sete estudantes do Ciclo 3 e dois 

estudantes do Ciclo 4 e também a Pedagoga-pesquisadora. A entrevista foi 

conduzida por perguntas elaboradas anteriormente junto com os estudantes. As 

primeiras foram de caráter mais pessoal: Qual o seu nome? Qual sua formação? 

Quando você entrou para trabalhar na prefeitura? Em seguida indagamos sobre as 

situações que estavam relacionadas a Escola: Como você se tornou Diretora? Você 

conhecia a pessoa que deu o nome a Escola? Como foi escolhido o nome da 

escola? Em que ano a escola foi inaugurada? A pedido de quem a escola foi 

construída no bairro? Como eram os estudantes quando você era diretora? Como a 

escola foi recebida pelos moradores do bairro? Por quanto tempo você foi diretora 

da escola? Como foi sua relação com a comunidade no princípio? Qual o seu 

sentimento com relação a escola? Tem alguma outra passagem interessante que 

você gostaria de falar? Como você recebeu o convite feito por nós para vir 
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conversar? O que você pode deixar aqui para gente, para esta escola que você está 

vendo agora que é a sua que seguiu?  

A seguir iremos apresentar alguns trechos da entrevista de Costa (2017)  

Estudante: Como a escola foi recebida pelos moradores do bairro?  

Srª Maria Eliza: Com maior alegria, você nem imagina a alegria... (emoção) tinha gente 
chorando. Porque os alunos daqui tinham que ir lá no... Aristóbulo Barbosa 
Leão... então os pais tinham medo... tinham que atravessar a rua... tinham 
medo de acidente. Tinha gente chorando na inauguração.  

Estudante: Qual o seu sentimento com relação a escola?  

Srª Maria Eliza: O meu sentimento... (emoção) de paixão! Hoje eu pensei que chegaria aqui 
chorando... não chorei porque não era a escola (apontou para cima, 
fazendo referência a escola antiga no alto do morro) a minha era lá de 
cima... (riso) se fosse lá eu nem ia consegui chegar... por que realmente eu 
amava a escola e todo mundo que estava lá dentro... da minha época 
que continua na escola é a professora Georgia que trabalhava comigo e a 
professora Sirlene que está aqui... né... era uma turma maravilhosa.  

Pesquisadora: O que você pode deixar aqui para gente, para esta escola que você está 
vendo agora que é a sua que seguiu?  

Srª Maria Eliza:  Eu gostaria muito que os alunos tomassem conta da escola, se eu estivesse 
como diretora da escola... olhassem por ela, porque ela não é minha, não é 
sua, não é dos professores...  é dos filhos de vocês... eu dizia para os meus 
alunos... pode ser que eu encontre os filhos dos meus alunos... então eu 
dizia para eles na minha época... cuidem porque ela é de vocês e será dos 
filhos de vocês... pode ser que vocês aqui sejam filhos dos meus alunos... 
cuidem da escola... da aparência da escola... estudem bastante... a gente 
cuida daquilo que ama... (neste momento Srª Maria Eliza passa a perguntar 
o nome das mães dos alunos e alunas presentes, tenta trazer algumas 
lembranças do passado para relacionar seus alunos com os alunos 
presentes). 

 

Durante a entrevista a Srª Maria Eliza vai lembrando de alguns moradores do bairro 

e dos estudantes, indagada sobre eles, se os estudantes os conhecem, ou se essas 

pessoas moram ainda no bairro. Vai incluindo essas pessoas nos fatos relatados, 

ampliando assim o relato que iniciou a partir das perguntas elaboradas. As 

perguntas funcionaram como um fio que puxou da memória seus relatos. O gestual 

com as mãos, presente a todo momento, agrega ao texto narrado mais uma forma 

de traduzir o vivido no passado. Os estudantes presentes ficaram atentos as falas, e 

interagiram no momento que eram indagados se as pessoas ainda moravam no 

bairro.  

 

Podemos perceber nos relatos da Srª Maria Eliza que os sete anos que esteve à 

frente da direção foram permeados por desafios e conquistas, que oportunizaram a 
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criação de vínculos afetivos com o espaço escolar e a comunidade sendo tecidos na 

convivência cotidiana com as pessoas desses ambientes. Nota-se que ao trazer a 

luz da memória os fatos, vieram junto os mais variados tipos de sentimentos: alegria, 

satisfação, orgulho, tristeza e melancolia. Os estudantes participaram realizando as 

perguntas e ficaram atentos ao relato dos fatos que eles nem imaginavam. 

Perceberam as dificuldades enfrentadas pela Diretora e que com o passar do tempo 

a escola foi se organizando, e como a escola está diferente agora. 

 

Este encontro aproximou os estudantes de outros contextos presentes na escola, 

isto os levou a perceberem a mudança qualitativa que desde então vem ocorrendo 

no espaço escolar, um movimento dialógico. “A transformação das coisas não se 

realiza num processo circular de eterna repetição, uma repetição do velho, [...] esta 

mudança qualitativa dá-se pelo acúmulo de elementos quantitativos que num dado 

momento produzem o qualitativamente novo” (GADOTTI, 1995, p. 26). Mudanças 

não somente relacionadas ao espaço físico da escola que em 2013 é transferida 

para uma nova instalação, mas também as relacionadas as relações interpessoais e 

ao processo de ensino e aprendizagem. 

  

Esta foi a primeira entrevista individual. A opção de organizar algumas perguntas foi 

uma forma de conduzir o primeiro encontro e percebemos que não limitou e nem 

inviabilizou que outros assuntos surgissem durante a conversa.  

 

5.1.2 Entrevista com o Sr. Carlito Carvalho de Souza – morador do bairro e ex-

presidente da Associação de Moradores. 

 
Inicialmente a pesquisadora agradece a presença do convidado, e neste momento 

ele fala: “eu que sinto honrado de ser convidado para estar aqui... de ter sido 

lembrado depois de tantos anos... sente feliz de estar ali...”. Seguindo com o 

encontro a pesquisadora esclarece como pensou esta conversa. Inicialmente cada 

estudante irá se apresentar, e depois ele faz sua apresentação e inicia contando sua 

história sobre sua infância, fatos que vivenciou no bairro e sobre a sua experiência 

como Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Jesus de Nazareth. 
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Sr. Carlito: Eu posso fazer a apresentação de vocês... eu quero a idade, o ciclo o que vocês 
estão achando de fazer este projeto junto com a Izabella... ok? 

Estudante: Prazer... meu nome é Luiz Henrique... tenho 12 anos... sou do ciclo 3... iii... eu 
gosto de fazer esse projeto aqui... tem coisa que é lá do passado que eu não 
sabia e que agora tô conhecendo... 

Estudante: Eu sou Maria Eduarda do Ciclo 3... e aconteceu coisas lá no passado que eu 
nem imaginava que tinha acontecido... 

Estudante: Meu nome é Arthur sou do Ciclo 3 e achei mais interessante é que não sabia que 
aqui que aqui em Vitória tinha mangue e água... 

Estudante: Meu nome é Luiz Carlos sou do Ciclo 4 e sobre o projeto eu estou gostando 
porque fala de coisas antigas e das histórias do meu bairro antigo... 

Estudante: Meu nome é Augusto sou do Ciclo 4 e sobre eu tô achando uma coisa assim bem 
interessante... tô aprendendo coisas que eu não sabia... assim sobre o bairro... 
é... tô descobrindo coisas novas do bairro...   

 

O convidado durante a entrevista teve uma preocupação de apresentar informações 

sobre a organização do bairro, em como o bairro está mapeado e perguntou para 

cada um dos estudantes em que parte do bairro eles moravam, como veremos 

abaixo.  

 

Sr. Carlito: Agora eu quero saber o seguinte... todo mundo mora aqui... me fala... que área 
vocês moram... deixa eu explicar para vocês... lá na pracinha do Tôta, lá em 
cima no Pedrão, lá em cima na ocupação... aqui no centro do bairro... aqui agora 
é mais uma área o conjunto habitacional e o entorno do bairro. Então vamos lá... 
Luiz você mora em que parte do bairro? 

 

Alguns dos estudantes demonstraram dificuldade de localizar suas moradias 

relacionando-as as áreas descritas pelo Sr. Carlito. Na conversa nosso entrevistado 

ficou surpreso pois quando pergunta sobre os pais de alguns dos presentes percebe 

que já os conhece e como estão crescidos... “Ai meu Deus... estou ficando velho... 

(riso)”.  

 

Nosso convidado manifestou muito empenho em compartilhar seu conhecimento 

com os estudantes sobre as histórias do bairro e sobre as transformações que o 

bairro sofreu na sua gestão com relação ao saneamento e urbanização, no período 

em que esteve como Presidente da Associação de Moradores. Ele relata as 

situações que deram origem aos nomes do bairro desde a chegada dos primeiros 

moradores na década de cinquenta. 

Sr. Carlito: A história mais importante que eu acho aqui do bairro, que não sei se vocês 
conhecem é os nomes que foram dados ao bairro... primeiro foi Morro de Bento 
Ferreira porque era próximo aqui a Bento Ferreira... aí não satisfeito o povo 
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vinha para cá... eu não gosto do termo invasão não, mas... o povo na época 
começou a ocupar e aí tinha um fiscal, que era a mando do prefeito que vinha e 
derrubava porque o terreno interessava a prefeitura. Aí o pessoal montava e o 
pessoal da prefeitura derrubava tudinho aí o pessoal ficava revoltado. Essa Dona 
Djalma lá na beira da praia foi descoberta pelo fiscal... aí avisaram a Dona 
Djalma que ia derrubar a casa... ela foi entrou com todos os  filhos  prá dentro da 
casa... se for derrubar vai ter que derrubar comigo dentro... tava chovendo na 
época e ele não derrubou... aí o que aconteceu... ele subiu e no que ele subiu 
mataram ele... (uma pausa aconteceu neste momento) aí deram o nome no lugar 
Morro do Contestado... sobe em pé e desce deitado... (ele neste momento faz o 
gestos com as mãos de subir e descer) ... porque ele subiu em pé e (as mãos 
continuam no sentido de descer) desceu deitado morto... assassinaram ele 
porque ele vivia destruindo os barracos. Então isto aí é uma historinha que vocês 
é bom saber... aí em (olha para cima buscando na memória) eles falam que foi 
antes, mais não foi não... em 82 o Sr. João Padilha que mora aqui na escadaria 
Dna. Regina... morava né porque já é falecido foi Presidente do bairro também... 
ele conversando com Sólon Borges... acho que é isso prefeito... aí disse... eu 
queria mudar o nome desse bairro Morro de Bento Ferreira não tem nada a ver 
com Bento Ferreira... (aí o prefeito pergunta) você é devoto de algum santo?... 
ele era evangélico... (Sr. João Padilha responde) não eu sou devoto de Jesus de 
Nazaret... (o prefeito diz) então vai ser esse nome... ai botou o nome Jesus de 
Nazaret... (o entrevistado movimenta as mãos indicando para si mesmo) aí eu 
briguei, eu briguei muito, porque depois me arrependi... porque o Jesus de 
Nazaret, Jesus é sem “h” no final, e eu briguei para ter o “h” porque eu achava 
bonitinho... eu achava que o Nazaret nosso salvador era com “th” depois eu fui 
ver na história que não... aí me arrependi mas ficou Jesus de Nazareth (ti), mais 
é Nazaret o “th” não pronuncia.   

 
Nesta oportunidade esclarecemos para o Sr. Carlito que em 13 de junho de 1966 o 

então prefeito Sr. Solon Borges Marques cria a lei que institui o nome Jesus de 

Nazareth ao bairro existente no Morro Bento Ferreira.  

 
Pela experiência que adquiriu como protagonista comunitário e depois como 

Presidente da Associação de Moradores, no período de 1998 a 1999, segue fazendo 

relatos de assuntos diversos que abordam situações pessoais, familiares e da 

comunidade.  

Sr. Carlito: ... i aí na minha administração o que a gente mais ou menos aqui para vocês... 
nós nominamos as ruas... becos... tudo com o nome de pessoas falecidas... eu 
peguei todas as certidões de óbito junto com e Leninha... nós... não tem a 
lanchonete do Jota ali... então... ali nós abrimos tudinho para trocar a rede de 
esgoto que vivia entupido... Seu Jonas que mora do lado ali... muito antigo 
também... reclamava dos entupimentos ali... a rampa João Moura do 
Nascimento que é essa rampa aqui que pega a praia das Castanheira que vai 
sair lá do Terminal da CIBRAZEM9 naquela rampa caindo as pedras... lá do lado 
de lá... sabe onde é não sabe? (pergunta para os estudantes) a rampa nós 
fizemos melhorias nela... quando você desse a rampa ali não tem a casa do Sr. 
Silvinho... próximo da casa da Ylana (estudante) você já viu lá Ylana perto da 
casa de Jeninho não tem uma escadinha alí... aquela escadinha foi eu que pedi 
para fazer... porque... nós pedimos para fazer a rampa mas só que todo mundo 
escorregava na rampa... eu mesmo escorreguei... poquei a cabeça assim (e 
mostra atrás da cabeça)... aí eu pensei não é possível... aí eu pedi para a 

                                                        
9 CIBRAZEM – Companhia Brasileira de Armazenamento 
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prefeitura e fizeram os degraus... inauguramos o CMEI Lídia Rocha Feitosa tem 
foto aqui... depois a inauguração da Unidade de Saúde que já não foi na minha 
foi na de Denair... uma administração depois da minha... foi em 2000.   

    
Durante a fala as lembranças vinham. 

Sr. Carlito: Quem foi que deu o nome nas ruas foi na minha gestão... a gente pegava a 
certidão óbito do pessoal... na garagem da minha mãe eu fiz primeiro uma caixa 
postal... caixa postal para as encomendas... tinham seis caixas postais onde o 
pessoal recebia as encomendas.  

 

Em todo momento da entrevista o Sr. Carlito conduziu sua fala procurando 

compartilhar seu conhecimento e suas experiências no sentido de orientar os 

estudantes, interagindo com o grupo o tempo todo. Ficou evidente durante o 

encontro o prazer que estava sentido por realizar o relato de suas vivências daquele 

espaço comunitário.   

 

O convidado nos apresentou fatos desconhecidos pelos estudantes e por nós. Fatos 

que demonstram os momentos de luta dos moradores para conseguirem garantir 

sua permanência no local no final da década de cinquenta, a articulação para a 

nomeação do bairro em meados da década de sessenta que aconteceu por motivos 

que valeria uma pesquisa e de mobilização para que fossem disponibilizadas as 

condições básicas para moradia, sendo assa última somente alcançada na década 

de noventa, neste momento a prefeitura iniciou então as ações voltadas para o 

saneamento e o urbanismo do local. Os estudantes na oportunidade lembraram que 

ainda existem locais onde o esgoto é lançado a céu aberto. Que na Praia das 

Castanheiras, a praia do bairro isso ainda acontece tornando a água inadequada 

para banho.   

A transformação das coisas só é possível porque no seu próprio interior 
coexistem forças opostas tendendo simultaneamente à unidade e à 
oposição. É o que se chama de contradição, que é universal, inerente a 
todas as coisas materiais e espirituais. A contradição é a essência ou a lei 

fundamental da dialética (GADOTTI, 1995, p. 26). 

 
O bairro Jesus de Nazareth está situado em uma área nobre da ilha de Vitória e 

mesmo assim as ações para as melhorias estruturais chegaram na década de 

noventa, mas no bairro vizinho de Bento Ferreira que foi criado na área aterrada 

prevista no Projeto do Novo Arrabalde no final da década de sessenta, as melhorias 

principalmente o calçamento, foi feito num curto período de tempo, o bairro se 
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transformou em área para residência da classe média, extensão de outros bairros 

como Praia do Canto e Praia do Suá. 

 
 
5.1.3 Entrevista com a Sr.ª Maria Helena Pereira do Nascimento, mais 

conhecida como Leninha – moradora do bairro e ex-presidente da 

Associação de Moradores.  

 
Inicialmente a pesquisadora agradeceu a presença da convidada e solicitou que se 

sentisse à vontade para relatar sobre suas vivências no bairro ao longo de sua vida, 

e que durante sua fala os estudantes iriam interagindo com ela. Realizamos então 

as devidas apresentações. 

Sr.ª Leninha: Meu  nome é  Maria Helena  Pereira do Nascimento todo mundo que conhece 
por Leninha desde novinha... minha avó achava complicado me chamar de 
Maria Helena e passou a chamar de Leninha e aí ficou Leninha. Então eu sou 
nascida e criada aqui... não nasci no hospital... nasci dentro de casa... 
entendeu... (riso) eu sou de Jesus de Nazareth mesmo (riso)... aí assim... eu 
nasci em 1964... tenho cinquenta e poucos anos... iiiii.... assim... quando eu 
nasci aqui era um bairro que não tinha nada... tinha mato... não tinha 
escadaria... não tinha luz... não tinha água... a gente usava naquela época 
lamparina... colocava querosene dentro da lamparina e usava... aí aonde a 
gente ia era tudo escuro... tudo muito escuro... naquela época muita gente 
falava que tinha lobisomem para gente não sair no escuro... só via a claridade 
das estrelas... né... aí a noite a gente ia dormi cedo... não tinha como saí... 
ficava ruim... de dia é que  gente podia brincar... não tinha luz... naquela época 
não tinha computador... agente brincava de pique... aquela praia era linda... 
brincava muito naquela praia... limpinha... não tinha lixo... era a Castanheira... 
limpinha... limpinha... não tinha casa... não tinha esgoto... ai a gente ficava 
brincando... pique esconder, pique boia... pique polícia e ladrão... entendeu?... 
água... a gente buscava lá aonde é o campo Vitória... ali a gente passava era 
tipo uma lagoazinha... só tinha um lugarzinho onde tinha água... ninguém 
cozinhava a gás, porque o gás veio muito depois... todos cozinhavam a lenha... 
graças a Deus quando chovia... sabe o que a gente fazia?... a gente cortava a 
folha da bananeira porque naquela parte do caule da bananeira a gente fazia 
igual a um cano... porque não é redondinho... a gente colocava ela na calha 
para encher o tonel de água (riso)... porque eu morava lá em cima e quando 
chovia a gente ia busca água como? Descer o morro escorregava... vinha com 
a lata na cabeça e as vezes quando tava chegando lá em cima e caia... (riso) a 
água ia embora... a gente voltava tudo de novo... (riso) para busca água... 
buscava madeira que naquela época tava construindo... como chama... ali do 
lado...  o Alvares... aqui tudo era barraco de pau... a gente carregava madeira 
dia e noite... para consertar os barracos... e também para cozinhar... arroz 
feijão tudo cozido no fogão a lenha... assim... era ruim na época...? Para nós 
não... porque era tudo que a gente tinha... não tinha outra coisa... então era 
muito bom... 

