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Introdução

Winifred Knox

Neste livro trazemos a experiência do projeto “Melhoria do 
ensino em GPP: a articulação teoria-prática dos componentes 
curriculares Ateliês nas atividades junto à sociedade” e seus 
resultados. Coordenado pelas professoras Winifred Knox e Joana 
Vaz Moura, vinculado ao curso de Gestão de Políticas Públicas 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2019, 
aprovado em edital lançado ainda em 2018 pela Pró-Reitoria de 
Graduação (PROGRAD/UFRN)1, no Programa de Apoio à Melhoria 
da Qualidade do Ensino de Graduação. Uma ação com o intuito 
de fomentar, mediante apoio financeiro, o desenvolvimento de 
projetos de ensino que, articulados com as necessidades de supe-
ração das fragilidades do curso, contribuam para a melhoria do 
desempenho acadêmico no âmbito da graduação.

Este projeto de melhoria de ensino, criado no ano de 
2009 na UFRN, no curso de Gestão de Políticas Públicas (GPP), 
vem reforçar o novo Projeto Pedagógico do Curso2, que enfati-
za o aspecto da extensão na formação discentes do curso3. O 
curso de Gestão em Políticas Públicas, com a implementação 
de seu novo PPC, a partir de 2018, dispõe de nova estrutura 

1 De acordo com a Resolução n.º 162/2018 – CONSEPE.
2 Denomina-se Projeto Pedagógico do Curso Superior de Bacharelado em 
Gestão de Políticas Públicas na modalidade presencial. Projeto aprovado pela 
Resolução nº 096/2018-CONSEPE/UFRN, de 19/06/2018, Gestão de Políticas 
Públicas.
3 A extensão no CGPP e sua inserção curricular estão definidas na Resolução 
nº 03/2018 - GPP, aprovada minuta pelo Colegiado de Curso em 27 de abril 
de 2018.
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curricular e visou maior adequação do curso às novas reali-
dades acadêmicas e profissionais, principalmente a partir das 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais com a consolidação do 
“Campo de Públicas”4, em acordo com o PDI da instituição5.

Segundo o PPC, o curso visa formar um gestor em políti-
cas públicas capaz de a) trabalhar em equipes multiprofissio-
nais e com gestão participativa; b) aplicar métodos qualitativos 
e quantitativos, com visão global e interdisciplinar; c) assumir 
posições de liderança no desenvolvimento das atividades de 
direção, coordenação, consultoria, assessoria, planejamento, 
execução e avaliação de políticas públicas; d) tomar decisões e 
gerenciar políticas públicas, com base nos princípios cidadãos 
de justiça social e participação; e) compreender os fenômenos 
e as necessidades que envolvem a vida moderna, a existên-
cia do cidadão e a sociedade contemporânea; f) compreender 
as relações entre o Estado e a Sociedade no mundo atual, os 
fundamentos teóricos da agenda contemporânea, a dinâmica 
das organizações públicas e sociais, sua cultura e seu compor-
tamento; g) analisar os modelos e os instrumentos de gestão 
pública, a estruturação de organismos governamentais e não 
governamentais formuladores e implementadores de políticas 
públicas; h) compreender o papel do dirigente e do gestor públi-
co, com atribuições de integrar programas de políticas públi-
cas, de otimizar recursos públicos, de reformular programas e 
projetos, de monitorar e avaliar políticas públicas; i) selecionar 

4 LUCIO, M. L.; ALMEIDA, L. S. B.; SILVEIRA, R. M. C. The Public Field in Brazil: 
Toward a multidisciplinary educational approach for the professional with 
multiple roles. Teaching Public Administration (PRINT), v. 1, p. 1-13, 2017.
5 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Plano de Desenvolvimento Institucional: 2010-2019. Natal, RN: Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 2010.
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e utilizar instrumentos de políticas públicas de modo a estabele-
cer relações intergovernamentais e interinstitucionais e promo-
ver a interlocução, a negociação e a formalização de resultados; 
j) compreender os princípios básicos do serviço público brasi-
leiro e das organizações sociais não governamentais nos três 
níveis de governo; k) formular políticas públicas, recomendando 
estruturas e modelos de gerenciamento; l) propor a simplifica-
ção e o aperfeiçoamento dos modelos gerenciais, demonstrando 
iniciativa e criatividade (UFRN, 2018, p.16).

O projeto visou atuar junto aos componentes curricula-
res denominados de Ateliês, que fazem parte do eixo forma-
dor profissional planejamento e políticas públicas (1140 Horas/38% 
CHT), que visa: 

exercitar as habilidades práticas relativas ao exercício do 

planejamento e gestão de políticas públicas, como a formu-

lação de planos, projetos, programas, relatórios, pareceres, 

monitoramento, avaliação, levantamentos, análises, diag-

nósticos etc.[...] com foco na aplicação prática de conteúdos 

complementares ou especializados, transversais, interdis-

ciplinar e aplicados”...”e permitem aliar teoria e prática a 

extensão universitária (PPC, 2018, p. 23-24). 

Os Ateliês de gestão de políticas públicas e extensão aplicada, 
de 1 a 6, abrangem 720 horas, do total da carga horária de 3000 
do curso, que tem duração de 4 anos. Os ateliês são obrigatórios, 
sem pré- requisitos, sendo ofertados em todos os semestres do 
curso, e constituem o desenho do ciclo de políticas públicas, 
uma proposta de estudar e simular os diferentes momentos 
que constituem uma política pública, desde a problematização, 
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passando pelo diagnóstico até a avaliação e monitoramento de 
programas de políticas públicas.

A proposta metodológica do projeto preconizava a arti-
culação entre teoria e prática como viés central para pensar a 
melhoria do ensino e aprendizagem desse componente curri-
cular. Mas no segundo semestre do projeto, 2019.2, a discipli-
na Vivências Públicas de Extensão Universitária, no mesmo eixo 
formador profissional de planejamento e políticas públicas, foi 
também incorporada ao projeto.

Os objetivos do projeto eram incentivar o desenvolvi-
mento de metodologias, recursos didáticos, procedimentos, 
avaliações e tecnologias que visassem à melhoria do ensino, 
compreendendo a relação teoria-prática como meio de estimu-
lar e fazer uso de tecnologias sociais inovadoras, no sentido de 
melhorar o aproveitamento da aprendizagem nos componentes 
curriculares, contribuindo para a diminuição de trancamentos, 
reprovações e evasão.

Procurou-se enfocar técnicas de pesquisa que se adequas-
sem aos objetivos propostos. Para articular essa disciplina à 
experiência de vivências práticas, onde se misturavam a 
graduação, extensão e pesquisa, era preciso priorizar meto-
dologias de cunho participativo, no sentido de dar voz à socie-
dade civil, foco das políticas públicas e também favorecer o 
aprendizado dos alunos, como as metodologias dialógicas, as de 
diagnóstico participativo, tanto as de cunho quantitativo como 
as de cunho qualitativo. Nesse sentido, as propostas teóricas 
que possuem como pressuposto básico a posição dialógica e de 
um estatuto cognoscente aberto, sem hierarquias, como propõe 
Paulo Freire (1983a, 1983b, 1992, 1993, 2005), foram buscadas 
para serem implementadas entre a equipe de professores, moni-
tores, estagiário docente, alunos e comunidade. 
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Selecionamos o local onde faríamos a parte de traba-
lho de campo, cerca de 10 km da unidade acadêmica, a Vila 
de Ponta Negra, em Natal, em vista da articulação já existente 
das professoras ao bairro e aos movimentos sociais do bair-
ro, especialmente junto ao Fórum Vila em Movimento, onde 
participavam gestores de instituições prestadores de serviços 
públicos, como a Unidade de Saúde da Vila de Ponta Negra e o 
Centro de Referência de Ação social (CRAS).

Assim, buscou-se o acompanhamento sistemático e parti-
cipativo das principais reuniões do Fórum Vila em Movimento, 
das visitas e reuniões à UBS de Ponta Negra e ao CRAS, por 
meio de postura aberta e consultiva, procurando estimular o 
diálogo com as instituições e com a sociedade civil organizada 
frente aos principais problemas vivenciados pela população, 
aproveitando para investigar as principais iniciativas estatais 
no sentido de organizar respostas sistemáticas no formato de 
políticas públicas, realizando assim um levantamento das prin-
cipais políticas públicas nos setores de saúde, educação, assis-
tência social, turismo e cultura.

Para pensar experiências interdisciplinares, realizamos 
articulações com a professora Eliana Guerra, do curso de Saúde 
Coletiva da UFRN, por meio do componente curricular denomi-
nado SACI (Saúde e Cidadania), a qual já atuava junto à UBS, e 
também com os professores Rubenilson e Fabrício, da disciplina 
de Atelie do curso de Arquitetura da UFRN, os quais exerciam 
uma proposta de trabalho na Vila. Além dos gestores locais 
Meine Siomara Alcantara (UBS), Tatiana Scott (CRAS), entre 
outros da educação e cultura.

Tivemos, durante o primeiro semestre do ano de 2019, 
os monitores Maria Joyce Araújo e Jonathan Alves Martins, e, 
no segundo, Maria Bethânia Paiva e Josiane Gomes da Silva, 
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além de um estagiário docente, Shesby André Medeiros do 
Nascimento, todos acompanharam o processo. Em todas as 
atividades práticas procurou-se resguardar os alunos, acom-
panhados por um profissional na área pesquisada, acessando 
os mecanismos institucionais de seguro estudantil.

Como resultado desse processo observou-se maior 
vinculação entre teoria e prática, a criação de maiores habi-
lidades e capacidades nos alunos, futuros gestores em políticas 
públicas, um maior desenvolvimento de habilidades de pesqui-
sas quantitativas e qualitativas, para uma maior capacidade 
de escuta das demandas da sociedade civil organizada, frente 
aos serviços públicos, e também um melhor conhecimento 
do trabalho e das dificuldades dos profissionais gestores de 
políticas públicas da ponta6, assim como se observou melhoria 
em inovação com experiências de implementação de novas 
tecnologias sociais, por meio do processo oferecido pela união 
docência e extensão na universidade.

Esse processo gerou alguns resultados para os alunos 
e para a comunidade, tais como: a apresentação da edição de 
vídeo institucional explicativo sobre a experiência do ano de 
2019 com os Ateliês na Vila de Ponta Negra disponibilizado 
na internet, a apresentação dos resultados pesquisados pelos 
alunos em banners em evento junto à SACI, em junho, e a reali-
zação do I Encontro Fórum Vila em Movimento e Políticas 
Públicas na Vila de Ponta Negra, em novembro de 2019. Tiveram 
como frutos deste processo de articulação universidade socie-
dade, ações realizadas junto ao Cras, à UBS, aos coletivos de arte 
e, por fim, a organização deste livro.

6 SECHI, L. Políticas públicas: Conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 
São Paulo: Cencage, 2013.
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A execução do projeto no ano de 2019 optou por utili-
zar, dentro da vasta ementa dos Ateliês, os seguintes forma-
tos: no primeiro semestre de 2019 (Ateliê IV), propusemos a 
elaboração de um Diagnóstico Social Participativo. No segundo 
semestre, em Ateliê III, retomamos o diagnóstico social parti-
cipativo já elaborado, melhorando-o, adicionando mais dados 
quantitativos, que forneceriam os elementos para investigação 
da constituição da proposta de planejamento estratégico junto 
aos setores pesquisados. Nesse sentido, partir do diagnóstico 
realizado, elaborar proposições de atividades, projetos ou ações.

Sobre a composição do livro, trazemos, a quatro mãos, 
um artigo no qual é discutida a peculiar mistura do processo de 
intervenção universitária fora da Universidade, frente a um novo 
currículo do curso de Gestão em Políticas Públicas da UFRN, a 
recente criação do campo de Políticas Públicas no Brasil com a 
consolidação da discussão sobre Políticas Públicas. Reflete-se a 
importância da formação de alunos de graduação, no Campo de 
Públicas com a experiência junto à realidade pesquisada.

No segundo capítulo, feito também a quatro mãos, são 
realizadas reflexões sobre a necessária constituição de vínculos 
fortes e efetivos com os estudantes e com os sujeitos pesquisa-
dos no trabalho de campo, que é ferramenta fundamental nesse 
processo. Utilizando-nos das experiências de Paulo Freire, entre 
outros educadores e pensadores, também analisamos o perfil 
dos alunos que participaram dos dois componentes curriculares 
e suas avaliações ao final das disciplinas, para conectar as ques-
tões das distintas sintaxes de classe e de universo sociocultural. 
No terceiro artigo, analisaremos a metodologia, as técnicas e os 
instrumentos utilizados no processo, terminando esta primeira 
parte com um relato de experiência do estagiário docente que 
participou conosco no segundo semestre do projeto. 
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Na segunda parte, trazemos a comunidade por meio dos 
relatos captados por alunos e professores, e também por gesto-
res que se dispuseram a falar sobre seu trabalho, seus esforços 
em melhorar a vida de milhares de pessoas que habitam o terri-
tório atendido. Assim, no primeiro capítulo, trazemos a história 
da região e a memória social da Vila de Ponta Negra através da 
sua reconstituição pelos residentes mais idosos entrevistados, 
e também por levantamento de dados bibliográficos em acervos 
diversos, completando a história da Vila com as suas transfor-
mações atuais e seus novos atores.

No artigo 3, apresentamos a descrição dos aspectos sociais, 
econômicos, infraestruturais e ambientais da Vila, resultados 
resumidos do diagnóstico social participativo dos setores de 
educação, saúde, assistência social, trabalho e renda e cultura.

Finalizaremos trazendo a reflexão sobre o desafio para 
a sociedade, para a Universidade e para o Estado de pensar 
o desenvolvimento justo e cidadão a partir do território, na 
cidade de Natal, em um momento de reordenamento do Plano 
Diretor. Assim como traremos considerações finais, direcionan-
do para uma reflexão sobre a importância de uma formação 
preocupada com a sociedade, e com a população para a qual se 
pensará a formulação de políticas públicas.
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Considerações sobre o processo: 
políticas públicas integrando 

Universidade e Sociedade

Joana Tereza Vaz de Moura
Winifred Knox

Este capítulo busca apresentar uma breve caracterização das 
políticas públicas e da discussão sobre a formação do Campo de 
Públicas no Brasil, buscando situar o(a) leitor(a) sobre o proces-
so de criação do curso, a estruturação da disciplina de Ateliê de 
políticas públicas e a interação com a sociedade. 

O que são políticas públicas:  
uma breve história acadêmica

A discussão sobre políticas públicas tem estado presente na 
sociedade nos últimos anos e, assim como outros conceitos 
como sociedade civil e Estado, muitas vezes não conseguimos 
sistematizar uma definição sobre seu significado. Podemos 
dizer que políticas públicas são ações do Estado visando solu-
cionar algum problema. Neste sentido, o estudo das políticas 
públicas se refere à tentativa de entender o como e por quê os 
governos decidem seguir determinados caminhos ou propor 
soluções para enfrentar problemas identificados. 

Segundo Souza (2006), a área de políticas públicas 
enquanto disciplina acadêmica surge nos Estados Unidos, em 
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meados da década de 60, mas “sem estabelecer relações com as 
bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a 
ênfase nos estudos sobre a ação dos governos” (SOUZA, 2006, 
p. 22). Já na Europa, segundo a autora, essa área surge “como 
um desdobramento dos trabalhos baseados em teorias expli-
cativas sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes 
instituições do Estado – o governo –, produtor, por excelência, 
de políticas públicas” (SOUZA, 2006, p. 22). 

A disciplina nasce enquanto subárea da ciência políti-
ca, havendo uma complexidade em definir o que são políticas 
públicas. “[...] políticas públicas são como um elefante: você 
consegue reconhecê-lo quando o vê, mas não é fácil descrevê-
-lo” (CUNNINGHAM, 1963, apud HILL, 2006, p. 15). Heclo (1972, 
apud HILL, 2006, p. 15) define políticas públicas como “[...] um 
curso de ação ou inação mais do que [apenas] uma decisão ou 
ação específica”. Ou podem ainda serem entendidas como uma

[...] escolha deliberada de agir ou não agir; [...] devemos 

prestar atenção não apenas nas decisões que produzem 

mudanças mas também estar atentos aquelas que resistem à 

mudança e que são difíceis de observar porque não aparecem 

no processo decisório SOUZAde aprovação legislativa (SMITH, 

1976, apud HILL, 2006 p. 15).

Assim, as políticas públicas podem ser consideradas como 
ações complexas que acontecem ao longo do tempo e que poderão, 
em alguns casos, levar anos para produzir resultados.

Nos últimos anos, uma definição que tem sido bastante 
utilizada é a de Dye (1975), que entende políticas públicas como 
“o que o governo escolhe fazer ou não fazer” (DYE, 1975, p. 2), 
destacando o papel central do governo na produção de políticas 
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públicas. “Em outras palavras, é política pública somente quando 
emanada de ator estatal” (HECLO, 1972; DYE, 1975; HOWLETT; 
RAMESH, 2003 apud BRASIL; CAPELLA, 2016, p.75).

Brasil e Capella (2016) ainda destacam que, entre as várias 
definições sobre o que são as políticas públicas, alguns fatores 
estão sempre presentes:

 identificação de um problema, estabelecimento de objetivos 

(soluções), escolha de formas de atuação [...] a importância 

do processo decisório, do processo político, das definições de 

prioridade, do próprio governo ou ainda, a análise das redes, 

interações e competições entre os atores no sistema político, 

envolvendo partidos, atores formais e informais (BRASIL; 

CAPELLA, 2016, p. 75).

A partir de todas essas definições e seus enquadramen-
tos, concordamos com Souza (2006) ao definir que “do ponto de 
vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a política 
social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco 
está nas explicações sobre a natureza da política pública e seus 
processos” (SOUZA, 2006, p. 25).

Nesses processos, entendemos que precisamos conhecer as 
diferentes realidades, as percepções, as ideias e os conhecimen-
tos dos atores sobre os problemas e as possíveis soluções que os 
cercam. Ou seja, devemos buscar compreender a “diversificação 
dos processos de formação e gestão das políticas públicas em 
um mundo cada vez mais caracterizado pela interdependência 
assimétrica, pela incerteza e pela complexidade das questões que 
demandam regulação” (FARIA, 2003, p. 22).

Diversos docentes do “Campo de Públicas”, incluindo 
nós do curso de gestão de políticas públicas da UFRN, vêm se 
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atentando para isso e, consequentemente, buscando construir 
e pautar esse debate em disciplinas, cursos e encontros. Um 
pouco da história do campo será tratada no item seguinte e 
depois contamos a nossa experiência com esse processo.

O “Campo de Públicas” e o curso de 
Gestão de Políticas Públicas da UFRN

De acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Gestão de 
Políticas Públicas, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (2018, p. 5), na UFRN,

o estudo sobre as políticas públicas vem se desenvolvendo 

desde a década de 1980. Alguns projetos, envolvendo 

grupos de pesquisadores de diferentes departamentos, 

foram realizados, ainda nos anos 1980. Número significa-

tivo de professores realizou pós-graduação (mestrado e 

doutorado) na área ou produziu teses sobre o tema, seja 

em áreas sociais como as de educação, habitação popular, 

saúde e assistência social, seja em áreas específicas como 

as de política agrícola, urbana, de desenvolvimento, entre 

outras. Essa temática é objeto de pesquisa de professores de 

diferentes departamentos, incluindo os de Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Sociais, Educação, 

Geografia, Psicologia, Serviço Social, Economia, Saúde 

Coletiva e Direito entre outros. Muitas pesquisas, no 

entanto, se desenvolviam com frágil articulação institu-

cional, às vezes de forma isolada, prescindindo de um debate 

interdisciplinar. Apesar disso, os grupos se formaram e os 
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mais consolidados conseguiram avanços significativos em 

termos de visibilidade regional e nacional, com inserção 

em projetos de pesquisa interinstitucional envolvendo 

importantes instituições acadêmicas nacionais.

Nesse contexto, o Departamento de Políticas Públicas 
foi criado em 2009, junto com o curso de Gestão de Políticas 
Públicas da UFRN. O curso está inserido dentro do denominado 
“Campo de Públicas”, que é um campo de formação, pesquisa 
e atuação profissional que congrega os cursos de graduação 
em Administração Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, 
Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social. O GPP/UFRN, assim 
como outros cursos similares, teve a sua expansão a partir da 
década de 2000, mais especificamente com o apoio do Reuni, a 
partir de 2007. 

De acordo com Pires et al. (2014, p. 112), para se compreen-
der o desenvolvimento do Campo de Públicas, precisamos levar 
em consideração dois aspectos importantes: 

“a) as visões e ações dos atores do Campo de Públicas frente 
aos distintos momentos que marcaram o contexto acadêmico 
de 2002 a 2014; e b) as mobilizações mais recentes em defesa da 
autonomia dos cursos de graduação do Campo de Públicas”.

Esses aspectos devem ser compreendidos dentro do 
processo maior de transformações do Estado brasileiro frente 
ao processo de redemocratização. Nesse sentido, os anos 80 e 90 
se configuraram como momentos importantes de fortalecimento 
e retomada da esfera pública e de participação da sociedade civil 
nas discussões públicas, em que vários acadêmicos participaram 
ativamente das discussões sobre os “padrões de governabilidade 
pós-Constituição de 1988” (PIRES et al., 2014, p. 112).
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Essas mobilizações se fortalecem e, em 2002, há o

início de um movimento que pode ser tomado como a 

mobilização acadêmico-científica do Campo de Públicas, 

inicialmente um movimento por autonomia do bacharelado 

de Administração Pública em relação à área de Administração 

de Empresas, avançando, posteriormente, na congregação de 

diferentes cursos com o denominador “Públicas”, a ser reco-

nhecido no sistema de regulação e de avaliação educacional 

(PIRES et al., 2014, p.112).

O movimento foi se fortalecendo ao longo dos anos, 
marcado pela “afirmação das diferenças e o reconhecimento 
da identidade própria” (PIRES et al., 2014, p. 113), entre os anos 
de 2002 a 2005, e pelo “nascimento do Campo”, entre 2006 e 
2009. Nesse período, “o Campo de Públicas foi se estruturando 
como um movimento em torno dos ENEAPS7, reforçado pelos 
Fóruns de Professores e Coordenadores dos Cursos do Campo 
de Públicas (FP3CP)” (PIRES et al., 2014, p. 113).  Um terceiro 
momento, destacado pelos autores, foi o período compreendi-
do entre 2010 a novembro de 2013, momento em que houve 
o primeiro esboço das Diretrizes Nacionais para os cursos de 
Administração Pública e muito debate em torno dessa versão. 
“Em 13 de janeiro de 2014, o CNE, por meio de sua Câmara de 
Educação Superior (CES), institui, pela Resolução Nº 1, as DCNs 
de Administração Pública, abarcando os cursos do Campo de 
Públicas” (PIRES et al., 2014, p. 115).

A aprovação das Diretrizes Nacionais Curriculares 
(DCNs) para os cursos que compõem o campo, em 2014, pode 

7 Encontros Nacionais dos Estudantes de Administração Pública.
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ser considerada um marco para o desenvolvimento de ações que 
envolvem docentes, discentes, pesquisadores, gestores acadê-
micos e profissionais. Segundo Keinert (2014, p.170), é possível 
“vislumbrar o Campo de Públicas como possível comunidade 
científica” e “definida como unidade organizacional para anali-
sar a forma como determinado grupo de estudiosos se identifi-
ca, se organiza, compartilha referenciais e interage com atores 
externos ao mundo acadêmico” (KEINERT, 2014, p. 169).

Assim, o Campo de Públicas, ao longo desses anos, vem 
possibilitando diálogos constantes entre uma série de atores 
que, após a aprovação das DCNs, buscam consolidar o Campo, 
que conta com cada vez mais cursos espalhados por todo o país. 
Segundo Coelho (2019, p. 152-153, grifo nosso),

Esses cursos [de GPP, políticas públicas, gestão social etc] e os 

de Administração Pública (tais como ofertados pela FGV-SP, 

Unesp, FJP, Unicamp, Udesc, UFRRJ, Ufla, Unifal, Unilab), em 

2019, somam cerca de 50 graduações no país, considerando 

tão somente a oferta de instituições de educação superior 

(IES) públicas e na modalidade presencial.

