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Este relato é um recorte do projeto de pesquisa “Educação geográfica e práticas 

pedagógicas em espaços formais e não formais de educação”, desenvolvido no ano de 2020, 

coordenado pela professora Rosa Elisabete Militz W. Martins, que teve como objetivo destacar a 

importância do trabalho com o conceito de lugar  

Segundo Callai (2003, p. 26) “estudar e compreender o lugar, em Geografia, significa 

entender o espaço onde se vive”, espaço este que é construído a partir da história de pessoas que 

ali vivem e viveram, como se relacionam entre em si e com o espaço, como atuam e 

movimentam-se. As consequências de compreender o espaço e que se está inserido, é importante 

para entender sua história e a sua dinâmica local. O que ali aconteceu e acontece.  

Nos anos iniciais, o estudo do lugar deve ser o ponto de partida no ensino de Geografia 

para que as crianças tenham a compreensão do que acontece nas suas relações diárias e vivências 

na sua casa, na escola, no bairro e a sua história. 

  É importante ressaltar que as crianças são sujeitos que também compõe um lugar e tem 

suas histórias construídas e vivenciadas neste lugar. Para Callai (2005, p. 288) “compreender o 

lugar em que vive permite ao sujeito conhecer a sua história e conseguir entender as coisas que 

ali acontecem”. Na infância, é o lugar que define “...a identidade, os costumes, os 

comportamentos, as regras, as relações socioespaciais, que são vividas de modo subjetivo e 

individual...” (GODOI, 2019, p. 128).  

 Sendo assim, podemos afirmar que o conceito de lugar gira em torno do espaço vivido 

pelo indivíduo, e este conceito, passa a ser de grande importância, pois para entender o mundo, 

precisamos entender primeiramente o lugar em que vivemos e estabelecemos nossas conexões, 

sejam elas afetivas, econômicas ou culturais. Compreender o lugar em que habitamos passa a ser 

então compreender nossa história e das pessoas que, conosco nesse lugar, vivem ou viveram e 
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como elas interagiram e integram com o meio que habitam. Segundo Callai e Moraes (2013) a 

nossa identidade vem do lugar que resulta dos vínculos afetivos que ligam as pessoas aos lugares.  

 Partindo do pressuposto de lugar como o espaço em que se vive, podemos afirmar que, 

conhecer este espaço habitado é o primeiro passo para compreender o mundo em que vivemos. 

Para Callai e Moraes (2013, p.139) “o espaço construído é resultado da história das pessoas, dos 

grupos que nele vivam, como trabalham, se alimentam e usufruem do lazer. Isso resgata a 

identidade [...] os vínculos afetivos que ligam as pessoas aos lugares”. 

 Quando abordamos conceitos geográficos como lugar, espaço, território, paisagem e 

região, o conceito de lugar é, segundo Selbach (2010, p. 37), “um instrumento formidável para 

que posamos nos conhecer e nos compreender melhor, perceber toda a dimensão do espaço e do 

tempo, onde estamos e para onde caminhamos”. É um espaço carregado de afetividades e 

subjetividades, que faz parte da história da nossa vida, onde estabelecemos nossas relações 

interpessoais  

Sendo um dos principais conceitos geográficos, como afirma Suess e Leite (2016), 

primordialmente na Geografia humanista, por meio de sua compreensão e analise podemos 

entender significados do espaço, principalmente do vivenciado e das experiências dos sujeitos. 

Tuan (1979) traz o espaço como algo que vai muito além da estrutura do espaço e sim como algo 

a ser compreendido sob a perspectiva das pessoas que lhe dão significado, ou seja, sobre as 

pessoas que o habitam e o concebem.  

O desafio é fazer com que Geografia seja uma disciplina que tenha relação com a vida 

para que as crianças compreendam que nossa sociedade é construída na relação entre o espaço 

natural e o espaço social, que é transformada constantemente pelo homem. Segundo Cavalcantti 

(2012, p. 143), o ensino do conceito de lugar na geografia é importante “para que os alunos 

possam fazer um elo entre o que acontece no lugar em que vivem, na sua vida, no seu cotidiano, e 

o que acontece em outros lugares do mundo”. A autora ainda afirma que ao trabalhar o lugar no 

qual o estudante está inserido, o mesmo poderá aprofundar seus conhecimentos no local no qual 

se tem sua vida cotidiana, seu bairro, sua cidade, bem como as propriedades e problemas de sua 

realidade geográfica.    
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