 

O estudante Augusto pergunta para nossa convidada sobre o lobisomem, porque o 

avô dele, que também é um morador antigo, conta histórias sobre esta lenda no 

bairro. 
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Sr.ª Leninha: Hoje tem algumas pessoas que viveram lá naquela época que chegaram a 
ver... ouvir... entendeu?... agora eu dizer uma coisa... eu não era muito santa 
também não... então... eu vou menti!?... eu adorava fazer bagunça (riso) eu 
subia em pé de árvore a noite e fazia barulho chichiiiiiii para assustar as 
pessoas (muitos risos dela  e dos estudantes) eu aprontava! (riso) era uma 
criança bem rebeldezinha... (riso) as vezes eu subia nesses pé de graviola a 
fruta com ela... é que vocês hoje não prestam atenção nos pés de árvores... 
mas o pé de graviola a noite a flor dela estoura e faz um barulhinho como se 
tivesse caindo um monte de pingo... naquela época era tudo muito silencioso... 
porque não tinha barulho né... um radinho de pilha quando tinha... então não 
tinha barulho... até uma folha que caia da árvore a gente ouvia se a gente 
prestava atenção... as vezes a pessoa de noite estava passando (riso) a gente 
ia balançava o pé de árvore e as folhas caiam (riso) não era de maldade... 
coisa de criança... então a lenda naquela época era verdade.   

 

A Srª Leninha traz no seu relato uma experiência de vida singular, uma experiência 

individual que evidencia também as experiências coletivas, os hábitos e as 

conjunturas da época, que não impediram que os moradores do bairro buscassem 

alternativas e seguissem em frente. Esta senhora compartilha com os presentes as 

dificuldades da época, mas também traz os cheiros da comida feita no fogão a 

lenha, as estrelas visíveis na noite escura e as peraltices da infância naqueles 

tempos, um movimento dialético de luta dos contrários. Foram vivências criativas 

elaboradas coletivamente a partir das situações concretas presentes no bairro na 

década de sessenta sob a ótica de Freire e do Materialismo Dialético já relatada (p. 

75).  

 

5.1.4 Entrevista com o Sr. Fernando Martins morador do bairro e guia de 

turismo 

 

Iniciamos agradecendo a presença do convidado, e por ter organizado seu horário 

de trabalho para que o momento fosse possível, seguindo para as devidas 

apresentações. 

Fernando: Sou nascido e criado aqui nesta comunidade desde 1973, e desde então eu vi 
essa comunidade crescer. Não tinha escadaria na parte alta, não tinha corrimão, 
a vizinhança da minha casa era mato colonião, e aí eu vi crescer muita coisa 
nessa comunidade... chegar os corrimãos como é hoje, o píer, a praia como é 
hoje, as torres iluminadas, no início era somente uma torre depois chegaram as 
outras, passou por um progresso, apesar da nossa organização do espaço ser 
desordenada. Eu fico muito orgulhoso de morar numa comunidade com esta. 
Nazareth é uma comunidade abençoada, nós moramos de frente para a baia de 
Vitória, nós temos paisagens lindas, nós temos três municípios na nossa visão lá 
das torres, e alguns turistas até falam que... vocês são privilegiados porque 
quando acordam pela manhã abrem a janela e tem o Convento da Penha... olha 
para o outro lado o horizonte, e aí vai... o visual da lua cheia e o pôr do sol e aí 
vai... e aí comecei a observar há um tempo atrás que as pessoas que vinham 
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nas festas que a gente fazia na parte alta do morro, eles se encantavam com 
que viam lá em cima... porque a maioria das pessoas moravam no baixo e aí... 
nossa eu vou subi o morro... nossa quando chegar lá em cima eu vou estar 
cansado... e aí quando chegavam lá em cima além de samba e brincar eles 
ficavam com os olhos arregalados... até então eu não tinha essa visão turística... 
e aí eu comecei a frequentar lugares e conhecer pessoas que mexem com 
turismo eu comecei a ver que nós tínhamos essa potencialidade. Um dia nós 
recebemos um grupo de estudantes do centro de Vitória da escola Gomes 
Cardin que fizeram doações de computadores para a Associação de Moradores 
daqui, acho que foi em 2002... aí da Associação os estudantes viram um navio 
passar, muito perto e ficaram encantados... e aí uma moradora falou para mim 
que eu podia levar eles lá na torre... e na subida até as torres foram feitas várias 
perguntas... os professores me perguntavam e a maioria das coisas que me 
perguntavam eu tinha na ponta da língua... e quando chegamos nas torres até 
eu fiquei surpreso... os professores passaram a mostrar para os alunos o que se 
via lá de cima, surgiram muitas perguntas... e aí até eu fiquei curioso para saber 
mais ... aí um dos professores me perguntou... você é guia de turismo desde 
quando? Ai eu respondi... o que que é guia de turismo? O que um guia de 
turismo faz? E ele respondeu... é isso aí que você está fazendo... vocês está 
mostrando a sua comunidade, você está mostrando o local que você nasceu 
para pessoas de fora... e eu falei... eu não sou guia de turismo não... e isso ficou 
e então fui atrás de um curso de guia de turismo e me apaixonei por tudo que eu 
vi... porque o turismo ele mostra a sua história e faz você buscar as outras raízes  
e traz o progresso para dentro e aí a gente procurou a Associação de moradores 
na época e foi falado o que poderia acontecer e a Associação de Moradores na 
época abraçou a ideia e começou a mostrar para a prefeitura, foi aonde nesta 
época que foi construída a escadaria que chegava até o Pedrão em baixo das 
Torres... porque a primeira visita técnica que veio para ver a potencialidade, 
quando chegaram nas Torres algumas nem subiram... alguns ficaram em baixo, 
porque tinha que subir na pedra com dificuldade para chegar nas Torres... um 
tempo depois eles mandaram construir uma escadaria para chegar até as Torres 
e colocaram corrimão... tem morador que mora próximo que nem sabe desta 
escadaria que dá acesso as Torres não conhecem a escadaria... quando nos 
pintamos a escadaria e eu fotografei e mostrei para as pessoas que moravam ali 
perto... elas perguntavam, onde era aquela escadaria... e eu dizia é a escadaria 
que fica perto de você que leva até as Torres... e elas não acreditavam e eu 
levava elas até a escadaria...  

Pesquisadora: Fenando no final de 2014 você faz um movimento de procurar a escola, o 
que te motivou a fazer isso? 

Fernando: A gente tinha um projeto antes que deu para ver que trabalhando com as crianças 
e os jovens você consegue plantar uma semente que dá mais frutos... não que o 
adulto você não consiga plantar... mas é mais complicado... e aí em um dos 
eventos que a gente fez no final do ano eu observei que as orientações que a 
gente deu para as crianças participantes do projeto na Associação de Moradores 
eles tinham aprendido... e na festa eles passam a mostrar para os pais onde se 
deve jogar o lixo... e aí porque procurar a escola... se a família é a base, a escola 
é um dos pilares com a família... a aí a junção das duas faz o jovem ficar muito 
mais fortalecido com outra mentalidade... Esse trabalho (da pesquisa) com a 
escola é gratificante... ao ver os estudantes falando aqui para nós que eles 
mudaram a forma de olhar para o bairro é muito gratificante... e outros que 
também participaram do tour (estudantes do ciclo 2) me param e perguntam 
como mesmo é a história da Ilha das Cobras... é muito gratificante, isso quer 
dizer que você colocou alguma coisa na mente deles... e aí outro dia lá na beira 
da praia eu estou com turista e vem um menino passando recolhendo as 
garrafas pets na praia e jogando no lixo... você trabalhando um projeto como 
este com a escola você está multiplicando muito mais, o trabalho de formiguinha 
vai se multiplicar muito mais, você consegue alcançar não só a criança, o 
estudante, mais também a família deste estudante, um mundo maior.  
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E o nosso convidado continua com as histórias sobre o bairro. 

Fernando: o 1º ciclo de ocupação do bairro é definido a partir da ocupação da Praia da 
Castanheira indo até perto das torres com as moradias... do lado do morro que 
dá para o mar... associado ao Ponto Final onde instalaram os estabelecimentos 
comerciais a partir de meados da década de 50... e o 2º ciclo de ocupação é 
onde está situada a Vila Baiana que começou a ser habitada entre as décadas 
de 80 e 90... o lado do morro que é visto no asfalto. 

Augusto: (comentário a partir da entrevista com o Fernando) eu jogo bola no Alvares, aí na 
terça-feira eu fui e sentei na arquibancada... lá do Álvares dá para ver Jesus de 
Nazareth e as torres brilhando... aí sentou o pai com o filho do meu lado... aí o 
filho olhou para as torres e falou... olha lá aquelas torres lá pai parece Paris... 
(riso) aí eu comecei a rir assim do lado e minha mãe chegou e eu comentei com 
minha mãe e minha mãe riu também... que o pessoal não tem ideia também do 
que passa aqui no bairro... o pessoal só vê notícias ruins... essas coisas... as 
pessoas não tem uma visão boa do bairro e as coisas turísticas que o bairro tem 
para oferecer...  

 

Pesquisadora: Você disse para o garoto que você morava ali?  

Augusto: Não  

Pesquisadora: Augusto você pode aproveitar e perguntar... Você achou legal?... eu moro lá 
e você pode ir lá em cima visitar...  

Fernando: essa é a hora de você abordar e dizer, hoje ela está verde mais dependendo da 
campanha ou evento que estiver acontecendo ela muda de cor.... muitas pessoas 
já me disseram você mora lá onde tem as torres igual Paris... (riso) pois é eu sou 
chique...     

Fernando: esse garoto mesmo você mesmo poderá levar para conhecer as torres... você 
pode escolher o caminho e contar o que você já aprendeu... apresentar a praia... 
ele nem sabe que na nossa praia as tartarugas vem... ou também nós podemos 
combinar juntos... e aí nós vamos mostrar que JN não é aquilo que a mídia 
negativa apresenta. 

Luis Carlos: Quando alguém liga para você Fernando como eles falam que querem 
conhecer o bairro?  

Fernando: teve um empresário que queria tirar foto do Morro Mestre Álvaro e do Morro do 
Moreno... e aí... Fernando eu queria subir até as torres, que eu queria tirar umas 
fotos para fazer divulgação... beleza... qual a hora que você pode vir... duas e 
meia que a melhor hora do  hora do sol... beleza... depois de meia hora o cara 
ligou de novo... Fernando eu queria te fazer uma pergunta... eu estou com uns 
equipamentos muito caros eu queria saber se eu posso subir com esses 
equipamentos... claro que pode... Fernando você me desculpa... o cara chega 
aqui sobe tira as fotos e quando desce... cara você me desculpa, nada a ver do 
que a gente escuta falar de Jesus de Nazareth, como eu fui estupido de 
perguntar para você se eu poderia trazer o material... para você que nasceu e foi 
criado aqui... não foi o primeiro, o  segundo e nem vai ser último que vai vir para 
cá com esse receio... teve um outro grupo de estudantes que esteve aqui e 
antes de subir eu converso sobre a realidade da comunidade... e uma das 
estudantes me disse que a mãe dele disse para ela não atender o telefone 
enquanto estivesse no morro... ai eu perguntei porque... ela respondeu... por que 
eu posso ser roubada... então vamos lá... a gente vai subir o morro e quantas 
vezes o telefone tocar você pode atender aonde estiver, não vai estar me 
atrapalhando... no final deste passeio eu descobri que não foi só ela que estava 
com esse receio... os outros também estavam com esse medo... e aí eles 
falaram... era mais fácil eu ser assaltado aqui em baixo na entrada do morro do 
que aqui em cima... porque eles chegam no morro com aquele medo... e quando 
eles entram no morro o que acontece os moradores passam pelo grupo de 
visitante e fala bom dia... e eles vão relaxando e conforme a gente vai 
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caminhando pelo morro os moradores vão falando bom dia e falando que eles 
são bem-vindos... e assim eles vão relaxando... porque os próprios moradores já 
estão se acostumando com essa coisa de pessoas de fora vir conhecer as 
riquezas que a gente tem... nós temos aqui um choque de cultura aqui... nossa 
moqueca capixaba é muito famosa... temos o restaurante do bigode... muito 
famosa... e se você for na Vila Baiana você vai encontrar o acarajé que é uma 
cultura da Bahia... olha aí... moqueca capixaba com o acarajé... e porque não 
mostrar para o turista o que nós temos tudo isso... as pessoas chegam om 
medo... receio e depois até pedem desculpa... porque nossa eu pensei que não 
fosse assim... é totalmente diferente... e aí eu conto com vocês do projeto... torre 
bonita (apontando para o Augusto) Paris ... tem uma praia lá em Portugal que 
parece com a nossa praia das Castanheiras... porém as casas são diferentes em 
Portugal... nosso morro tem muita beleza que alguns lugares muito chique por 
aí... 

 

Nas palavras do Sr. Fernando podemos perceber o desejo de mostrar para “as 

pessoas do asfalto” as vivências que existem no bairro Jesus de Nazareth e também 

a crença que a educação pode semear frutos nas crianças e nos adolescentes 

atingindo assim seus familiares “se a família é a base, a escola é um dos pilares 

com a família... aí a junção das duas faz o jovem ficar muito mais fortalecido com 

outra mentalidade...”.  

 

Aqui ressaltamos mais uma vez o movimento dialético de luta dos contrários o 

desejo do morador de apresentar para aqueles que vivem no asfalto a vida presente 

no morro, e também ele não deixa de reconhecer e considerar as dificuldades 

existentes naquela comunidade.   

 

Todos os entrevistados se mostraram abertos e emocionalmente tocados durante 

suas narrativas. A cada indagação acessavam a memória. A memória era o ponto 

de partida das suas lembranças. Lembranças das vivências com as pessoas e com 

o ambiente, suas experiências individuais e coletivas.  

A memória, como esteio de identidades, refere-se aos comportamentos e às 
mentalidades coletivas, na medida em que o relembrar individual encontra-
se relacionado à inserção social e histórica de cada indivíduo. A dinâmica 
constitutiva do processo individual mnemônico é trama sincrônica da 
existência social e da inserção coletiva passada, constituindo-se como 
representação da heterogeneidade por base da singularidade (DELGADO, 
2006, p. 69). 

 

As narrativas produzidas a partir da memória dos convidados produziram evidências 

sobre os processos históricos da comunidade “constituindo, portanto, um esteio para 

o reconhecimento de identidades”. Os relatos trazem “interpretações alternativas às 
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oficiais, a história oral possibilita a expressão de diversificadas representações da 

realidade” (DELGADO, 2006, p.71) que são importantes para o desafio de se 

aproximar e compreender a variedade de situações produzidas pelos homens 

sujeitos da História ao longo do tempo.    

 

A prefeitura de Vitória disponibiliza uma versão da história de Jesus de Nazareth no 

site http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/bairros/regiao3/jesusdenazareth.asp. 

Uma versão sucinta que não aprofunda como aconteceu o processo de formação do 

bairro, os pontos de tensões entre as instituições municipais e os moradores do 

bairro sujeitos principais desse processo específico. 

 

 

Neste sentido, procuramos nos encontros com os moradores da comunidade exibir 

fotos antigas do bairro e da vizinhança. É interessante como os mais velhos se 

reconhecem naqueles lugares, trazendo muitas histórias relacionadas as famílias, as 

dificuldades de moradia, e as instituições públicas que lá estavam instaladas. Mas, 

de início, observam as imagens em silêncio, olham com estranhamento, talvez 

estejam localizando os lugares, mas, depois, as imagens ganham vida a partir das 

lembranças que emergem da memória de cada um dos presentes, tecendo assim 

um emaranhado de vivências que os unem, na identidade dos moradores de Jesus 

de Nazareth em Vitória do Espirito Santo.    

 
 

5.1.5 Momentos de conversa durante a realização das atividades com os 

estudantes   

 

Ao longo dos sete meses que passamos juntos os momentos de conversa sempre 

estiveram presentes, e nessas oportunidades os estudantes trouxeram um turbilhão 

de falas que precisaram ser administradas. Comentaram sobre as indagações que 

realizamos e fizeram comentários inesperados sobre situações que o projeto tinha 

proporcionado. Neste grupo tínhamos estudantes com muita facilidade de falar e 

outros com um pouco de dificuldade para se expressar. Iremos apresentar na 

sequência as falas feitas durante a caminhada. Nelas percebe-se a presença da 

concepção de Freire sobre o conhecimento, que esse se dá na relação com o 

mundo, que emerge através da invenção e reinvenção, através do questionamento 

http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/bairros/regiao3/jesusdenazareth.asp
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que deve ser contínuo, inquieto, esperançoso dos homens no mundo, com o mundo 

e com os outros. Percebe-se o quanto pode ser significativo quando essa relação 

com o mundo se dá de maneira interativa por meio dos processos de ensino e 

aprendizagem, pois conseguem fomentar o movimento dialético de ir além.   

 

Nos diálogos também podemos perceber que as atividades realizadas durante o 

projeto fizeram parte das conversas com seus familiares. Eles relataram que a cada 

aula de campo comentavam com os primos, pais, irmãos e amigos despertando a 

curiosidade dessas pessoas. Percebeu-se uma certa satisfação por parte dos 

estudantes por estarem levando para seus pares algumas novidades, e também a 

satisfação dos familiares dos mesmos estarem participando deste tipo de atividade. 

Posteriormente, pudemos conferir nas reuniões de pais ao indagarmos os 

responsáveis sobre a participação dos mesmos e eles relataram que perceberam o 

interesse dos filhos e filhas e que sempre comentavam em casa o que estavam 

realizando.   

Pesquisadora: O que te motivou a vir participar do projeto? 

Arthur: Eu achei interessante... O que me chamou atenção, foi que você disse que iríamos 
conhecer mais sobre o bairro e aí eu fiquei curioso para isso... 