Portanto, estamos diante de um movimento que tende a 
cada vez mais ir se consolidando no país, mesmo diante dos retro-
cessos democráticos impostos atualmente pelo Governo Federal.
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A articulação Universidade e 
Sociedade no GPP/UFRN

Como professoras do curso de Gestão de Políticas Públicas 
(GPP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
sempre tivemos inquietação com relação à disciplina de Ateliê 
de Políticas Públicas, obrigatória em seis semestres do curso, 
com ementa básica para todos eles, e que conta com dois profes-
sores simultaneamente em sala de aula. A disciplina de Ateliê (1 
a 6) tem por orientação trabalhar as práticas da gestão pública 
a partir de elaboração de planos, programas e projetos, desde 
a sua concepção até o processo de avaliação e monitoramento 
dos mesmos. Por ser uma disciplina que tem uma carga horária 
de 120h por semestre, sendo 60h de aulas práticas, 30h teóricas 
e 30h não presenciais, a discussão sobre como trabalhar a parte 
prática (as 60 horas presenciais e as 30 horas não presenciais) 
sempre esteve presente nas nossas reflexões.

Depois de várias experiências de trabalho com dife-
rentes professores e grupos de alunos, com visões de mundo 
diversificadas, em 2019, propusemos o projeto “Melhoria do 
ensino em GPP: a articulação teoria-prática dos componentes 
curriculares Ateliês nas atividades junto à sociedade“, apro-
vado pela Pró-reitoria de Graduação. Alinhamos o Ateliê para 
a construção de um Diagnóstico Social Participativo. A ideia 
era de inovar forjando uma verdadeira relação de proximidade 
da Universidade com a Sociedade com um efetivo trabalho de 
campo, e que a sala de aula fosse também na rua, com aproxi-
mação aos beneficiários das políticas públicas, residentes da 
cidade em que habitamos.

Partimos da ideia de que é “preciso mostrar como a exten-
são [e a graduação] precisa estar intrinsecamente vinculada 
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a projetos de pesquisa e a atividades de ensino, gerando uma 
alimentação mútua nas diferentes práticas desenvolvidas na 
universidade” (ADDOR, 2015, p. 10). Uma disciplina com carga 
horária prática deveria ser o pontapé para a realização de expe-
riências inovadoras de articulação entre o aprendizado acadê-
mico e o social/popular. As nossas experiências em atividades 
de campo, e extensão comunitária, como alunas, professoras e 
coordenadoras de projetos em diferentes temáticas (juventude 
rural, pesca artesanal, movimentos sociais, agricultura familiar 
etc.), alicerçou nossa proposta de trabalhar com a perspectiva 
de abranger as dinâmicas e os desafios de uma prática acadê-
mica que inclua a extensão universitária, tendo como resulta-
do a melhoria do aprendizado e o aperfeiçoamento do Projeto 
Pedagógico do Curso de Gestão de Políticas Públicas inovador, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

A ideia de trabalhar com a Vila de Ponta Negra surgiu 
da necessidade de se compreender as políticas públicas e seu 
aspecto territorial. Também porque esse território é compar-
tilhado pelas organizadoras do livro como local de moradia há 
mais de dez anos nessa comunidade. Nesses anos, temos acom-
panhado as dinâmicas e a complexidade das relações sociais, 
econômicas, culturais e ambientais presentes nesse território.

A situação com a qual nos deparamos é de uma Vila em 
que coexistem pessoas em situação de bastante vulnerabilidade 
e pessoas com o poder aquisitivo de médio a alto. Essas “duas 
vilas”8 têm realidades e formas de apropriação do espaço dife-
rentes e, portanto, possuem necessidades bastante diversas. 
Os moradores mais vulneráveis são dependentes de políticas 

8 A expressão “Duas vilas” surgiu em uma entrevista feita em março de 
2019 com a diretora do CRAS da Vila de Ponta Negra que nos atentou para 
essa realidade.
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sociais do governo federal, como o Bolsa família, e o SUS, por 
exemplo, enquanto os moradores dos grandes edifícios e das 
casas em condomínios fechados pagam planos de saúde e têm 
alimentação saudável todos os dias. A relação desses últimos 
com a Vila é meramente a da visibilidade a partir da janela 
do carro, no trajeto para o trabalho ou para a praia, enquanto 
os primeiros vivenciam a Vila em toda a sua complexidade. O 
desprovimento dos recursos básicos para esses moradores de 
uma Vila dividida nos chamou a atenção para a necessidade de 
construir diagnósticos e projetos que pudessem pensar essa 
realidade na disciplina.

No nosso caso específico, ministrando os ateliês volta-
dos para diagnóstico (2019.1) e planejamento (2019.2), procu-
ramos pensar essas ações a partir da realidade singular dessa 
comunidade, sempre buscando atentar para o diálogo entre 
teoria e prática.

Assim como Elias identificou em seu estudo em Winston 
Parva (ELIAS, 2000), a Vila de Ponta Negra se apresentava para 
nós como um verdadeiro laboratório para a análise sociológica. 
A divisão entre os moradores poderia ser percebida a partir 
das ideias de estabelecidos e outsiders, na medida em que há 
um grupo que se percebe e que é reconhecido como “o esta-
blishment local e um outro conjunto de indivíduos e famílias 
outsiders” (NEIBURG, 2000, p. 7).

No caso da Vila, identificamos os estabelecidos como 
aquelas pessoas que moram na Vila há vários anos ou “desde 
sempre”, que têm relações com a praia, seja trabalhando como 
pescadores, vendedores ambulantes ou como empregados dos 
quiosques e os outsiders compreendem aquelas pessoas que 
moram na Vila pelo potencial turístico que ela apresenta no 
campo do setor imobiliário. Esses, na maioria das vezes, não 
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“vivem a Vila” apenas “vivem na Vila”, ou seja, não dependem 
dos serviços públicos ofertados e nem mantêm relações de afeti-
vidade com o espaço.

Já para os que vivem a Vila, a Praia de Ponta Negra, assu-
mem, então, um papel de ativo na vida dos moradores locais, 
que utilizam o potencial turístico existente para comercializa-
rem seus produtos e serviços, que vão desde pinturas a serviços 
de massagem e comercialização de crepes, espetinhos, coque-
téis, dentre outros.

Considerando o território onde a Vila de Ponta Negra está 
inserida, há um contexto geográfico e social diverso, tendo sido 
inserida pelo último Plano Diretor da cidade (2007) como uma 
Área Especial de Interesse Social (AEIS), está cercada por: Orla 
de Ponta Negra, uma Zona de Proteção Ambiental – Morro do 
Careca (ZPA-6), um atento e voraz mercado imobiliário que têm 
ao longo dos anos expulsado os nativos para longe da orla ou 
mesmo para longe da Vila. Portanto, assim como Elias, busca-
mos “compreender a natureza dos laços sociais de interdepen-
dência que unem, separam e hierarquizam indivíduos e grupos” 
(NEIBURG, 2000, p. 9) e a entender que o que os moradores mais 
antigos percebiam era a invasão pelos “de fora” e, ainda pior, 
viviam uma verdadeira expropriação da moradia.

Assim, definimos o nosso campo empírico e, em conjun-
to com os alunos, as temáticas para a produção dos diagnós-
ticos. Selecionamos, no primeiro semestre, quatro temáticas: 
saúde, educação, assistência social e turismo; e, no segundo 
semestre, como havia muito mais alunos (48), além das 4 temá-
ticas anteriores, inserimos cultura e organizações comuni-
tárias existentes no território, e pesquisaram o tecido social 
da Vila, compreendido por movimentos sociais diversos, 
possibilitando, assim, a abrangência das políticas setoriais 
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contempladas na Vila, seus problemas e como seus moradores 
se organizam para a solução de problemas.

Foram formados grupos com seis membros cada, sendo 
um grupo que denominamos de articuladores, responsável pela 
articulação das idas a campo, por fazer contatos com os princi-
pais atores a serem entrevistados e por elaborar e sistematizar 
relatórios sobre as visitas à comunidade.

Nas aulas de simulação prática na UFRN, trabalhamos 
metodologias participativas nos dois semestres, para a realiza-
ção da coleta de dados primários na Vila de Ponta Negra com 
leitura e apresentações de diferentes técnicas participativas. 
Sendo que, no segundo semestre, que não eram os mesmos 
alunos, nós, além de repassarmos os diagnósticos realizados 
pelos alunos do primeiro semestre, também ouvimos as apre-
sentações destes nas aulas.

Assim, cada grupo, no segundo semestre, foi se apro-
priando das informações do DSP já realizado e escolhendo 
quais seriam as melhores para serem utilizadas de acordo com 
as dinâmicas em cada temática para pensar. Mas, mesmo os 
grupos das quatro temáticas que tinham um DSP já concreti-
zado realizaram novas enquetes e apresentaram metodologias 
participativas à comunidade. Entendemos por metodologias 
participativas a utilização de instrumentos metodológicos 
diversos em uma pesquisa empírica para a obtenção de dados 
primários, privilegiando a perspectiva do grupo estudado.

Uma pequena nota é válida para falarmos sobre os alunos 
nos dois Ateliês. No início de cada uma das disciplinas vincu-
ladas ao projeto, fizemos um formulário na Internet e solicita-
mos aos alunos que o preenchessem no sentido de conhecermos 
melhor esses discentes e captarmos como eles percebiam a 
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realidade pesquisada e como avaliavam a metodologia do traba-
lho de Ateliê com a inclusão do trabalho de campo guiado.

Assim, trazemos abaixo o perfil dos alunos das três disci-
plinas que se acoplaram ao projeto. Na disciplina de Ateliê do 
primeiro semestre de 2019, eram 28 matriculados com uma 
desistência e apenas 13 responderam ao questionário. Em Ateliê 
3, no segundo semestre de 2019, tivemos 48 inscritos na disci-
plina e 32 respondentes do formulário.

Em relação ao tempo de curso em Gestão de Políticas 
Públicas, em ambas as turmas de Ateliês, mais de 50% esta-
vam cursando entre o primeiro e o segundo ano. Mais de 50,1% 
alunos tinha entre 19 e 22 anos no Ateliê do primeiro semestre, 
e 77% no Ateliê do segundo semestre. Sobre a renda familiar na 
primeira turma ficou variado e o maior número de resposta foi 
para não sabe a renda familiar, enquanto que na turma do segun-
do semestre, 63,4% tinha sua renda familiar entre 1 e 5 salários 
mínimos, sendo 26,7% até um salário mínimo.
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Instigados em discutir a relação entre teoria e prática nas disci-
plinas de Ateliê, do curso de Bacharelado em Gestão de Políticas 
Públicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
nossa investigação procede por meio de revisão da bibliografia 
proposta no plano de trabalho do projeto10 Melhoria do ensino 
em GPP: a articulação teoria-prática dos componentes curriculares 
“Ateliês” nas atividades junto à sociedade. Esse trabalho tem por 
finalidade a articulação dos saberes constitutivos do “ciclo das 
políticas públicas” com as demandas presentes no cotidiano da 
população residente na Vila de Ponta Negra, na cidade de Natal, 
bem como daquelas já pleiteadas pela sociedade civil organiza-
da e pelas instituições formais que lá atuam.

9 Monitor do projeto que resultou neste livro, Mestrando em Educação e 
Bacharelando em Gestão de Políticas Públicas na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). Possui graduação em História pela Universidade 
Bandeirante de São Paulo (2010).
10 Esse projeto de monitoria é coordenado pela Prof.ª.Dr.ª Winifred Knox e 
orientado pela Prof.ª Dr.ª Joana Tereza Vaz de Moura, do Departamento de 
Políticas Públicas da UFRN.
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Por isso, focados na experiência de Educação para a liberda-
de presente nas teorizações de Paulo Freire, temos por objetivo, 
neste texto, identificar as reflexões e os posicionamentos peda-
gógicos e políticos que estão imbricados em nossas atividades 
no componente curricular, cujos interesses estiveram orienta-
dos na práxis educativa de Paulo Freire junto com os estudantes 
de graduação, na articulação e sistematização dos materiais 
produzidos pelos estudantes com foco na constituição de um 
diagnóstico acerca da Vila de Ponta Negra, no primeiro semes-
tre e em um planejamento estratégico no segundo semestre.

A educação como prática da liberdade é, para Freire, 
aquela em que, conscientes de seu lugar no mundo e das situa-
ções limites nas quais se encontram, estudantes e professores 
estabelecem pelo diálogo as condições necessárias para a trans-
formação da realidade. Dessa compreensão é que partimos para 
a organização das atividades inseridas na comunicação educativa 
objeto da reflexão deste artigo. 

Caminhos e obstáculos metodológicos 
na relação entre teoria e prática

Durante o exílio no Chile, Paulo Freire se engajou nas lutas dos 
camponeses deste país pela reforma agrária e se ocupou em 
analisar as ações de extensão nas quais estudantes e professores 
de agronomia se dedicavam. Freire (1983, p. 22) problematizou as 
origens semânticas e os campos associativos nos quais se encontra a 
terminologia extensão “[...] em relação significativa com transmis-
são, entrega, doação, messianismo, mecanismo, invasão cultural, 
manipulação, etc.” Por este motivo é que este ideário extensionista 
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incide em negar a potencialidade de transformação das reali-
dades ao condicionar as pessoas em objeto passivo de uma ação 
pensada, articulada e desenvolvida por outrem. 

Em “Que fazer: Teoria e prática em educação popular”, 
de Paulo Freire e Adriano Nogueira (1993), os autores discutem 
que quando pensamos em educação popular precisamos consi-
derar que a cultura e o saber popular são tradicionalmente 
orais, diferente do saber sistematizado do “procedimento 
científico”. Neste último,

[...] as massas e os movimentos populares “aparecem”; colo-

quei entre aspas esses “aparecem”, e nós sabemos por que: 

os grupos e movimentos populares entravam em cena de 

forma tutelada e vigiada. No entanto, havia muita gente que 

trabalhava muito a sério essa participação de movimentos e 

grupos populares; houve quem levasse a sério um país onde 

fosse possível e importante a participação de movimentos 

populares organizados (FREIRE, 1993, p. 16).

Desse modo, diferente do intelectual que pensa e reflete 
por meio de um método científico, as pessoas fazem narrações 
orais que “[...] exige troca de olhares e gestos” (FREIRE, 1993, 
p. 28). Por isso os intelectuais tendem a sobrepor um arsenal 
de conhecimentos escritos (livros, revistas, artigos), a oralida-
de de grupos populares, desconsiderando ou desvalorizando a 
existência de saberes diferentes.

Na “Pedagogia do oprimido”, Freire (1983b, p. 67) compreen-
de a “educação bancária” como essa que consiste no “[...] ato de 
depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos”. 
Nesse processo educativo tradicional, o “saber”
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[...] é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam 

nada saber. Doação que se funda numa das manifestações 

instrumentais da ideologia da opressão - a absolutização da 

ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da 

ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro.

Ao alienar a ignorância de educadores e educandos, os 
primeiros como detentores do saber e os segundos como mero 
receptores, a “educação bancária” retira dos sujeitos sua capa-
cidade criativa e transformadora da realidade. Para Freire, é 
necessário que a prática educativa esteja atrelada à posição polí-
tica de educadores e educandos, ambas subsidiadas pelos sabe-
res constitutivos da filosofia, da educação e das outras ciências.

Na via oposta dessa prática “bancária”, Freire (1993, p. 26) 
defende a “educação para a liberdade”, que não pode ser matéria 
do acaso, desprovida de uma orientação e de forma desorgani-
zada. Para o educador, o conhecimento utilizado para organizar 
a educação e a luta popular não pode ser algo rígido, pronto, 
acabado e imposto, pois, caso ocorra dessa maneira, estaremos 
agindo de modo a reproduzir a dominação, “[...] impondo nosso 
método de conhecimento por cima da inteligência deles. E faze-
mos pacotes. Transposição de ideologias.” (FREIRE, 1993, p. 26).

Sobre o papel das instituições formais de educação, onde 
são elaboradas as normas, regras e currículos, Freire argumenta 
que essas prescindiram da compreensão da realidade de forma 
coletiva. Para ele, é necessário que as instituições levem em 
conta as experiências dos sujeitos, mais ainda, sobre como 
e para quem são elaborados os projetos e as ações de exten-
são universitária. Assim, Freire (1993, p. 25) argumenta que a 
“elaboração de um projeto ou ação interessada na educação 
para a liberdade reside na necessidade de que as pessoas e os 
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grupos populares apreendam no cotidiano a necessidade da 
esperança e da possibilidade de mudar a ordem das coisas, [...] 
mas esse conhecimento deve percorrer os caminhos da prática”.

De acordo com Paulo Freire (1993, p. 34), devendo ser 
operacionalizado como “[...] uma ponte entre o cansaço e o futu-
ro mais humano [...]”, o sujeito não deve apenas ler o texto ou 
ouvir as palestras teóricas dos universitários, mas, sim, trans-
cender o texto ou projeto por meio da confrontação da leitura 
de mundo, com sua própria experiência, contrapondo-se, se 
o julgar necessário, e, ao fazê-lo – mediado pela sua própria 
experiência –, o leitor venha, também, a propor questões ao 
projeto e a vida cotidiana.

Nesse sentido o(a) leitor(a) supera o texto. Assimila-o através 

de propor questões e, tendo assimilado, o(a) leitor(a) se 

volta à própria oralidade, se volta à sua própria maneira de 

acercamento da realidade. Nesse caso nosso manual terá sido 

intermediador de uma “nova” aproximação da realidade 

(FREIRE, 1993, p. 32).

Para o filósofo, é imprescindível que aprendamos, pois, a 
interagir com o conhecimento e o saber popular, fazendo com 
que as duas formas de conhecimento possam relacionar entre 
si. Ao teorizar sobre O conhecimento gerado da reflexão da favela e o 
conhecimento gerado nessa nossa reflexão, Paulo Freire assevera que 
o intelectual não deve se aproximar da “favela” com uma lista 
de problemas ou soluções prontas, sem interação ou discussão 
com as pessoas e/ou grupos. Ainda, para ele, é essencial que o 
saber popular não se feche ao conhecimento advindo do saber 
científico, pois com este também tem muito a aprender.
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Assim, os profissionais com senso crítico de sua própria 
prática docente são aqueles que se interrogam em sua atividade 
diária sobre como fazer educação com as pessoas das classes 
populares, originadas da periferia e com a Cultura Popular, 
porque, ao questionar a si, aos conteúdos e à própria prática 
docente, esse educador(a) tende a compreender “[...] que além 
de ser um(a) profissional da educação, ele(a) é um(a) cidadão(ã) 
da vida política” (FREIRE, 1993, p. 47).

Compreendemos, portanto, que a lógica da extensão 
tradicional, que é alienadora, carece, pois, ser substituída 
pela ideia de comunicação entre universidade e sociedade, de 
modo a articular ensino e pesquisa para a melhoria de vida das 
pessoas. Nesse sentido, a ação na qual buscamos empreender se 
constituiu numa prática dialógica que encontra seus pilares na 
compreensão freiriana de que “[...] educação é comunicação, é 
diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um 
encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação 
dos significados” (FREIRE, 1993, p. 69).

Cumprindo, assim, a máxima de que educação e política 
estão intrinsecamente ligadas, a prática docente precisa estar 
constantemente em (re)construção com os estudantes, numa 
operação reflexiva que considere os conhecimentos populares e 
sua operacionalização e os relacione com os conteúdos sistematiza-
dos pelas ciências formais. Há, sobretudo, importante necessidade 
em se defender a participação das massas populares na transfor-
mação das realidades de opressão e isso através da educação, que, 
para Freire (1993, p. 17), não compreenderia apenas a transfor-
mação individual dos sujeitos, “[...] mas haveria a educação que 
refletisse com as pessoas a transformação do país inteiro”.
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Dialogicidade e comunicação 
educativa da disciplina de Ateliê

Como nos ensina Freire (1978, 1983, 1993), enquanto ação educa-
tiva de comunicação, nosso foco esteve na melhoria da práti-
ca de ensino, com o estabelecimento de uma fortuita relação 
dialógica entre professores, monitores, estagiários e estudan-
tes. Os encontros entre professores e estudantes, realizados 
em sala de aula, durante o primeiro semestre de 2019, foram 
espaços da troca de experiências, relatos e impressões. As aulas 
teóricas foram articuladas em concordância com os problemas 
apontados pelos discentes, sob orientação das professoras e dos 
monitores, da ementa da disciplina, das idas a campo e das 
entrevistas realizadas com os moradores da Vila, em constante 
e dinâmica interação.

Essa metodologia, por dialógica, esteve preocupada com 
a emancipação das pessoas e a possibilidade de transformação 
da realidade. Isso porque uma aula, uma cartilha ou um projeto 
de extensão educativa precisa ser resultado de uma construção 
coletiva e reflexiva. Coletiva porque deve contar com a colabo-
ração de todas as pessoas imbricadas no projeto (estudantes, 
professores, populares, funcionários públicos e instituições); e 
reflexiva porque não é só na relação professor-estudante que 
se deve proceder com as análises e as tomadas de decisão, mas 
devem-se considerar primordialmente as visões de mundo e as 
realidades concretas das pessoas que vivem no território em 
que se dará a extensão educativa.

Ocupamo-nos, pois, na definição de grupos de trabalhos 
para a elaboração de diagnósticos temáticos (educação, saúde, 
assistência social, turismo, cultura), cujo objetivo foi propiciar 
aos discentes, pelo contato supervisionado com a realidade 
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pesquisada, elementos teóricos e práticos acerca dos serviços 
e das políticas públicas direcionadas a população da Vila de 
Ponta Negra, preocupados em compreender para transformar 
as vidas, com – e para – as pessoas ali residentes.

Verificou-se, ainda, o engajamento dos estudantes de 
graduação em GPP matriculados em Ateliê IV, no que tange às 
atividades da disciplina, como, também, na articulação desses 
com a comunidade pesquisada. A ida ao campo proporcionou a 
criação de importantes vínculos entre discentes, professores e 
monitores, o que se desdobrou num maior aproveitamento do 
curso, com a prática subsidiada pelas teorias e métodos cientí-
ficos constituintes da ementa, aplicada a uma realidade social 
ainda muito distante daquela vivenciada pela grande maioria dos 
estudantes de graduação em universidade pública, como a UFRN.

Assim, nesse projeto de comunicação educativa, em que esti-
vemos interessados no diálogo entre a comunidade da Vila de 
Ponta Negra e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
para a realização de um diagnóstico que seria desenvolvido pelos 
estudantes matriculados em Ateliês de Políticas Públicas durante 
as atividades de campo e as discussões teóricas em classe, pude-
mos constatar que não é fácil a tarefa de pensar, elaborar e levar 
a cabo uma educação dialógica, participativa e democrática, que 
se construa, junto com os estudantes, a exemplo do plano da 
disciplina que é preparado antes do início das aulas.

Compreendemos, dessa maneira, que o fazer de um 
planejamento coletivo prescinde de estarem todas as pessoas 
imbricadas dispostas ao diálogo, que implica numa relação de 
igualdade entre os sujeitos participantes – professor, estagiário 
e estudantes – onde todos ensinam e aprendem, falam, ouvem e 
são ouvidos, estando articulado com a ementa do curso, sobre-
tudo com a realidade dos sujeitos implicados, por isso para 
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contornar o plano de trabalho prévio dos professores, a alte-
ração foi se dando a partir de uma avaliação contínua tornando 
o processo dinâmico.

Relatos da vivência: a experiência 
da práxis comunicativa na Vila

Nossa comunicação educativa é aquela da práxis, que articula 
teoria e prática na realidade dos sujeitos educandos e educa-
dores. Acreditamos, pois, que recuperar as experiências 
vivenciadas pelos graduandos participantes deste projeto é 
tarefa primordial para o cumprimento da dialogicidade que, 
por proporcionar o agir coletivo, pode tornar libertadora a 
comunicação entre universidade e comunidade, mas, também, 
a prática educativa das disciplinas de Ateliê.

