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Resumo 

Este presente trabalho é fruto de pesquisa em andamento que tem como 

lócus a Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba, localizada no sub-bairro de 

mesmo nome, no bairro de Santa Isabel no Município de São Gonçalo-RJ. A escolha 

da instituição deu-se seguindo a importância histórica de mais de 60 anos de criação 

da escola, tornando-se referencia política e cultural para a comunidade local. Neste 

sentido o objetivo desse trabalho é discutir a memória do lugar com uma abordagem 

em que nos aproximamos do conceito de lugar e seu enlace com a instituição 

escolar. No que tange à metodologia, a pesquisa envolve o levantamento de fontes 

documentais e entrevista com sujeitos que participaram dos movimentos sociais 

locais para a criação da escola pública lócus da pesquisa. Nesse contexto, a 

pesquisa problematiza a relação da E.E.M. Itaitindiba para a construção identitária 

da comunidade local, projetando a escola enquanto lugar de 

memória, compreendendo a importância da mesma para a população local. 

 Introdução  

O presente trabalho é produto de pesquisa em andamento ao qual tem como 

lócus de estudo o Núcleo Escolar Itaitindiba, tanto no que profere a escola enquanto 

gestão Estadual, extinta em 2007, quanto a atual gestão municipal, assim como 

busca apresentar os intermitentes aparatos identitários que atravessam o lugar e a 

Memória.  

Objetivo 

A pesquisa pretende reconstruir a memória escolar idealizada para a 

sistematização da história “invisibilizada” da Escola Estadual Municipalizada 

Itaitindiba. A pesquisa centraliza-se na necessidade de aquisição de fontes 

documentais, jornalísticas, iconográficas e orais, através das quais é possível uma 

maior compreensão e diálogo entre os processos históricos decorrentes do lugar, do 

núcleo escolar e ao mesmo tempo anseia maior relevância a função escolar perante 

a construção identitária de seus sujeitos. 

 

 



Metodologia 

A metodologia utilizada na pesquisa estrutura-se na análise histórico-

geográfica voltada na obtenção de fontes das causas e fatores sociais pertinentes à 

comunidade local, com ênfase para importância dos arquivos escolares que 

constituem o patrimônio histórico cultural. A segunda fase da pesquisa tangencia-se 

na obtenção de relatos e entrevistas com ensejo em evidenciar a história local, a 

memória do lugar e o processo de construção escolar.  

Desenvolvimento  

O núcleo escolar endereça-se na Rua Alberto Soares n. º 50 no bairro de 

Santa Isabel, no município de São Gonçalo pertencente ao Estado do Rio de 

Janeiro.  

É na Fazenda de Itaitindiba onde surge os relatos populares de criação da 

escola, segundo moradores locais, o inicio da escola deu-se com a doação do lote 

para a composição de uma escola que pudesse oferecer ensino “fundamental 

básico” para as crianças filhos dos meeiros e trabalhadores da localidade. Sendo 

assim a detentora das Terras, Dona Laurinha, doou uma pequena parte para a 

construção do que em sua gênese configurava-se como um único galpão. 

No que tange o Decreto de Fundação e inauguração da escola não há fontes 

documentais. Perante a perda desse importante aparato histórico a atual gestão, 

municipal, eterniza diários escolares que datam de 1946, e de alguns outros anos 

intermitentes. Diante dessa fonte apropriamos a importância de 67 anos dedicados à 

educação pública continuada, dos quais seis anos vinculados à gestão municipal. 

As feições identitárias do lugar e dos próprios sujeitos refletem na 

comunidade que tem em seu seio o rural e as perspectivas das prospecções futuras.  

Segundo Ribeiro (2009), “O lugar opõe-se ao pensamento único, mas, 

também, ao politicismo e ao economicismo. Ele é, sobretudo, vida social, memória 

coletiva, sociabilidade e ação espontânea”. A essência da história já precedida no 

espaço escolar nos permite a possibilidade de refletir novos paradigmas já 

existentes, lugar este concebido a partir das experiências humanas, produto de uma 

construção subjetiva: “(...) lugar significa muito mais que o sentido geográfico de 



localização. Não se refere a objetos e atributos das localizações, mas a tipos de 

experiência e envolvimento com o mundo, a necessidade de raízes e segurança” 

(RELPH, 1979).  

Resultados preliminares  

A escola que recentemente passou por um processo de municipalização 

deixou um desconhecido histórico de construção do núcleo escolar, sobretudo no 

que tangência o seu nascimento primeiro. Nesse contexto de formação histórica a 

pesquisa anseia articular as lutas sociais junto a concepção do lugar, de gestão 

escolar e a relação com a região. 

 A grande questão que envolve esta temática ainda precisa ser recolhida em 

aparatos históricos, memórias e documentos para que as peças de um legado 

histórico da comunidade de Itaitindiba não seja invisibilizado.  
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