Luiz Carlos: Eu sempre fui bastante curioso para saber bastante do morro, você falou que 
era para conhecer o passado do morro eu gosto de saber sobre histórias 
antigas e isso me motivou a participar... 

Augusto: Achei uma coisa diferente... o negócio de mexer com as coisas do bairro, com as 
coisas antigas isso me motivou... 

Pesquisadora: Que expectativa vocês tinham antes da 1ª aula de campo? E o que você 
achou da nossa 1ª aula de campo?  

 

Figura 27 – Encontro de avaliação das atividades   
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Ao fazer o questionamento sobre o que eles esperavam da 1ª aula de campo, o 

grupo trouxe que não tinham nenhuma expectativa mesmo depois do momento com 

a convidada Patrícia que conduziu o encontro baseando-se nas fotos do Centro 

antigo de Vitória que antecedeu a visita in loco. Mas, depois de realizar a caminhada 

de 4,2 km, o percurso do Centro de Vitória até o bairro Jesus de Nazareth foi 

unanime entre eles que este tipo de aula “é muito legal”. Na oportunidade do 

encontro posterior à 1ª aula de campo mostramos as fotos registradas indagando 

sobre a caminhada realizada.  Os estudantes relataram sobre as conversas no 

processo e desta forma pudemos perceber que o conhecimento trabalhado nesta 

oportunidade passou a fazer parte da fala deles, se apropriaram, como pode ser 

percebido na transcrição a seguir: 

 
Leticia: Esse tipo de aula é legal porque a gente vai conhecendo as coisas no lugar... 

Augusto: é uma coisa que a gente pode ver e não só ouvir... 

Arthur: eu achei legal... o que me chamou atenção foi aquela cadeia que tem naquela 
ilhazinha que vimos no caminho... eu não conhecia e durante nossa caminhada eu 
conheci... e fiquei curioso para saber da história de lá... entrei na internet e fui 
pesquisar... e também que tinha uma pedra que era o Morro de Bento Ferreira... era 
tudo mangue e eles resolveram explorar e depois vieram morar... 

Luiz Carlos: Foi bem legal saber que a rua por onde a gente anda, antes era tudo água... 
saber sobre o cais antigo que era por onde chegava a comida em Vitória... as 
fotos e de como era o Palácio Anchieta antigamente... achei legal a nossa 
caminhada do Palácio Anchieta até aqui em Jesus de Nazareth... as paradas 
que a gente fez pelo caminho que a gente ia parando e você falava para gente... 
sobre o morro do Romão... na curva do Saldanha dos canhões que defendiam a 
cidade dos invasores...   

Augusto: Gostei. Chamou a minha atenção nas histórias que vocês iam contando pelo 
caminho, que onde a gente estava andando era tudo mar, chamou atenção até 
onde a água ia, essas coisas assim chamaram muita atenção... como não tinha 
mais como as pessoas morarem lá no centro eles começaram a procurar por 
outros espaços para a morar... o aterro foi facilitando a chegada das pessoas aqui 
no morro.  

Pesquisadora: O que vocês acharam da nossa 2ª aula de campo? Qual o sentimento de 
vocês de serem moradores de Jesus de Nazareth? 

 

Realizamos esta pergunta depois de assistir juntos ao vídeo que foi feito pela TV 

Ambiental no momento da nossa 2ª aula de campo, a visita ao Bairro Jesus de 

Nazareth monitorada pelo Sr. Fernando que é o criador e responsável pelo “Tour no 

Morro”.  

Augusto: Muito bom ser morador daqui... 

Maria Eduarda: algumas pessoas que viram o vídeo e não moram aqui me disseram que 
queriam morar aqui... 

Arthur: Também foi legal... aprendi várias coisas aqui... conheci várias coisas sobre o Bar do 
Bigode... o Bigode é filho do primeiro morador do bairro, muito legal... eu não 
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conhecia nada... eu não moro no bairro... e conhecer foi legal... o bairro é muito 
bonito... eles acordam com uma imagem muito linda do mar... 

Luiz Carlos: foi bem legal mesmo... isso aí foi o que mais me alegrou mesmo... eu subi em 
lugares que nunca tinha ido na minha vida aqui no bairro... achei legal a vista lá 
de cima... descobri uma paisagem que nunca tinha visto... deve ser massa o 
ver o pôr do sol lá de cima... achei bem bacana... que nem a fábrica de sabão, 
antes eu achava que era fábrica de café e aí o Fernando falou que era de 
sabão... e veio muita coisa na minha cabeça... fiquei sabendo muitas coisas 
novas... eu acho importante todo mundo saber como era antigamente... bem 
mudou algumas coisas, mas ainda continua sendo as mesmas coisas... o 
engraçado também é que as pessoas chamam lá em cima de Casa Branca e 
nem a casa existe mais... ficou uma referência...    

Luiz Henrique: a gente ficou sabendo disso tudo... o Fernando disse que a gente pode ser 
guia também... 

Pesquisadora: E no dia que saímos com as fotos do passado (momento da 3ª aula de 
campo) para descobrir como está o lugar agora, o que vocês acharam? 

Arthur: Foi legal também... a gente conheceu como foi antes pela foto e procurar agora foi 
legal... as mudanças... 

Pesquisadora: O que vocês acharam de fazer os desenhos e logotipo para representar o 
bairro? 

Augusto: achei legal fazer o desenho do bairro, e de montar a frase para apresentar o bairro 
que surgiu depois da entrevista com a Leninha... depois que ela falou uma frase 
que chamou atenção... Também achei legal esse tipo de oficina aqui na escola... 

Pesquisadora: Durante os nossos encontros aqui na escola e nas aulas de campo o que 
vocês foram percebendo durante a nossa caminhada? 

Arthur: O que eu fui percebendo... é que muita coisa mudou de lá para cá... que demorou 
muito para eles (os primeiros moradores) a chegarem aqui... porque era pertinho de 
onde tinha pessoas (próximo ao centro de Vitória)... que era mangue e depois foi 
colocando terra (aterrando)...  

Augusto: Eu gostei de assim... um trabalho que explica muito... traz muita história que está 
guardada na memória das pessoas... 

Pesquisadora: Vocês acham importante as pessoas terem conhecimento da história do lugar 
onde moram? 

Luiz Carlos: Acho, porque é bom... se eu bem velhinho mesmo e um sobrinho perguntar... tio 
o que era lá em cima... eu já ia falar como era lá em cima... passando de 
geração para geração... na minha cabeça eu acho importante conhecer as 
histórias do lugar onde se vive... tem gente que mora aqui e não sabe de nada 
praticamente... 

Pesquisadora: Como é que vocês acham que poderíamos divulgar mais essa história para 
os moradores aqui do bairro? 

Luiz Carlos: fazer encontros... meio que fazer um teatro, acho que seria legal um teatro... 
Fazer um monte de cartazes, fazer um livro, eu acho que poderia ficar bem 
famoso...   

Augusto: Mostrando o site para as pessoas... chamar as pessoas para vir na escola e 
apresentar para elas...  

Pesquisadora: Se alguém perguntasse para vocês sobre o projeto que participaram, o que 
vocês contariam para eles?  

Augusto: que foi um projeto que começou quase no início do ano, que nós estudamos mais 
coisas do bairro, tivemos diversas aulas de campo para conhecer sobre o bairro, e 
que acrescentou muita coisa para a gente esse projeto... 



133 

 

 

 

Luiz Carlos: Sobre o projeto eu falaria que foi bem legal, começou pequeno e foi crescendo 
bastante e alguns colegas deixaram o projeto, mas com esse pouco de pessoas 
as que ficaram estavam interessadas no que a gente estava fazendo... 

Pesquisadora: E sobre o site, o que vocês falariam para observar lá no site? 

Arthur: Que tem muita coisa legal aqui no bairro para conhecer... as paisagens... a vista do 
mar...   

Augusto: Eu falaria para ele acessar o site que ele traz muito não só sobre o bairro mas 
sobre Vitória também, ele tira como eu já disse antes essa coisa de que o bairro é 
um coisa ruim, ele traz mais coisas boas daqui. 

Luiz Carlos: Para entrar no site e observar as histórias e as fotos antigas. Eu entrei no site e 
achei bem legal e até pedi para minha mãe entrar e avaliar também. Ela 
mostrou para a patroa dela que disse que gostou bastante e que estava 
pretendendo comprar uma casa aqui depois de conhecer, só não sei se ela 
mostrou para mais gente. 

Pesquisadora: Que sentimento que lhe deu quando vocês visitaram o site? 

Luiz Carlos: um sentimento de alegria, saber que tem tudo aquilo aqui num bairro tão 
pequeno... e foi bom ter participado da elaboração do site, mesmo que a gente 
não tenha feito o site porque foi você que montou o site, mas nós ajudamos na 
pesquisa do material que está no site.   

Pesquisadora: O que vocês acham de a escola ter proporcionado a participação de vocês 
no projeto? 

Arthur:  Legal... conhece mais as coisas do bairro. 

Augusto: Achei legal esse tipo de oficina aqui na escola. 

Letícia: eu achava a Maria Eduarda chata e agora conhecendo ela aqui... no projeto eu vi 
que ela é bem legal... 

Pesquisadora: A participação neste Projeto modificou vocês em alguma coisa? 

Arthur: Sim... antes eu não sabia de nada, agora eu sei um pouco mais das histórias do 
bairro. 

Augusto: Eu curti o trabalho assim... eu achei muito legal, eu acho que ele acrescentou 
muito conhecimento sobre o bairro, os costumes, as pessoas, as localidades, 
parei de pensar que o bairro é só violência, que o bairro só tem criminalidade, 
assim o bairro tem cultura principalmente no “Tour no Morro” a gente ficou 
sabendo de mais coisas. Tinha várias coisas que eu não conseguia ver que 
depois do projeto eu consegui ver, fez eu mudar minhas perspectivas sobre o 
bairro.  O Tour no bairro fez eu mudar minha visão sobre o bairro.  Acrescentou 
muita cultura e conhecimento sobre o bairro.  

Luiz Carlos: Fui conhecendo coisas no bairro que eu nem sabia que tinha... o Tour no morro 
foi explicando as histórias que tinham nos lugares... eu estou com outra visão 
do bairro mesmo. 

Pesquisadora: Qual a visão sobre o bairro depois de participação no Projeto? 

Augusto: de felicidade, nosso bairro tão privilegiado. 

Luiz Carlos:  eu meio que de boca aberta com a visão lá de cima porque eu nunca vi uma 
visão tão bonita como aquela... me deu que uma visão melhor sobre o bairro 
porque praticamente era só casa, igreja e escola, então eu gostei muito, estou 
com uma outra visão do bairro Jesus de Nazareth. 

Arthur: eu não moro aqui, moro na Leitão da Silva... e de lá eu ficava imaginando subir nas 
Torres... e aí participar do projeto eu subi e conheci a história do bairro... foi bem 
legal... 
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Se aproximar da realidade concreta é um dos pontos defendidos por Freire para que 

o educando se torne sujeito do seu processo pedagógico e por conseguinte 

construtor de conhecimento.  

Em princípio, temos que, se o sujeito adquire ou tem conhecimento 
histórico, isso proporcionará a consciência da sua identidade social, 
levando-o a ação. Seria a interação entre o conhecimento e a ação – 
conhecimento para a ação. O local é, pois, o espaço de atuação dos 
sujeitos históricos. Na realidade, o que significa o fazer da própria história 
(MELO, 2015, p. 42, grifos do autor).    

  

A pesquisa que propusemos a realizar tendo como foco a história local, abriu um 

novo caminho de possíveis articulações entre a escola e a comunidade. Ao ser 

indagado se achava importante conhecer a história do lugar onde ele mora o 

estudante Luiz Carlos responde: “Acho, porque é bom... se eu bem velhinho mesmo 

e um sobrinho perguntar... tio o que era lá em cima... eu falar como era lá em cima... 

passando de geração para geração... na minha cabeça eu acho importante conhecer 

as histórias do lugar onde se vive... tem gente que mora aqui e não sabe de nada 

praticamente...”. Percebemos nesta fala a importância dada em torno da 

preservação e valorização da memória dos velhos, no sentido de que o 

conhecimento dos idosos tem valor e que precisa ser compartilhado com as novas 

gerações.  

 

Thompson (2002) chama atenção sobre a finalidade social da História. No nosso 

caso utilizamos os relatos orais como alternativa para aproximar os estudantes das 

experiências dos tempos passados a partir das narrativas de seus moradores com 

objetivo de refazer o caminho da história local e registrar as vivências cotidianas da 

comunidade de Jesus de Nazareth. 

Então, se o conhecimento desvenda e, ao mesmo tempo, fundamenta 
ações a partir da interação entre sujeito e conhecimento, essa interação é 
capaz de produzir o desenvolvimento da identidade social (MELO, 2015, p. 
43) grifos do autor.    

 

No final da pesquisa ao serem indagados se o projeto havia modificado eles em 

alguma coisa, eles relatam uma mudança na opinião pessoal sobre o bairro. O lugar 

deixa de ser visto onde somente a criminalidade está presente, passam a 

acrescentar questões relacionadas com a cultura e a beleza e demonstram 

satisfação. E reforçam que as pessoas do bairro precisam conhecer melhor o lugar 

onde vivem.  
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Desta forma, podemos arriscar a dizer que através das ações desta prática 

pedagógica a partir da parceria da escola com a comunidade foi se materializando 

na dimensão da práxis  

a percepção, construção ou consolidação das identidades como referenciais 
para a vivência social, especialmente porque não podemos tomar uma 
identidade como um produto social pronto e acabado, ao contrário, ela está 
em permanente processo formativo (MELO, 2015, p. 42). 

 

Melo (2015) nos lembra que a identidade não é um produto social pronto e acabado, 

ao contrário está em permanente processo formativo. Em princípio este processo é 

desencadeado no sujeito a partir do momento que ele adquire ou tem o 

conhecimento histórico, isso o favorecerá a ter consciência da sua identidade social 

levando-o a ação. 

 

Para que o sujeito adquira ou venha a ter o conhecimento histórico é necessário que 

seja oferecido a ele uma educação problematizadora e não a bancária. A Educação 

Popular tem suas bases alicerçadas principalmente no que diz respeito a relacionar 

a realidade do estudante ao conhecimento escolar, provocando um diálogo entre o 

saber escolar e o saber popular. A Educação Popular apresenta uma intenção 

política transformadora de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa 

e democrática. 

 

A escola ao fazer o movimento dialético de experienciar práticas de valorização da 

história e da cultura local, demonstra que além das questões sociais existentes 

desencadeadas pelas mazelas contemporâneas precisa reconhecer as vivências, as 

histórias e a cultura do Bairro Jesus de Nazareth. E que ao serem reconhecidas e 

incluídas nas atividades escolares podem a médio e longo prazo contribuir para a 

transformação, ressignificação e apropriação da cultura local, assim como o 

fortalecimento do sentimento de pertencimento dos estudantes e de seus familiares.   
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6 PRODUTO EDUCACIONAL - SITE QUE APRESENTA O BAIRRO JESUS DE 

NAZARETH PARA SEUS MORADORES E VISITANTES  

 

No Brasil o mestrado profissional inserido na categoria de pós-graduação Strictu 

Sensu foi regulamentado a partir da publicação da portaria normativa nº 17 de 28 de 

dezembro de 2009, e tem por quesito que o “trabalho de conclusão final do curso” 

(BRASIL, 2009) poderá ser apresentado em diferentes formatos desde que seu 

desenvolvimento atenda a “uma proposta de ação profissional que possa ter, de 

modo mais ou menos imediato, impacto no sistema a que ele se dirige” (MOREIRA, 

2004, p. 133).  

 

Atendendo ao quesito acima indicado, o trabalho de conclusão solicitado pelo 

Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades 

se configura na elaboração de um produto educacional que atenda os critérios de 

qualificação que são: validação obrigatória; incorporação ao sistema educacional; 

acesso livre (online no site do programa, Plataforma EDUCAPES, via portal do 

professor do MEC); distribuição (cópias físicas editoradas); uso em processos de 

formação (pessoas em cursos/oficinas).  

 

Existem várias maneiras de aprender e uma delas é estar aberto a conhecer outros 

lugares e outras pessoas que não fazem parte do nosso cotidiano. Nesta pesquisa 

elaboramos e produzimos, conjuntamente com os estudantes e os moradores do 

Bairro Jesus de Nazareth um site, nosso produto educacional, que apresenta essa 

comunidade através dos relatos de seus moradores sobre as histórias do bairro, de 

registros fotográficos do passado e do presente, fotos antigas do entorno do bairro 

da cidade de Vitória, as atividades comerciais que lá existem, os trabalhos 

acadêmicos que já foram realizados sobre a comunidade e algumas notícias 

disponibilizadas na mídia audiovisual e impressa ao longo dos anos. Para esclarecer, 

inicialmente o site iria apresentar apenas as histórias do local a partir do relato de 

seus moradores e da leitura das fotos antigas. Mas, durante o caminhar novas 

possibilidades foram surgindo e fomos nos adaptando a cada passo no processo.   
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Dessa maneira, esse produto educacional é oriundo de uma proposta de ensino 

realizada de maneira participativa com os envolvidos: a escola com seus 

profissionais e os estudantes e a comunidade com seus moradores. Aconteceu 

através de ações pedagógicas que visavam o movimento de fortalecimento da 

relação entre Escola e a Comunidade a partir da vertente de refazer o caminho da 

história local, numa perspectiva participativa e crítica a partir da pedagogia freireana.  

 

Na fase inicial da pesquisa o desejo dos seus moradores era que o resultado do 

processo se materializasse na publicação de um livro. Mas durante os encontros 

esclarecemos que para o momento seria inviável pelo tempo e os custos da 

publicação. Portanto sugerimos a criação do site e que esse seria o primeiro passo 

para o registro da história local, e posteriormente então, nos comprometeríamos em 

continuar esse processo e buscar alternativas para a elaboração do livro e sua 

impressão a partir do material já organizado.  

  

A ideia do site surgiu a partir do trabalho de Araújo (2012) que apresenta como se 

deu o processo das comunidades da Maré de organizarem e criarem um museu 

para registro, preservação e divulgação das suas histórias.  