Nesse sentido, nossa práxis comunicativa não poderia ser 
aquela que procura “atuar sobre” a sociedade, mas essa que dialo-
ga e projeta com e para as pessoas. Como relatou um estudante: 

A gente veio de um ateliê que enfatizava muito a questão do caso, 

a gente teve muito problema de supor um problema, supor que isso 

aconteceu, nosso grupo... a gente escolheu, que a gente está supondo 

problemas que a gente não viu, a gente não viu que não é de fato o 

que acontece lá na vila, Então como se trata de um diagnóstico, eu 

me lembro perfeitamente de [uma professora] dizendo: sim, você tem 

que ver qual é o problema deles, não é o que você acha, e aí a gente 

ficou muito, meio que disperso por isso, a gente queria ir primeiro 

para depois escolher. 
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É pela prática docente consciente e problematizadora que 
podemos operacionalizar uma disciplina que articule teorias e 
estudos acadêmicos com variadas metodologias sendo aplica-
das na realidade de uma comunidade cuja pobreza e abandono 
revelam as desigualdade sociais entre os sujeitos educandos, 
educadores e populares. Durante as visitas realizadas em 
campo, relata um estudante que a presença das professoras 
nestas atividades o “ajudou muito”,

[...] porque em outros momentos nos ateliês passados a gente foi 

“acampar”, mas foi o grupo sem um direcionamento, sem a presença 

das [professoras]... É teve... a gente visitou a comunidade Menino 

Jesus, né?, foi lá, fez entrevista, aplicou entrevista na comunidade, 

eu e o Vitor visitamos lá, o baldo, aquele espaço lá no baldo, mas 

assim..., voltando à questão da Vila, achei muito importante essa 

presença das professoras, porque era o princípio, era o direciona-

mento, daí o direcionamento que foi dado também, nisso para a gente 

transmitir segurança, daquilo que a gente pretende fazer e o apoio, 

esse apoio de suporte das docentes.

No campo das políticas públicas, diagnosticar uma reali-
dade faz parte do processo de perceber as demandas, é elemento 
constituinte do ciclo das políticas, instrumento para sua opera-
cionalização. Assim, tendo os Ateliês o objetivo de contribuir 
na formação de gestores públicos, de forma técnica e prática, a 
imersão na realidade os faz mais preparados e conscientes, as 
visitas a campo possibilitam a desmistificação de equivocadas 
impressões, como registrou esse grupo de estudantes:

Na minha primeira impressão, notei que a Vila possui uma quan-

tidade grande de pessoas conscientes e muito preocupadas com a 
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realidade local e com a vulnerabilidade socioeconômica do local. Com 

o passar do tempo, essa impressão permaneceu, de um local com 

fortes lideranças comunitárias, muito engajamento e pessoas com 

alto capital social. Simplicidade de um povo acolhedor e manutenção 

de atividades históricas e tradicionais da cidade do Natal e do 

Folclore Nordestino [...] simpático, mas desconfiado.

Em conversas com os profissionais das instituições visita-
das durante a ação comunicativa, outro aluno comentou: “cons-
tatamos que há um esforço do poder público para prestar um 
mínimo de assistência àquela comunidade”. Quando pergunta-
dos sobre quais os principais problemas percebidos, as respostas 
poderiam ser resumidas na falta de assistência básica do estado:

A vila apresenta diversos contrastes e o principal que eu percebo 

é que há uma população pobre e necessitada de ajuda enquanto 

há um lugar turístico e rico tão próximo. Há um imenso contraste 

social na Vila de Ponta Negra, onde há habitações de nível muito 

alto em alguns setores enquanto ao lado, há casas muito humildes e 

moradores paupérrimos, moram de empresários à catadores de lixo. 

Ruas largas e bem calçadas que contrastam com belezas naturais 

como o morro do careca e vielas sem saneamento, sujas, com um odor 

não agradável, em locais de acesso dificultoso, também contrastando 

com as belezas naturais. 

Para os estudantes é latente, ainda, a falta de engaja-
mento dos residentes da Vila de Ponta Negra nos conselhos e 
fóruns comunitários da região. Importa-nos observar, pois, que 
na ação comunicativa focada na reflexão acerca do encontro dos 
estudantes de graduação matriculados na disciplina de Ateliê 
III com a comunidade da Vila de Ponta Negra há diferentes 
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sintaxes e semânticas, como nos diz Freire, que precisam ser 
consideradas e respeitadas para que haja o entendimento da 
realidade em que estão se inserindo. 

Como mostra Paulo Freire (1992), há tensionamentos que 
são de classe e que configuram a visão de mundo dos sujeitos, 
confluindo nas relações sociais que carecem de empatia, princi-
palmente na educação, pela própria condição do ser no mundo 
das pessoas. Na Pedagogia da Esperança, o teórico nos adverte 
das aflições sentidas na trajetória acadêmica no Brasil e pelo 
mundo. Freire rememora uma interjeição de um trabalhador 
após sua fala acerca dos ensinamentos de Piaget para a educa-
ção das crianças que estava sendo realizada no Sesi Presidente 
Dutra em Recife. Na ocasião, o homem descreveu as diferenças 
referentes à sua moradia com a casa do filósofo, argumentan-
do sobre a dificuldade da convivência num espaço pequeno e 
apertado que deveria comportar toda a sua família que tendia 
a afetar na educação dos filhos. O relato ficou na memória do 
educador como saber de classe.

O relato vale para a nossa reflexão também na medida 
em que fala da dificuldade da empatia, do esforço necessário 
para compreender o lugar de fala do Outro, não julgá-lo. Os estu-
dantes tiveram contato com esse tipo de experiência, quando, 
ao apresentarem suas propostas, receberam, algumas vezes, 
respostas não esperadas, como, por exemplo: “a universidade 
vem aqui na comunidade e pensa que sabe o que queremos ou o que 
devemos fazer“, atingindo os alunos com a lança que explicita a 
intenção de pensar com autonomia da comunidade e de quem 
quer também pensar sobre seus quereres. Não foi uma experiên-
cia fácil, como se os papéis tivessem se invertido, e passassem 
eles a serem analisados e julgados. Mas no final suas avaliações 
foram sempre de muita perspicácia sobre a realidade temática 
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enfocada, e não faltou sutileza na dificuldade do aprendizado 
vivenciado. Para futuros gestores, essa experiência fez colorir 
de sangue, suor e lágrimas aquilo que antes era um aprendizado 
simulado de números, gráficos e tabelas.

Também é possível dizer que para a comunidade foi 
um esforço para entender o que a universidade faz dentro de 
seus espaços, evidenciando que a relação de espelho e empatia 
também precisa ser mútua.

Terminamos por aqui com algumas avaliações feitas no 
final do segundo Ateliê, alusivas a esse tipo de prática educativa 
e ação comunicativa:

“Por que este tipo, desde o nosso primeiro ateliê, aquilo que era 
planejado não era feito. Acho que isso pode ser derivado do fato de ter 
ido à prática, que pega diferentes realidades e que pode ser mudado”, 
momento em que os estudantes refletem sobre o planejamento 
prévio que em confronto com a realidade precisou de adaptações.

[...] (depois dessa experiência) agora tenho mais outra, de como não 

fazer, (quando se está) à frente de uma entidade representativa, 

quando você está representando pessoas você não pode ser omisso 

às discussões da comunidade, você tem que ser uma pessoa que 

vai ouvir as pessoas de fato, e aí é mais uma experiência que vou 

carregar, de como não fazer, [...] mas uma experiência na bagagem 

ao longo desse processo como gestores.

ou ainda “o grupo (da comunidade) desdenhou de nossas 
propostas”, falas que sinalizam a complexidade exigida ao se 
trabalhar com o campo político local, mostrando também uma 
fina análise adquirida com a experiência, exibindo o entendi-
mento da percepção que um espaço de representação comuni-
tária, ou que se diz voz da população da Vila, é, ou deveria ser, 
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um espaço onde a comunidade participasse, com suas discus-
sões, um espaço aberto para o debate político. A fala a seguir 
mostra bem isso:

[…] eu, no inicio estava muito entusiasmado com o grupo (temá-

tico), porque acreditava que esse grupo comunitário estudado 

tinha um potencial muito maior do que de fato acontece, então nas 

primeiras visitas na Vila tivemos oportunidade de conversar com 

outros segmentos que utilizam o espaço comunitário e achamos 

muito interessante, mas quando a gente foi pra direção do grupo, a 

gente percebeu algumas distorções, inclusive sobre como se dão os 

processos eleitorais...então a gente percebe essa dificuldade que tem 

de chegar de fora com uma proposta e gerar um tipo de dinâmica no 

grupo que eles iam acatar, eu percebi q eles não funcionam como 

uma organização para trazer benefício à comunidade, mas sim como 

um espaço para outras organizações que vão lá usufruir … assim os 

grupos se confundem em suas funções…termina funcionando como 

um grupo de amigos [...]. 

A seguir observamos uma clara análise do que vivenciaram 
e de sua posição enquanto Outros, os de fora da comunidade:

[...] a gente não pode chegar romantizando, projeto de curso, de uma 

disciplina,  achando que vai mudar a realidade daquela comunidade, 

eles têm as próprias demandas deles, inclusive pessoais, que a gente 

não pode interferir nisso…isso contribuiu muito para lidar com a 

frustração de um projeto que não foi adiante, porque enquanto 

gestor a gente sabe que não vamos colocar no concreto mesmo tudo 

aquilo que a gente planeja [...].
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Essa fala tocou em uma questão importante, o roman-
tismo que é possível perceber no pesquisador “cheio de boas 
intenções”, muitas vezes presente na universidade e em suas 
propostas para a comunidade. Trazendo Freire novamente aqui, 
poderíamos até dizer que esquecemos, muitas vezes, de enten-
der as diferenças culturais e de classe envolvidas nessa relação. 
Facilmente conseguimos pensar para o bem da comunidade. 
Dificilmente conseguimos pensar com a comunidade, trazemos 
muitas vezes a “solução” produzida na sala de aula, ou em um 
bureau da universidade, numa reflexão imaginada e imaginante 
de comunidade, distante, portanto, das questões e situações a 
que ela e seus habitantes estão vivenciando cotidianamente.

A maioria assentuou o aprendizado por ter se dado pelo 
contato direto com as pessoas, coisa que eles, no 3º semestre não 
tinham ainda feito com esta intensidade, com a presença das 
professoras juntas com eles, caracterizando um aprendizado 
único até o momento da avaliação. Eis uma das falas: “nunca 
tivemos um contato assim com a comunidade.”

Quanto à ida à comunidade e a proposta do diálogo, das 
metodologias participativas e afetivas, uma fala expressou 
muito bem isso:

[...] é muito interessante manter um diálogo,... dois estudantes do 

grupo sentaram lá na casa da senhorinha, conversaram, tomaram 

café,... é muito interessante, sim, por que as pessoas estão dispostas a 

conversar, sim, manter um diálogo, que vai quebrar com esse padrão 

de universidade, sério, é bom você se engajar com as pessoas para 

você saber, porque as vezes a gente fica tão voltado para a formali-

dade da universidade...é bom...olha aí , vamos sentar vamos tomar 

um café, vamos saber o que essas pessoas pensam sobre [...]. 
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Com relação ao tema das diferenças entre as sintaxes, os 
alunos se manifestaram em relação às professoras assinalan-
do essas diferenças entre as duas professoras. E quanto mais 
o grupo se achava “fracassado no projeto”, mais essas diferen-
ças eram acentuadas como causa para o mau desempenho do 
grupo. Tentamos em diversos momentos diminuir essa ideia de 
“fracasso” no projeto, quando falávamos sobre a autonomia e 
independência da comunidade em aceitar ou não determinada 
ideia ou projeto. Compreendemos também, enquanto professores, 
a dificuldade que viveram, a necessidade de experimentá-las e 
a de levarmos em conta diversos aspectos, como o curto tempo 
na localidade para uma atuação mais completa com resultados 
exitosos em uma proposta de ação. E os grupos mais exitosos 
conseguiram perceber melhor estas dimensões, a do planejar e a 
do executar, e também as diferenças entre as sintaxes envolvidas.

Alguns relatos: 

“...Com relação às professores a gente sentiu que cada uma tem 
um modo de trabalhar, mas isso não atrapalhou ao nosso grupo”. 

Outros estudantes expressaram-se assim: 

“foi confuso porque a gente falava com uma professora e ela 
dizia uma coisa e aí vinha outra e dizia outra…”. 

“Os professores deveriam alinhar algumas coisas básicas, do 
tipo é pra enviar a atividade ou não…”.
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E ainda outros: 

“eu não senti dificuldades, a gente quando teve dificuldades 
buscou e vinha um email…”.

“quanto a vocês professores, não são gêmeas univitelinas, e se 
fossem também seriam diferentes, cada um com seu temperamento, 
são diferentes, que bom que são assim…”. 

Ainda se manifestaram sobre as palestras com convida-
dos que tivemos: 

“Gostamos muito das aulas que trouxeram outras pessoas para 
falarem, principalmente a aula sobre o SUS”.

Podemos resumir com uma última fala: 

“chega em uma média razoável de como é encontrar obstáculos, 
tudo foi uma boa experiência de aprendizado…”.

Enfim, para concluir este capítulo, trazemos as refle-
xões de Morin (2013) sobre a necessidade de transformação 
da universidade para a melhor incorporação da ética e da 
inclusão social nesta.

Nesta perspectiva, Morin criticará a disciplinaridade fechada, 

a pouca troca cognitiva entre as ciências, propondo uma 

lógica capaz de incluir um pensamento universalista. Pelo 

menos três princípios são sugeridos: o dialógico, o recorrente 

e o hologramático (KNOX, 1997, p.99).
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A explicação sobre esses três princípios se adequa muito 
bem às questões tratadas neste livro, sendo o princípio dialó-
gico a base dessa experiência, tanto nas relações entre alunos-
-alunos, alunos e professores, como entre alunos, professores, 
monitores e as pessoas com quem conversamos e trabalhamos 
na comunidade. O princípio recorrente traz a ideia da retroação, 
dos processos em circuitos abertos, não totalmente controla-
dos, e de efeitos que retroagem nas causas, trazendo a ideia da 
construção da reflexão desses relatos sobre a experiência, na, 
da e com a comunidade da Vila de Ponta Negra. Por último, o 
princípio hologramático evidencia a descontinuidade temporal 
dos processos envolvidos em calendários diversos (a universi-
dade, a localidade, etc.) ao mesmo tempo em que mostra sua 
irreversibilidade, tanto quanto sua impermanência, onde tudo 
muda, e o todo se apresenta nas partes, sendo as partes também 
possiblidades de regeneração do todo. A ideia de regeneração do 
todo revela a complexidade da própria experiência de aprendi-
zado vivenciada, menos bancária e conteudista, mais sensível 
e preocupada com o entorno.

A experiência mostrou a necessidade de uma universi-
dade mais aberta à sociedade, mais includente, que possa abra-
çar os anseios populares como anseios universitários voltados 
para a emancipação da sociedade.Também de uma universi-
dade que produz ciência com consciência (MORIN, 1996), para 
uma nova ética planetária (BOCCHI;CERUTI; MORIN, 2015) e, 
enfim, para uma ciência que contribui para construir uma 
sociedade aberta (POPPER, 1991).
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Figura 1 – Alunos e professores em frente ao Conselho Comunitário
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino/Saberes dialógicos.

Figura 2 – Alunos e professores em frente à Tapiocaria da Vó
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino/Saberes dialógicos.
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Morar na área pesquisada há muitos anos coloca questões muito 
complexas, antropológicas e até filosóficas. São diversas as 
indagações, como quando você é, ao mesmo tempo, o Outro em 
si mesmo (GEERTZ, 2001). Quando você deseja conhecer o lugar 
que você mora com outro olhar, distanciado e aproximado, ou 
através de outras lentes. Olhar e escutar seus vizinhos, não tão 
próximos, ou mesmo próximos distantes, muitas vezes em suas 
sintaxes diversas, de classe, de sujeito, enfim, de habitantes 
do local. Optamos, como já falamos anteriormente, por uma 
perspectiva de diálogo, e essa dotou a seleção de instrumentos 
de pesquisa um caráter ético. Aquele que diz respeito à voz do 
Outro, o respeito a sua capacidade da fala de si mesmo, sobre 
seus pensamentos, sentimentos e decisões.

Assim, o processo de aproximação da realidade pesqui-
sada contou, desde o primeiro momento, com a vivência na 
localidade, seus problemas, suas diferenças, suas desigualdades, 
as relações sociais cotidianas, a sensação de estar fora de um 
contexto, e dentro de outros, o dentro-fora e o fora-dentro, 
tão presentes nas pesquisas antropológicas e nas humanida-
des11, encontrando-se com a bondade, a maldade, o sofrimento, 
a diversidade, confrontando nossos valores culturais diversos 

11 Essa é uma importante questão para a antropologia, as humanidades e seus 
procedimentos metodológicos entre vários autores que sobre a questão se 
debruçaram trazemos Geertz (2001) e Creswel (2014).



Procedimentos metodológicos
Winifred Knox • Joana Tereza Vaz de Moura

54

segundo nossas origens do Sudeste, os quais nos surpreenderam 
com sua força para o diferente, a força do novo. 

Feito esse preâmbulo introdutório referente às professoras, 
suas relações com a Vila de Ponta Negra, e os princípios dialógi-
cos que embasaram esta experiência, é possível dizer que o grupo 
de pessoas que fazem parte do Grupo de Trabalho do Fórum Vila 
em Movimento foram, senão a semente para o Projeto Melhoria 
de Ensino, a inspiração da ideia, que resultou na aprovação do 
mesmo no edital nº 05 de 2018, PROGRAMA DE MELHORIA DA 
QUALIDADE DE ENSINO DA GRADUAÇÃO, e a posterior incorpo-
ração no Ateliê que as professoras co-ministravam. 

Portanto, conhecer o lugar há muitos anos, conhecer 
as pessoas do lugar e participar de um GT junto ao Fórum foi 
fundamental para dar o início à experiência de trabalhar junto 
aos moradores da Vila. Mas pode-se dizer que o início se deu 
na primeira reunião com vizinhos no Conselho Paroquial com 
a temática Saneamento ambiental envolvendo vários problemas 
relativos ao saneamento, ao esgoto, à praia etc. Assim, em 
tempos de luta contra retrocessos sociais e políticos, aconteceu 
que, nessa reunião, conhecemos as pessoas do RevitaVila, do 
Fórum Vila em Movimento e da disciplina de Saúde Coletiva e 
cidadânia/SACI, do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN, 
e foi decidida a formação de um pequeno grupo de trabalho 
que se reunisse para o planejamento das ações do grupão, 
das pautas seguintes e também fizesse encaminhamentos de 
ofícios. Formou-se, desse modo, o Grupo de Trabalho do Fórum 
Vila em Movimento o qual ficaria responsável por dar enca-
minhamentos mais efetivos das decisões do Fórum. As novas 
incorporações de pessoas e os novos nomes dos movimentos 
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representam a dinâmica dos movimentos sociais12 . O GT reunia 
a Diretora do CRAS, Tatiana Scott, um representante da equipe 
da UBS, Cinthia Fernandes, uma artista poetisa, Deth Haak, 
uma professora, Winifred Knox, duas aposentadas e ativistas 
já conhecidas em Natal, Nevinha Valentim e Fátima Leal, um 
professor de educação física e empresário, André, e o advogado 
popular, Luciano Falcão, jovem que representava também a ONG 
Mutirão. Sendo que Cinthia, Deth Haak e Nevinha Valentim 
vinham de outro movimento social conhecido como o movi-
mento das “10 Mulheres”.

Na tentativa de aproximação da área de políticas públi-
cas com as questões do bairro, conversamos sobre um projeto 
em que a Universidade estivesse presente, fornecendo sua 
expertise, e seus estudantes, em troca também de produ-
zir conhecimento sobre o local, sobre como as pessoas se 
sentem e vivem, fruto dessa reflexão teoria-prática, trazendo 
a questão do estatuto cognoscente aberto, da aproximação, 
da afetividade, uma universidade ética social e teoricamente 
próxima da comunidade.

A partir dessa rede de contatos, da aprovação do proje-
to pela Pró-reitoria de Graduação (Prograd/UFRN), da incor-
poração do projeto em Ateliê e do apoio do GT do Fórum Vila 
em Movimento à ideia, iniciamos o trabalho. Marcamos uma 
primeira ida dos alunos à Vila de Ponta Negra. Montamos um 
roteiro prévio e único para todos os alunos, monitores e profes-
sores, saindo de um ponto do território da Vila, a conhecida 
Praça do Cruzeiro, passando pela Unidade Básica de Saúde (UBS), 
depois pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 

12 “Sobre isso verificar o vídeo “Qual o feitiço da Vila?”. Direção de Winifred 
Knox e edição de Perikles Figueira, disponível no canal <https://www.youtu-
be.com/watch?v=vJfOebOgN6A>. Acesso em: 3 abr. 2020.
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depois na Tapiocaria da Vó13, e no Conselho Comunitário. As 
técnicas utilizadas foram a Travessia14, com elaboração de mapa 
indicando pontos visitados, cujo objetivo era a caracterização 
geográfica (recursos naturais, sistemas de produção, uso da 
terra etc.), assim como estimular habilidades de observação, de 
conexão com o espaço representado (o “zoom” no mapa), visão 
mais detalhada. Também foram realizadas rodas de conversa 
exploratórias com gestores da UBS e do CRAS e anotações em 
caderno de campo. Como atividades de estudo foram solicitadas 
as observações, o mapa e as primeiras impressões.

13  Tapiocaria da Vó é um espaço cultural e gastronômico da culinária típica 
local e ponto de memória das tradições da Vila de Ponta Negra, como as 
rendeiras, que reúne diversos artistas locais.
14 A travessia permite obter informação sobre os diversos componentes  
dos recursos naturais, a vida econômica, as moradias, as características 
de solos etc. É realizada por meio de uma caminhada linear, que percorre 
um espaço geográfico com várias áreas de uso e recursos diferentes. Ao 
longo da caminhada se anotam todos os aspectos que surgem pela obser-
vação dos participantes em cada uma das diferentes zonas que se cruzam 
(http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/
Publica%C3%A7%C3%B5es_da_COEDU/Referencial_Metodologico/RM08_
Descri%C3%A7ao_de_Tecnicas_de_DRP.pdf).

http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%A7%C3%B5es_da_COEDU/Referencial_Metodologico/RM08_Descri%C3%A7ao_de_Tecnicas_de_DRP.pdf
http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%A7%C3%B5es_da_COEDU/Referencial_Metodologico/RM08_Descri%C3%A7ao_de_Tecnicas_de_DRP.pdf
http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%A7%C3%B5es_da_COEDU/Referencial_Metodologico/RM08_Descri%C3%A7ao_de_Tecnicas_de_DRP.pdf
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Figura 3 – A reunião da turma no ponto de encontro, a Praça 
do Cruzeiro, Vila de Ponta Negra
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino/Saberes dialógicos.

Figura 4 – A travessia com a turma de Ateliê, que saiu da Praça 
do Cruzeiro até a Igreja de São José, ao fundo da foto
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino/Saberes dialógicos.
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Figura 5 – A travessia com a turma de Ateliê em outra rua do 
trajeto em direção ao CRAS.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino/Saberes dialógicos.

Figura 6 – A turma de Ateliê em uma das várias visitas à UBS.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino/Saberes dialógicos.
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Figura 7 – A apresentação da agente comunitária de saúde 
sobre seu trabalho na Vila.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino.

Figura 8 – A diretora Tatiana Scott explicando o trabalho em 
uma das várias visitas ao CRAS.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino.
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Figura 9 – A diretora Tatiana Scott explicando o trabalho em 
uma das várias visitas ao CRAS.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino.

Figura 10 – Nas Rendeiras da Vila, Tapiocaria da Vó.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino.
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Figura 11 – No Centro Comunitário houve entrevistas.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino.

Figura 12 – No Centro Comunitário houve interação na ativi-
dade de música com os idosos da Vila.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino.
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Nas aulas práticas em sala, procurou-se estimular o 
pensamento criativo (IDE, 1995) e também iniciar uma revisão 
da literatura sobre aquele território, sobre metodologias parti-
cipativas limitadas aos três ou quatro últimos anos anteriores 
ao início da observação e, depois, partir para a formulação de 
algumas ideias (hipóteses) sobre a natureza dos fenômenos 
estudados. Também convidamos professores da Saúde Coletiva 
e palestrantes sobre a Vila.

Figura 13 – A aula da professora Eliana Guerra da disciplina 
SACI sobre o SUS.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino.