A intenção do Museu da Maré é romper com a tradição de que as 
experiências a serem rememoradas e os lugares de memória a serem 
lembrados são aqueles eleitos pela versão oficial, “vencedora”, da história e 
por isso, uma versão que limita as representações da história e da memória 

de grandes parcelas da população (MUSEU DA MARÉ, acesso em 11 jun.  
2016). 

 

Além do espaço físico o Museu da Maré também está presente na rede mundial, a 

internet. A internet oportuniza as pessoas que estão em espaços próximos ou 

longínquos a se aproximarem, mesmo que virtualmente, da grande diversidade de 

vivências que existem pelo mundo a fora, afinal há um mundo de aprendizados para 

além, e precisamos estar abertos para conhecer essas experiências que podem 

mudar a forma de olhar o mundo. 

 

Trazer como proposta do produto educacional a elaboração do site surgiu por ser 

um recurso tecnológico presente na vida das pessoas nas últimas décadas, por 

despertar curiosidade e interesse, mas, em especial nos estudantes, tornando mais 

atraente a participação deles no processo. 
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A parceria entre os recursos tecnológicos audiovisuais e a pesquisa de campo 

realizada pelas pessoas, com as pessoas e para as pessoas, demonstra um 

movimento do chão da escola de valorização sobre as vivências locais, e se constitui 

também no fortalecimento do vínculo da escola com seu entorno, demonstrando 

assim, para os estudantes que o seu mundo tem importância e precisa ser 

reconhecido, apresentado e valorizado.   

  

Para a elaboração do site precisamos levar em conta alguns fatores. Neste sentido 

trazemos as contribuições de Nogueira (2012) onde nos chama atenção que a 

elaboração de um material didático inicia quando se tem a necessidade de delinear 

um determinado conhecimento (conteúdo) a ser disponibilizado através um 

determinado meio (tipo de objeto e/ou ambiente) para, em seguida, ser utilizado 

junto ao público alvo de alguma forma específica (didática) e, assim, suprir sua 

demanda pela informação. Na concepção no ato de elaborar o material didático ela 

procura abranger as fases de planejamento, construção, produção e o seu uso, visto 

sob essas duas perspectivas: conteúdo didático e material didático enquanto objeto. 

Neste sentido Nogueira continua pontuando que a partir do momento em que se 

define o material didático para o ambiente virtual, há que se levar em conta os 

seguintes pontos: 

a) Seu planejamento enquanto objeto: questões financeiras, tipo de mídia a ser 

disponibilizado, perfil do público a ser atingido; 

b) Seu planejamento enquanto conteúdo: possibilidades de uso do material didático, 

objetivos de aprendizagem, estrutura do conteúdo, atividade e avaliação, 

complexidade, linguagem, ritmo, direitos autorais;  

c) Sua construção: divisão do conteúdo, elementos visuais e sonoros, metodologia 

de construção e cronograma; 

d) Suas questões técnicas de produção: orçamento, técnicas de produção e 

características do objeto a ser produzido; 

e) Suas questões em relação ao uso do material (avaliação do objeto): contexto no 

qual o material didático será utilizado, formas de utilização e feedback. 

 

Pensar materiais didáticos sob esses cinco aspectos significa poder ter a 

possibilidade de planejar, construir, produzir e avaliar tais materiais a serem 
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utilizados a quaisquer modalidades de usos de maneira mais adequada as 

demandas solicitadas. Nogueira ressalta em seu texto que 

apesar de fazer essa separação, cada um desses aspectos se inter-
relaciona. [...]. Acredito que mesmo tentando expor aqui tudo o que envolve 
a elaboração de um material didático, é impossível dar conta de todas as 
possibilidades existentes. O imprevisto é um fator que deve ser levado em 
conta e que modifica a elaboração de qualquer que seja o material 
(NOGUEIRA, 2012, p. 102). 

 

No caso desta pesquisa a escolha do produto educacional sofreu a influência do 

investimento que teríamos que dispor para a elaboração do mesmo. Por termos 

familiaridade com as ferramentas tecnológicas de edição, a opção de elaborar um 

site nos pareceu interessante, visto que os recursos dos aplicativos que estão à 

disposição no ambiente virtual produzem resultados bem interessantes. A mídia 

digital proporciona visibilidade do material nela disponibilizado e oportuniza que um 

número significativo de pessoas acessem seus conteúdos. Mesmo estando cientes 

que ainda existe uma parcela da população brasileira que não tem acesso a essas 

mídias, inclusive alguns moradores do referido bairro, e aqui registramos a 

importância da manutenção dos teles-centros nas comunidades, entendemos que 

essa ferramenta atende os objetivos da pesquisa para produzir fontes para a história 

do bairro numa ação colaborativa e articulada entre a escola e a comunidade, um 

material educativo virtual a ser oferecido a todos que desejarem conhecer o Bairro 

Jesus de Nazareth independente do lugar onde estiverem. Por ser um site que 

poderá ser acessado em qualquer lugar por qualquer pessoa é importante utilizar 

uma gama de recursos audiovisuais, tornando o material, de certa forma, 

democrático, afinal entendemos que o público a ser atingido está compreendido 

entre os moradores do bairro e todo aquele que tiver curiosidade e um espírito de 

viajante estando onde estiver.     

 

Depois de definir qual seria o produto educacional a ser produzido e ter clareza do 

público a ser atingido, partimos para pensar qual a melhor forma de apresentar o 

conteúdo do site.  

 

Em relação ao conteúdo, a escolha do tipo de mídia interfere na forma de 

estruturação e apresentação do conteúdo: linguagem, ritmo e formas de 

apresentação (NOGUEIRA, 2012). Ao definir o conteúdo procuramos levar em conta 
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a diversidade de pessoas que teriam acesso ao site, por este motivo utilizamos 

textos curtos e objetivos que apresentam o projeto e a transcrição de trechos das 

entrevistas realizadas. Ainda com relação aos textos, incluímos uma poesia e duas 

crônicas que os estudantes criaram na oportunidade da 5ª edição da Olimpíada de 

Português Escrevendo o Futuro, onde o tema nesta edição foi: “O lugar onde vivo”. 

Além da transcrição de trechos das entrevistas incluímos também alguns fragmentos 

dessas filmagens. Com relação ao resultado das filmagens tivemos alguns 

problemas na qualidade do som, pois a nossa falta de experiência foi um fator a ser 

considerado. Poderia ter ficado melhor, mas não inviabilizou totalmente a inserção 

dos vídeos com os trechos das entrevistas no site. Reiteramos aqui a importância 

desta inserção, porque através das imagens as pessoas que acessarem o site 

poderão perceber as emoções presentes nos momentos das entrevistas. Além dos 

textos e dos vídeos, trazemos registros fotográficos do passado e do presente do 

Bairro Jesus de Nazareth, assim como, do seu entorno algumas fotos antigas da 

cidade de Vitória. Para refazer a história local entendemos que era necessário nos 

aproximar dos contextos que contribuíram para o surgimento do bairro. A proposta 

inicial do site era apresentar as histórias locais, mas no decorrer do trabalho surgem 

novas demandas. Durante a caminhada pelo bairro na 2º aula de campo o Sr. 

Fernando, nosso guia, parava nas residências dos moradores e eles apresentavam 

sua produção de alimentos ou de artesanato. Neste momento os estudantes 

aproveitaram para falar sobre a criação do site, e os moradores então indagaram se 

no site não poderia aparecer o contato deles oferecendo os produtos. A partir desta 

observação incluímos este item no site.  

 

Durante nossa pesquisa encontramos materiais sobre o bairro na mídia impressa e 

audiovisual, e também trabalhos acadêmicos. Desta forma, achamos por bem reunir 

esse material e incluir no site contribuindo assim para futuras pesquisas. 

Acreditamos que o conteúdo apresentado no site atende aos objetivos desta 

pesquisa que é de que a partir de atividades de ensino baseadas no diálogo entre a 

escola e a comunidade seja possível desenvolver atividades de valorização, 

ressignificação e apropriação da cultura, fortalecendo assim o sentimento de 

pertencimento das pessoas envolvidas no processo ao local onde vivem. Para 

validar o produto educacional incluímos no site um formulário de avaliação. Neste 
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formulário de avaliação - Anexo G elaboramos as perguntas para validar o site nos 

seguintes aspectos: em relação aos elementos visuais e sonoros, a estrutura do 

conteúdo e a divisão do conteúdo e da valorização e ressignificação da cultura local.  

 

O fruto de todo esse trabalho colaborativo de planejamento, desenvolvimento e 

execução se materializou no site que está disponível no ambiente virtual no 

endereço http://jesusdenazarethes.wixsite.com/memoriajn. Além do site, ao término 

da pesquisa, achamos por bem criar um e-book com o conteúdo do mesmo para 

preservar as informações ali registradas. O e-book surge pelo fato do site ter sido 

criado na plataforma https://pt.wix.com na opção de domínio gratuito, desta forma 

não teríamos como prever até quando o respectivo endereço ficará acessível. O e-

book com o título “Jesus de Nazareth, o bairro que oferece aos moradores e 

visitantes uma diversidade de vivências e uma bela vista da cidade de Vitória” será 

disponibilizado no site do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades 

do IFES.   

 

O site foi apresentado para a comunidade nos seguintes momentos: com o grupo de 

representantes da comunidade que participaram da pesquisa nos dois últimos 

encontros que aconteceram, com um grupo de moradores que estiveram na escola 

para participar do encontro promovido pela Associação de Moradores com 

Secretário do Meio Ambiente de Vitória para conversar sobre o processo da coleta 

do lixo no dia 05 de agosto de 2017 – figura 28, e também no 1º Encontro das 

Mulheres em Jesus de Nazareth realizado pela Associação Mão na Massa no dia 15 

de novembro de 2017 e nas redes sociais – figura 29.  

 

Figura 28 -  Apresentação dia 05/08/2017    

       

 

               

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

http://jesusdenazarethes.wixsite.com/memoriajn
https://pt.wix.com/
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Figura 29 -  Apresentação dia 15/11/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 
 

Para os profissionais da escola o link do site foi divulgado pelo e-mail pessoal. Já 

com os estudantes que participaram da pesquisa o link foi divulgado pelo grupo de 

WhatsApp que criamos para facilitar nossa comunicação, e os demais estudantes da 

escola não tivemos tempo hábil para criar um momento interno para que pudessem 

ter acesso ao site, mas sabemos que alguns tomaram conhecimento a partir das 

redes sociais. Entretanto, no novo período letivo de 2018, iremos junto aos 

professores sugerir ações que incluam o acesso ao site nas atividades propostas 

para estudantes.  

 

Apresentamos na sequência o conteúdo de cada uma das opções do menu 

organizada para realizar a navegação pelo site: INÍCIO, O PROJETO, VÍDEOS, 

CONHECENDO, SERVIÇOS, MÍDIA e AVALIAÇÃO 10.  

 

 

 

 

                                                        
10 Ao consultar a equipe de suporte do site https://pt.wix.com sobre o período que um site elaborado  

a partir da opção de domínio gratuito ficaria no ar, obtivemos a seguinte resposta: “nenhum site Wix é 

retirado do ar a não ser que o proprietário realize essa ação em sua conta Wix”. E com relação ao 
domínio responderam que: “não é possível existir dois sites Wix com o mesmo endereço ou a 
transferência de um endereço para outro usuário Wix sem que novamente o proprietário realize essa 
ação em sua conta Wix”. Consulta realizada em 09 de abril de 2018. 

https://pt.wix.com/
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6.1 INÍCIO 

 

Ao digitar o endereço do site será apresentada a figura 30.   
 
Figura 30 - Tela principal do site - produto educacional  
 

 

Disponível em http://jesusdenazarethes.wixsite.com /memoriajn (2018) 

 

Na tela principal na parte superior disponibilizamos para o visitante um menu 

contendo as seguintes opções: INÍCIO, O PROJETO, VÍDEOS, CONHECENDO, 

SERVIÇOS, MÍDIA e AVALIAÇÃO. Esta organização foi definida junto com os 

estudantes e depois validada com os representantes da comunidade, para organizar 

o conteúdo que foi surgindo durante este Refazer da História Local.   

 

O desenho que ilustra a imagem de fundo do site foi criado pelo estudante Augusto 

dos Reis Fonseca Gonçalves nas atividades realizadas no 12º encontro com os 

estudantes. Já a frase “JESUS DE NAZARETH, o bairro que oferece os moradores e 

visitantes uma diversidade de vivências, uma bela vista da cidade de VITÓRIA” foi 

elaborada pelos estudantes que participam da pesquisa. A frase sofreu alterações 

depois do questionamento feito pela banca no momento da qualificação. Desta 

forma levamos para o grupo as considerações feitas e reorganizamos a frase de 

abertura do site. Ainda nesta tela apresentamos o poema “Onde Estou?” da 

estudante Kamile Patrocínio, que em 2016 criou a poesia para participar da 

Olimpíada de Português cujo o tema da 5ª edição era “O lugar onde vivo”. Logo 

abaixo exibimos fotos atuais do bairro Jesus de Nazareth. Também é exibido o 

http://santiagocizabella.wixsite.com/memoriajn
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contador do número de acessos ao site, assim como foi disponibilizado os botões 

“Curtir e Compartilhar” que acessam o Facebook para realizar as respectivas ações 

que são disponibilizadas pelo aplicativo.   

 

Na sequência apresentamos o conteúdo de cada uma das opções do site. 

 

6.2 O PROJETO  

 
Figura 31 - Tela da opção: O Projeto 
 

 

Disponível em http://jesusdenazarethes.wixsite.com /memoriajn (2018) 

 

Na tela da opção O Projeto apresentamos um sub-menu contendo as opções: 

Histórico do Projeto -  REFAZER O CAMINHO DA HISTÓRIA LOCAL: Uma 

possibilidade de ensino a partir da parceria “Escola & Comunidade”, apresentamos 

um breve relato do histórico da pesquisa, 1ª Aula de Campo – O BAIRRO JESUS 

DE NAZARETH: um dos 80 bairros da cidade de VITÓRIA/ES, 2ª Aula de Campo - 

TOUR pelo BAIRRO JESUS DE NAZARETH e a 3ª Aula de Campo – BAIRRO 

JESUS DE NAZARETH final da DÉCADA DE 90. Nessas três atividades foram 

momentos que os estudantes exercitaram novas formas de se relacionar com o local 

onde vivem. Nessas opções apresentamos fotos e os objetivos de cada uma das 

atividades. E na sequência temos a opção Desdobramentos na Escola - 

DESDOBRAMENTOS NA ESCOLA, com as turmas do Ciclo 3 (6º e 7º anos) nas 

disciplinas de Língua Portuguesa, Arte e Geografia e as turmas do Ciclo 2 (4º e 5º 

http://santiagocizabella.wixsite.com/memoriajn
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anos) um trabalho interdisciplinar onde o foco é o Bairro. Nesta opção relatamos 

como a pesquisa da história local despertou o interesse de algumas professoras  

iniciando assim, um movimento de trazer a história local para as atividades com os 

demais estudantes.    

 

6.3 VÍDEOS 

 
Figura 32 - Tela da opção: Vídeos  
 

 
 
Disponível em http://jesusdenazarethes.wixsite.com /memoriajn (2018) 
 

Na tela da opção Vídeos disponibilizamos pequenos trechos das entrevistas 

obedecendo o limite de tempo permitido para utilização gratuita deste recurso no 

editor de site WIX.  

 

Sendo assim, iremos disponibilizar apenas pequenos trechos do áudio das 

entrevistas respeitando o limite permitido pelo editor. 

 

 

 

 

 

 

 

http://santiagocizabella.wixsite.com/memoriajn
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6.4 CONHECENDO 

 
Figura 33: Tela da opção: Conhecendo  
 

 

Disponível em http://jesusdenazarethes.wixsite.com /memoriajn (2018) 

 

Na tela principal da opção Conhecendo incluímos um trecho da entrevista realizada 

com o Sr. Fernando depois de ter acesso às respostas do formulário de avaliação do 

site. Um dos visitantes, que é morador no município de Vitória, na pergunta “ Há algo 

que você mudaria, adicionaria ou removeria do site? ”, ele sugere que o site deveria 

informar a realidade social do bairro em questão. Acreditamos que a inclusão do 

trecho abaixo da entrevista com o Sr. Fernando na abertura a opção 

“CONHECENDO o Bairro JESUS de NAZARETH” atende a sugestão do visitante e 

dos moradores do Bairro Jesus de Nazareth com relação a apresentação da 

realidade social do local.  

 
Sr. Fernando: ... então aqui a gente tem essa potencialidade turística que quem passa no 

asfalto não conhece e muitas vezes o próprio morador só conhece o lugar 
que ele mora... vai para o serviço e volta para casa... de casa para o 
serviço... e tem aquele que conhece de casa para o serviço, do serviço para 
casa e de casa para a igreja... então tipo... a gente consegue mostrar para o 
morador que nós temos outras localidades dentro do morro que são muito 
valorizadas e o morro em si se torna valorizado porque em Vitória é o único 
morro que tem praia... outro dia veio um pessoal aí o cara ficou encantado 
porque quando ele chegou aqui ele viu o mar... que isso vocês tem praia... 
então eu fico assim muito satisfeito de mostrar para as pessoas... e até agora 
os moradores param e falam... rapaz você está mostrando foto lá no face que 
eu nem sabia que tinha aqui  no morro... eu fico feliz de poder estar 
mostrando isso e as pessoas que estão vindo fazer a visita estão passando 
outros conhecimentos e nós estamos fazendo uma troca... então a ideia disso 
tudo é incluir a comunidade nisso tudo... já que eles estão vendo que existe 
outros pontos no bairro que eles não conhecem que, eles possam mostrar 

http://santiagocizabella.wixsite.com/memoriajn
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para as outras pessoas o morro onde eu moro...  e aí vem com aquela coisa 
do pão caseiro, do chup-chup, você vem com o artesanato, o nosso morro 
tem vários artistas, o grupo de pagode, o Juninho que canta MPB, o pessoal 
da banda Brumar, o Chico Lessa um músico fantástico... tudo de Jesus de 
Nazareth... e aí vai ter uma festa Gospel em Jesus de Nazareth tem vários 
cantores gospel dentro de Jesus de Nazareth, nós temos artistas... nós temos 
atletas medalhas de ouro, bronze, medalhas de prata em competições 
nacionais e internacionais e quem sabe disto... então se a gente não se 
prontificar em mostrar para eles isso aí eles, as pessoas de fora vão 
continuar a ver Jesus de Nazareth na mídia negativa porque é isso que a 
mídia faz... em Jesus de Nazareth foi preso não sei quantas pessoas, em 
Jesus de Nazareth mataram alguém... o morro tem seus problemas como 
qualquer outros lugar e a mídia sempre vai mostrar os problemas porque isso 
dá ibope para eles e nós temos que mostrar as coisas boas que nós temos, 
nós conseguimos fazer nosso ibope contando as coisas boas que a gente 
tem... pão caseiro... quem nunca comeu o pão caseiro do Carlinhos... o pão 
de queijo, o chup-chup, o pessoal do outro lado do morro que faz também 
pão caseiro e biscoito, e quando você coloca tudo junto as pessoas que 
chegam perguntam, é tudo daqui mesmo?... Quem faz... tem gente querendo 
saber da gente, conhecer a gente ... e as vezes a gente fica parado só.... a 
gente tem que dar um ponta pé inicial e mostrar para todo mundo quem são 
os moradores de Jesus de Nazareth, um povo guerreiro...  