Antes do trabalho de campo realizado pelos grupos, soli-
citamos um Plano de Trabalho para organizar as atividades em 
ordem de prioridade, para que pudessem organizar a coleta de 
dados primários sobre a Vila, refletir sobre a temática e identi-
ficar os atores/instituições com quem iriam entrevistar/falar; 
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assim como os instrumentos a serem utilizados (questionários, 
entrevistas, rodas de conversa) em um cronograma para um mês. 
Também realizamos questionários com os alunos para conhecer o 
perfil socioeconomico e suas impressões da proposta de trabalho, 
conforme foi evidenciado nos capítulos anteriores.

O segundo momento se deu com os grupos realizando as 
atividades propostas, aprovadas em sala de aula, para a inves-
tigação social e participativa nas temáticas selecionadas. Esse 
momento exigiu criatividade e adaptações de instrumentos de 
coleta de dados.

A seguir os instrumentos e as metodologias por grupo 
em 2019.1:

1) Grupo da educação – componentes: Ana Karoliny Araujo 
Duarte, Anna Clara Ferreira de Araújo, João Victor Rocha de 
Queiroz, José Celson Cypriano Neto, Larissa Kevinlyn Martins 
Marinho, Luana Damasceno Diniz, Vanessa Brígida da Azevedo. 
Para atingir o objetivo de compreender a realidade da educação 
ofertada pelo poder público, na Vila de Ponta Negra, à luz das 
perspectivas de distintos atores, o grupo de educação utilizou 
diferentes instrumentos de metodologias participativas para 
captar a voz, o pensamento e o sentimento dos alunos, professo-
res, gestores (direção/coordenação), funcionários terceirizados 
e responsáveis dos alunos. Nessa perspectiva, com intuito de 
entender e adaptar-se às particularidades de cada grupo de 
atores, foi levado em consideração idade, tempo disponível, grau 
de escolaridade e quantidade de cada grupo de ator. Para os 
terceirizados e professores, dada a indisponibilidade de tempo 
devido à carga horária de trabalho exaustiva, objetivou-se a 
precisão dos dados coletados através da aplicação de uma meto-
dologia rápida – o questionário. Para os gestores, foi proposta 
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a entrevista semiestruturada, haja vista que se trata de uma 
metodologia mais aberta, a qual objetiva contemplar, a partir da 
fala dos atores, todas as informações acerca da gestão da escola, 
possibilitando respostas espontâneas e podendo ser adaptável 
de acordo com os rumos do diálogo, permitindo improvisar, 
encurtar ou ampliar a entrevista conforme o interesse.  

a. Ensino fundamental I (1° ao 5° ano): O grupo elaborou e 
definiu como metodologia a ser utilizada a caixa inte-
rativa, a qual consiste em uma caixa contendo três tipos 
de emojis que representam, respectivamente: felicidade 
(aspecto positivo), incômodo (aspecto razoável) e tristeza 
(aspecto negativo). Desse modo, o aluno retira um emoji 
da caixa e, de acordo com o emoji retirado, indica seu posi-
cionamento acerca da sua instituição. Essa metodologia 
foi escolhida de acordo com a idade dos alunos, visto que 
são crianças na faixa etária de 7 a 11 anos, majoritaria-
mente. A dinâmica da metodologia proporcionou uma 
maior interatividade entre entrevistadores e entrevis-
tados, permitindo que os entrevistados se sentissem à 
vontade para falar, a caixa fez parecer uma brincadeira 
e a coleta dos dados se deu de forma lúdica, tranquila e 
com muita adesão interativa.
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Figura 14 – Metodologia caixa interativa.
Fonte: Acervo do Grupo Educação Atelie 4(2019). Acervo do Projeto

Melhoria de Ensino.

b. Ensino fundamental II (6° ao 9° ano): O grupo definiu como 
metodologia o talk about, na qual os alunos relataram o 
funcionamento e a estrutura da escola, e também fizeram 
avaliações. Essa metodologia consiste na junção de dois 
outros métodos: o MURAL INTERATIVO e a EXPOSIÇÃO 
PARTICIPATIVA. O talk about também permite agilidade e 
rapidez como forma metodológica, o que é fundamental pela 
grande quantidade de alunos e o curto espaço de tempo que 
foi disponibilizado para aplicação da metodologia.
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Figura 15 – Mural e talk about.
Fonte: Acervo do Grupo Educação Atelie 4(2019).Acervo do Projeto

Melhoria de Ensino/Saberes dialógicos.

2) Grupo da Assistência Social – adotou dois tipos de meto-
dologias participativas diferentes: travessia e entrevistas 
semiestruturadas junto ao CRAS para obter contato físico 
com o ambiente trabalhado e identificar as localidades mais 
vulneráveis. Durante a travessia também realizaram conversas 
guiadas com transeuntes ao longo do percurso pelas ruas da 
comunidade. O escopo das conversas foi direcionado para abor-
dar moradores residentes nas ruas contendo em seu conteúdo 
perguntas que identificaram, dentre vários aspectos: nível de 
escolaridade, condições físicas da residência e conhecimentos 
por parte dos entrevistados em torno de alguns serviços públi-
cos ofertados pelo CRAS na Vila.

3) Grupo Turismo – aplicou instrumentos de metodologia 
participativa no estilo do Diagnóstico Social Participativo/DSP, 
considerando os sujeitos da pesquisa como co-produtores de 
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conhecimento. De acordo com Manzini (1990/1991, p. 154 apud 
MANZINI, 2004), trata-se de um modelo no qual é produzido 
um roteiro com perguntas principais, que leva em conta outras 
questões relacionadas ao momento e às circunstâncias da entre-
vista, partindo de um assunto específico. O grupo também 
realizou três entrevistas do tipo aberta, tendo sido dois atores 
agendados previamente e um ator que se voluntariou duran-
te o trabalho de campo do grupo, na orla da Praia de Ponta 
Negra. O grupo construiu ainda um questionário. A aplicação 
dessa ferramenta ocorreu em três rodadas, um questionário de 
teste prévio, destinado aos comerciantes presentes na orla da 
Praia de Ponta Negra, o segundo questionário foi direcionado 
para os moradores da Vila e consistia em onze perguntas, com 
destaque para a escolaridade, o terceiro e último questionário, 
assim como o segundo, foi aplicado com os donos e funcioná-
rios dos quiosques, localizados na orla da Praia de Ponta Negra. 
A elaboração e aplicação dos questionários na Vila de Ponta 
Negra foram de alto significado para a construção do DSP, pois 
foi possível coletar dados para os quais não existiam escala de 
leitura e instrumentos de medida disponíveis. 

4) Grupo Saúde – trabalhou de acordo com o Guia do Diagnóstico 
Participativo da FLACSO³, em que o diagnóstico participativo 
é um método utilizado para fazer um levantamento sobre a 
realidade local, com a participação das lideranças locais, ou 
por qualquer outro integrante de um grupo definido, devendo 
conter os principais aspectos da localidade em todas as áreas, 
como exemplo: social, econômica, cultural, ambiental, físico 
territorial e político-institucional. Ao todo foram escolhidas 
duas metodologias participativas para aplicação do projeto. A 
primeira metodologia escolhida se deu por meio de entrevistas 
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semiestruturadas com gestores da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) – Vila de Ponta Negra, a diretora da UBS, a enfermei-
ra chefe, que, além de profissionais no local, são moradoras 
da Vila, e com a professora responsável pela disciplina Saúde 
Coletiva e Cidadania/SACI. O grupo acompanhou a equipe do 
Programa Saúde da Família (PSF), numa ida a campo, visitando 
as casas dos moradores, assim como participaram do Programa 
Saúde na Praia, que atende à população em uma tenda posta ao 
lado do quiosque 12.

O segundo Ateliê, que aconteceu em 2019.2, também 
contou com metodologias participativas para a inserção de 
novos dados aos diagnósticos do Ateliê anterior, assim como 
foram inseridas novas temáticas que versavam sobre a organi-
zação social da comunidade por haverem mais alunos que no 
semestre anterior, criando-se mais três novos grupos: grupo do 
Fórum Vila em Movimento, grupo do Conselho da Vila, Grupo 
para conhecer gabinete de vereador na região.

A proposta do segundo Ateliê era melhorar o Diagnóstico 
Social Participativo do semestre anterior, e um Planejamento 
Estratégico findando com a sugestão de uma ideia para um 
projeto, ou um plano, para ser exposto à comunidade, para 
verificação de sua viabilidade e validade. Alguns poderiam 
tentar viabilizá-la. Portanto, esse Ateliê misturou elementos 
de Diagnóstico Social, Planejamento e Projeto, contando com 
a dificuldade de problematizar o Diagnóstico anterior, e em 
menos tempo propor um planejamento para o desenvolvimento 
de um projeto dentro da temática estudada.

As técnicas de travessia, mapas e entrevistas explorató-
rias, aproveitando-se dos resultados anteriores do talk about, 
mural, caixa interativa, também foram utilizadas para o reco-
nhecimento da área pela segunda turma. Após esse primeiro 
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momento, foi sendo construído o plano de trabalho do semestre, 
incluindo o plano de trabalho de leituras teóricas e o plano de 
atividade de campo por grupo. A turma tinha 50 alunos e a 
proposta era mais complexa. Consistia na realização de um ciclo 
praticamente completo, começando com um diagnóstico, depois 
um planejamento de proposta e, por fim, a realização/imple-
mentação de um projeto, além de um processo mais abrangente, 
que envolvia os diversos aspectos da comunidade. Um desa-
fio para todos nós, professores, monitores e alunos Foi preciso 
intensificar a articulação entre os movimentos sociais, e os 
grupos do Ateliê que estudariam o Fórum Vila em Movimento, 
o Conselho Comunitário, e o polo de assistencialismo local 
feito por uma rede de políticos de Natal. Para os grupos novos 
a dificuldade foi maior, pois não tinham um diagnóstico prévio, 
tinham que fazê-lo e compreender a temática da organização 
social e dos movimentos sociais no território da Vila, e propor 
um projeto no mesmo tempo que os outros quatro grupos. A 
dificuldade foi maior para estes, mas os outros também tiveram 
que refazer o diagnóstico, logo as articulações com os gestores 
e com o Fórum Vila em Movimento foram fundamentais. As 
conexões já existentes das professoras, da universidade com a 
comunidade, facilitaram.

Mas, de maneira geral, houve o objetivo de vivência da 
teoria na prática, da consulta de futuros gestores aos possí-
veis beneficiários, para o aprendizado de uma política mais 
de acordo com as necessidades e escolhas da comunidade, 
estimulando a análise de modelo de implementação de polí-
ticas públicas do tipo botton-up (LIMA; D’ASCENZI, 2013), o que 
foi intensamente apreendido. Foi muito impactante para os 
alunos perceberem que nem sempre suas propostas são consi-
deradas boas e viáveis pela comunidade. Os sujeitos sociais da 
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pesquisa, da extensão, objetos de políticas públicas, falam, 
pensam e escolhem o que acham melhor. 

Trazemos a seguir resumos das primeiras propostas de 
Plano de Trabalho construídas em 2019.2:

1) Grupo de educação – o plano de trabalho decidiu focar 
na Educação Infantil, visto sua necessidade premente. 
Inicialmente, estudou-se o marco legal dessa, a fim de enten-
der quais os critérios necessários para instaurar um Centro 
Municipal de Educação Infantil (CMEI) em um bairro, e qual a 
distância que pode ter uma escola pública de ensino médio de 
um determinado bairro, e principalmente entender o motivo de 
não ter esses níveis ofertados no bairro. Posteriormente, cole-
tar as seguintes informações sobre a distância da escola mais 
próxima do recorte territorial, que oferta os níveis estudados, 
as médias avaliativas dessas escolas no Ministério da Educação 
(MEC), indicador do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), conhecer a infraestrutura dessas escolas, a taxa 
de evasão escolar dessas instituições, também conhecer sobre 
o transporte público gratuito para estudantes, os recursos para 
as escolas que atendem o pessoal da Vila, sobre os responsáveis 
de crianças de 2 a 6 anos, sobre mulheres que acabaram de 
ser mães e não conseguem voltar ou se inserir no mercado de 
trabalho, o comércio na Praia de Ponta Negra. Também serão 
importantes informações sobre os jovens que estão na faixa do 
ensino médio. A metodologia pensada foi entrevistas semies-
truturadas com os gestores. Com os responsáveis, houve uma 
roda de conversa; com isso pretendemos criar um vínculo de 
participação e diálogo para que possamos extrair as informa-
ções necessárias para o planejamento.
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2) Grupo de saúde – o plano de trabalho foi amparado pelo 
Diagnóstico Social Participativo da Saúde de Ateliê IV, 2019.1, 
visando corroborar com a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), que trata sobre o conjunto de ações individuais e cole-
tivas como responsabilidades sanitárias inerentes a todos os 
cidadãos, para uma efetiva vigilância em saúde e uma gestão 
qualificada, haja vista que a atenção básica é a principal porta 
de entrada para as ações e os serviços de saúde na Rede de 
Atenção à Saúde (RAS), conforme descrito na PNAB. Objetivo 
Geral e específicos – otimizar a prevenção, proteção e recu-
peração da saúde dos usuários do SUS da Vila de Ponta Negra, 
aumentando a demanda espontânea dos usuários na Unidade 
Básica de Saúde, assim como identificar falhas no processo 
saúde-doença dos usuários adscritos na Vila de Ponta Negra, 
promovendo a aproximação dos usuários ao serviço de saúde 
pública com implementação de inovações através de práticas 
que contemplem os princípios da integralidade e universalida-
de da atenção à saúde. Temática e Sujeito Pesquisados – saúde 
pública com foco nos usuários na Vila de Ponta Negra, sendo a 
população adscrita na área de abrangência da Unidade Básica 
de Saúde da Vila de Ponta Negra. As visitas ocorreram com 
frequência regulares à Vila de Ponta Negra para aplicação 
de questionários e realização de entrevistas aos usuários e 
profissionais de saúde envolvidos no processo saúde-doença 
da comunidade com intuito de conhecer a realidade no âmbito 
da saúde dos seus moradores. Nessas visitas realizaremos ativi-
dades participativas com a população e os profissionais para 
aproximar mais ainda os usuários ao serviço, através de um 
planejamento que vise a manutenção da prevenção de doenças e 
agravos e promoção da saúde. A metodologia pensada foi a utili-
zação de fontes secundárias como o: levantamento histórico 
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da Saúde Pública no Brasil, em de documentos e em artigos já 
produzidos acerca do tema e fontes primárias como: entrevistas 
semi estruturadas, questionário, rodas de conversa, atividades 
participativas e registros por meios fotográficos e infográficos.
 
3) Grupo de assistência social – o plano de trabalho centra na 
compreensão de como se dá a aplicação da política de assistên-
cia social na comunidade da Vila de Ponta Negra, identifican-
do as instituições que ofertam ações e programas assistenciais 
para a população do Bairro. Assim, as três instituições possí-
veis, agentes e sujeitos dessas ações de política assistencial no 
local, serão visitadas: CRAS, CREAS e SESC. Serão realizadas 
entrevistas com os coordenadores dessas instituições. Como o 
planejamento é estratégico e participativo, deverão ser ouvi-
dos em diversidade os atores da comunidade com entrevistas 
semiestruturadas, questionários, metodologias participa-
tivas, de fácil compreensão, como com cores ou de emojis, 
que identificassem positividade ou negação sobre perguntas 
relacionadas à política de assistência social. Toda metodolo-
gia proposta e aplicada deve ter seus resultados expostos na 
discussão. A montagem do roteiro de visitas à Vila pautada em 
pontos-chaves que proporcionem amostragens representati-
vas da realidade do local, tendo o local do CRAS como ponto 
de referência. As travessias e os trajetos serão feitos para as 
áreas de atuação do CRAS e instituições de assistência social, 
que abrangem a Vila, para obter um contato mais direto com 
as pessoas beneficiárias desses serviços.

4) Grupo de cultura – esse grupo teve que fazer o diagnóstico 
antes e entregou seu plano de trabalho após a execução deste, 
tendo-o elaborado a partir de dados qualitativos, e por meio de 
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entrevistas e observações dos moradores da Vila. Como objeto 
de estudo, foram selecionados três grupos culturais localizados 
na Vila de Ponta Negra, escolhidos por se enquadrarem como 
atores culturais e históricos no setor artístico da comunidade, 
para analisar a atuação desses atores junto à comunidade e a 
sua importância no âmbito social, na construção da cultura 
local e no estímulo da economia solidária e criativa. Para elabo-
ração do planejamento estratégico foram analisados os aspectos 
das necessidades em comum citadas pelos atores participantes 
do diagnóstico. Tais pontos foram entendidos como reflexos da 
sua vivência na comunidade e também pela escassa contribui-
ção governamental no dia a dia. Com isso, foi observado que há 
uma carência de ações que promovam, de maneira assertiva, o 
incentivo e voluntariado comunitário e juvenil, a fim de manter 
e preservar a memória cultural da Vila de Ponta Negra. Assim, 
propôs criar ferramentas junto a esses atores para proporcionar 
esse incentivo. Nesse o diagnóstico inicial, ressaltou-se como a 
diversidade dos grupos culturais presentes na Vila, tais como: 
as rendeiras da Vila de Ponta Negra, os Congos de calçola, Boi 
de reis, pastoril, Capelinha de melão, Coco de roda e os grupos 
de capoeira. Mostrando que há na Vila uma carga cultural 
muito grande, apontada como força, mas fraquezas aponta-
das relacionadas à divulgação e pouco interesse da população 
da vila (principalmente infanto-juvenil). Ainda foi apontado 
um problema o fato de as agências de turismo não incluírem a 
Vila no roteiro. Tendo como objetivos específicos promover a 
participação, mobilização e inclusão dos moradores da Vila em 
ações culturais através de divulgação por meio das escolas, do 
Conselho Comunitário e do Centro Social promovendo, assim, 
visibilidade e interação da comunidade com os projetos cultu-
rais da Vila de Ponta Negra e levar movimentos culturais da Vila 
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até o público infanto-juvenil, incentivando a participação desse 
público dando continuidade à cultura e memória de uma socie-
dade. Durante a elaboração da primeira etapa do trabalho, ficou 
perceptível que um dos maiores medos dos atores culturais é 
a perda da história original da comunidade, ter suas origens 
e atividades tradicionais esquecidas com o passar do tempo 
e não haver uma nova geração para manter e promover esses 
valores artísticos, podendo ocasionar a extinção de algumas 
dessas práticas. Assim, o grupo elaborou um projeto, subdividi-
do em três pontos, para promover de forma assertiva ações que 
alavanquem o protagonismo infanto-juvenil na comunidade. A 
primeira parte desse plano de ação será focada na apresentação 
das organizações culturais para esse novo público, seria uma 
“Etapa Expositiva”, na qual aqueles tivessem contato com esses 
grupos, conhecendo esses os valores culturais. A segunda etapa 
objetiva atrair e manter esse público com interesse em partici-
par das atividades culturais, será a “Etapa de inclusão”. A tercei-
ra etapa, a da “Preservação”, o público envolvido no projeto irá 
participar de uma pesquisa, para indicar o nível de satisfação 
na participação em tal ação. 

5) Grupo de turismo – o plano de trabalho pretende realizar 
o processo de pesquisa de campo com os seguintes procedi-
mentos: conhecer o local a ser trabalhado, mapeando pontos 
importantes; seguidamente iremos conhecer um pouco a popu-
lação que reside no local. A visita ao território será realizada 
de maneira que o trabalho seja otimizado ao percorrer a área 
do local, em pontos centrais e com maior movimentação de 
trabalhadores e moradores locais, como exemplo: artesãos, 
bugueiros e vendedores, a fim de obter maiores informações 
sobre a relação deles com a vila e o turismo do local. O objetivo 
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geral é aprofundar e compreender melhor os problemas e as 
potencialidades. Assim, compreender as positividades da região 
que tornam o local atrativo, também compreender as ameaças 
que podem prejudicar o desenvolvimento local.

6) Grupo do fórum – o plano de trabalho é o estudo do Fórum 
Vila em Movimento, e seus membros. Após algumas reuniões 
formulou a proposta de tornar o Fórum mais visível, reuniões 
sistemáticas (físicas ou virtuais), com discussões programadas, 
seguindo pedidos dos moradores. Pretende-se oportunizar 
discussões de temas que envolvem a Vila de Ponta Negra, favo-
recendo a participação da comunidade nesse debate, estabele-
cendo prioridades em cada ocasião e manter ações em conjunto 
com outros grupos da Vila (CRAS, Centro Comunitário, Posto de 
Saúde), para melhor obtenção de resultado e avançar no diálogo 
entre atores governamentais e não governamentais envolvidos 
para a concretização das demandas da comunidade. 

Tendo como objetivos realizar uma série de entrevistas 
com questionários com os membros desse Fórum e entrevis-
tas semiestruturadas. 

O plano de trabalho e a proposta de ação levam em conta 
a falta de conhecimento de boa parte da população sobre a 
existência do Fórum, de seus componentes e de sua atuação 
no bairro. Isso nos levou a entender que a ausência na divulga-
ção dos encontros/reuniões é a fonte desse desconhecimento, 
por isso, seria indispensável uma boa divulgação para que a 
população pudesse conhecer o trabalho do Fórum, e favorecer 
a interação entre os envolvidos.  Além disso, foi considerado 
importante definir os locais de encontro, bem como horários e a 
frequência com que essas reuniões acontecem. Claro está que as 
discussões de temas que envolvem a Vila de Ponta Negra devem 
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ser estimulados, criando formas de divulgação, uma estrutura 
favorável à organização. A partir dessas ideias, a intenção do 
grupo é realizar uma série de ações, de divulgação da existência 
do Fórum para a população da Vila, agindo articulado com os 
outros grupos da disciplina. Neste sentido será organizado um 
evento no final do semestre junto ao Fórum.

7) Grupo política vereança local – o plano de trabalho tem 
como objetivo geral conhecer o funcionamento do espaço do 
Gabinete do Vereador e sua relação com a comunidade da Vila 
de Ponta Negra, conhecer o trabalho de assistencialismo local 
realizado, entender os usos e o perfil social dos beneficiários 
de seus atendimentos e a estrutura organizacional e os funcio-
nários, e os serviços prestados pelo Gabinete. A metodologia 
qualitativa se dará por meio de pesquisas primárias: entrevis-
tas; questionários e dinâmica social realizadas com a população 
beneficiária dos programas prestados pelo Vereador; e fontes 
secundárias, como busca em sites e notícias correspondes à 
história e caracterização socioeconômica da Vila. Quanto aos 
dados quantitativos, a coleta realizada por meio das entrevistas 
e dos questionários com os beneficiários e a população em geral, 
com a administração do Gabinete do Vereador, com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB), 
e a consulta do portal da transparência do Governo Federal, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Sistema 
IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) ou IPEADATA (base 
de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do Brasil 
mantida pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada – IPEA). 
Os procedimentos de coleta de dados, para as entrevistas, um 
roteiro de entrevista, os questionários abertos aplicados com os 
beneficiários dos projetos e residentes da Vila de Ponta Negra 
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seguirão os seguintes questionamentos: Idade; Sexo; Nível de 
escolaridade; Grau de acesso a equipamentos de saúde/educa-
ção/segurança e de esporte, cultura e lazer (muito fácil, pouco 
facilitado, dificultoso, muito dificultoso, inexistente/por quê?); 
Renda; Tempo de habitação na Vila; Quais os maiores atributos 
da Vila?; Quais os maiores problemas da Vila?; Conhecimento 
dos programas sociais de apoio existentes no seu bairro; se 
recebe ou participa de algum programa social, dentre outros. 
Modos de observação em Pesquisa – quanto ao funcionamen-
to do Gabinete, os componentes do grupo deverão observar, 
por meio do ambiente de trabalho e das relações interpessoais, 
qual o modelo de gestão das atividades sociais aplicado pelo 
Vereador. Com isso, será possível identificar de que forma se dá 
as iniciativas ou os entraves que acontecem na realização dos 
projetos ou ações sociais. Será possível identificar as tomadas 
de decisões e a efetivação de ações que são necessárias para 
intermediar os processos do Gabinete. Em campo, nas visi-
tas a serem realizadas à comunidade da Vila de Ponta Negra, 
será possível examinar a dinamização do espaço e conhecer as 
condições socioeconômicas da população residente. Por meio 
da vivência, será possível entender a realidade social de uma 
forma mais completa, podendo detectar o nível de satisfação 
dos projetos prestados pelo Vereador à comunidade, além de 
saber os problemas que afetam a qualidade de vida e quais as 
soluções ditas pelos participantes desta pesquisa. 

8) Grupo do conselho comunitário da Vila de Ponta Negra 
– o grupo realizou em diagnóstico do Conselho Comunitário 
da Vila de Ponta Negra, procurando conhecer seus benefícios e 
fracassos como instituição social. Descobrir quais são as dificul-
dades encontradas pelos moradores locais ao tentar acessá-lo, 
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tendo em vista que o conselho deve ser um apoio à comunidade 
e um meio de participação. A partir do conhecimento dessas 
dificuldades e das necessidades da população, foi criado um 
plano estratégico. Os indivíduos moradores da Vila serão os 
sujeitos da pesquisa, o presidente do Conselho, a comunidade, 
os já frequentadores do ambiente, representantes de outras 
associações da Vila e profissionais que nos ajudarão a promo-
ver esse conhecimento. A metodologia usada para a realização 
do diagnóstico composta por entrevistas semiestruturadas e 
questionários com perguntas socioeconômicas voltadas espe-
cificamente ao Conselho Comunitário, de caracterização e reco-
nhecimento da população. Assim o plano de trabalho tomou 
como objetivo geral maior visibilidade positiva do Conselho 
para a população propondo que o Conselho faça mais atividades 
para a população, o que se daria em parcerias articuladas pelo 
grupo. As propostas de atuação tiveram como objetivo o estí-
mulo à realização de atividades cooperativas e associativistas. 
Nesse sentido, decidiu-se que dois pontos seriam importantes: 
a educação ambiental e o trabalho conjunto para a conscien-
tização da participação da população em atividades propos-
tas pelo Conselho. Sugestões de ações/atividades: 1. Palestra 
para a população com profissionais da saúde sobre a temática 
do setembro amarelo quando o grupo faria uma apresentação 
caracterizando um Conselho Comunitário; 2. Visita a outras 
associações atuantes na Vila, com o objetivo de caracterização a 
respeito das organizações e suas atuações na Vila. Para outubro: 1. 
Aula coletiva de treinamento funcional na Praia de Ponta Negra, 
articulada pelo grupo para um profissional trabalhar de forma 
gratuita, com os seus equipamentos. Porém, tentaremos conseguir 
uma contribuição com valor apenas simbólico para um café da 
manhã. Objetivo dessa ação: mostrar à população as possibilidades 
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de trabalho para o Conselho, e construir junto à comunidade uma 
articulação entre os agentes da Vila, as associações, os moradores 
e os atuais representantes do Conselho Comunitário. 

Ao final do semestre de 2019.2 foram propostos, e em 
alguns casos realizados, os seguintes projetos:

Grupo fórum realizou várias reuniões com o Fórum Vila 
em Movimento (FVM), e os questionamentos dos alunos gera-
ram no Fórum o entendimento de que a proposta colocada pelos 
alunos e professoras de realização de um Evento para a comuni-
dade com objetivos de divulgação de seus objetivos e ações seria 
uma boa experiência e momento. Assim, os alunos assumiram 
junto ao movimento social a organização do evento o qual foi 
construído a partir do diálogo coletivo. O cartaz em anexo, elabo-
rado pelos alunos, falava dos objetivos e programação do evento.
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Figura 16 – Cartaz do Grupo Fórum Vila em Movimento divul-
gando o I Encontro Fórum Vila em Movimento e Políticas 
Pùblicas. Componentes: Erociano Vitor Freitas Morais, Talia 
Cardoso da Silva, Vitória Fernandes Barbosa, Lenise Maria 
Rocha da Cruz.
Fonte: Acervo Projeto Melhoria de Ensino/ Projeto Saberes Dialógicos.
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Grupo saúde – teve uma grande interação com a UBS e a 
proposta que montaram foi resultado dessa interação com os 
gestores da unidade.

Figura 17 – Banner com a proposta do Grupo Saúde para o 2020.1. 
Componentes: Maria do Socorro S. M. Credidio, Ronaldo Ferreira 
de Melo, Rossana Roberta da Costa Silva, Livia Batista da Silva, 
Lidiane Janete da Silva Goulart, Rosangela de Araújo Sousa.
Fonte: Acervo Projeto Melhoria de Ensino/ Projeto Saberes Dialógicos.

Grupo assistência – atuou articulando um projeto de 
geração de renda, economia solidária e meio ambiente, arti-
culando junto a uma ONG, primeiramente, e depois junto a um 
professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN), o que resultou na construção 
no CRAS de um ponto ecológico de descarte de óleo de cozinha. 
Paralelamente a isso foi realizada uma oficina de transformação 
de óleo em sabão para um grupo de mulheres beneficiárias das 
políticas de assistência.
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Figura 18 – Banner Assistência Social. Componentes: Edmério 
Lucio Xavier da Andrade, Akissa de Lima Oliveira, Adriely 
Gonçalves da Silva Nunes, Diana Ambrósio de Lima Silva, Elias 
Gabriel da Costa da Silva, Sidney Ravelly Amaro Basílio.
Fonte: Acervo Projeto Melhoria de Ensino/ Projeto Saberes Dialógicos.
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Figura 19 – Banner Grupo turismo – depois de vários contatos 
e articulações, o grupo propôs o projeto de turismo de expe-
riência, que durou somente um ano, em 2017, na Vila, deveria 
ser retomado. Componentes: Andrew Cavalcanti, Gabriellen da 
Silva Monteiro, Maria Claudia Pereira da Silva, Nielle Beatriz G. 
Oliveira, Sabrina Louyse Felix de Araújo, Taina Melo de Abreu.
Fonte: Acervo Projeto Melhoria de Ensino/ Projeto Saberes Dialógicos.
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Grupo cultura – propôs que fossem realizadas ações de 
reforço aos grupos de cultura existentes.

Figura 20 – Grupo cultura – propôs que fossem realizadas ações 
de reforço aos grupos de cultura existentes. Componentes: Andrew 
Cavalcanti, Gabriellen Monteiro, Maria Claudia Pereira, Nielly 
Beatriz Guimarães, Sabrina Louize Felix, Tayna Melo de Abreu.  
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino/ Projeto Saberes Dialógicos.
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Figura 21 – Banner Cine Vila - propôs e realizou junto à Tapiocaria 
da Vó uma sessão de cinema na rua, com a exibição do filme “Não 
estamos à venda”. Componentes: Andressa Araújo Da Silva, Eliza 
Daiana Lopes De Oliveira, Jaelcio Teixera Batista Da Silva, Joseane 
De Cassia Teófilo, Sabrina Denielle Souza Medeiros, Vanessa Karla 
De Souza Silva.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria de Ensino/ Projeto Saberes Dialógicos
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Relato da experiência de 
um aprendizado no estágio 

docência em Ateliê  

Shesby A. M. do Nascimento – Mestrando PPEUR/UFRN
Joana Tereza Vaz de Moura – Professora PPEUR/UFRN

Para os alunos bolsistas do Programa de Pos-graduação em 
Estudos Urbanos e Regionais, o estágio docência, além de ser 
obrigatório pelas instituições financiadoras (no caso CAPES e 
CNPq), deve ser realizado nas disciplinas obrigatórias do Curso 
de Gestão de Políticas Públicas, da UFRN, especialmente em 
Ateliês e Gestão de Políticas Públicas e Extensão Aplicada. 
Assim, em 2019.2, o discente Shesby André do Nascimento 
começou a nos auxliar na disciplina Ateliê e Gestão de Políticas 
Públicas e Extensão Aplicada III, que tinha como principal obje-
tivo discutir o Planejamento nas políticas públicas. O relato está 
sistematizado a seguir.

A experiência como estagiário docente

Para dar início à apresentação de como essa disciplina de “Ateliê 
e Gestão de Políticas Públicas e Extensão Aplicada III” contribuiu 
para minha formação, primeiro preciso descrever o que eu espe-
rava dessa disciplina e porque da escolha dela como componente 
curricular que desejei acompanhar e lecionar, dentre as outras 
disciplinas de Ateliê. Assim, inicialmente, comecei estudando sua 
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ementa para entender o que o componente curricular deveria 
cumprir e como essa poderia contribuir para minha formação 
enquanto futuro docente. Desse modo, a escolha pela disciplina 
ocorreu por identificar nesse componente curricular obrigatório 
uma base fundamental para minha formação em, no mínimo, 
cinco aspectos que identifiquei como fundamentais.

Primeiro, por conter, na sua ementa disciplinar, a cons-
trução de um “projeto participativo”, com metodologias que 
trabalham a pesquisa a partir de uma análise empírica com a 
comunidade, unindo o campo teórico-prático. Assim, as docen-
tes optaram como recorte empírico à comunidade da Vila de 
Ponta Negra (Natal, RN), com oito temas de pesquisa, que serão 
discriminados mais à frente. A escolha desses temas foi por 
indicação das docentes da disciplina, que ja vinham trabalhan-
do com a comunidade em outras disciplinas.

O segundo motivo da escolha disciplinar foi por entender 
que a disciplina de Ateliê III me auxiliaria a compreender a 
docência além das aulas expositivas dialogadas, com atividades 
de campo me possibilitando vivenciar a docência tanto dentro 
da sala de aula, lecionando e acompanhando as aulas exposi-
tivas, como fora da sala de aula, com atividades de pesquisa.

O terceiro, pela disponibilidade da carga horária, com 
60h semanais, possibilita experimentar, com tempo suficien-
te e profundidade, o objeto de estudo de cada tema na comu-
nidade, testando técnicas de pesquisa que fossem suficientes 
para entender determinada realidade, potencializando tanto a 
proximidade com a comunidade, como a testes de abordagens 
metodológicas de pesquisa para análise empírica no desenvol-
vimento da aprendizagem com os(as) discentes.  

Quarto, por ser uma disciplina multidisciplinar que abor-
da as necessidades e oportunidades para ações de natureza 
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pública, que é a gestão de políticas públicas com seus diferentes 
aspectos científicos, unindo diferentes concepções disciplina-
res. Ou seja, a partir da compreensão de cada tema, baseado em 
idas a comunidade, fomos construindo categorias de análise, 
possibilitando uma abordagem interdisciplinar por envolver 
diferentes áreas de conhecimento científico.

Por último, mas não menos importante, a escolha da disci-
plina se deu por compreender que esse campo de estudo multidis-
ciplinar, somado às ações de extensão que preveem a intervenção 
na comunidade, corroboram diretamente com a perspectiva 
metodológica que estou utilizando na análise de meu objeto de 
estudo no mestrado, com aplicação de questionários e entrevis-
tas semiestruturadas, por exemplo, que para a disciplina deve 
concluir na constituição de um produto final de “planejamento 
governamental participativo” para cumprimento do componente 
curricular. Na minha visão, esse produto final reforça a consti-
tuição de um olhar crítico a respeito de cada tema de análise, 
unindo a participação popular ao saber acadêmico, fundamental 
na construção atual do conhecimento científico.

Nas primeiras semanas de aula, compreendi a dinâmica 
que as docentes queriam dar para disciplina. Assim, percebi que 
as aulas variavam suas metodologias de aprendizagem, entre 
uma aula expositiva-participativa e outra mais participativa 
aliada a pesquisa dentro ou fora da sala de aula. Com isso, as 
explanações iniciais das docentes foram em torno de apresentar 
a ementa disciplinar, o objeto de estudo que é a Vila de Ponta 
Negra, e iniciar a divisão em torno de oito temas: 1) O fórum vila 
em movimento; 2) O conselho comunitário da vila; 3) O espaço 
do gabinete do Vereador Ari Gomes; 4) A segurança alimentar 
na vila; 5) A educação na vila; 6) A saúde na vila; 7) A cultura e 
turismo na vila, e; 8) A assistência social na vila.
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Esses temas foram sorteados aleatoriamente entre os 
grupos já formados pela própria turma. No entanto, houve 
resistência dos discentes na determinação de um grupo. O tema 
“Segurança alimentar” foi retificado, pois os membros, mesmo 
sem conhecerem a Vila, argumentaram que era difícil pesquisar 
sobre essa proposta na Vila de Ponta Negra, assim, a solução foi 
dividir o tema “Cultura” e “Turismo” na Vila em dois grupos 
distintos. Essa situação me revelou o quanto é interessante para a 
pesquisa os discentes escolherem seus temas de estudo. Certo que 
o recorte da Vila de Ponta Negra foi sugerido, mas os temas pode-
riam ser escolhidos pelos próprios discentes ao ter um contato 
inicial com a comunidade. Isso traria tanto uma identidade na 
pesquisa pela escolha de áreas que os mesmos se interessas-
sem em pesquisar, suscitando até trabalhos com mais fôlegos e 
profundidade, como poderia incentivar até a própria comunida-
de, nesse primeiro contato, apontar caminhos de pesquisa que 
fossem relevantes para quem mora naquela realidade.

Com os grupos e temas definidos, as aulas posteriores 
avançaram. Nas aulas expositivas, com discussões em torno 
de quais ferramentas metodológicas utilizarem, fontes de 
pesquisa para se coletar dados, e até mesmo apresentação 
de grupos anteriores que realizaram pesquisas semelhantes 
dentro da comunidade, levando informações fundamentais 
para que os grupos escolhessem seus respectivos caminhos 
de pesquisa. Já, nas aulas participativas e de pesquisa, os 
grupos se reuniam ou em sala para definir teorias, estraté-
gias e dados secundários, ou em campo para coletar dados 
primários, sendo opcional para os grupos utilizarem aquele 
tempo de aula de acordo com as necessidades de seus objetos 
de pesquisa. Assim, meu trabalho como estagiário docente se 
deu, basicamente, tanto em auxiliar as discentes na exposição 
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das aulas teóricas, como acompanhar os grupos nas reuniões 
dentro e fora da sala de aula acerca dos respectivos temas.

Nas aulas teóricas, durante as exposições das docentes, 
e de convidadas(os) externos(as) para expor algum tema mais 
específicos que fossem trabalhados, tive a oportunidade de 
compreender a dificuldade que é para as docentes fazer com 
que os(as) discentes fiquem empolgados com seus objetos de 
estudo. Assim, percebia a significativa dispersão e evasão da 
turma, também por ser grande (média de 40 discentes), impac-
tando diretamente no avanço das discussões em sala de aula. 
Com isso, imaginei que trazer aulas mais dialogadas, com ques-
tionamentos, pudesse superar esse distanciamento, aproximan-
do a participação dos discentes com aulas interativas que os 
fizessem refletir sobre seus objetos de estudo.

Ainda nas primeiras semanas, fui convidado pelas discen-
tes para lecionar uma aula. Na verdade, me ofereci para expor 
sobre determinado tema que entendi como muito importante 
para as pesquisas. Desse modo, me preocupei em lecionar uma 
aula que superasse as lacunas teóricas que são de difícil visua-
lização empírica, trazendo exemplos e provocações que incen-
tivassem a participação em sala, e de como o assunto poderia 
ser útil para cada objeto de pesquisa na visão dos(as) discentes. 
Particularmente, a experiência de ministrar uma aula completa 
foi muito significativa e me trouxe aprendizados tanto negati-
vos, quanto positivos, sobre acertos e erros cometidos conforme 
será descriminado a seguir.

Obtive três atuações em aulas teóricas: a primeira foi 
mediada; a professora me fez preparar a aula, mas duran-
te a exposição foi fazendo interrupções que prejudicaram o 
andamento do conteúdo previsto, e a construção do raciocí-
nio preparado para a aula, excedendo o tempo que limitou a 
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conclusão do conteúdo de slides e o cumprimento dos meus 
objetivos propostos para a aula; a segunda foi dando a continui-
dade da aula anterior, esta com pouca interrupção da docente, 
de modo que me deu mais liberdade para planejar o tempo e 
lecionar conforme planejado; e a terceira atuação foi com ainda 
mais autonomia, com pontuais observações da docente, que 
me deixou à vontade para lecionar conforme planejei a aula, 
cumprindo com o objetivo proposto. Em todas as exposições 
fiz uso da técnica didático-pedagógica expositivo-participati-
va, com uso de slides que norteavam a aula com tópicos para 
ascender discussão e exemplos práticos.

Nas primeiras duas atuações utilizei como estratégia 
de participação, após a minha apresentação de determinados 
assuntos, direcionar aos discentes a leitura dos tópicos e inter-
pretá-los. O propósito era fazer com que refletissem acerca da 
exposição e o tópico, e interpretassem falando um pouco sobre 
como entendiam e visualizavam determinado aspecto na suas 
respectivas análises acerca de seu objeto de estudo. No entan-
to, essa estratégia de aprendizagem ocorreu com muita difi-
culdade, de modo que uma das discentes não quis participar. 
Conforme algumas outras que também não aceitaram de início, 
mas depois cederam, insisti para essa pessoa ler, porém, mesmo 
assim, ela se recusou veementemente. Assim, segui a aula inte-
ragindo com os demais discentes que toparam a ideia. Nessa 
primeira experiência, compreendi que as formas de aprendiza-
gem são diferentes, assim, é relevante que planejemos as aulas 
para poder nortear as discussões, bem como aferir objetivos 
que devem ser cumpridos para avançar nos assuntos. Porém, é 
necessário sensibilidade para compreender que o planejamen-
to geral não serve para situações específicas, e todo docente 
deve estar atento aos discentes que não se sintam contemplados 
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por determinadas aulas e, assim, entender quais as realidades 
desses alunos para que não sejam excluídos por uma estratégia 
que não contemple sua forma de aprender.

Na aula seguinte, minha segunda, iniciei com a mesma 
técnica, tentando estimular a participação dos(as) discentes. 
Assim, fui solicitando pontualmente para alguns alunos(as) 
lerem os slides e me explicar o que havia entendido do texto. 
Porém, percebi que o mesmo processo de evasão durante a 
aula, com poucos discentes participando e muitos(as) saindo, 
o mesmo ocorria com as docentes, estava acontecendo comigo 
e muitos(as) usando o celular em sala e isso me incomodou. 
Assim, percebi que aquela estratégia já não estava mais sendo 
suficiente, e diante desse quadro já próximo ao final da aula, 
finalizei a exposição lendo e explicando os slides com alguns 
exemplos empíricos sobre como o material exposto poderia 
contribuir para os respectivos objetos de pesquisa.

Na terceira aula, lecionei o mesmo conteúdo da disciplina 
de “Ateliê e Gestão de Políticas Públicas e Extensão Aplicada III”, 
só que em outro turno, com outra docente. Nessa, adotei estra-
tégia distinta de exposição: ao invés de pedir para os alunos 
lerem os tópicos, eu mesmo li e tentava trazer exemplos empíri-
cos sobre como o material apresentado poderia contribuir com 
os respectivos objetos de pesquisa. A aula ocorreu como muita 
naturalidade; com auxílio dos slides fiz as exposições e a docen-
te da turma fez pontuais observações e questionamentos sobre 
o conteúdo para a turma. Esses questionamentos impulsiona-
ram discussões e, ao final da apresentação, a professora decidiu 
abrir para a turma o debate sobre o que tinha achado da aula 
e pediu para os grupos refletirem sobre o que foi apresentado. 
Assim, iniciamos uma produtiva roda de conversa onde parte 
significativa da turma participou e fez com que as questões 
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levantadas fossem problematizadas gerando inúmeras reflexões 
acerca de como cada grupo enxergava o material apresentado 
nas suas realidades temáticas.

Além das aulas teóricas, acompanhei os grupos dentro e 
fora da sala de aula, acerca de seus objetos de estudo e de como 
estava se desenvolvendo a pesquisa. Em sala os acompanha-
mentos eram quinzenalmente, auxiliando-os na escolhas meto-
dológicas, e de como as ações poderiam gerar frutos naquelas 
realidades. Assim, junto às docentes, foi pensado que esses grupos 
deveriam realizar, além de um Planejamento Participativo, uma 
Intervenção que pudesse dar algum retorno para as temáticas 
abordadas sobre o trabalho realizado. Nesse sentido, cada grupo 
realizou uma intervenção que objetivava suprir, pelo menos, uma 
necessidade identificada nas temáticas estudadas de modo a dar 
um retorno para a comunidade acerca de determinadas questões, 
e impulsionar, com as apresentações os trabalhos realizados, 
ferramentas que pudessem ser utilizadas, ou não, pelas organi-
zações locais na superação de alguns desafios.

O acompanhamento das atividades de campo se deu por 
temática de estudo, de forma pontual. Somente na primeira 
ida a campo todos os grupos caminharam juntos conhecendo a 
comunidade da Vila de Ponta Negra, com os respectivos objetos 
de estudo já definidos. Nas demais idas, cada grupo definiu suas 
estratégias de pesquisa e se deslocava separadamente para cada 
área de seu interesse. Desse modo, a minha estratégia como 
docente foi tentar, a cada ida a campo, acompanhar um grupo 
diferente, compreendendo como cada temática estava sendo 
trabalhada. Com isso, identifiquei que o desempenho dos grupos 
foi bem distinto. Alguns grupos conseguiram se apropriar da 
temática com profundidade, elaborando um diagnóstico que 
levou a caminhos interessantes dentro daquelas realidades. 
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Bem como possibilitou intervenções que mobilizou a comuni-
dade a pensar formas de superação de determinadas dificulda-
des e, ainda, abriram caminhos com alternativas em torno das 
questões elencadas. Outros grupos não avançaram de forma 
suficiente a entender determinada realidade, com perspectivas 
metodológicas e abordagens temáticas superficiais a respeito de 
determinados temas, contribuindo pouco com o material apre-
sentado e as intervenções sugeridas para a comunidade. Desse 
modo, concluiu-se que se algumas temáticas fossem escolhidas 
pelos(as)  próprios(as) discentes-pesquisadores, poderia superar 
o desgaste em trabalhar com alguns temas, evitando superfi-
cialidade de algumas discursões, corroborando para reflexões 
mais aprofundadas por potencialmente haver mais identidade 
quando sugeridos pelo(as) próprios(as) pesquisadores(as).

A atuação como estagiário docente na disciplina “Ateliê e 
Gestão de Políticas Públicas e Extensão Aplicada III” contribuiu 
para minha formação docente de formas tanto positivas como 
negativas. Positivamente, posso dizer que, por se tratar de uma 
disciplina extensionista, me contemplou além das expectati-
vas com a experimentação de aulas práticas junto à comunida-
de litorânea e periférica de Natal/RN, revelando um objeto de 
estudo muito mais complexo do que a teoria poderia abarcar. 
As iniciativas das docentes feitas junto à comunidade possibi-
litou uma análise científica muito rica tanto para a disciplina, 
como para a docência, compreendendo a complexidade que é 
formular políticas públicas e implementá-las nessas realidades. 
Nesse aspecto, a contribuição foi muito positiva por possibilitar 
a condução de atividades acadêmicas tanto dentro quanto fora 
da sala de aula, com responsabilidade para unir o conhecimento 
científico ao saber e linguagem popular. Porém, negativamente, a 
disciplina contribuiu de maneira ainda mais rica. Nessa atuação, 
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compreendi que a forma como o docente se posicionar em sala 
influencia diretamente na maneira como a turma vê a disciplina, 
elevar o tom de voz (falar alto/gritar) não dá resultados e desgas-
ta tanto quem fala quanto quem ouve. Bem como explanações 
somente lendo os slides é uma maneira insuficiente de se levar 
conteúdo pra sala de aula. Desse modo, a maior contribuição que 
essa experiência de estagiário docente tem para minha forma-
ção é que as aulas – expositivas, participativas, em campo ou 
qualquer que seja a técnica – devem ser planejadas para incenti-
var a proatividade dos discentes com seriedade. Não no sentido 
de serem rígidas e inflexíveis. Ao contrário, a aula deve ter um 
caráter de equilíbrio no sentido de atender tanto ao propósito 
almejado para cumprimento dos objetivos de ementa discipli-
nar obrigatória, como compreender a singularidade da turma 
de modo a expor um conteúdo que fomente o diálogo, interação, 
participação, críticas e que façam os(as) discentes se sentirem 
protagonistas na construção do conhecimento científico.