 

Na opção Conhecendo apresentamos um sub-menu contendo as opções: 

Localização do Bairro e o Contato – apresentamos pequenos mapas para situar a 

localização do bairro Jesus de Nazareth e também um espaço para entrar em 

contato se houver interesse, História Oficial – um texto contendo o histórico da 

origem do bairro apresentado pela Prefeitura Municipal de Vitória, Histórias Locais 

a partir dos relatos dos entrevistados: Srª Maria Eliza, Sr Carlito, Srª Eleninha e Sr. 

Fernando, nas opções seguintes temos Vitória do Passado – Fotos, Jesus de 

Nazareth do Passado – Fotos e Jesus de Nazareth no Presente – Fotos nessas 

opções apresentamos algumas fotos antigas e atuais que foram utilizadas nos 

momentos de encontro com os estudantes e os moradores da comunidade, e a 

opção Jesus de Nazareth em prosa - crônicas escritas pelos estudantes Ricardo 

Felipe Silva do Nascimento do Ciclo 4 (8º e 9º anos) e Augusto dos Reis Fonseca 

Gonçalves do Ciclo 3 (6º e 7º ano) em 2016, para participar da Olimpíada de 

Português cujo o tema da 5ª edição era “O lugar onde vivo”. 
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6.5 SERVIÇO 

 
Figura 34 -  Tela da opção: Serviços  
 

 
 
Disponível em http://jesusdenazarethes.wixsite.com /memoriajn (2018) 

 

Na tela da opção Serviços apresentamos os SERVIÇOS OFERECIDOS NO 

BAIRRO, essa opção surgue a partir do questionamento que surgiu na 2ª aula de 

campo, quando os estudantes param para falar sobre a proposta do site das 

histórias do bairro com os moradores durante a caminhada pelo bairro. Alguns deles 

por oferecerem diversos tipos de serviços sugeriram apresentar seus produtos no 

site.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://santiagocizabella.wixsite.com/memoriajn
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6.6 MÍDIA  

 
Figura 35 - Tela da opção: Mídia   
 

 
 
Disponível em http://jesusdenazarethes.wixsite.com /memoriajn (2018) 

 

Na tela da opção Mídia apresentamos um sub-menu contendo as opções:  MÍDIA 

IMPRESSA, MÍDIA AUDIOVISUAL / REDE SOCIAL e PRODUÇÕES 

ACADÊMICAS - a dificuldade de resgatar o material na mídia impressa e 

audiovisual foi o motivo a inclusão desta opção no site, e uma forma dos visitantes 

virtuais também terem acesso as notícias relacionadas ao bairro. É de ciência de 

todos que no bairro existem situações relacionadas ao tráfico de drogas que são 

notícias nos meios de comunicação, mas o grupo solicitou que essas não fossem 

disponibilizadas por sentir que a mídia dá mais importância a essas questões do que 

as dinâmicas positivas presentes no bairro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://santiagocizabella.wixsite.com/memoriajn
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6.7 AVALIAÇÃO   

 
Figura 36 - Tela da opção: Avaliação  
 

 

Disponível em http://jesusdenazarethes.wixsite.com /memoriajn (2018) 

 

Na tela da opção Avaliação apresentamos o FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO 

SITE – contém um questionário para ser respondido pelos visitantes com objetivo de 

validar o site, o produto educacional. Pretendemos verificar se o site irá interagir com 

o visitante e transmitir a diversidade de vivências existentes no Bairro Jesus de 

Nazareth. A seguir iremos apresentar o resultado da avaliação dos visitantes que 

acessaram o site.  

6.7.1 Respostas fornecida pelas pessoas que acessaram o site 

 

As respostas apresentadas a seguir foi o resultado dos acessos ao site realizados 

no período de outubro a dezembro de 2017. Os relatos obtidos a partir dos 

questionamentos serão utilizados para validar o produto educacional.  

 

Iniciamos o formulário esclarecendo o objetivo do formulário e solicitamos que se 

identificassem a partir da frase “Você é...”: Estudante da EMEF Edna de Mattos 

Siqueira Gáudio; Morador de do Bairro Jesus de Nazareth; Outros. A opção 

Outros foi para os visitantes que não fazem parte da primeira ou da segunda opção, 

e então foi solicitado que informasse o bairro/local onde residiam. Utilizamos essa 

forma de identificação para organizar as respostas em três grupos com objetivo de 

http://santiagocizabella.wixsite.com/memoriajn
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verificar qual o impacto que o site provocaria em cada uma das pessoas dos 

respectivos grupos que tivessem acesso.  

 

Diante desta organização podemos ter ciência do quantitativo de visitantes no grupo 

como está apresentado na tabela 8.  

 

Tabela 8 - Número de visitantes que acessaram no período de outubro a dezembro de 2017 o site 
http://jesusdenazarethes.wixsite.com/memoriajn.  

 
VISITANTES QUANTITATIVO CIDADE/ES 

Estudantes que residem em Jesus de Nazareth 7 ... 

Moradores do Bairro Jesus de Nazareth 10 ... 

Outros 12 Vitória/ES 

2 Serra/ES 

4 Vila Velha/ES 

1 Jundiaí/SP 

1 Porto Velho/RO 

1 Recife/PE 

1 Dourados/MS 

TOTAL  entre Out. e Dez. 2017  39 ... 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)  
 

Podemos perceber que provavelmente os estudantes que visitaram o site foram os 

que participaram do processo. Com relação aos moradores provavelmente foram 

aqueles que fizeram parte do grupo de representares da comunidade, que 

participaram dos encontros mensais que foram realizados ao longo da pesquisa e 

alguns que estiveram no evento promovido pela Instituição Mão na Massa no dia 15 

de nov. de 2017.      

 

Reiteramos aqui a dificuldade que já mencionamos anteriormente do envolvimento e 

participação da comunidade no processo de uma maneira geral. Mas, acreditamos 

que mesmo diante das dificuldades os moradores que acompanharam todo esse 

percurso contribuíram positivamente para o processo. Já com relação a participação 

dos outros estudantes da escola, esclarecemos que pelo fato do site ter sido 

disponibilizado a partir do mês de outubro isto dificultou, pois neste período as 

dinâmicas da escola estão voltadas para as atividades de encerramento do ano 

http://jesusdenazarethes.wixsite.com/memoriajn
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letivo (apresentação de trabalhos, momentos avaliativos e finalização de tarefas) e 

isto dificultou a inclusão de momentos extras na dinâmica escolar, visto que no caso 

em questão era para a disponibilização do acesso ao site no laboratório de 

informática da escola com os estudantes que não participaram da pesquisa, uma 

vez que uma parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet nos 

seus domicílios. Os demais visitantes que não estão inseridos no grupo de 

estudantes e dos moradores fazem parte do maior número de visitantes no período 

que estamos analisando as contribuições. Acreditamos que isto se deu em função 

do compartilhamento do link do site no Facebook, afinal as redes sociais contribuem 

para uma divulgação em lugares e pessoas não imaginadas, indo ao encontro do 

desejo dos moradores de apresentar o bairro para o mundo. Neste sentido, em uma 

das inúmeras conversas informais com os moradores ao falarmos sobre o site um 

deles ficou olhando e depois falou “...a gente vê os navios do mundo inteiro passar 

na frente daqui... e eles nem sabem de nós... agora na internet vai mostrar nós... 

(risos)... pode ser que um desses marinheiros dos navios vai saber da gente agora... 

(risos)...” não registramos na oportunidade o nome do morador porque como 

relatamos foi em um momento informal. Durante este processo de escrita 

resgatamos da nossa memória muitas situações e falas que foram acontecendo 

durante a caminhada, e nesta oportunidade estamos trazendo por considerar 

significativa essa lembrança.  

 

Prosseguimos apresentando os dados oriundos da avalição realizada pelos   

visitantes que acessaram o site e que se dispuseram a responder o formulário de 

avaliação.      
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6.7.1.1 Resultado da avaliação do site em relação aos elementos visuais e sonoros  

 

Tabela 9 - Você gostou do visual do site (as cores e as imagens)?  
 

 
Respostas 

Estudantes da EMEF 
Edna de Mattos  
Siqueira Gáudio  
7 participantes 

Moradores de do Bairro 
Jesus de Nazareth 

 
10 participantes 

 
Outros 

22 participantes 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Sim 6 86 10 100 22 100 

Não 1 14 0 0 0 0 

Todos os Visitantes 

 Quantidade % 

Sim 38 97 

Não 1 3 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Tabela 10 - Você está satisfeito com o tipo e o tamanho da letra do site? 
 

 
Respostas 

Estudantes da EMEF 
Edna de Mattos  
Siqueira Gáudio  
7 participantes 

Moradores de do Bairro 
Jesus de Nazareth 

 
10 participantes 

 
Outros 

22 participantes 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Sim 7 100 9 90 21 95 

Não 0 0 1 10 1 1 

Todos os Visitantes 

 Quantidade % 

Sim 37 95 

Não 2 5 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Com relação aos elementos visuais recebemos um feedback bem positivo, um 

percentual de mais de 95% dos visitantes demonstra que as cores, as imagens, o 

tipo e tamanho da letra atenderam suas expectativas. Desde o momento que o site 

foi disponibilizado na rede acompanhamos as colaborações dos visitantes e 

verificamos depois que nas perguntas não havíamos incluído o vídeo, mas, mesmo 

assim, na última pergunta apresentada no questionário ao serem indagados “Há 

algo que você mudaria, adicionaria ou removeria do site?”, tivemos três observações 

com relação a qualidade do som dos vídeos.  
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Procuramos oferecer formas diversas de apresentar o conteúdo através de texto, 

vídeos e imagens com o intuito de oferecer a qualquer visitante múltiplas formas de 

interagir com o site.  Ao elaborar um material que poderá ser acessado por qualquer 

pessoa “se deve ter o cuidado de planejá-lo utilizando a potencialidade de leitura, de 

audição e de visão. Esse cuidado tornará o material de certa forma, democrático” 

(NOGUEIRA, 2012, p.112).   

 

6.7.1.2 Resultado da avaliação do site em relação a estrutura do conteúdo e a 

divisão do conteúdo  

 

Tabela 11 - Você acha que esse site é de fácil navegação? 
 

 
Respostas 

Estudantes da EMEF 
Edna de Mattos  
Siqueira Gáudio  
7 participantes 

Moradores de do Bairro 
Jesus de Nazareth 

 
10 participantes 

 
Outros 

22 participantes 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Sim 7 100 9 90 22 100 

Não 0 0 1 10 0 0 

Todos os Visitantes 

 Quantidade % 

Sim 38 97 

Não 1 3 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

 

Tabela 12 - O conteúdo do site é claro e compreensível? 
 

 
Respostas 

Estudantes da EMEF 
Edna de Mattos  
Siqueira Gáudio  
7 participantes 

Moradores de do Bairro 
Jesus de Nazareth 

 
10 participantes 

 
Outros 

22 participantes 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Sim 7 100 10 100 22 100 

Não 0 0 0 0 0 0 

Todos os Visitantes 

 Quantidade % 

Sim 39 100 

Não 0 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Ao elaborar o site uma das preocupações que nos acompanhou por todo o processo 

foi o de atender as demandas de qualquer visitante que viesse a acessá-lo. É uma 

grande responsabilidade, dado que o site não tem um público alvo definido, mas, o 

desejo de que seja acessado por todo aquele que esteja aberto a conhecer 

vivências em outros lugares e com outras pessoas que também fazem histórias, 

sendo enredos e personagens anônimos que fazem parte da grande maioria da 

população brasileira.  

 

Desta forma, os dados apresentados nos itens navegação e compreensão, que 

estão relacionadas com as questões da organização e da apresentação do conteúdo 

foram avaliados de forma positiva apresentando um percentual de mais de 95% de 

aprovação.  

 

Seguindo no questionamento com relação ao conteúdo obtivemos. 

  

Tabela 13 - Você encontrou o que imaginava? 
 

 
Respostas 

Estudantes da EMEF 
Edna de Mattos  
Siqueira Gáudio  
7 participantes 

Moradores de do Bairro 
Jesus de Nazareth 

 
10 participantes 

 
Outros 

22 participantes 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Sim 6 86 8 80 20 91 

Não 0 0 0 0 0 0 

Mais ou Menos 1 14 2 20 2 9 

Todos os Visitantes 

 Quantidade % 

Sim 34 87 

Não 0 0 

Mais ou Menos 5 13 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Com o percentual de 87% de respostas positivas acreditamos que o que 

preliminarmente nos propusemos a apresentar atingiu os nossos objetivos.    
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Tabela 14 - Você gostou da forma como o site está apresentando o Bairro Jesus de Nazareth? 
 

 
Respostas 

Estudantes da EMEF 
Edna de Mattos 
 Siqueira Gáudio  
7 participantes 

Moradores de do Bairro 
Jesus de Nazareth 

 
10 participantes 

 
Outros 

22 participantes 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Sim 7 100 10 100 21 95 

Não 0 0 0 0 1 5 

Todos os Visitantes 

 Quantidade % 

Sim 38 97 

Não 1 3 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Neste questionamento percebemos que o percentual de 100% das visitas dos 

estudantes e dos moradores do bairro estão satisfeitos com a forma com que sua 

comunidade foi apresentada. Com relação aos demais visitantes também obtivemos 

um percentual de 95% de satisfação, mas, entretanto, tivemos um visitante que 

demonstra certa insatisfação. Sendo assim, fomos verificar qual teria sido sua 

contribuição na pergunta: Há algo que você mudaria, adicionaria ou removeria do 

site? A resposta foi: “Adicionaria a realidade social do bairro! ”.  

 

Ao ler essa contribuição provocou em nós um desconforto no sentido de que não 

temos a pretensão de omitir os problemas sociais do Bairro Jesus de Nazareth, tanto 

é que no site transcrevemos um trecho da entrevista do Sr. Fernando que na 

oportunidade comenta sobre os fatos positivos e negativos que ocorrem na 

comunidade, e lamenta, que os meios de comunicação, na grande maioria das 

vezes, somente fazem referência ao bairro nas notícias que envolvem as 

ocorrências negativas. Ocorrências essas resultantes das regras do mercado 

capitalista que ao longo da história vem modificando as funções do Estado e as 

relações tradicionalmente delineadas com a sociedade civil numa constante 

influência da esfera privada. 
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6.7.1.3 Itens de avaliação do site em relação a valorização e ressignificação da 

cultura local. 

 

Tabela 15 - O site inspirou alguma reação emocional em você? 
 

 
Respostas 

Estudantes da EMEF 
Edna de Mattos  
Siqueira Gáudio  
7 participantes 

Moradores de do Bairro 
Jesus de Nazareth 

 
10 participantes 

 
Outros 

22 participantes 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Sim 6 86 7 70 20 91 

Não 1 14 3 30 2 9 

Todos os Visitantes 

 Quantidade % 

Sim 33 85 

Não 6 15 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Nesta pergunta indagamos se o site havia inspirado alguma reação emocional. 

Complexa essa resposta, mas nas opções objetivas “Sim” ou “Não” demonstra que o 

site causou sim alguma reação emocional. Percentualmente temos que 85% 

demonstram ter tido uma reação emocional ao navegar pelo site. Para entender 

melhor sobre as reações emocionais solicitamos que especificassem as emoções. 

Apresentamos na tabela 16 as colaborações que obtivemos. 
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Tabela 16 – Tabela com as contribuições sobre as emoções que o site despertou nos visitantes  
 

 
Respostas 

Estudantes da 
EMEF EMSG 

 
7 participantes 

 

Moradores do Bairro 
Jesus de Nazareth 

 
10 participantes 

 
Outros 

22 participantes 

 Relato das 
emoções 

Relato das emoções Relato das emoções 

Sim Não houve 
relato 

 Emoção; 
 Boas lembranças; 
 Quando queremos o 

melhor pra nossa gente, 
tudo pode acontecer...; 

 Relembrei de alguns 
momentos que já vivi; 

 Ver a memória da 
comunidade sendo 
aberto para o mundo; 

 Alegria; 
 Nostalgia. Lembranças 

do passado, pois sou 
morador do bairro. 

 

 O conteúdo que é exposto retrata a 
história do bairro, isso me faz 
perceber que apesar de toda 
mudança em volta, o bairro 
continua tendo raízes sólidas; 

 A beleza do lugar provoca boas 
emoções; 

 Me remeteu a memória do lugar 
onde nasci e pelos lugares por 
onde já passei; 

 Trabalho, força, alegria; 
 Senti-me encantado com a beleza 

do bairro e da cidade; 
 Trabalhei anos neste bairro e amo 

ele; 
 Surpresa e encantamento; 
 Alegria por morar em uma Ilha de 

tantas belezas; 
 Esperança; 
 Curiosidade em conhecê-lo; 
 Uma visualização da cidade de 

Vitória, muito linda, é um bom 
trabalho com a comunidade local 
que é muito privilegiada por suas 
paisagens, mas uma comunidade 
difícil de ser trabalhada; 

 Esperança; 
 Achei muito interessante; 
 Feliz em saber que temos lugares 

lindos!!!;  
 Alegria por ver a oportunidade de 

crescimento para todos os 
envolvidos, da provável sensação 
de pertencimento, de valorização 
da comunidade retratada; 

 Orgulho pelo projeto e pelo 
envolvimento dos alunos com o 
projeto; 

 Interesse por conhecer melhor o 
Bairro; 

 De visita ao lugar que não acesso 
normalmente; 

 Encantamento; 
 Felicidade por ver uma proposta de 

valorização da memória local; 

Não   A quantidade e 
informações bem legais 
fora do meu 
conhecimento, adorei 
descobri coisas que não 
sabia como moradora. 
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Muito interessante, 
sejam bem-vindos ao 
bairro; 

 Site bem apresentado. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Tivemos um percentual de 85% do total de visitantes informando que o site lhe 

inspirou uma reação emocional e um percentual de 15% que não inspirou nenhuma 

reação emocional. Mas mesmo aqueles que não se sentiram tocados 

emocionalmente teceram comentários sobre o site de maneira positiva. Vamos 

agora voltar o olhar para cada respectivo grupo e suas contribuições.  