Por fim, concluo que é necessário entendermos quem 
são nossos discentes para fazer com que a aula seja de acordo 
com o perfil da turma. Com isso, resgato que apesar da boa 
iniciativa das docentes em fazer o recorte para a Vila de Ponta 
Negra, as temáticas podem ser pensadas pelos próprios discen-
tes reafirmando a autonomia do saber que esses participantes 
têm para construir as suas pesquisas a partir da forma com 
que se identifiquem. As experiências mostram que fazer com 
que o assunto da aula seja mais acessível para os(as) discentes 
estimula a participação e que nem todas as pessoas querem 
participar, e respeitar isso é entender as formas diferentes que 
os discentes têm de aprender.



Parte II
A Vila: encantos e desencantos



Mapa da Vila de Ponta Negra
Fonte: Google maps.



A Vila:  
história e memórias

Winifred Knox

Na reconstrução da história desse território, a partir do concei-
to de memória social (HALBWACKS, 2004), pretende-se incor-
porar as diferentes narrativas. Nesse sentido, utilizamos das 
entrevistas realizadas e da pesquisa em documentos e arquivos 
na tentativa da construção de diferentes depoimentos, mapas 
e registros que se encontram para falar da Vila.

A Vila de Ponta Negra corresponde a uma parte do 
bairro de Ponta Negra, localizado na cidade de Natal, capital 
do Rio Grande do Norte. Registros históricos referentes ao 
século XVII, de holandeses que por aqui passaram, quando 
da ocupação em 1633, falam das pedras pretas, fato assina-
lado por Câmara Cascudo, corroborada por  Machado (1989) 
e Silva (2013), e sinalizam que essa localidade tem entre seus 
primeiros habitantes, pescadores e agricultores, que viviam 
de um pescado farto, próximo da costa, e também de grandes 
roçados. No final do século XIX há registros de construções 
imobiliárias como uma casa de oração na povoação de Ponta 
Negra (SILVA, 2013, SOUZA, 2008) e outra que serviria para 
uma escola pública para jovens do sexo masculino (BEZERRA; 
SÁ, 2008, NATAL, 2009). Estima-se que, até fins do século XIX, 
a Vila de Ponta Negra era habitada por pessoas ligadas à ativi-
dade pesqueira, tinham seus roçados e as mulheres faziam 
trabalhos de renda de bilro. Após a 2ª Guerra Mundial, com a 
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influência norte-americana de banhos de mar, foram iniciadas 
construções de casas de veraneio na Praia de Ponta Negra.

Havia dificuldades com o acesso à água que vai começar 
a ser fornecida a partir da década de 40 com a introdução de 
chafarizes. O trabalho na Vila de Ponta Negra era definido prin-
cipalmente pela agricultura, pesca, pecuária de pequeno porte 
e renda. Mesmo assim, a pesca foi a atividade que definiu o local 
e deu à Vila a característica histórica de “Vila dos Pescadores”.

[...] Eu pesquei muito. Enchi muito a barriga dos meus filhos.Pegando 

caranguejo, lagosta.Meu filho pega lagosta, meus filhos todos sabem 

pescar porque aprenderam comigo. Eu dizia: segura a bolsa. Aí eu 

ia pescar e pegava lagosta desse tamanho. [...] Agora eu nunca tirei 

carteira de marisqueira por que nunca tive oportunidade. Mas eu 

fui muito marisqueira e pegava caranguejo mesmo. Eu aprendi 

com umas senhoras, que ia, era: Maria, o marido dela que chamava 

Caiána, Assúia, Babá, uma que chamava Maria poeira. Tudo 

pescavam [...] (D. Zuneide, 69 a.).

A comunidade já foi chamada de Vila de São Roque e Ponta 
Preta, o nome surgindo a partir da coloração de várias pedras 
que existia às margens da praia, como menciona Claudionor 
Carlos de Nunes, de 53 anos, nativo e morador da Vila:

Ponta Negra, não se chamava, ela tinha um nomezinho, meu Deus 

do céu. Era Vila de São Roque, se não me engano era esse o nome, 

depois que surgiu (a entrevistadora interrompe com uma indagação 

o entrevistado), Vila de São Roque, São José inventaram agora.

Porque aqui era uma comunidade de pescadores que viviam de pesca

e agricultura, sei. Aí depois veio o conjunto, mas tudo aqui é Ponta 

Negra (NUNES, 2019).
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Mas os mais antigos ainda falam que o primeiro nome do 
Morro do Careca era o Morro do Estrondo e as razões encon-
tram explicações ligadas ao imaginário, de estrondos estranhos 
ouvidos daquela direção, sabe-se lá se eram já as erosões na área 
de encontro com o mar:

Morro do estrondo, ele estrondava todo sete ano, dez, sete anos; ele 

dava estrondo. Ele estrondava que descia o mato até dentro do MSH 

(Dona Zuleide, 69 a.).

Os primeiros comércios e os trabalhos que faziam:  

Tinha pesca, comércio... No começo era isso mesmo... Era carvão... 

vendiam na cidade, lá tinha uma casa em Felipe Camarão, chamava 

a casa dos velhos... Iam de cavalo, levavam aquelas cargas de carvão. 

Tinham pessoas que vendiam goma, caju, tudo que tivesse para 

vender na cidade iam nesse caminhão, no carro de João Virgulino, 

no caminhão, aí tudo que tinha para vender, goma... iam nesse 

caminhão, ...a parada dele era lá na 2….Meu padrinho João Inácio que 

tinha uma mercearia, mas lá embaixo, era uma mercearia grande, 

todo mundo comprava lá, dinheiro, fiado, tudo! Mas foi indo, foi indo 

e ficando ruim, aí foi na época em que as filhas foram se casando, aí 

acabou com a mercearia (D. Maria de Jesus, 85 a.).

Não tinha água encanada, se pegava a água na beira da 
praia, em um “cacimbão que tinha água doce, que criou toda a 
comunidade da vila” […] ”todo tipo de fruto tinha”.
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Quando a água chegou:

Então as maiores emoções de minha vida foi ver um pitoco acender 

uma lamparina, [...] e abrir um treco que saia água […] Meus pais, 

meus avós, todos os meus antepassados na entre safra do peixe eles 

plantavam, plantavam feijão, milho, mandioca, batata, entre outros 

[…] (Joca Lima).

Essa história para os antigos nativos é também uma histó-
ria de expropriação da terra:

O desenvolvimento da Vila de Ponta Negra, núcleo do povoa-

mento situado ao sul da praia e do atual bairro de Ponta 

Negra (figura 1), teve início na década de 1940. Segundo os 

antigos moradores, até 1956 havia 500 hectares de terras 

cultivadas em sistema comunitário. Esse sistema prejudicou 

a legalização daquelas terras, gerando casos de “grilagem”. 

Para apaziguar os conflitos, parte das terras foi doada ao 

clero de Natal através de Dom Eugênio Sales (BEZERRA; SÁ, 

2008, p. 6; MACIEL; LIMA; LIMA, 2010, p. 10).

Expropriação marcada por uma exploração do trabalho de 
modo servil e cruel, como a que é contada por D. Maria, sobre a 
sua mãe ter sido obrigada a deixar de criá-la para trabalhar em 
uma das primeiras casas de veraneio que surgiram na rua da praia:

Porque a minha mãe não morava aqui não. Ah! Minha mãe veio 

com eu nos braços para Ponta Negra, agora ninguém sabia da onde 

foi que ela saiu, qual lugar que ela saiu e aqui ela morreu.Eu fiquei 

sozinha e Deus. No final das contas, uma Sra. levou ela para casa 

dela, nesta descida aí, mas sendo lá embaixo, ela morava, os dois 
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filhos que ela tinha era Apolo e nenhum dos dois queriam que ela 

criasse eu, aí eu fiquei sem ninguém querer eu, daí essa senhora que 

me criou disse: Auzira, eu vou levar ela e vou criar ela, aí ela levou 

e me criou, aí eu tinha o filho dela como um irmão, era maninho 

e Nezinho e Nenezinha. Aí foi o tempo que eles se mudaram aqui 

debaixo, dessas brotas aí debaixo, aí foi morar lá na frente, aí eu 

fiquei na casa deles, foi o tempo que Deus levou meu pai de criação, 

levou minha mãe de criação, meu irmão de criação, minha irmã de 

criação e fiquei sozinha, mas já estava casada, 17 anos, já tinha de 

3 a 4 filhos (Maria de Jesus, 85 a.).

Situada em uma bela paisagem natural, tendo o mar à 
frente, o Morro do Careca à sudoeste, e a cidade ao norte, a Vila 
de Ponta Negra fica bem situada.  As mulheres nativas exer-
ciam atividades voltadas para a rendaria e funções domésticas, 
enquanto os homens desempenhavam práticas pesqueiras. O 
veraneio dos natalenses nos meses de janeiro e fevereiro era 
feito fora do pequeno eixo da cidade, que nessa época era restri-
to, e para se chegar em Ponta Negra o acesso era por automóveis 
que vinham por uma estreita via, hoje a Rua Roberto Freire. Na 
década de 70 deu-se a expansão da cidade no sentido sul, com a 
construção do Conjunto de Ponta Negra em 1978.

[...] O casario primitivo surgiu na parte alta, onde está a Vila 

dos Pescadores. Em meados do século XX, a elite natalense 

aportou à beira-mar construindo aí suas casas de veraneio. 

Nos anos 70, aexpansão urbana povoou a parte alta deste 

bairro com aconstrução de conjuntos habitacionais (SOUZA, 

2008, p. 649).
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Em 1965, o Centro de Lançamento Barreira do Inferno 
(CLIBI), Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) ou, 
simplesmente, Barreira do Inferno, base da Força Aérea Brasileira 
para lançamentos de foguetes, é fundado, situando-se no limite 
da Vila de Ponta Negra com o município de Parnamirim. O CLBI se 
configure, em várias narrativas, como mais um rearranjo fundiá-
rio em que os nativos foram sendo expulsos:

Mas, aqui ainda tinha casa de farinha naquele tempo assim antigo. 

Tinha uma casa de farinha lá na outra rua. Chamava rua do 

Pompilho já ouviu falar? Nos 70 era mais ou menos [...] Eu cheguei 

aqui e ainda alcancei uma casa de farinha. Aí não tinha mais como 

plantar...a barreira (CLBI)tomou tudo [...] as pessoas vinham morar 

aqui cada um cercou sua parte [...] Eles iam se apossando e foi indo, 

foi indo [...] Mas, quando a gente veio morar aqui, olha só era mato, 

era cada chibanca de pau que fazia medo (Pescador 1).

A história que se conta envolve o corretor imobiliário 
Fernando Pedrosa, irmão do então governador, Sílvio Pedrosa, 
que, na década de 50, teria limitado o acesso de moradores a suas 
áreas de cultivo entre o rio Jiqui e a área onde hoje é a Barreira do 
Inferno, alegando herança. Ele foi acusado de extorsão, grilagem 
e violência contra os moradores. Na década de 60, parte dessas 
terras foi definitivamente “doada” à Barreira do inferno. 

A Via Costeira foi construída em 1985 para ligar as praias 
urbanas à zona sul de Natal, dando início ao projeto turístico da 
cidade com a construção do primeiro hotel, o Natal Mar Hotel. 
É dessa época também que a Vila começa a ocupar a praia com 
as tradicionais barracas de praia.  Ponta Negra foi oficializa-
do como bairro somente em 1993 e, após a duplicação da Av. 
Engenheiro Roberto Freire, o bairro acelerou seu processo de 
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crescimento populacional. Devido ao seu crescimento e desen-
volvimento das atividades de lazer e serviços no final da década 
de 90, houve a necessidade de uma melhora na sua infraestru-
tura, sendo então apresentados os projetos de urbanização e 
reordenamento do uso do solo na área da orla marítima do 
bairro. No ano 2000, foi executado o plano de urbanização da 
prais que fez a construção de um calçadão na orla marítima, 
com 3 quilômetros de extensão e a substituição das tradicionais 
barracas da praia, por quiosques de fibra de vidro e a implan-
tação da rede coletora com sistema de tratamento de esgotos.

A minha história tá nas rendas, tá na pesca…eu não abro mão de 

tirar meus 3 dias pra pescar [...] aqui na época que eu era garoto só 

existia essa rua principal, ninguém queria morar lá pra trás. Hoje o 

que me entristece muito é ver os nativos saindo daqui, vendendo, a 

grande parte pra gringo, e com os nativos vai embora a cultura. Hoje, 

por exemplo  se eu quiser fazer uma apresentação pra boi de reis, eu 

tenho que ir atrás de Miguel que mora lá na zona norte e seu Pedro 

Piloto, que é o mestre do boi, mora em Pium, [...] quer dizer tem essa 

dificuldade e Grandes Pastorinhas, a maior parte das pastorinhas 

do coco Cajueiro Abalou, que o mestre, também é mestre Pedro Lima, 

também estão em Pium ou na zona norte. O maior número de nativos 

de um grupo de folclore que ainda mora aqui, são as pastorinhas 

do Pastoril que tem como a mestra a dona Elena [...] (Joca, em filme 

“Nós não estamos a venda”).

A exploração e especulação imobiliária na região resul-
taram em mudanças significativas para os moradores da Vila, 
em especial, na impossibilidade de produzir diretamente seu 
alimento e no aumento do custo de vista. Hoje, não há mais 
plantações e boa parte da população da Vila vive do que a praia 
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pode oferecer, seja como ambulante, dono de barraca ou carri-
nho de crepe. Embora ainda haja pescadores. Passando pelo 
canto do Morro do Careca é possível contar, entre catralhas e 
paquetes, cerca de 34 barcos. Ao que parece, eles foram saindo 
das ruas mais para a beira mar:

Naquela rua (Manoel Congo) tem muito pescador, tem eu, Cássio, 

[...], meu cunhado João Fuló que está aposentado já, tem Chico, beira 

mar, só família mesmo! É primo, é cunhado […] (Joca, em filme “Nós 

não estamos a venda).

A subida dos carrinhos, na ladeira da Praça do Cruzeiro, 
no final da tarde, é demonstração da força de um povo trabalha-
dor que não esmorece diante das dificuldades. Mas é também 
o retrato da expropriação dos antigos moradores do caminho 
direto para a praia, agora ocupada por terrenos particulares 
que muitas vezes ocuparam ruas de acesso à praia15. Sob outra 
perspectiva, segundo Maria de Jesus:

Tá muito melhor do que antigamente, fia, Antigamente a pessoa não 

tinha nem aonde fazer nada de trabalho, depois que colocaram essas 

barracas na praia melhorou

Como em todo bairro a Vila tem um Conselho Comunitário, 
que tem algumas atividades, e representa a história do esforço 
coletivo para ter um espaço de reunião:

15 Sobre isso ver o vídeo “A rua é nossa” podendo ser acessado em https://
youtu.be/XhLefObZWn4
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Bem meu filho, a história desse Conselho começou com a sedezinha, 

pequenininha. Carregada as pedras da praia pela minha mãe, por 

mim mesma, eu criança carregava pedra lá da praia para construir. 

Aí então depois foi o chão e construíram esse Conselho.Só que o 

Conselho não vai pra frente nada, porque agora que tá melhorando 

um pouquinho.[...] As atividades que eu realizo é trabalhar de renda, 

brincar no grupo do pastoril, o coco de quenga, a peneira que já tem 

um grupo aqui que a gente brinca […] (D. Maria).

Hoje a cidade de Natal é considerada 100% urbana, segun-
do o IBGE (2018), possui o salário médio mensal de três salá-
rios mínimos. Na comparação com os outros 5570 municípios 
brasileiros, ocupa a posição 181, e o 3° lugar no RN entre os 167 
municípios. Mas 35.7% da população mora em domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 
assim ocupando a posição 166 de 167 cidades do estado, e a 
posição 3418 de 5570 municípios brasileiros.

 Há ainda uma cultura efervescente, mas muitos temem pela 
perda da identidade e a memória social do local, onde suas brin-
cadeiras, músicas e danças ficam esquecidas das novas gerações.

Eu com 7 anos já tinha vontade de aprender a rendar, eu ia para 

a escolinha e quando eu chegava comia alguma coisa, era só eu e 

minha mãe, e eu ia para junto de uma rendeira, ninguém usava 

essas coisas, era no chão, sentava num paninho e eu me sentava 

no chão mesmo, ficava lá olhando a tarde toda até ela guardar a 

almofada, aí com uns dias minha mãe foi e perguntou se eu queria 

aprender, aí eu disse que queria. Aí ela falou para a mulher que 

eu ficava olhando, aí ela disse que ensinava mas minha mãe tinha 

que fazer a almofada e comprar o bilro, no outro dia minha mãe fez 

logo a almofada, eu tão contente ajudando ela, aí comecei a rendar, 
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coisinha bem estreita, sem simples, porque ninguém aprendia essas 

coisas lá(Vó Maria, presidente emérita da associação das rendeiras 

da Vila de Ponta Negra).

Nessa fala de Vó Maria, é perceptível o contraste entre 
as práticas brincantes de antigamente e as de hoje. Hoje em dia 
a vontade de aprender a rendar no Bilro, estaria substituída 
pelo brincar com aparelhos tecnológicos, como os celulares. 
Alguns entrevistados falam da perda dos costumes e tradições 
ao longo do tempo, isso faz pensar a questão da cultura viva 
que se renova de forma diversa e dinâmica. Mas, ao mesmo 
tempo, faz refletir sobre a permanência das tradições pelas 
novas gerações. Faz também pensar sobre os conflitos entre 
gerações e entre classes sociais, nas culturas tradicionais que 
são vindas do saber do povo. 

A luta pela memória da atividade da renda de bilro 
na comunidade está sendo travada há décadas, os princi-
pais atores dessa luta são a Vó Maria, seu filho, Joca Lima, e 
Maria Renata, que se tornaram incentivadores e articuladores 
das rendeiras, que invariavelmente se reúnem às tardes na 
Tapiocaria da Vó. No ano de 2019 conseguiram alcançar mais 
uma meta em relação a esse objetivo, organizando o estatuto 
da Associação das Rendeiras da Vila e registrando em cartório. 
Apesar dessa grande conquista, uma outra muito importan-
te e desafiadora é conseguir uma sede para elas, visto que, 
no restaurante-tapiocaria, que serviria como um lugar para 
expor o trabalho, falam sobre a história da renda de bilro 
no Brasil e em Portugal, reunem grupos e fazer atividades e 
oficinas relacionadas com as rendeira e poderia se tornar mais 
um espaço museu na rota turística da cidade. 
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Em fevereiro de 2020, as rendeiras foram homenagea-
das pela Escola de Samba Acadêmicos do Morro e o seu enre-
do mistura o clássico “olê mulher rendeira, olê mulher rendá” 
com os mitos guerreiros populares do NE, como lampião. Desse 
modo, ressignifica a tradição e torna possível a perpetuação da 
transmissão da cultura local entre os jovens e a renovação dos 
grupos. Um projeto de importância imensurável para esse fim 
foi “A Vila mostra a sua cara”, criado por Joca, que fala: “nós 
criamos escolinhas de folclore e cursos de renda, consegui na 
época resgatar grupos folclóricos que já não existiam há mais 
de 30 anos e fortalecer a cultura das rendas”.

Existem lugares de memória (NORA, 1997, 2008) que têm 
o papel de marcar a história de pessoas do lugar, de afetos 
e saberes. E a Tapiocaria da Vó representa este lugar para a 
comunidade e deveria se transformar em Patrimônio históri-
co Cultural da cidade. Assim como pode ser futuramente um 
ponto de turismo cultural. Mas existem dificuldades para o 
reconhecimento desse patrimônio e a Associação das rendeiras 
tem diversos problemas, por não serem reconhecidas  como 
patrimônio material e imaterial da cidade e não terem apoio 
suficiente do município, e  da Secretaria de Turismo e Cultura, 
por não existir  rotas turísticas nas quais sejam incluídas por 
agências de turismo ou hotéis da orla tanto a visitação ao local 
onde fazem a renda, como à outras atrações na Vila. Em parte, 
pode-se dizer que a imagem gerada pela mídia sobre a Vila é a 
de um lugar de violência, “perigoso”. 

Pode-se falar ainda de outros grupos culturais presentes 
na Vila, tais como: os Congos de calçola, Boi de reis, Pastoril, 
Capelinha de melão, Coco de roda e os grupos de capoeira e 
coletivos de arte como o #As cores da Vila.
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Figura 22 – Muro pintado na vila pelo coletivo artístico #As 
cores da Vila.
Fonte: Acervo Projeto Melhoria de Ensino/Projeto Saberes Dialógicos.

Figura 23 – Muro pintado na vila pelo coletivo artístico #As 
cores da Vila.
Fonte: Acervo Projeto Melhoria de Ensino/Projeto Saberes Dialógicos.
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Figura 24 – Muro pintado na vila pelo coletivo artístico #As 
cores da Vila.
Fonte: Acervo Projeto Melhoria de Ensino/Projeto Saberes Dialógicos.

Há, na Vila, uma carga cultural muito grande, sem dúvida 
é um ponto extremamente positivo. Nesse sentido, é necessário 
melhorar a divulgação desses grupos e provocar o interesse 
da população, principalmente a infanto-juvenil. Importante 
rever e reverter essa imagem de lugar perigoso produzido e 
reproduzido pelos meios de comunicação, que as agências de 
turismo reproduzem, de modo a incluírem a Vila em roteiros 
e programas de visitas. Principalmente dar continuidade ao 
programa “Turismo de Experiência”, fruto de projeto mantido 
junto ao SEBRAE por 2 anos, implementado com a participa-
ção de vários grupos e coletivos do local, que estabeleceram 
oficinas para visitantes, entre os que participaram: a Vila das 
Artes, sob a coordenação do artista plástico Osvaldo Brasil, que 
atualmente tem no mesmo local a Pizzaria Rupestre; a oficina 
dos bonequeiros, sob a coordenação de Graça Leão; a oficina de 
bilro, sob a coordenação de Renata Maria, entre outros.
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Figura 25 – Morro do Careca pintado em uma das mesas da 
Tapiocaria da Vó, autor desconhecido. 
Fonte: Acervo Projeto Melhoria de Ensino/Projeto Saberes Dialógicos.

Terminamos aqui ressaltando a importância da manu-
tenção dessa história e da memória cultural e social da Vila por 
meio de políticas públicas culturais e de incentivo a atividades 
e espaços para encontros das pessoas, bem como a necessidade 
de refletir sobre o valor que deve ser resguardado. Mas a vida 
e o seu movimento de eterna recriação não param. A diversão 
e arte são aspectos fundamentais para a vida, como disse D. 
Maria, em entrevista, no dia do forró, no Conselho Comunitário: 
“É, enquanto a morte não chega, a gente tem que andar, se divertir. 
Dançar um forrozinho, né?”.
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Figura 26 – Figura de sra rendeira pintada em uma das mesas 
da Tapiocaria da Vó, autor desconhecido.
Fonte: Acervo Projeto Melhoria de Ensino/Projeto Saberes Dialógicos.



Quantas Vilas cabem na  
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e atenção à saúde
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Adentrando na Vila de Ponta, conhecendo sua 

gente, olhando cada rosto, cada homem, cada 

mulher, criança, idoso, descobrindo seu modo de 

viver… Ruas, vilas e vielas se descortinam sob 

o azul do céu a confundirem-se num matizado 

infinito com o mar! Quantos sonhos nessa nova 

caminhada, quantos desafios a enfrentar, quan-

tas interrogações e esperanças brotando nesse 

novo lugar! (Meine Siomara Alcântara – 2014).

Introdução

O texto ora apresentado resulta de uma provocação vinda da 
Profa. Winifred Knox para apresentarmos um pequeno pano-
rama sobre vida e saúde dos moradores deste espaço singular 
conhecido por Vila de Ponta Negra. De fato, por trás do Morro 
do Careca, imagem do principal cartão postal de Natal/RN, 
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existem paisagens diversas e contrastantes, cenas inimaginá-
veis de um cotidiano, marcado por pobreza extrema, ladeando 
moradas de classe média e alta, revelando a extrema desigual-
dade que caracteriza a sociedade brasileira. A Vila é um peque-
no Brasil! Ali, nativos, descendentes dos primeiros ocupantes, 
resistem e insistem em sobreviver, reinventando a vida, por 
meio da cultura, das rendas tecidas pelas anciãs, na destreza 
que contrasta com a dureza da vida; da pesca e de uma infini-
dade de pequenas atividades comerciais e de serviços.