 

O grupo dos “Estudantes” não especificaram qual teria sido a emoção que o site lhes 

tinha inspirado, entretanto objetivamente indicaram que “Sim”. Não tem como saber 

se entenderam o que seria emoção ou se apenas não souberam como descrevê-la. 

Acreditamos ser compreensível este retorno, afinal trata-se de adolescentes 

compreendidos na faixa etária entre 11 e 14 anos. 

 

No grupo dos “Moradores” podemos perceber que o material do site contribuiu que 

alguns refizessem o caminho da sua história pessoal que está ligada a história local, 

a satisfação de ver a memória da comunidade ser apresentada para o mundo e a 

satisfação da descoberta do seu próprio bairro.  

 

Seguindo para o grupo dos “Outros” obtivemos sentimentos positivos com relação 

ao material apresentado no site. Podemos observar nos relatos que as pessoas que 

não residem no bairro trazem a importância deste trabalho pelo motivo de valorizar a 

comunidade retratada a partir da memória local com os moradores e os estudantes, 

e também fazem referência à beleza da paisagem existente no município de Vitória 

que era desconhecida por eles despertando assim curiosidade. 
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Tabela 17 - Há algo que você mudaria, adicionaria ou removeria do site? 
 

Estudantes da EMEF 
Edna de Mattos 
Siqueira Gáudio  
7 participantes 

Moradores de do Bairro 
Jesus de Nazareth 

 
10 participantes 

 
Outros 

 
22 participantes 

 
 Foi unânime que 

não mudariam 
nada. 
 

 
 Sim, mais fotos tem belos 

lugares que não foram 
fotografados; 

 Não; 
 Não; 
 Mais fotos e vídeos; 
 Não; 
 Acho que poderia ter mais 

fotos de hoje; 
 Não; 
 Não; 
 Não; 
 Adicionaria mais fotos 

antigas. 

 
 Os vídeos de má qualidade; 
 A aba de ''fotos do presente'' poderia 

ser melhor dimensionada, creio que a 
plataforma Wix proporciona 
ferramentas para uma apresentação 
mais interativa; 

 Nada precisa ser mudado; 
 Talvez a disposição das fotos atuais. 

Acredito que haja uma outra maneira 
de apresentá-las sem criar um 
embaraço visual; 

 Não; 
 Adicionar outras imagens, mais fotos 

antigas, adicionar uma agenda mensal 
do que acontece no bairro; 

 Parabéns pelo trabalho; 
 Está tudo excelente!; 
 Colocaria apenas o nome da colega 

que foi participar do 6°encontro além 
do nome da pesquisa!; 

 Não; 
 Não; 
 Adicionaria a realidade social do 

bairro; 
 Não mudaria nada; 
 Não, achei ótimo; 
 Não; 
 Não; 
 Não; 
 Não; 
 Eu adicionaria os objetivos de 

pesquisa da pesquisadora para 
conhecermos o estudo que está a se 
desenvolver no bairro; 

 
 Melhorar a gravação das entrevistas, 

na medida do possível; 
 
 Adicionaria mais destaques sobre as 

expectativas futuras dos moradores 
sobre o desenvolvimento do bairro; 

 
 Não; 
 
 Tentaria melhorar a qualidade dos 

vídeos; incluiria mais fotos antigas. 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Para encerrar a participação dos visitantes no quesito avaliação, indagamos se eles 

mudariam, adicionariam ou removeriam algo do site. As contribuições sinalizaram 

que aprovaram o material disponível na rede, e sugerem a inclusão de mais fotos, a 

melhora da qualidade dos vídeos e a inclusão de pontos relacionados ao texto da 

pesquisa. 

 

Portanto ao analisar as contribuições registradas podemos considerar que o site 

atingiu um diversificado público que foi viabilizado pelas características do ambiente 

virtual. Com relação ao quantitativo de avaliações esperávamos um número maior. 

Ao incluir no site em janeiro de 2018 um recurso que possibilita a contagem do 

número de visitantes observamos que alguns não acessam a opção da avaliação. 

Outro ponto com relação ao acesso, por ser um site gratuito não aparece nos 

aplicativos de busca comprometendo assim a localização e acesso. O site somente 

consegue ser acessado quando o endereço virtual é informado ou por meio do link 

que faça o direcionamento para a página. Diante das questões postas temos o 

desafio de pensar e buscar outras estratégias que não limitem o acesso ao site. 

Pretendemos continuar atualizando o site a partir das novas iniciativas e realidade 

do bairro independente do término desta pesquisa em parceria com as lideranças da 

comunidade e com os estudantes que participaram do processo e dos novos que 

quiserem fazer parte do grupo.  

 

6.8 A PRÁXIS PARA O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O site que materializou o produto educacional surgiu a partir do diálogo entre a 

escola e a comunidade que se realizou na práxis, por meio da ação e reflexão, com 

o compromisso de pronunciar para o mundo a palavra das pessoas do Bairro Jesus 

de Nazareth.  

 

Cada entrevistado a partir das suas vivências disse sua palavra para si, para os 

estudantes, para aqueles que visitaram e os que irão visitar o site. Tiveram o direito 

de expressar-se e expressar o seu mundo por meio dos relatos, contribuições das 

classes menos favorecidas que geralmente não encontram-se incluídas nos textos 
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históricos oficiais. “A cultura popular se traduz por política popular; não há cultura do 

Povo sem política do Povo” (FIORI, 2016, p. 21).  

 

Por via da história oral, por meio das palavras nos aproximamos das pessoas, das 

histórias e dos fatos da comunidade, e este movimento permitiu que nos fosse 

apresentado o passado, a história do local que está inscrita nas residências, nos 

becos, nas escadarias e nas ruas da comunidade. Registrar, organizar e 

compartilhar as histórias do bairro no site é uma forma de dar visibilidade ao local, 

mas sem perder de vista que “o local, fora de um contexto geral, é apenas um 

fragmento e o geral, sem o respaldo das realidades locais, é apenas uma abstração; 

e, neste caso, ambos estarão destituídos de sentido” (NEVES, 1997, p.22). 

  

A construção do site provocou um movimento de encontros entre as pessoas da 

escola e da comunidade, que por meio dos enredos locais propiciou o diálogo entre 

vários saberes, e neste caso, o saber escolar e o saber popular. O encontro entre 

esses saberes demonstrou que ambos têm conhecimentos para ensinar e aprender, 

e que a partir de um planejamento comunitário e participativo podemos levar a 

EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio a se transformar numa escola pública 

popular com as características defendidas por Freire, aquela que se aproxima da 

realidade concreta e tem como pressuposto fundamental que o educando seja 

sujeito do seu processo pedagógico e por conseguinte construtor de conhecimento. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Depois de todas as reflexões feitas até aqui e de todos os dados apresentados, 

resta-nos trançar algumas considerações, que estão longe de ser colocadas como 

verdades absolutas e fechadas às críticas e sugestões.  

 

Neste curto espaço de tempo do mestrado nos qualificamos, todavia, essa 

aprendizagem não foi provocada apenas pelo ambiente acadêmico, mas, também, 

pelas vivências com os sujeitos participantes deste trabalho. Pode parecer para 

alguns que essas vivências não tenham promovido o afastamento acadêmico 

defendido por uns pesquisadores, mas entendemos que por fazermos parte do 

cotidiano dos estudantes e continuar atuando na escola no período da pesquisa pelo 

fato da Secretaria de Educação não ter concedido o afastamento das atividades 

escolares, essa pesquisa produziu conhecimento no sentido de dar os primeiros 

passos para aproximar as novas gerações a história local contribuindo assim para 

potencializar o sentimento de pertencer ao local. Durante o processo percebemos a 

relevância do trabalho a cada passo durante a pesquisa, pois ela promoveu 

encontros que mobilizaram algumas pessoas a compartilharem as histórias locais e 

a outras de terem a oportunidade de se aproximar dos eventos históricos locais.  

 

Ao iniciar nossa investigação no sentido de verificar a presença da história e da 

cultura local no trabalho pedagógico com os estudantes percebemos que o tema 

vem sendo oferecido para os estudantes do ciclo 2 (4º e 5º ano). Já conversar com o 

grupo dos estudantes que participaram da pesquisa que fazem parte do Ciclo 3 (6º e 

7º ano) e Ciclo 4 (8º e 9º ano) sobre o que sabiam das histórias do bairro, esses 

relatam que nada sabiam. A história e a cultura local fazem parte do currículo 

realizado com as turmas do Ensino Fundamental I, mas vem sendo trabalhado 

superficialmente sem realizar uma aproximação e um diálogo real entre a escola e 

comunidade, as pessoas que vem escrevendo a história do local caminham pelas 

ruas do bairro, mas estão longe das salas de aula.  

 

Para a escolha dos moradores do bairro que foram entrevistados contamos com a 

colaboração do grupo de representantes da comunidade que acompanharam a 
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pesquisa. Esse grupo não mediu esforços para que o trabalho acontecesse. Mas 

durante o caminho tivemos que lidar com situações imprevisíveis. Um número 

reduzido de pessoas nos encontros, algumas entrevistas agendadas na última hora 

foram canceladas e essas pessoas sem muita justificativa adiavam os encontros e 

tivemos que desistir. Mas, por outro lado, tivemos pessoas que viabilizaram as 

entrevistas o que promoveu momentos ricos com os estudantes. Vivenciamos a 

emoção e a satisfação de cada um dos entrevistados por terem sido convidados, do 

prazer de falar sobre suas vivências no bairro, das lembranças de um tempo que 

cronologicamente está no passado, mas que ao serem acessadas vieram 

acompanhadas por sorrisos e lágrimas, sentimento de orgulho de ter sido vivida, e 

de agora ter a oportunidade de compartilhar com as novas gerações nos dias atuais.  

 

Já o vivido com os estudantes foram momentos de muita aprendizagem para todos 

nós que participamos deste processo, mas teve um momento que nos marcou, foi 

quando chegamos no alto das Torres, lá eles olham ao redor, uma visão de 360º, e 

ficaram encantados com a bela paisagem que o bairro onde moram oferece da 

cidade de Vitória. Podemos perceber que estavam orgulhosos daquele lugar, e 

tomaram a consciência que também são turistas no bairro onde residem. O encontro 

dos estudantes com os entrevistados, pessoas que eles passam por elas algumas 

vezes no vai e vem das ruas, becos e escadarias do bairro passaram a ter um algo a 

mais. Eles tomaram conhecimento que aquelas pessoas fazem parte da história do 

lugar onde vivem. Um processo gradativo de ir se aproximando das histórias do 

bairro, percebem que há um mundo de aprendizados ao redor e que precisam estar 

atentos para vivenciar essas e outras experiências que estão por vir. Tudo 

demonstrando uma realidade em contínuo movimento.        

 

Freire em suas reflexões nos apresenta que o homem é um ser curioso, inacabado, 

inconcluso, incompleto, que nasceu como ser de ligação. Quando iniciamos nossos 

encontros com os estudantes e a comunidade não imaginávamos na prática o 

sentido dessas palavras. A cada ação com os protagonistas, incluindo nós nesta 

categoria, podemos observar as diversas maneiras que se deu o conhecimento. A 

partir do momento que passamos a interagir com as pessoas e com o meio, 

acreditamos que passamos a produzir conhecimento através da curiosidade, dos 
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questionamentos, das pesquisas, dos relatos, das trocas de experiência e das 

contribuições de todos. Momentos permeados pelo diálogo entre o saber escolar e o 

saber popular, onde “ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois momentos do 

ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o 

em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente” (FREIRE, 

2007, p. 28). Vale lembrar que estamos diante de um processo permanente de 

construção do conhecimento, processo que tem a sua continuidade.  

 

As entrevistas realizadas neste processo não tiveram a pretensão de produção ou 

discussão de fontes históricas, mas que ao final deste processo a escola e a 

comunidade estejam mais próximas e percebam a importância da preservação do 

espaço de diálogo que foi construído durante a caminhada. Num movimento 

dialético de ação e reflexão. 

 

Desde o momento da definição do objeto de estudo estamos vivenciando e 

administrando o imprevisível, as incertezas e o caos, que nos acompanhou a cada 

etapa deste turbilhão criativo ampliando nosso conhecimento e contribuindo para a 

aprendizagem, nos afetando de tal forma que iniciamos de uma maneira e estamos 

finalizando este processo de outra. Tendo mais claro a realidade como sendo um 

conjunto de múltiplas determinações. Acreditamos que esse processo também 

aconteceu com as pessoas que se propuseram a participar desta pesquisa. Com o 

grupo de estudantes envolvidos percebemos nas suas falas novas formas de olhar 

para o bairro. Reconhecem que pouco conheciam sobre o bairro, e que se 

aproximaram de pessoas e adquiriram conhecimentos que não teriam acesso se não 

fosse pelo projeto. Com relação aos moradores que estão vendo os estudantes 

andando pelo bairro em grupos conhecendo a história do bairro através do Tour no 

Morro, esses nas redes sociais registram a satisfação de ver que a escola está 

proporcionando o encontro dos estudantes com a história do bairro. Já com os 

moradores parceiros deste projeto, uma parceria foi sento tecida e foi se 

fortalecendo ao ponto de no último encontro em novembro de 2017 novas propostas 

de projetos surgiram para o ano de 2018 entre a escola, a comunidades e o Instituto 

Federal do Espírito Santo - IFES.  
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Foi um processo de conhecimento, de confiança, de respeito ao outro e notamos 

que ao longo da caminhada os estudantes foram percebendo do que se tratava a 

pesquisa, mas cada um a seu tempo e de formas diferentes. Assim como nas 

atividades junto aos moradores levá-los para as reuniões era um desafio mensal. A 

comunidade não tem um histórico de grande participação quando são convidados a 

participar de eventos na escola. Nos momentos informais quando falávamos da 

pesquisa demonstravam interesse, se notava o desejo do registro das histórias do 

bairro, mas a ação de participar não comungou com a fala, sendo assim buscamos 

outras formas de nos aproximar das histórias de vida dos moradores do bairro, afinal 

são as contradições do processo. Mas mesmo assim conseguimos reunir um 

pequeno grupo formado por moradores do bairro.  

  

A cada atividade proposta na pesquisa um com o grupo de estudantes e o grupo dos 

representantes da comunidade uma nova possibilidade, e isto contribuiu para que 

compartilhássemos esse processo com as professoras nos momentos de 

planejamento das suas atividades. Os nossos relatos sobre as descobertas durante 

a pesquisa despertaram interesse nas professoras de Arte, Português e Geografia 

do Ciclo 3 e 4 e nas professoras do Ciclo 2 sobre o bairro que passam 

desapercebidas na escola e para os estudantes. Percebemos durante o 

acompanhamento das atividades propostas com o foco no bairro que elas 

oportunizaram reflexões a partir do bairro e os estudantes passaram a incluir nas 

suas produções os contextos da comunidade onde vivem. Fica aqui agora o desafio 

de não somente aproximar os estudantes da história do seu bairro, mas que se 

apropriem dos eventos históricos e assim passem a valorizar as pessoas que fazem 

parte do enredo local.  

 

Escola e comunidade precisam ter sempre em mente que são espaços com 

características distintas, mas que precisam manter o diálogo para fortalecer essa 

relação que interfere no processo de ensino e aprendizagem do estudante. Desta 

forma esse fortalecimento precisa acontecer não somente quando a escola chama 

as famílias para conversar sobre os problemas relacionados aos estudantes, mas 

também nos demais momentos que proporcionam esses encontros: nas Reuniões 
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de Pais durante o ano letivo, nas reuniões do Conselho de Escola e nos eventos 

festivos do bairro.   

 

Percebemos que ao assumirmos nossa incompletude a nossa curiosidade nos levou 

para novos lugares ampliando assim os nossos horizontes e o nosso conhecimento.  

Partimos agora para um novo momento. Um momento de pensar em como 

multiplicar as ações que realizamos com o pequeno grupo dos estudantes e dos 

moradores. Neste sentido obtivemos algumas sugestões ao encerrar este momento: 

os estudantes sugeriram montar um teatro abordando as histórias do bairro para ser 

apresentado na escola, e os representantes da comunidade sugeriram procurar as 

igrejas existentes no bairro (católicas e evangélicas) e apresentar nesses locais o 

trabalho que foi realizado e que está disponível no site. São duas ações possíveis e 

para realizá-las vamos precisar articular ações com outras pessoas para alcançar 

outras pessoas. E essa é a ideia, a cada novo passo que novas pessoas se 

aproximem das histórias e vivências do Bairro Jesus de Nazareth da Cidade de 

Vitória do Estado do Espírito Santo.   
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APÊNDICE A - Entrevistas na íntegra com os convidados 

 

Entrevista com a Sr. ª Maria Eliza Ferreira da Costa 

Estudante: Você conhecia a pessoa que deu o nome a Escola? Como foi escolhido o nome 
da escola? 

Srª Maria Eliza: Deixa eu te falar, isto merece uma fala maior... a Escola começou a 
funcionar no mês de março lá no Instituto Braile, ali na avenida beira-mar, 
dia 5 de novembro nós fomos para a escola nova lá em cima. Em outubro 
teve eleição para escolher o nome da escola. Foi uma época que... foi em 
outubro né... foi uma época que uma funcionária da Prefeitura havia sido 
acidentada na ida para o trabalho, de carro e ela veio a falecer. E aí nós 
indicamos o nome dela. Dela e de mais três pessoas. Porque tinha que 
colocar três pessoas. E aí venceu a Edna de Mattos Siqueira Gáudio.  