Deixado ao largo por políticas públicas, durante déca-
das, esse território acolhe, a partir de 2014, novos serviços no 
campo da saúde e da assistência social. Não por acaso! Mas, após 
anos de luta e de mobilização social da comunidade. A presen-
ça de profissionais, especialmente, da saúde e da assistência, 
veio dar um tom diferente à vida na Vila de Ponta Negra. É 
possível afirmar que ali existe um terreno fértil para experi-
mentações sociais, para atividades coletivas. Grupos culturais, 
organizações sociais e “figuras” ímpares, sobretudo, mulheres, 
estão sempre a postos para dar as mãos, arregaçar as mangas e 
enfrentar os desafios: a questão do lixo, a proteção ambiental, 
a saúde coletiva, a educação pública para crianças e jovens, 
atividades geradoras de renda, dentre tantas outras!

Partindo de uma compreensão ampliada de saúde, que 
considera os determinantes sociais do processo de saúde-doen-
ça, a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) chega à 
Vila de Ponta Negra com o objetivo de assegurar o direito à 
saúde, especialmente, para os moradores em situação de maior 
vulnerabilidade social.

Assim, o presente artigo compreende uma discussão sobre 
os principais problemas e necessidades de saúde da população, 
bem como acerca das estratégias que foram sendo traçadas para 
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atuar na comunidade, notadamente, pela equipe da Unidade de 
Saúde da Família de Ponta Negra, com seus parceiros institucio-
nais, com moradores e representantes de organizações sociais, 
na busca de fazer valer o direito à saúde, atuando em prol da 
integralidade do cuidado, de condições e qualidade de vida mais 
dignas para a população. Ao final, destacamos limites e desafios 
enfrentados no dia a dia da atuação e perspectivas.

O SUS e um novo modelo de atenção 
pautado na preponderância da 
Atenção Primária à Saúde (APS)

Para situarmos a atuação da saúde na comunidade, é neces-
sário remontar na história recente do Brasil, destacando, em 
particular, o Movimento Nacional pela Reforma Sanitária, a 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, que trazem 
ao debate uma nova compreensão de saúde e produzem subsí-
dios essenciais para elaboração dos Capítulos da Constituição 
de 1988 relativos à saúde. Cabe mencionar que a nova Carta 
Magna constitui um marco na ampliação da noção de cida-
dania, reconhecendo os direitos sociais, dentre eles o direito 
à saúde, colocado como direito universal e dever do Estado. 
Para materializar tal perspectiva, em 1990, foi promulgada 
a lei 8080, conhecida como lei do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Essa surge com uma proposta para implantação de 
um amplo sistema público de saúde, tendo como princípios 
norteadores: a universalidade, a equidade, a integralidade, a 
descentralização, a participação e o controle social; e, como 
diretrizes operacionais: a regionalização, a hierarquização, 
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a longitudinalidade e a intersetorialidade. Na base da cons-
trução do novo sistema de saúde, encontra-se o conceito 
ampliado de saúde, que considera os determinantes sociais 
na compreensão dos processos de adoecimento da população, 
ou seja, elementos como trabalho, renda, condições de mora-
dia, saneamento, transporte, lazer, acesso a serviços públicos, 
dentre outros, interferem diretamente na qualidade de vida 
e saúde. A ausência e/ou precariedade desses serviços e bens 
resulta em situações favoráveis ao adoecimento.

A perspectiva apontada pelo SUS prioriza o desenvol-
vimento de ações de promoção e de prevenção à saúde da 
população. Outra dimensão inovadora proposta pelo SUS foi a 
utilização dos dados epidemiológicos e da caracterização das 
necessidades em saúde da população, a partir dos seus terri-
tórios, para o desenho das políticas de saúde e das estratégias 
de ação das equipes e dos serviços a serem implantados (PAIM, 
2008; CHIESA, FRACOLLI, 2004).

As políticas e ações propostas pelo SUS, em particular, na 
Atenção Primária à Saúde (APS), não surgem por acaso e nem 
irrompem do nada. Elas resultam de uma série de experimen-
tações e inovações que foram surgindo em diversos municí-
pios brasileiros, na tentativa de encontrar respostas criativas 
a graves problemas de saúde da população.  Por exemplo, na 
década de 1990, no estado do Ceará, uma iniciativa chamou a 
atenção: a instituição da “figura” dos agentes comunitários de 
saúde, com vistas a apoiar ações de saúde para enfrentar os 
elevados índices de mortalidade infantil. A partir dessa expe-
riência, em 1990, o Ministério da Saúde (MS) criou o Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), com o intuito de 
contribuir, de modo amplo, com a redução da mortalidade 
materno-infantil e conceder empregos para as mulheres no 
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período das secas (TOMAZ, 2002). Como forma de ampliação 
das ações do PACS, em 1994, o MS lançou o Programa de Saúde 
da Família (PSF), com base nos princípios do SUS, incluindo: 
a territorialização, o vínculo com a comunidade e a consti-
tuição de equipes multidisciplinares, compostas por médico, 
enfermeira, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde, dando ênfase às ações de promoção e prevenção à saúde 
e buscando ampliar a participação e o controle social no SUS 
(SOUSA, 2000). As equipes de PSF são incentivadas a trabalhar 
na perspectiva da intersetorialidade, a fim de construir pontes 
com as demais políticas públicas, visando à melhoria das condi-
ções de vida da população e, por conseguinte, a ampliação do 
potencial de saúde. O processo de avaliação da APS conduziu o 
governo brasileiro a criar, em 2003, o Programa de Expansão e 
Consolidação da Saúde da Família (PROESF), com o objetivo de

[...] contribuir para a implantação e consolidação da 

Estratégia de Saúde da Família em municípios com população 

acima de 100 mil habitantes e a elevação da qualificação do 

processo de trabalho e desempenho dos serviços, otimizando 

e assegurando respostas efetivas para a população, em todos 

os municípios brasileiros (BRASIL, 2003, p. 3).

Em 2006, o Ministério da Saúde transformou o PSF em 
Estratégia Saúde da Família, visando expandir e dar maior 
consistência e resolubilidade às ações, indo para além do escopo 
de um Programa. Estudos indicam que, a partir de então, se tem 
“[...] alcançado elevada cobertura populacional no atendimento 
integral da população e promovido redução das iniquidades no 
acesso aos serviços de saúde” (NEVES et al., 2018).
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Trata-se de uma estratégia baseada em uma lógica diversa 
daquela predominante historicamente no país, que era centra-
da no cuidado direcionado à doença, em modelo hospitalocên-
trico e medicalizante. De fato, propõe-se, doravante, pôr o foco 
na Atenção Primária à Saúde (APS), destacando como atribui-
ções dos profissionais o planejamento das ações, a promoção e 
vigilância à saúde e o trabalho interdisciplinar em equipe, com 
abordagem integral da família (PAIM, 2008). À APS cabe coor-
denar e ordenar o cuidado, sendo a principal porta de entrada 
do usuário no sistema de saúde. O conceito de território passa 
a desempenhar papel importante na estruturação das ações 
de saúde, uma vez que os serviços e, sobretudo, as equipes de 
saúde da família são implantadas em territórios delineados, 
conformando áreas adscritas, cujas características são defini-
doras das estratégias de atuação.

Segundo dados do Ministério da Saúde, em janeiro de 
2018, considerando a população brasileira (207.660929 habitan-
tes), 64,71% da população estava coberta pela Estratégia Saúde 
da Família e 75,19% pela APS. Em julho de 2019, esses dados 
ficam em 63,79% e 74,17%, respectivamente. Há que se conside-
rar as desigualdades e iniquidades existentes entre municípios 
e estados brasileiros, o que explica, por exemplo, os dados do 
Rio Grande do Norte, em janeiro de 2018, serem de 79,05% para 
a cobertura da ESF e 84,32% para a população coberta pela APS. 
Em julho de 2019, 77,78% para a cobertura da ESF e 82,92% para 
a APS. No município de Natal, com uma população de 877.640 
habitantes, em janeiro de 2018, os dados indicavam 34,18% de 
cobertura ESF e 48,36% de APS; em julho de 2019, apresentava 
uma cobertura de 37,54% de ESF e 52,52% de APS. A saída de 
médicos do Programa Mais Médicos (PMM) foi, de certa forma, 
compensada com o ingresso de concursados, a partir de 2018, 
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convocados pela SMS e com médicos contratados de coopera-
tivas. Ao analisar os dados do município de Natal, cabe uma 
ressalva: a natureza dos serviços dos médicos de cooperativas 
não é a mesma dos médicos concursados ou daqueles prove-
nientes do PMM, por não atuarem nas ações de promoção e de 
educação na saúde, mas na lógica quantitativista de atendimen-
to, tendendo a uma ação mais restrita ao ambulatório o que, a 
termo, pode pôr em risco a perspectiva adotada pelo modelo 
de atenção reforçado pela ESF.

No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam existi-
rem 43.174 equipes de saúde da família, distribuídas no território 
nacional, ou seja, 63,79% do total da população coberta (BRASIL, 
2019). No município de Natal, o processo de implantação do PSF 
foi iniciado em 1998, nas Unidades de Saúde de Felipe Camarão, 
Cidade Nova e Guarapes (OLIVEIRA, ALCÂNTARA; SILVA, 2010). 
Somente vinte anos após o início do PSF, no Brasil, e 16 anos, 
em Natal, em 2014, no Distrito Sanitário Sul (DSS), iniciou-se a 
implantação de duas equipes da ESF no bairro Ponta Negra.

O SUS e a produção de saúde e 
assistência na Vila de Ponta Negra

O bairro Ponta Negra tem três porções, com configurações 
históricas e sociais e processos de expansão distintos: um 
conjunto residencial, construído, nos anos 1980, pelo antigo 
Banco Nacional de Desenvolvimento; a orla, território do turis-
mo, com pousadas, hotéis e algumas residências remanescentes 
de casas secundárias dos anos 1970 e a Vila de pescadores, local 
escolhido para implantação da Estratégia de Saúde da Família. 



Quantas Vilas cabem na Vila de Ponta Negra: dinâmicas territoriais e atenção à saúde
Meine Siomara Alcantara • Eliana Costa Guerra • Brenda Nayara Carlos Ferreira 

120

A Vila tem peculiaridades e contrastes, sendo, pois, parte do 
núcleo originário do bairro de Ponta Negra (SILVA, 2013). A 
população do bairro, abrangendo a do conjunto Ponta Negra e 
da Vila, é de 25.208 habitantes, conforme estimativa da popu-
lação de Natal pelo IBGE para 2012 (NATAL, 2016). Habitam no 
mesmo território, designado Vila de Ponta Negra, pescadores, 
rendeiras, artesãos, ambulantes, todos “autóctones”, além de 
funcionários dos hotéis e pousadas, ali estabelecidos, estrangei-
ros, profissionais liberais, que buscam uma proximidade com a 
“orla comercial”, com o mar e com o clima agradável.

Assim, ao visitar o território da Vila, com o apoio do 
geoprocessamento, a equipe da SMS identificou uma popula-
ção de 14 mil habitantes. Mediante as condições estruturais, 
após reuniões dos técnicos das três esferas, local, distrital e 
central, foi decidida a implantação de duas equipes, contem-
plando, aproximadamente, 50% da população da Vila. As 
equipes implantadas iniciaram o cadastramento casa a casa; 
realizaram reuniões semanais nos corredores da Unidade de 
Saúde, comunicando e explicando a proposta, como também 
rodas de conversas com as organizações sociais do bairro.

Foram cadastrados 6.600 (seis mil e seiscentos) habitantes 
para duas equipes. Dentre as principais dificuldades encon-
tradas destacam-se: habitações com moradores ausentes e 
casas desabitadas (E-SUS, 2014). Apesar da boa receptividade, 
existiram recusas em função de certo descrédito com relação 
à gestão à época da Unidade de Saúde, bem como desconfiança 
diante da proposta, em virtude do momento político eleito-
ral. Posteriormente, a partir do segundo semestre de 2019, foi 
iniciado o processo de territorialização e cadastramento de 
duas novas equipes, ampliando a área de abrangência da ESF.
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Identificaram-se como determinantes sociais o desem-
prego e o subemprego, trabalhadores autônomos sem carteira 
assinada, moradias insalubres e como principais situações de 
saúde a obesidade, o tabagismo e a hipertensão (E-SUS, 2014).

Saúde se reinventa: experimentos e ações 
da APS na Vila de Ponta Negra

Nesse território diverso da Vila de Ponta Negra, é implantada a 
ESF que vem atuando na produção de saúde, em parcerias com 
organizações sociais e com instituições ali presentes. A seguir, 
são apresentadas ações e projetos em curso, além de iniciativas 
ocorridas ao longo desses cinco anos de atividades.

Vila, velhice e vida: seminário do envelhecimento 
saudável na Vila de Ponta Negra

A mudança de padrão atual da população, tanto em países 
desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, como no 
caso do Brasil, surge com mais evidência a partir dos anos 1960, 
com a queda acentuada da taxa de natalidade, a diminuição da 
taxa de mortalidade e o aumento da esperança de vida (VERAS; 
ALVES, 1999). De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra 
em Domicílio (PNAD), a população brasileira manteve a tendên-
cia de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de 
idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017, 
correspondendo um crescimento de 18% nessa faixa etária. As 
mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões 
(BRASIL, 2018). Estima-se que, em 2025, o Brasil ocupará o sexto 
lugar quanto ao contingente de idosos, alcançando cerca de 32 
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milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Em 2050, as crianças 
de 0 a 14 anos representarão 13,15%, ao passo que a população 
idosa alcançará os 22,71% da população total. Assim, o Brasil 
caminha rapidamente para um perfil demográfico mais enve-
lhecido, caracterizado por uma transição epidemiológica, onde 
as doenças crônico-degenerativas ocupam lugar de destaque. 
O incremento das doenças crônicas implicará a necessidade de 
adequações das políticas sociais, particularmente aquelas volta-
das para atender às crescentes demandas nas áreas da saúde, 
previdência e assistência social (MENDES, 2011).

Preocupados com essa situação e motivados pela come-
moração do Dia do Idoso, celebrado a cada 1º de outubro, as 
equipes da USF e do CRAS da Vila de Ponta Negra unem-se com 
o objetivo de realizar atividades de promoção à saúde, mobi-
lizando a população idosa da comunidade para participar de 
um seminário, a fim de sensibilizá-los para as questões do 
envelhecimento e da necessidade de cuidados e proteção espe-
ciais. Figuram como objetivos específicos do Projeto celebrar 
o Dia Nacional do Idoso na perspectiva de um envelhecimento 
saudável; promover diálogos com a população dessa faixa-etária 
mediante abordagens interdisciplinares; realizar apresentações 
socioculturais visando a reflexão do tema.

Além dos idosos, seus familiares e cuidadores são também 
visados com a ação. Idealizado, inicialmente (2015), como ação 
pontual, o impacto e a aceitação desta ação levam as equipes a 
inscreverem-na no calendário anual da comunidade. Em 2019, 
foi realizada a quinta edição do seminário, que chama a atenção 
para a necessidade e cuidados e de afetos sentida pelos idosos, 
muitas vezes esquecidos pela sociedade e pela família.

Dentre os temas abordados nos seminários (2015 a 2019), 
ressaltam-se: políticas sociais para o idoso – estatuto do idoso; 
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o idoso em situação de violência; velho, velhice, envelhecimento 
saudável; declínio cognitivo das funções da memória; e lingua-
gem na terceira idade; atividade física para o idoso; cuidado com 
a pele do idoso; cuidado com os pés na prevenção do pé diabé-
tico; alimentação no envelhecimento; prevenção de quedas: 
cuidados importantes; saúde bucal na terceira idade; a voz da 
vida: a importância de ouvir bem; redes sociais – metrópole 
digital; disfagia; a pessoa idosa e a acessibilidade no trânsito; 
a importância da caderneta da pessoa idosa; sexualidade na 
velhice: rompendo barreiras e superando preconceitos.

Essa atividade vem sendo fortalecida com a parceria com 
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de outras 
IES privadas, tendo sido registrada com atividade de extensão 
da UFRN. A cada ano, verifica-se o envolvimento de um maior 
número de professores e estudantes, destacando-se como desa-
fio pensar e pautar na ação a interprofissionalidade e o trabalho 
colaborativo como base.

Grupo de Gestantes: gerando vida, promovendo saúde

Em parceria com o Centro de Referência e Assistência Social 
(CRAS), em 2014, foi criado o Grupo de Gestantes da Vila de 
Ponta Negra, com o objetivo de proporcionar acolhimento e 
desenvolver ações educativas direcionadas às gestantes da 
comunidade, na perspectiva do acesso aos direitos sociais, em 
particular, à atenção à saúde da mulher e da criança. Objetiva-
se, em específico, atuar para que as gestantes da Vila possam 
ter uma gestação devidamente acompanhada, preparando-as 
para um parto seguro.

Os encontros acontecem semanalmente, no CRAS, 
ocasião em que é elaborada a programação pelas equipes de 
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profissionais da USF e do CRAS, são definidas as responsabili-
dades de cada profissional envolvido, discutidos os nomes de 
palestrantes e convidados. Geralmente, formam-se dois grupos 
durante o ano, ocorrendo pequena pausa para recomposição do 
grupo e nova pactuação. Diversos temas são tratados: impor-
tância do pré-natal, fases da gestação e cartão da gestante; 
aparelho reprodutor, fisiologia da gravidez; importância do alei-
tamento materno; violência física, psicológica e sexual contra 
mulher; mudanças físicas, alterações hormonais e de humor; 
saúde bucal da gestante; tipos de partos e cuidados no pós-par-
to; exercícios de relaxamento e preparo para o parto; vacina e 
higienização; planejamento reprodutivo, prevenção de câncer 
de mama e de útero, Infecção Sexualmente Transmissíveis (IST); 
urgências domésticas com o bebê; vinculação da gestante à 
maternidade. 

Além dos temas eminentemente relativos à saúde, temá-
ticas relacionadas aos direitos socioassistenciais são abordadas 
pelos profissionais do CRAS. Em 2019, foi acrescentada a reali-
zação de um book de fotografias. Estudantes de diversos cursos 
sempre se fazem presentes nos encontros colaborando com as 
rodas de conversa. Essa atividade toma forma em função da 
adesão e do perfil de estudantes e professores envolvidos em 
atividades interprofissionais na Unidade de Saúde e de capaci-
tação, em particular, dos agentes comunitários de saúde para 
uma maior qualidade no cuidar da gestante.

Fórum Vila em Movimento: vivenciando o coletivo

O Fórum Vila em Movimento consiste em uma rede cidadã, de 
articulação e mobilização social de indivíduos, organizações 
e instituições, cujo objetivo é lutar pela garantia e defesa dos 
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direitos humanos e socioambientais, por meio da participação, 
debate, conscientização, formação de parcerias e estabeleci-
mento de pactos para controle e implantação de políticas públi-
cas direcionadas, especialmente, à população da Vila de Ponta 
Negra. Foi criado há cinco anos, por um grupo de mulheres 
militantes, também chamado de “Coletivo das 10 Mulheres da 
Vila de Ponta Negra”, com o intuito de discutir as demandas 
dos moradores da Vila. A chegada das primeiras equipes de 
Estratégia de Saúde da Família na Vila de Ponta Negra provo-
cou grande mobilização das organizações sociais locais, dando 
impulso decisivo ao Fórum. Houve grande sintonia entre os 
objetivos das equipes de ESF e dos militantes locais.

Logo nas primeiras reuniões, para discutir o processo de 
territorialização, o debate sobre os principais problemas encon-
trados e as potencialidades da comunidade para solucioná-los 
foram debatidos. A cada reunião, determinados problemas eram 
priorizados, convidando-se representantes de órgãos compe-
tentes para participar da elaboração das soluções. Naquele 
momento, participaram ativamente cinco ONGs; representação 
de escolas; representação da gestão local da saúde; de equipes 
de saúde da família e de diversas organizações comunitárias.

Dentre os principais resultados podem ser citados: a 
organicidade do movimento, que se transformou em um fórum 
permanente. Os problemas discutidos vão dando espaço a 
atividades coletivas de promoção da saúde com a participação 
da comunidade e o desenvolvimento de ações intersetoriais. 
Atualmente, o Fórum Vila em Movimento é formado por 82 
participantes, dentre eles, moradores de Ponta Negra, insti-
tuições governamentais e não-governamentais, artistas, inte-
lectuais, entre outros. Desses, doze fazem parte do Grupo de 
Trabalho (GT), que se reúne sistematicamente, para debater 
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os problemas da comunidade, apresentar possíveis soluções e 
definir encaminhamentos. 

Assim, podem ser destacadas as seguintes ações: a) 
participação de membros do GT e do Fórum nas discussões da 
Revisão do Plano Diretor da cidade de Natal, em parceria com o 
movimento social “Conexão Natal de Direitos”; b) participação 
no debate “Orla e Pesca Artesanal no Plano Diretor”, em parce-
ria com Conexão Natal de Direitos; c) participação no debate, 
promovido pela ONG MangueMar, sobre pesca artesanal; d) 
aumento de vagas para as crianças de 0 a 6 anos no CMEI Haydée 
Monteiro, por meio da ampliação do prédio (autorizado pelo 
Ministério Público); e) combate ao lixo que é indevidamente 
colocado nos terrenos baldios e varrição das ruas, em parce-
ria com a URBANA; f) participação de componentes do Fórum 
na campanha do “Dia Mundial da Limpeza”; g)  mutirões de 
limpeza e pintura de muros, associados a ações de educação 
ambiental e de saúde, em parceria com alunos e professores 
dos componentes curriculares Saúde e Cidadania, da UFRN, a 
exemplo do projeto Revita Vila, em 2018, e do Dia D – Revita Vila 
São João, em 2019; h)  realização do Projeto Saúde na Praia, em 
parceria com a UBS da Vila, alunos e professores da UFRN; i)    
realização de uma reunião com todos os membros do Fórum 
para apresentação por parte de técnicos da CAERN do Sistema 
de esgotamento Sanitário da Vila e discussão dos problemas 
enfrentados pela comunidade no que diz respeito ao transbor-
damento do esgoto em várias ruas da Vila.
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Acompanhamento coletivo do crescimento e 
desenvolvimento da criança: os primeiros passos 
para a integralidade do cuidado (CD Coletivo)

Uma forma eficaz e criativa de incentivar a interdisciplinarida-
de é criar estratégias para que os usuários se tornem sujeitos 
ativos do processo de cuidado, construindo com esses a adesão 
e continuidade da assistência. Nesse sentido, dar os primei-
ros passos com mães e bebês, de forma coletiva, construindo 
diálogos horizontais, com atuação colaborativa dos diversos 
profissionais que atuam na APS constitui uma das estratégias 
de grande eficácia. Assim, a partir do acompanhamento às 
gestantes, o grupo é apresentado, suscitando uma adesão, a 
partir do primeiro mês de vida da criança.

Esse acompanhamento coletivo configura-se como uma 
prática educativa que visa a autonomia e responsabilidade dos 
usuários com a saúde, com a valorização da construção dos 
saberes sobre o processo saúde/doença/cuidado da criança. 
Tem como objetivos: proporcionar aquisição de autonomia e 
responsabilidade dos indivíduos em relação à saúde; buscar a 
“construção de um saber” sobre o processo saúde-doença-cui-
dado; possibilitar trocas de experiências entre participantes a 
fim de que estes possam decidir sobre as estratégias de cuidado 
mais apropriadas para promover, manter e recuperar sua saúde; 
resgatar a cidadania; desenvolver uma atitude crítica e reflexiva 
nos cuidados cotidianos da criança.

Durante o CD Coletivo, as mães aprendem a realizar 
exame físico na criança, facilitando a detecção precoce de 
sinais e sintomas que predispõem à doença, melhoria da 
interação entre família e criança, além de diversos temas 
compartilhados com as mães pelas facilitadoras, dentre os 
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quais estão: certidão de nascimento, cartão SUS, aleitamen-
to materno, vacinação, teste de triagens neonatais (olhinho, 
coração, linguinha, orelhinha e pezinho).