Estudante: Em que ano a escola foi inaugurada?  

Srª Maria Eliza: em 1992. A escola mesmo, a de cima, em agosto de 92. Porque antes era 
no Instituo Braile. De março até final de julho foi no Instituto Braile. Lá foi a 
maior loucura que você pode imaginar... (riso) O bairro queria a escola. A 
escola não estava pronta. A prefeitura alugou o segundo andar do Instituto 
Braile. No primeiro andar ficou os deficientes visuais, e na parte de cima... 
era um salão que foi divido por ... [tábuas meias parede...] e aí ficava... 
quem estava do lado de lá ouvia quem estava do lado de cá... foi a maior 
loucura do mundo... era atendido só de 1ª a 4ª série... e trabalhava nos 
dois turnos...    

Pesquisadora: Indaga se tinha somente as turmas da 1ª a 4ª série. 

Srª Maria Eliza: não estou lembrando bem... mas eu penso que tinha que 5ª e 6ª série... e 
devagarzinho foi chegando até a 8ª série... mas lá no Instituto Braile ainda. 
Penso que foi em outubro o prefeito Vitor Buaiz na época vieram a noite aí... 
fizeram uma parafernália toda e fizeram a inauguração.    

Estudante: Como eram os estudantes quando você era diretora? 

Srª Maria Eliza: (coloca as mãos no rosto) uiiiiii... (riso) olha eu era tida na época como 
general. As crianças me obedeciam muito. Eu fazia eles pular miudinho... 
mas mesmo assim... para vocês ter uma ideia vou contar uma história 
que aconteceu uma vez... o aluno terrível... ele levava dentro de uma 
sacolinha xixi... como as salas de uma para outra era aberto em cima... ele 
jogava o xixi lá na outra sala... quando não ele chegava na janela e jogava 
nos ônibus que passava... já parou ônibus na escola para reclamar... lá no 
Instituto Braile... ali não era local para escola jamais...era como esta sala 
aqui... ai foram dividindo com a madeira a salas de aula... então assim os 
ônibus passavam na rua o chão tremia... eram poucos alunos por sala, no 
máximo vinte, mas em cada sala eu tinha dois ou três demoniozinho... 
mas comeram um cortado comigo... depois quando viemos para cá... 
realmente uns dois meses de uma loucura, de sair daquela coisa 
horrorosa e vieram para aquele mundo maravilhoso... até eles 
descobrirem tudo na escola foi difícil... mais lá para outubro a escola 
começou a caminhar... eu fiquei lá sete anos na escola... (emoção na voz)  
eu saí de lá apaixonada... para mim aquela escola era minha... era 
minha...    

Estudante: Como a escola foi recebida pelos moradores do bairro?  

Srª Maria Eliza: Com maior alegria, você nem imagina a alegria... (emoção) tinha gente 
chorando. Porque os alunos daqui tinham que ir lá no... Aristóbulo Barbosa 
Leão... então os pais tinham medo... tinham que atravessar a rua... tinham 
medo de acidente. Tinha gente chorando na inauguração.  

Estudante: Por quanto tempo você foi diretora da escola?  
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Srª Maria Eliza: Por sete anos... o mandato era de três anos, eu fiquei dois mandatos, e 
como não tinha eleição eu fiquei mais um ano.  

Estudante: Qual o seu sentimento com relação a escola?  

Srª Maria Eliza: O meu sentimento... (emoção) de paixão! Hoje eu pensei que chegaria aqui 
chorando... não chorei porque não era a escola (apontou para cima, 
fazendo referência a escola antiga no alto do morro) a minha era lá de 
cima... (riso) se fosse lá eu nem ia consegui chegar... por que realmente eu 
amava a escola e todo mundo que estava lá dentro... da minha época 
que continua na escola é a professora Georgia que trabalhava comigo e a 
professora Sirlene que está aqui... né... era uma turma maravilhosa.  

Estudante: Como era o espaço no Instituto Braile? (Esta pergunta surgiu a partir da 
conversa) 

Srª Maria Eliza: Era de cimento... carracachento... muita poeira, difícil de varrer, paredes 
sujas, foram quatro meses de horror... isto lá no Instituto Braile... a gente 
vai falando e vai lembrando... para você ver como eram os alunos do 
Edna... é... o primeiro ano foi difícil... do segundo ano para frente foi 
maravilha pura... é... no dia do meu aniversário uma aluna me deu uma 
plantinha... uma violeta... não levei para casa... eu ganhei duas... não levei 
para casa e coloquei elas no corredor onde era minha sala... as crianças 
acharam bonito... no ano seguinte eu ganhei mais de vinte... porque os 
alunos gostaram daquelas violetas ali e eu ganhei mais de vinte e eu 
coloquei todas elas ali no corredor ... ninguém mexeu... ninguém 
quebrava... só para ver como eu era general... (para e pensa)... isto aí eu 
tenho na memória... um dia... sei lá se já tinha quatro ou cinco anos... eu 
estava lá no último andar e um aluno subindo a todo vapor... correndo... 
subindo a escada correndo... aí ele me encontrou no meio da escada... ele 
parou... e aí eu falei volte lá em baixo e suba devagar... aí ele veio subindo 
devagarzinho... dois dias depois este mesmo... parece incrível... este 
mesmo aluno... você vê que não era educação... eu pensava que estava 
educando mais não estava... de uma certa forma sim... este mesmo aluno 
vinha subindo, correndo e me encontrou quase naquele mesmo lugar, eu 
não falei nada, ele voltou lá no térreo e subiu devagar... você acredita 
nisso... eu gostaria de rever este aluno... na época ele deveria ter uns 
doze, agora ele deve estar com uns... ele deveria ter uma trinta e dois 
anos... eu não lembro do nome... ele era tão bonitinho... tinha a pele bem 
escura... o cabelo lisinho, os olhos pretos, era uma gracinha de menino... 
ele deve morar aqui no bairro ainda... casado... ele deve lembrar de mim... 
duas vezes no mesmo lugar isso aconteceu... isto ficou gravado... eu 
penso assim... eu não educava, mas não sei se era um receio de mim... 
eles escreviam para mim que no início eu metia medo neles, mas depois 
eles viram que não... que eu amava tanto eles que eu queria dar educação 
para eles... muito bonito... uma época muito boa... (emoção na voz) eu 
estou aproveitando aqui recordando... as meninas da limpeza quase não 
tinham serviço... porque eles não permitiam papel no chão... a educação 
que foram recebendo da diretora e das professoras na sala de aula... eles 
não permitiam nenhum papel no chão... é... na hora do recreio que era um 
espaço pequenininho que tinha ali... se alguém deixasse cair um pedaço 
de laranja, alguém entre os alunos mandava pegar e jogar no lixo... a 
escola vivia limpíssima... eu era muito enjoada... muito exigente... mais 
eles gostavam do que eles viam...   

Pesquisadora: Tem alguma outra passagem interessante que você gostaria de falar? 

Srª Maria Eliza: ... tem... tem... eu já vi aluno morrer... (a voz mudou) a droga... eu na época 
não entendia muito a gravidade da coisa, eu pegava pesado com eles... 
os pais não acreditavam muito... eu ia na casa deles... eu não sei como eu 
tinha coragem de fazer isso... eu realmente não entendia a gravidade da 
coisa... eu ia na casa da família... a família quase me enxotava, mas 
depois disto eles viam que eu tinha razão... eu internei três alunos... e um 
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deles saiu da escola e depois voltou... a escola não quis que eu desce 
mais uma chance, mais eu dei... numa segunda-feira quando cheguei na 
escola me disseram que tinham pego um menino... colocado no carro e 
levaram para longe e mataram ele... ficamos bastante tempo assim... era 
um menino tão querido... (um lamento na fala)... logo assim quando eu saí 
da escola... eu me lembro que fiquei apavorada também... na ruazinha 
que fica do lado da escola, ali morava uma família com três filhos que 
eram nossos alunos... um começou a se envolver com a droga... não 
estou lembrando se ele tinha saído da escola... a família toda foi 
exterminada... só ficou a filha... mataram a mãe e os dois filhos... dentro 
de casa... para vocês verem o que é a droga... coisa séria... quem não 
tiver que entrar não entra mesmo porque é um mundo sem volta...   

Estudante: Como foi sua relação com a comunidade no princípio?  

Srª Maria Eliza: (riso) Eu no começo assustei a comunidade... tinha horário para falar 
comigo... eu quis deixar tudo muito certo para todo mundo... nada que 
depois de três meses as pessoas não se acostumassem... com tudo 
organizado... a comunidade me ajudava... o líder comunitário era 
Carlito... era Noêmia... isto ajudava muito... muito mesmo... tinha um 
casal que moravam na ruazinha do lado, que não lembro do nome... mas 
nos ajudavam muito... a comunidade ajudava muito a gente trabalhar... 
tudo que a gente pedia eles sabiam que era para o bem dos filhos, eles 
atendiam... logico que tinham uns que achavam que a gente tratava o 
filho assim... mas... a relação boa... essa escola veio por um desejo 
deles... da comunidade... lembro que o Carlito estava envolvido... ele era 
presidente na época e a Noêmia vice-presidente...  

Pesquisadora: O que você pode deixar aqui para gente, para esta escola que você está 
vendo agora que é a sua que seguiu?  

Srª Maria Eliza:  Eu gostaria muito que os alunos tomassem conta da escola, se eu estivesse 
como diretora da escola... olhassem por ela, porque ela não é minha, não é 
sua, não é dos professores...  é dos filhos de vocês... eu dizia para os meus 
alunos... pode ser que eu encontre os filhos dos meus alunos... então eu 
dizia para eles na minha época... cuidem porque ela é de vocês e será dos 
filhos de vocês... pode ser que vocês aqui sejam filhos dos meus alunos... 
cuidem da escola... da aparência da escola... estudem bastante... a gente 
cuida daquilo que ama... (neste momento Srª Maria Eliza passa a perguntar 
o nome das mães dos alunos e alunas presentes, tenta trazer algumas 
lembranças do passado para relacionar seus alunos com os alunos 
presentes). 

 

Entrevista com o Sr. Carlito Carvalho de Souza – morador do bairro e ex-
presidente da Associação de Moradores. 
 

Sr. Carlito: Eu posso fazer a apresentação de vocês... eu quero a idade, o ciclo o que vocês 
estão achando de fazer este projeto junto com a Izabella... ok? 

Estudante: Prazer... meu nome é Luiz Henrique... tenho 12 anos... sou do ciclo 3... iii... eu 
gosto de fazer esse projeto aqui... tem coisa que é lá do passado que eu não 
sabia e que agora tô conhecendo... 

Estudante: Eu sou Maria Eduarda do Ciclo 3... e aconteceu coisas lá no passado que eu 
nem imaginava que tinha acontecido... 

Estudante: Meu nome é Arthur sou do Ciclo 3 e achei mais interessante é que não sabia que 
aqui que aqui em Vitória tinha mangue e água... 

Estudante: Meu nome é Luiz Carlos sou do Ciclo 4 e sobre o projeto eu estou gostando 
porque fala de coisas antigas e das histórias do meu bairro antigo... 



180 

 

 

 

Estudante: Meu nome é Augusto sou do Ciclo 4 e sobre eu tô achando uma coisa assim bem 
interessante... tô aprendendo coisas que eu não sabia... assim sobre o bairro... 
é... tô descobrindo coisas novas do bairro...   

Sr. Carlito: Inclusive eu quando ouvi falar deste projeto seu pelo Fernando... eu desde 
quando eu fui Presidente... eu sempre quis que o bairro tivesse um hino oficial... 
entendeu... eu acho muito legal... só que hoje um hino oficial ele teria que ser 
bem mais atual... ai... o que todo mundo tem na ponta da língua hoje... é o hip 
hop e o funk... todo mundo tem na ponta da língua... pensei neste dias até... 
pensei em propor prós alunos de estar fazendo uma hino rap oficial pró bairro... 
criar uma bandeira pró bairro... para identificar mesmo o bairro... um concurso... 
a gente daria os tópicos... a beleza do lugar... os moradores antigos... é as obras 
que marcaram... fazê um hino oficial... uma música de identificação do bairro... aí 
quando fosse em algum lugar... ahhh... é o hino de Jesus de Nazareth... que 
legal... inclusive era para todo bairro de Vitória ser identificado por uma 
bandeira... uma vez eu falei isto para o Prefeito Luiz Paulo... dá pra fazer muita 
coisa boa... e este Projeto é apenas o começo...  

 

Nosso convidado durante sua entrevista tem uma preocupação de apresentar 

informações sobre a organização do bairro, em como o bairro está mapeado e 

pergunta para cada um dos estudantes em que parte do bairro eles moram, como 

veremos abaixo.  

Sr. Carlito: Agora eu quero saber o seguinte... todo mundo mora aqui... me fala... que área 
vocês moram... deixa eu explicar para vocês... lá na pracinha do Tôta, lá em 
cima no Pedrão, lá em cima na ocupação... aqui no centro do bairro... aqui agora 
é mais uma área o conjunto habitacional e o entorno do bairro. Então vamos lá... 
Luiz você mora em que parte do bairro? 

 

Alguns dos estudantes demonstram dificuldade de localizar suas moradias 

relacionando elas as áreas descritas pelo Sr. Carlito. Na conversa nosso 

entrevistado fica surpreso pois quando pergunta sobre os pais de alguns dos 

presentes percebe que já conhece os estudantes e como estão crescidos... “Ai meu 

Deus... estou ficando velho... (riso)”.  

 

Nosso convidado demonstra muito empenho em compartilhar seu conhecimento 

com os estudantes sobre as histórias do bairro. Durante o encontro ele traz as 

situações que deram origem aos nomes que o bairro teve desde a chegada dos 

primeiros moradores na década de cinquenta. 

 

Sr. Carlito: A história mais importante que eu acho aqui do bairro, que não sei se vocês 
conhecem é os nomes que foram dados ao bairro... primeiro foi Morro de Bento 
Ferreira porque era próximo aqui a Bento Ferreira... aí não satisfeito o povo 
vinha para cá... eu não gosto do termo invasão não, mas... o povo na época 
começou a ocupar e aí tinha um fiscal, que era a mando do prefeito que vinha e 
derrubava porque o terreno interessava a prefeitura. Aí o pessoal montava e o 
pessoal da prefeitura derrubava tudinho aí o pessoal ficava revoltado. Essa Dona 
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Djalma lá na beira da praia foi descoberta pelo fiscal... aí avisaram a Dona 
Djalma que ia derrubar a casa... ela foi entrou com todos os  filhos  prá dentro da 
casa... se for derrubar vai ter que derrubar comigo dentro... tava chovendo na 
época e ele não derrubou... aí o que aconteceu... ele subiu e no que ele subiu 
mataram ele... (uma pausa aconteceu neste momento) aí deram o nome no lugar 
Morro do Contestado... sobe em pé e desce deitado... (ele neste momento faz o 
gestos com as mãos de subir e descer) ... porque ele subiu em pé e (as mãos 
continuam no sentido de descer) desceu deitado morto... assassinaram ele 
porque ele vivia destruindo os barracos. Então isto aí é uma historinha que vocês 
é bom saber... aí em (olha para cima buscando na memória) eles falam que foi 
antes, mais não foi não... em 82 o Sr. João Padilha que mora aqui na escadaria 
Dna. Regina... morava né porque já é falecido foi Presidente do bairro também... 
ele conversando com Sólon Borges... acho que é isso prefeito... aí disse... eu 
queria mudar o nome desse bairro Morro de Bento Ferreira não tem nada a ver 
com Bento Ferreira... (aí o prefeito pergunta) você é devoto de algum santo?... 
ele era evangélico... (Sr. João Padilha responde) não eu sou devoto de Jesus de 
Nazaret... (o prefeito diz) então vai ser esse nome... ai botou o nome Jesus de 
Nazaret... (o entrevistado movimenta as mãos indicando para si mesmo) aí eu 
briguei, eu briguei muito, porque depois me arrependi... porque o Jesus de 
Nazaret, Jesus é sem “h” no final, e eu briguei para ter o “h” porque eu achava 
bonitinho... eu achava que o Nazaret nosso salvador era com “th” depois eu fui 
ver na história que não... aí me arrependi mas ficou Jesus de Nazareth (ti), mais 
é Nazaret o “th” não pronuncia.   

 
Nesta oportunidade esclarecemos para o Sr. Carlito que em 13 de junho de 1966 o 

então prefeito Sr. Solon Borges Marques cria a lei que institui o nome Jesus de 

Nazareth ao bairro existente no Morro Bento Ferreira.  

 
Nosso entrevistado pela experiência que adquiriu como protagonista comunitário e 

depois como Presidente da Associação de Moradores, no período de 1998 a 1999, 

segue fazendo relatos de assuntos diversos que abordam situações pessoais, 

familiares e da comunidade.  

Sr. Carlito: ... i aí na minha administração o que a gente mais ou menos aqui para vocês... 
nós nominamos as ruas... becos... tudo com o nome de pessoas falecidas... eu 
peguei todas as certidões de óbito junto com e Leninha... nós... não tem a 
lanchonete do Jota ali... então... ali nós abrimos tudinho para trocar a rede de 
esgoto que vivia entupido... Seu Jonas que mora do lado ali... muito antigo 
também... reclamava dos entupimentos ali... a rampa João Moura do 
Nascimento que é essa rampa aqui que pega a praia das Castanheira que vai 
sair lá do Terminal da CIBRAZEM11 naquela rampa caindo as pedras... lá do 
lado de lá... sabe onde é não sabe? (pergunta para os estudantes) a rampa nós 
fizemos melhorias nela... quando você desse a rampa ali não tem a casa do Sr. 
Silvinho... próximo da casa da Ylana (estudante) você já viu lá Ylana perto da 
casa de Jeninho não tem uma escadinha alí... aquela escadinha foi eu que pedi 
para fazer... porque... nós pedimos para fazer a rampa mas só que todo mundo 
escorregava na rampa... eu mesmo escorreguei... poquei a cabeça assim (e 
mostra atrás da cabeça)... aí eu pensei não é possível... aí eu pedi para a 
prefeitura e fizeram os degraus... inauguramos o CMEI Lídia Rocha Feitosa tem 
foto aqui... depois a inauguração da Unidade de Saúde que já não foi na minha 
foi na de Denair... uma administração depois da minha... foi em 2000.   

    

                                                        
11 CIBRAZEM – Companhia Brasileira de Armazenamento 
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Durante a fala as lembranças vinham. 

Sr. Carlito: Quem foi que deu o nome nas ruas foi na minha gestão... a gente pegava a 
certidão óbito do pessoal... na garagem da minha mãe eu fiz primeiro uma caixa 
postal... caixa postal para as encomendas... tinham seis caixas postais onde o 
pessoal recebia as encomendas.  

 

Segue seu relato e passa a explicar como funciona o orçamento participativo.  

Sr. Carlito: as reuniões de orçamento tinham “meia dúzia de gato pingado”... nós colocamos 
mais de quinhentas pessoas.  

Pesquisadora: o que é reunião de orçamento? 

Sr. Carlito: é o chamado orçamento participativo. Era uma reunião que a prefeitura 
convidava os moradores... e lá... mentirosamente “você escolhia” (sinaliza com 
os dedos entre aspas) as obras prioritárias do bairro... por exemplo... a 
prioridade aqui era ter uma escola bonita... aí colocava no orçamento... dez 
anos depois saia a escola... porque... eu imagino que... (ele dá um exemplo) 
nós somos uma família aqui, eu sou o papai a Izabella é a mamãe e vocês são 
os filhos... aí nós vamos fazer um orçamento para este ano. Nós temos dez mil 
para gastar no ano... então dois é para o estudo de vocês, sobrou oito, cinco 
mil é para alimentação e vestuário... sobram três... três mil é para a gente se 
divertir, certo... aí o que acontece nós vamos gasta isso não vamo?... o 
orçamento não era assim... dividia... parecia que era assim mais não cumpria... 
quando você ia cobrar a obra... cadê o dinheiro... ué o dinheiro era fictício... 
não existia... era só uma prévia... eles só previam um orçamento... e não 
acontecia. Aí nós fizemos isto. E nossas reuniões aconteciam ondem?... no 
meio da rua... o pessoal não queria ir, eu ia até o pessoal... botava o headfone 
nas costas... no meio da rua em frente da padaria... ali fazia tudo ali... 
associação caindo aos pedaços... e graças a Deus uma coisa que vocês 
tinham que  saber... lá naquela Associação que hoje está reformada era um 
casebrezinho... funcionava um posto médico... e aí... o que acontecia... esse 
posto atendia todo mundo do bairro... nós tínhamos um médico lá... o nome 
dele era Dr. Dipirona e Paracetamol... risos... se chegava lá... ele sentava 
assim... oi tudo bem Carlito? Quê que você tem?... tô sentindo uma dor de 
cabeça um pouco de febre... nem examinava... ia lá e receitava dipirona e 
paracetamol... (risos) era o Dr. Aderbal, hoje ele é um excelente médico de 
estômago. Aí fazia isto. A Leninha, a mãe dela Dona Nair trabalhou no posto e 
a Dona Vitória, tá viva ela que mora aqui naquela escadaria do Natal ali... 
também trabalhou no posto. E lá a gente fazia tudo que você nem imagina... 
Como é que funciona o posto hoje?  O posto hoje tem uma equipe médica. 
Porque na minha época teve a territorialização da saúde. Nos demarcamos o 
território que era chamado Forte São João. Do Forte São João até a Praia do 
Canto. Nesses bairros uma unidade de saúde... tudo... aí a saúde passou a ser 
de um outro jeito... chamado o Projeto Saúde da Família. Aí vieram os agentes 
comunitários que nós temos hoje. Eu quase fui... porque não deixaram... não 
você vai continuar como presidente... então tá bom... Presidente Comunitário... 
na minha época... a Leninha é da minha época, a Vânia... antiga daqui você 
pode conversar com ela. Lá em cima no posto velho a gente tinha pediatra, 
ginecologista, tinha um clínico geral, lá na Unidade de Saúde velha. A nova 
Unidade de Saúde passou a ser o Projeto Saúde da Família... que hoje é o 
que... é um médico generalista, porque... ele cuida de você todinho... se chega 
lá e fala doutor eu tô com dor de barriga, ele não vai te dar um remédio assim 
não. Ele vai olha... porque você tá com dor de barriga? Você tem rede de 
esgoto? Tem água encanada? Se tem banheiro em casa? Ele que sabe de 
tudo. Porque não adianta hoje te dar o remédio para dor de barriga para o 
Arthur, se o Arthur continuar lavando as mãos na água suja... o Arthur 
continuar a fazer cocô na ribanceira... não ter vaso sanitário, então não 
adianta. Então hoje é um projeto de saúde, um projeto de prevenção da saúde.           
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Entrevista com o Sr. Fernando Martins morador do bairro e guia de turismo.  

Fernando: Sou nascido e criado aqui nesta comunidade desde 1973, e desde então eu vi 
essa comunidade crescer. Não tinha escadaria na parte alta, não tinha corrimão, 
a vizinhança da minha casa era mato colonião, e aí eu vi crescer muita coisa 
nessa comunidade... chegar os corrimãos como é hoje, o píer, a praia como é 
hoje, as torres iluminadas, no início era somente uma torre depois chegaram as 
outras, passou por um progresso, apesar da nossa organização do espaço ser 
desordenada. Eu fico muito orgulhoso de morar numa comunidade com esta. 
Nazareth é uma comunidade abençoada, nós moramos de frente para a baia de 
Vitória, nós temos paisagens lindas, nós temos três municípios na nossa visão lá 
das torres, e alguns turistas até falam que... vocês são privilegiados porque 
quando acordam pela manhã abrem a janela e tem o Convento da Penha... olha 
para o outro lado o horizonte, e aí vai... o visual da lua cheia e o pôr do sol e aí 
vai... e aí comecei a observar há um tempo atrás que as pessoas que vinham 
nas festas que a gente fazia na parte alta do morro, eles se encantavam com 
que viam lá em cima... porque a maioria das pessoas moravam no baixo e aí... 
nossa eu vou subi o morro... nossa quando chegar lá em cima eu vou estar 
cansado... e aí quando chegavam lá em cima além de samba e brincar eles 
ficavam com os olhos arregalados... até então eu não tinha essa visão turística... 
e aí eu comecei a frequentar lugares e conhecer pessoas que mexem com 
turismo eu comecei a ver que nós tínhamos essa potencialidade. Um dia nós 
recebemos um grupo de estudantes do centro de Vitória da escola Gomes 
Cardin que fizeram doações de computadores para a Associação de Moradores 
daqui, acho que foi em 2002... aí da Associação os estudantes viram um navio 
passar, muito perto e ficaram encantados... e aí uma moradora falou para mim 
que eu podia levar eles lá na torre... e na subida até as torres foram feitas várias 
perguntas... os professores me perguntavam e a maioria das coisas que me 
perguntavam eu tinha na ponta da língua... e quando chegamos nas torres até 
eu fiquei surpreso... os professores passaram a mostrar para os alunos o que se 
via lá de cima, surgiram muitas perguntas... e aí até eu fiquei curioso para saber 
mais ... aí um dos professores me perguntou... você é guia de turismo desde 
quando? Ai eu respondi... o que que é guia de turismo? O que um guia de 
turismo faz? E ele respondeu... é isso aí que você está fazendo... vocês está 
mostrando a sua comunidade, você está mostrando o local que você nasceu 
para pessoas de fora... e eu falei... eu não sou guia de turismo não... e isso ficou 
e então fui atrás de um curso de guia de turismo e me apaixonei por tudo que eu 
vi... porque o turismo ele mostra a sua história e faz você buscar as outras raízes  
e traz o progresso para dentro e aí a gente procurou a Associação de moradores 
na época e foi falado o que poderia acontecer e a Associação de Moradores na 
época abraçou a ideia e começou a mostrar para a prefeitura, foi aonde nesta 
época que foi construída a escadaria que chegava até o Pedrão em baixo das 
Torres... porque a primeira visita técnica que veio para ver a potencialidade, 
quando chegaram nas Torres algumas nem subiram... alguns ficaram em baixo, 
porque tinha que subir na pedra com dificuldade para chegar nas Torres... um 
tempo depois eles mandaram construir uma escadaria para chegar até as Torres 
e colocaram corrimão... tem morador que mora próximo que nem sabe desta 
escadaria que dá acesso as Torres não conhecem a escadaria... quando nos 
pintamos a escadaria e eu fotografei e mostrei para as pessoas que moravam ali 
perto... elas perguntavam, onde era aquela escadaria... e eu dizia é a escadaria 
que fica perto de você que leva até as Torres... e elas não acreditavam e eu 
levava elas até a escadaria...  

Pesquisadora: Fenando no final de 2014 você faz um movimento de procurar a escola, o 
que te motivou a fazer isso? 

Fernando: A gente tinha um projeto antes que deu para ver que trabalhando com as crianças 
e os jovens você consegue plantar uma semente que dá mais frutos... não que o 
adulto você não consiga plantar... mas é mais complicado... e aí em um dos 
eventos que a gente fez no final do ano eu observei que as orientações que a 
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gente deu para as crianças participantes do projeto na Associação de Moradores 
eles tinham aprendido... e na festa eles passam a mostrar para os pais onde se 
deve jogar o lixo... e aí porque procurar a escola... se a família é a base, a escola 
é um dos pilares com a família... a aí a junção das duas faz o jovem ficar muito 
mais fortalecido com outra mentalidade... Esse trabalho (da pesquisa) com a 
escola é gratificante... ao ver os estudantes falando aqui para nós que eles 
mudaram a forma de olhar para o bairro é muito gratificante... e outros que 
também participaram do tour (estudantes do ciclo 2) me param e perguntam 
como mesmo é a história da Ilha das Cobras... é muito gratificante, isso quer 
dizer que você colocou alguma coisa na mente deles... e aí outro dia lá na beira 
da praia eu estou com turista e vem um menino passando recolhendo as 
garrafas pets na praia e jogando no lixo... você trabalhando um projeto como 
este com a escola você está multiplicando muito mais, o trabalho de formiguinha 
vai se multiplicar muito mais, você consegue alcançar não só a criança, o 
estudante, mais também a família deste estudante, um mundo maior.  

 

E o nosso convidado continua com as histórias sobre o bairro. 

Fernando: o 1º ciclo de ocupação do bairro é definido a partir da ocupação da Praia da 
Castanheira indo até perto das torres com as moradias... do lado do morro que 
dá para o mar... associado ao Ponto Final onde instalaram os estabelecimentos 
comerciais a partir de meados da década de 50... e o 2º ciclo de ocupação é 
onde está situada a Vila Baiana que começou a ser habitada entre as décadas 
de 80 e 90... o lado do morro que é visto no asfalto. 

Augusto: (comentário a partir da entrevista com o Fernando) eu jogo bola no Alvares, aí na 
terça-feira eu fui e sentei na arquibancada... lá do Álvares dá para ver Jesus de 
Nazareth e as torres brilhando... aí sentou o pai com o filho do meu lado... aí o 
filho olhou para as torres e falou... olha lá aquelas torres lá pai parece Paris... 
(riso) aí eu comecei a rir assim do lado e minha mãe chegou e eu comentei com 
minha mãe e minha mãe riu também... que o pessoal não tem ideia também do 
que passa aqui no bairro... o pessoal só vê notícias ruins... essas coisas... as 
pessoas não tem uma visão boa do bairro e as coisas turísticas que o bairro tem 
para oferecer...  

 

Pesquisadora: Você disse para o garoto que você morava ali?  

Augusto: Não  

Pesquisadora: Augusto você pode aproveitar e perguntar... Você achou legal?... eu moro lá 
e você pode ir lá em cima visitar...  

Sr. Fernando: essa é a hora de você abordar e dizer, hoje ela está verde mais dependendo 
da campanha ou evento que estiver acontecendo ela muda de cor.... muitas 
pessoas já me disseram você mora lá ontem tem as torres igual Paris... (riso) pois 
é eu sou chique...     

Sr. Fernando: esse garoto mesmo você mesmo poderá levar para conhecer as torres... você 
pode escolher o caminho e contar o que você já aprendeu... apresentar a praia... 
ele nem sabe que na nossa praia as tartarugas vem... ou também nós podemos 
combinar juntos... e aí nós vamos mostrar que JN não é aquilo que a mídia 
negativa apresenta. 

Luis Carlos: Quando alguém liga para você Fernando como eles falam que querem 
conhecer o bairro?  

Sr. Fernando: teve um empresário que queria tirar foto do Morro Mestre Álvaro e do Morro 
do Moreno... e aí... Fernando eu queria subir até as torres, que eu queria tirar 
umas fotos para fazer divulgação... beleza... qual a hora que você pode vir... 
duas e meia que a melhor hora do  hora do sol... beleza... depois de meia hora o 
cara ligou de novo... Fernando eu queria te fazer uma pergunta... eu estou com 
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uns equipamentos muito caros eu queria saber se eu posso subir com esses 
equipamentos... claro que pode... Fernando você me desculpa... o cara chega 
aqui sobe tira as fotos e quando desce... cara você me desculpa, nada a ver do 
que a gente escuta falar de Jesus de Nazareth, como eu fui estupido de 
perguntar para você se eu poderia trazer o material... para você que nasceu e foi 
criado aqui... não foi o primeiro, o  segundo e nem vai ser último que vai vir para 
cá com esse receio... teve um outro grupo de estudantes que esteve aqui e 
antes de subir eu converso sobre a realidade da comunidade... e uma das 
estudantes me disse que a mãe dele disse para ela não atender o telefone 
enquanto estivesse no morro... ai eu perguntei porque... ela respondeu... por que 
eu posso ser roubada... então vamos lá... a gente vai subir o morro e quantas 
vezes o telefone tocar você pode atender aonde estiver, não vai estar me 
atrapalhando... no final deste passeio eu descobri que não foi só ela que estava 
com esse receio... os outros também estavam com esse medo... e aí eles 
falaram... era mais fácil eu ser assaltado aqui em baixo na entrada do morro do 
que aqui em cima... porque eles chagam no morro com aquele medo... e quando 
eles entram no morro o que acontece os moradores passam pelo grupo de 
visitante e fala bom dia... e eles vão relaxando e conforme a gente vai 
caminhando pelo morro os moradores vão falando bom dia e falando que eles 
são bem-vindos... e assim eles vão relaxando... porque os próprios moradores já 
estão se acostumando com essa coisa de pessoas de fora vir conhecer as 
riquezas que a gente tem... nós temos aqui um choque de cultura aqui... nossa 
moqueca capixaba é muito famosa... temos o restaurante do bigode... muito 
famosa... e se você for na Vila Baiana você vai encontrar o acarajé que é uma 
cultura da Bahia... olha aí... moqueca capixaba com o acarajé... e porque não 
mostrar para o turista o que nós temos tudo isso... as pessoas chegam om 
medo... receio e depois até pedem desculpa... porque nossa eu pensei que não 
fosse assim... é totalmente diferente... e aí eu conto com vocês do projeto... torre 
bonita (apontando para o Augusto) Paris ... tem uma praia lá em Portugal que 
parece com a nossa praia das Castanheiras... porem as casa são diferentes em 
Portugal... nosso morro tem muita beleza que alguns lugares muito chique por 
aí... 

 

A pesquisadora pergunta para o convidado como ele organiza o “Tour no Morro”.  

Sr. Fernando: o Tour no Morro quando a gente faz o Tour no Morro com as pessoas... a 
gente tenta botar um pouco de história... né... geografia... cultura... a gente 
conta o porquê do nome Jesus de Nazareth... o que veio antes de Jesus de 
Nazareth... como foi a ocupação e o porquê da ocupação... você tem uma 
história... você tem algumas casas antigas aqui... porque que é isso... porque 
que era aqui... porque essas pessoas moram aqui... né... você tem uma 
história... o primeiro e segundo ciclo de ocupação... os aterros ao redor de 
Jesus de Nazareth... em Bento Ferreira... porque que essas pessoas vieram 
prá cá... é... o casarão que tinha aqui que era chefatura de polícia... tem 
gente que nem sabia... então a gente tem ali chefatura de polícia... depósito 
do DETRAN... galpão de manutenção das embarcações que entravam na 
baia de Vitória... aí um morador mais antigo veio e falou que era um galpão 
que dava manutenção nos bondinhos que passavam por Vitória... então... 
você vai descobrindo coisas que a gente nem imagina que aconteceu tanta 
coisa assim a nosso redor... i aí quando você consegue mostrar que tem 
alguns alunos aqui que o nome do bisavô dele está em uma escadaria aí... o 
nome da bisavó está em uma dessas escadarias por aí... e esse aluno sabe 
disso?... não... eu fiz essa experiência... a gente pintou uma escadaria perto 
da igreja Nossa Sr. ª  de Fátima... muitas crianças ajudaram a pintar... e aí 
escadaria Pedro... Pedro... ei já ouvi falar desse Pedro e fui perguntando... 
perguntando... aí a neta desse Pedro mora em frente à casa da minha mãe... 
aí eu perguntei para os filhos dela... você conhece Pedro fulano de tal... aí... 
(respondeu) não sei quem é não... daí eu fui e perguntei para a mãe... como é 
o nome do seu avôi? (ela respondeu) Pedro... então crianças... Pedro que eu 
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estou perguntando é o bisavó de vocês... e aí a própria neta perguntou: 
Aonde tem esse nome? ... naquela escadaria lá... assim... assim... assado... 
então nem eles mesmo sabem né... que a escadaria... várias escadarias e 
becos que nós temos aqui tem o nome de moradores que ajudaram a colocar 
Jesus de Nazareth aonde está hoje...  
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ANEXOS 
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ANEXO A - História em quadrinho sobre o bairro.  
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ANEXO B - Carta de Anuência  
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ANEXO C - Carta do Ministério Público do Espírito Santo  
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ANEXO D - Termo de Assentimento e Consentimento Livre e Esclarecimento 
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ANEXO E - Parecer Consubstanciado do CEP 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



201 

 

 

 

ANEXO F - Documentos do processo de nomeação do Bairro Jesus de Nazareth 
 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Municipal (2018) 
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Fonte: Acervo do Arquivo Público Municipal (2018) 
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Fonte: Acervo do Arquivo Público Municipal (2018) 
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Fonte: Acervo do Arquivo Público Municipal (2018) 
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ANEXO G - Questionário de avaliação do Produto Educacional - Site 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