A implantação do CD Coletivo na Unidade ocorreu graças 
à intervenção da Enfermeiranda da UFRN, Larissa Macêdo, 
e à ajuda das professoras da UFRN, Nilma Leão, Elizabeth 
Souza, e Sheila Santclair que doaram os tatames e materiais 
para iniciar a atividade. O CD começou com crianças de 0 a 6 
meses. Posteriormente, foram instituídos dois grupos de CDs 
mensais, com duas faixas etárias distintas: 0 a 6 meses e 6 a 12 
meses. Percebeu-se que se trata de uma atividade prazerosa 
para as mães, havendo uma grande adesão. Cada vez mais se 
afirmando no calendário mensal, o CD Coletivo faz parte do 
cotidiano das mães. Dentre os avanços do CD Coletivo podem 
ser registrados: a formação do Grupo do Whatsapp pelas mães, 
permitindo comunicação de forma rápida além de trocas de 
informações entre elas e alguns profissionais de saúde que 
fazem parte do grupo, agentes comunitários de saúde e 
enfermeiras. O momento-chave consiste na realização do CD 
temático, em datas especiais, como Natal, Carnaval, São João, 
Páscoa, Dia das Mães. Por iniciativa de uma avó, são prepara-
das lancheirinhas e presentes para as crianças no intuito de 
celebrar e compartilhar com as demais mães.

Essa atividade tem possibilitado melhoria no cuidado 
à saúde das mães e das crianças de 0 a 1 ano, com assistên-
cia sistemática e fortalecimento de vínculos, que findam por 
beneficiar o núcleo familiar, de modo geral. Na medida em 
que a atividade se fixar no calendário e na rotina das famílias, 
outras pessoas das famílias e da comunidade se agregam e 
passam a dar sentido ao cuidar de si e do outro.
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Programa Saúde na Escola (PSE): educação 
e promoção da saúde nas escolas

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e arti-
culação permanente da educação e da saúde, proporcionan-
do melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O 
PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral 
dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção 
e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulne-
rabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de 
crianças e jovens da rede pública de ensino. As atividades de 
educação e saúde do PSE ocorrerão nos territórios definidos 
segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família 
(Ministério da Saúde), tornando possível o exercício de cria-
ção de núcleos e ligações entre os equipamentos públicos da 
saúde e da educação (escolas, centros de saúde, áreas de lazer 
como praças e ginásios esportivos etc.) (BRASIL, 2019). A esco-
la selecionada do território da USF Ponta Negra é a Escola 
Municipal São José. Semestralmente são realizadas diversas 
ações de promoção e prevenção à saúde das crianças: incluin-
do saúde bucal, com rodas de conversa e consulta clínica em 
todas as crianças, Teste de Snaller, IMC, vacinas nas crianças 
que os cartões estivesse atrasada ou iniciando a vacina HPV, 
orientações sobre alimentação saudável e encaminhamentos 
se houver necessidade para os devidos setores.

Encontros e afetos: espaço de escuta e acolhimento

O grupo encontros e afetos tem como foco a saúde mental 
e surgiu como modo de acolher as pessoas que estão viven-
ciando algum modo de sofrimento, seja por violência, uso de 
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substâncias psicoativas, uso prolongado de psicofármacos, luto, 
perdas, sensação de isolamento e outras adversidades da vida. 
O objetivo do grupo é o cuidado, o acolhimento e a escuta a 
todos que estão em sofrimento. A metodologia é participativa, 
no formato de rodas de conversa e vivências em grupo. A músi-
ca, a dança e algumas práticas integrativas têm sido utilizadas 
como ferramentas para socialização, aproximação, partilha de 
saberes e fortalecimento de vínculos. O grupo reúne-se quinze-
nalmente no salão de convivência da unidade de saúde e teve 
início em junho de 2019. Desde o primeiro encontro, o foco tem 
sido na desmedicalização da vida, na escuta de cada um e no uso 
da arte em suas mais variadas formas (dança, música, teatro). 
Grupo condutor: Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiras, 
psicóloga e Educadora física do Distrito Sul.

Café com SUS: conhecendo e defendendo o direito integral à saúde

Com o início das atividades das equipes de ESF na Unidade de 
Saúde na Vila de Ponta Negra e buscando maior interação com os 
usuários presentes na Unidade de Saúde, foram organizados café 
nos corredores, mobilizando os usuários à espera de atendimento.

Naquele momento, era preciso falar com as pessoas sobre o 
novo modelo de saúde implantado no seu território. Dessa manei-
ra, todas as manhãs havia um profissional na sala de espera 
conversando com os usuários. Passado esse primeiro momento da 
implantação, o Café com SUS continua acontecendo com diversas 
temáticas relativas à prevenção e à promoção à saúde. Sempre após 
a conversa, é oferecido um café às pessoas presentes.
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Saúde na Praia: quando o SUS encontra o mar

Para as equipes de saúde, sair dos muros da Unidade e dire-
cionar-se à orla marítima para realizar ações de promoção e 
prevenção constituiu uma estratégia para alcançar, especial-
mente, os homens, dada sua ausência no cotidiano da Unidade 
de Saúde e mesmo a dificuldade de encontrá-los em casa para 
quaisquer tipos de assistência, quando da implantação da ESF 
na comunidade, em 2014. Nasceu daí o Projeto Saúde na Praia. 
A avaliação positiva da ação motivou sua continuidade por 
parte da equipe. Posteriormente, com o apoio de professores e 
estudantes da saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (RN) e de outras IES, o Projeto se fortaleceu, inscreven-
do-se no calendário da Unidade e Saúde, desenvolvendo, pelo 
menos, cinco edições por ano, das quais uma acontece na Praça 
Central da Vila de Ponta Negra  (pracinha da Igreja católica).

O Projeto tem por objetivo facilitar o acesso aos serviços 
de saúde por parte da população trabalhadora, em particular 
do público do sexo masculino. As equipes levam à população da 
praia alguns serviços básicos, tais como: imunização, aferição 
de PA e teste glicêmico, prevenção do câncer de boca, panfletos 
educativos com ênfase nas IST-AIDS, camisinhas femininas e 
masculinas, solicitação de exames de PSA e um rastreamento 
populacional da Diabetes Mellitus.

Há cinco anos vêm sendo realizadas atividades na orla, 
iniciando no período carnavalesco, com foco nas IST-HIV/AIDS, 
saúde da mulher, prevenção do câncer de pele, saúde mental, 
prevenção do suicídio, saúde do homem, busca ativa a pessoas 
com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus 
(DM). As equipes atuam de modo interdisciplinar e multiprofis-
sional. Durante a experiência, foram atendidas 4000 pessoas e 
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realizados 3602 testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, dos 
quais 9 positivaram para HIV, 26 para Sífilis e 4 para Hepatite 
C, além de lesões de pré-cancerígenas de pele e lesões perio-
rais com potencial de malignidade, encaminhados e orientados 
quanto ao tratamento. Ressalta-se o fortalecimento de vínculos 
entre profissionais da ESF e usuários, a busca ativa de trabalha-
dores e a inserção destes em ações de saúde que passam a ter 
acesso ao tratamento devido. Trata-se de um trabalho inova-
dor, que vai além das fronteiras do território, alcançando uma 
população cosmopolita e consolidando os princípios do SUS de 
universalização, integralidade e acessibilidade.

Grupo amigos do coração: promovendo autocuidado

Esse grupo, formado antes da implantação da ESF na Unidade 
de Saúde, é composto por pessoas com diagnóstico de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), especialmen-
te, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus. 
As reuniões acontecem mensalmente com temas relativos à 
prevenção e aos cuidados relacionados à melhoria da qualidade 
de vida das pessoas do território adscrito da ESF.

Além de encontros educativos realizados na USF, são 
organizados passeios, atividades físicas, caminhadas. A equi-
pe tem encontrado muita dificuldade para manter atividades 
regulares para esse grupo, dado o problema de adesão dos 
usuários. Na verdade, o grupo poderia acolher o usuário adul-
to, independente de estar acometido por uma dessas doenças, 
simplesmente, para incentivar hábitos saudáveis de alimenta-
ção e de vida. Todavia, defronta-se com a cultura da população, 
de modo geral, que não vê necessidade, quando não identifica 
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sinais de agravo à saúde. Dinamizar esse grupo pode ser um 
projeto para o ano em curso.

Saúde se reinventa: experimentos e ações que 
marcaram a história da APS na Vila de Ponta Negra

Projeto Revita Vila: transformando lixo em flores

Projeto que nasceu do encontro entre os trabalhadores da 
Estratégia da Saúde da Família (ESF) da Vila de Ponta Negra, 
estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e o Fórum Vila em Movimento. Trata-se de uma ação de 
revitalização e transformação de espaço de descarte indevido 
de lixo em locais floridos, acompanhada de ações educativas e 
informativas sobre os riscos derivados do acúmulo de dejetos 
à saúde da população local. Tem por objetivo realizar ação de 
educação ambiental sobre os riscos para a saúde decorrentes do 
descarte de dejetos por moradores e comerciantes da Vila; mobi-
lizar lideranças locais e representantes de órgãos públicos para a 
ação permanente sobre a problemática do lixo; mapear terrenos 
e locais e programar ações de retirada do lixo e plantio no local.

A ação se deu a partir de passeios exploratórios na Vila de 
Ponta Negra envolvendo estudantes da UFRN, agentes de saúde, 
enfermeiras, dentista da USF e da produção de um diagnóstico 
coletivo comum, com a participação de lideranças locais, elen-
cando problemas e potencialidade da comunidade. A proble-
mática do descarte e acúmulo de lixo em diversos locais da 
Vila de Ponta Negra destacou-se como fundamental. O segundo 
passo consistiu em mobilizar representantes de órgãos públi-
cos implicados na problemática do lixo e, em seguida, realizar 
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campanhas financeiras para aquisição dos insumos necessá-
rios. Foram preparados materiais educativos e distribuídos aos 
moradores e comerciantes, contendo informações e orientações 
para o descarte, além de atividades culturais, grafitagem, plan-
tio de mudas nos vários espaços. Em um ano foram realizadas 
três intervenções em locais distintos. Provocando grande mobi-
lização na comunidade, especialmente moradores dos arredores 
dos locais de lixão. Um verdadeiro movimento de valorização 
da Vila de Ponta Negra tem se estruturado envolvendo traba-
lhadores do SUS, comunidade e estudantes da UFRN e o Fórum 
Vila em Movimento. A arte urbana tem se tornando presente 
em todos os momentos.

Sabe-se que o envolvimento da comunidade é essencial 
para se obter resposta das autoridades locais e de responsáveis 
por serviços públicos ao chamamento para uma atuação inter-
setorial. Nessas ações a coletividade ganhou em qualidade de 
vida e os recursos públicos foram otimizados: ações de preven-
ção e promoção foram priorizadas, sem descartar a importância 
das ações de emergência e urgência e das ações curativas. Como 
consequência, os custos financeiros e sociais foram reduzidos 
e os efeitos ampliados. Saúde e meio ambiente são duas dimen-
sões das políticas públicas a serem articuladas. Esse projeto 
constituiu um passo nesse sentido, merecendo ser retomando. 
Como a Vila está situada no cume das dunas, tudo que ocorre 
na comunidade tem repercussão na orla, localizada, geografi-
camente, mais a baixo. O descarte correto do lixo, evitando se 
formarem lixões, consiste em uma ação de preservação ambien-
tal e de saúde pública cujos efeitos estendem-se para além dos 
limites da Vila de Ponta Negra.
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Exposição fotográfica “Vila: qual é o meu lugar?”

A Exposição Fotográfica “Vila: qual é o meu lugar?”, sob o olhar 
crítico e sensível da Fotógrafa Michela Belivacqua, proporcio-
nou que a Vila de Ponta Negra fosse clicada em diversos ângu-
los, com sua dualidade cotidiana; de um lado, a simplicidade 
do lugar, o mar, o caminho, a praça; do outro, o feio, o sujo, o 
lixo, espalhado nos cantos, nas esquinas. A ideia veio depois de 
vários problemas enfrentados com a epidemia de das arboviro-
ses Dengue, Zica e Chikungunya, nos anos de 2014, 2015, 2016, e 
o acúmulo de lixos em diversos espaços da Vila de Ponta Negra. 
Naquele ano tivemos notificados pela vigilância epidemiológica 
1.163 casos de Dengue, sendo 129 desses casos em Ponta Negra, 
com um índice máximo de infestação pelo Aedes aegypti (nível 
4) e 13 por cento de positividade (IPQ) dos ovos, como também 
tivemos 70 casos de Chikungunya na Unidade de Saúde.

Dessa forma, após vislumbrar os contrastes sociais por 
meio das imagens na Exposição Fotográfica, realizaram-se 
reflexões sobre qual Vila deseja-se viver, e qual é o papel de cada 
um (moradores, profissionais, instituições) na construção do 
cuidado desse lugar, para que se tenha uma Vila limpa e saudá-
vel, com melhor qualidade de vida. O seu lançamento ocorreu 
no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da Vila de 
Ponta Negra. Em virtude da importância da Mostra Fotográfica, 
tornou-se uma exposição itinerante, sendo exposta em vários 
locais da cidade do Natal, extrapolando o território da Vila 
de Ponta Negra, dentre eles: na Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, na Semana do Meio Ambiente da Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte, na Escola Municipal Josefa Botelho, Escola 
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Municipal São José, Escola Estadual Jerônimo de Albuquerque e 
CMEI Haydee Monteiro na Vila de Ponta Negra.

Terapia Comunitária: compartilhando emoções 
e construindo redes de apoio

Projeto da Escola de Saúde da UFRN de Natal que tem como 
proposta acolher e compartilhar a escuta das pessoas e, 
juntas, dividir sofrimentos, alegrias, sorrisos e lágrimas. 
É coordenado pela Professora Verbena e realizada quinze-
nalmente, às quartas-feiras, às 14h, no Espaço do Centro 
de Convivência da USF Ponta Negra. Esse projeto perdurou 
durante o ano de 2018.

Tenda Vermelha: construindo o espaço do feminino

Tomando como base as histórias das mulheres do velho testa-
mento em um livro do mesmo nome, criou-se esse projeto 
para se trabalhar o universo feminino em suas mais variadas 
nuances. No primeiro encontro aconteceu a presença da artete-
rapeuta Isis Castro, que conduziu ouvindo as mais lindas e signi-
ficativas histórias das mulheres da Vila. Após alguns meses sem 
acontecer os encontros da Tenda, os alunos da Disciplina POTI, 
também conhecida como SACI II, da UFRN, como projeto de 
intervenção, conseguiram reativar a Tenda Vermelha. Naquele 
momento bastante lindo, as alunas prepararam um ambien-
te acolhedor e lançaram como pergunta norteadora “O que é 
ser mulher na nossa sociedade?”. Posteriormente, as reuniões 
ficaram sendo realizada às quintas-feiras sempre com uma 
temática sugeridas por elas. Em um dos encontros as mulhe-
res trouxeram à roda a discussão sobre o climatério, processo 
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fisiológico de grandes perdas para mulher, mas que também 
pode ser de grandes transformações. E as conversas toma-
ram vários rumos, como a análise sobre como vivemos numa 
sociedade patriarcal, machista, mulher tratada como objeto, e 
que somos responsáveis na mudança de uma nova geração de 
homens e mulheres. Tarde de reflexão e debates e afetuosidade. 
Esse projeto aconteceu durante os anos de 2017 a 2018.

Considerações finais

A atuação da equipe de saúde na Vila de Ponta Negra refor-
ça o entendimento da pertinência das ações de promoção e 
de prevenção à saúde, cuja potência depende, sobremodo, 
da teia de relações que as equipes são capazes de tecer na 
comunidade e da perspectiva da intersetorialidade construí-
da no cotidiano do processo de trabalho. Nesse sentido, a Vila 
constitui, a um só tempo, um caleidoscópio de possibilidades 
e de desafios para a construção das parcerias e efetivação 
das ações. Pode-se afirmar que a qualidade e a efetividade da 
ação de saúde ali desenvolvida está diretamente relacionada 
com a construção dessas relações e parcerias, nem sempre 
fáceis de se obter.

De fato, juntar pessoas com opiniões e, por vezes, inte-
resses diversos, e mesmo, contraditórios, não tem se revelado 
tarefa simples. Mas, uma vez obtidos pactos, a efetividade 
e perenidade das ações se eleva, isso pode ser observado no 
Projeto Saúde na Praia, nas Ações do Revita Vila ou, ainda, 
na amplitude do Seminário de Saúde da Pessoa Idosa.
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Mas, é preciso destacar que existem limitações nas 
ações de saúde, decorrentes, em grande medida, das restri-
ções orçamentárias, da deficiência de recursos humanos para 
suprir a demanda local, assegurando ações de promoção e de 
prevenção à saúde. Por exemplo, apenas uma equipe de saúde 
da família tem odontólogo e técnico em saúde bucal na USF, 
que conta com quatro equipes atuando. Muitas vezes, a insu-
ficiência de insumos compromete a realização das ações de 
saúde na praia. Outrossim, há dificuldades para se obter doses 
das vacinas ou luvas, máscaras e vestimentas adequadas para 
os componentes da equipe trabalharem na orla, a despeito da 
amplitude e do alcance das ações realizadas.

Contudo, apesar das intempéries enfrentadas, as ações 
quando realizadas cumprem bem seu objetivo de reforçar a 
atenção à saúde numa perspectiva da melhoria da qualidade 
de vida da população local, visando agir sobre os determi-
nantes e condicionantes do processo saúde-doença, colo-
cando a saúde no foco e não a doença ou o agravo. Pois, ao 
proceder dessa forma, a equipe da ESF de Ponta Negra forta-
lece o modelo de atenção proposto pelo SUS, cuja Atenção 
Primária à Saúde tem uma dimensão essencial.
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A partir dos diagnósticos realizados por cada eixo temáti-
co trabalhado, o presente capítulo tem por objetivo retratar 
como esses diferentes temas em conjunto traduzem uma 
dimensão sociocultural e econômica no território da Vila de 
Ponta Negra. O diagnóstico é uma ferramenta de investigação 
de territórios que tem por finalidade o conhecimento da reali-
dade local, identificando as demandas e potencialidades da 
região investigada (SIQUEIRA, 2016). Assim, essa abordagem 
implica na utilização de várias metodologias e técnicas de 
pesquisa que visam coletar informações, quantitativas e quali-
tativas, do objeto de estudo, propondo a análise dos aspectos 
levantados. Nesse sentido, quando relacionado ao conceito de 
participação, pressupõe a participação dos sujeitos sociais no 
diagnóstico, permitindo colocar o ponto de vista dos mesmos, 
sobre que mudanças, inovações ou intervenções seriam mais 
adequadas para melhorar suas condições de vida (CERQUEIRA, 
2015). Ou seja, consiste em uma estratégia muito importan-
te para uma intervenção social. Nesse sentido, pretende-se  
identificar a realidade econômica, social e cultural da Vila 
de Ponta Negra, comunidade estudada; os problemas existen-
tes relacionados à condição de vida dos sujeitos; as principais 
conexões entre os problemas, suas causas e efeitos. Assim, 
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pretende-se identificar também as potencialidades locais; as 
correlações de forças entre o poder local e a comunidade; e 
quem são os aliados e parceiros atuantes.

A região do Morro do Careca é considerada como uma 
Unidade de Desenvolvimento Humano – UDH – e, segundo o Atlas, 
a partir de dados do PNUD, IPEA e FJP formaram indicadores para 
a região que são: IDHM 2010 é de 0,721, considerado alto, e uma 
população de 7.083 de habitantes. Em uma área de 3,9518 km², 
com uma densidade demográfica de 1792,35 hab/km².16  

O Indicador de Desenvolvimento Humano é composto 
pela média de 3 outros índices e as médias que esses apresen-
taram foram: a renda representou 0,691, a educação 0, 659, e a 
expectativa de vida 0,822. Logo, as duas principais questões que 
necessitam de mais atenção para o desenvolvimento local são 
a educação e a geração de renda.

Enquanto o IDHM da UDH é 0,721, em 2010, o do municí-
pio e o da RM onde ela está situada é, respectivamente, 0,763 e 
0,733. Nesse mesmo ano, o hiato de desenvolvimento humano, 
ou seja, a distância entre o IDHM da UDH e o limite máximo do 
índice, que é 1, é de 0,279. A UDH ocupa a 65ª posição entre as 
162 UDHs da Natal, segundo o valor do IDHM. Nesse ranking, 
o maior índice é 0,948, encontrado na UDH Tirol / Petrópolis /
Areia Preta, e o menor, 0,525, observado na UDH Pitangui / Boa
Esperança / Aningas / Maturaia de Baixo.

Em relação à concentração de riqueza (índice de GINI), 
pode-se afirmar a existência de duas Vilas, sendo uma da popu-
lação extremamente pobre de 5,47%, em 2000, e de 2,62, em 2010, 

16 Nota-se uma diferença entre o território demarcado no mapa da pagina 
67 e o mapa da UDH do Atlas, fruto de decisões operacionais com diferen-
tes malhas e setores censitários. Conferir em:<http://www.atlasbrasil.org.
br/2013/pt/perfil_udh/21659>. Acesso em: 1 abr. 2020.
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e pobre de 19,82%, em 2000, e de 9,05 %, em 2010. Esse recuo 
dos extremamente pobres e dos pobres, grupo que somava, em 
2000, 25,29 % para 11,67%, em 2010, se deve basicamente ao 
investimento das políticas governamentais nacionais de trans-
ferência de renda, como o Bolsa Família. A renda per capita, em 
2010, é 589,62 e ainda muito abaixo da renda da cidade, que é de 
R$ 950,34 e na RM de Natal, de R$ 778,86. Pode-se concluir que 
a desigualdade da distribuição da renda, medida pelo Índice de 
Gini, melhorou entre 2000 e 2010. Visto que ao contrário do IDH, 
para o Gini, quanto mais próximo de 0 melhor, tendo passado de 
0,52, em 2000, para 0,45, em 2010. Os dados de vulnerabilidade 
mostram a necessidade urgente de investimentos em educação 
na faixa pré-escolar da Educação Fundamental I, com mais da 
metade de crianças de 0 a 5 anos fora da escola, 57,51%, em 
2000, e melhorando muito pouco em 2010, para 42,55 %. Ainda 
na questão vulnerabilidade social encontram-se em número 
significativo, mulheres que são responsáveis pelo domicílio, não 
possuindo ensino fundamental completo e com pelo menos um 
filho de idade inferior a 15 anos, em percentual de 29,53%, em 
2000, e, em 2010, um aumento substantivo para 41,48%. Talvez 
esse aumento se deva às questões voltadas ao turismo sexual, 
local e período de muita incidência. 

Em relação à vulnerabilidade social em trabalho e renda, em 
2000, foi de 44,98% e, em 2010, foi de 30,49%, mostrando melhoras.

A seguir, a descrição dos aspectos sociais, entendidos 
como um conjunto de serviços sociais e educacionais disponíveis 
para a população naquele território a partir das metodologias 
qualitativas, aplicados pelos diagnósticos participativos reali-
zados pelos estudantes. Pretende-se, dessa maneira, conhecer 
a Vila de Ponta Negra não só a partir de números, mas também 
pelas diferentes narrativas dos atores ali presentes, assim como 
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também descrever o capital social (PUTNAM, 1996) ali presen-
te por meio das diversas formas de organização social, políti-
cas, agremiações e clubes em geral. Finalizando por descrever 
potencialidades e problemas locais, analisando possibilidades 
e estratégias de soluções locais.

Serviços Oferecidos no território da Vila

A Educação

De acordo com o IBGE, em 2017, a partir do cálculo do Índice de 
Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB), o RN encontra-
va-se em 22º lugar entre as 26 unidades federativas do Brasil e 
apresentava um índice de 0,6 pontos abaixo da média nacional 
que é de 4,7. Por sua vez, a cidade de Natal, apesar de ter alcan-
çado a meta projetada para o ano de 2017, apresenta muitos 
problemas no cenário educacional. Haja vista que, de acordo 
com um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da 
Educação e da Cultura (SEEC), no ano de 2017, entre as escolas 
estaduais do estado, 77 foram classificadas como péssimas e 165 
como ruins no quesito estrutura. Configura-se, assim, o crítico 
cenário enfrentado pelo estado. A Vila possui em seu território 
três escolas públicas e a seguir mostram-se as dificuldades que 
as mesmas têm para a realização adequada de suas atividades.

A Escola Municipal São José atende a 152 estudantes e 
conta com 9 professores efetivos, 7 funcionários e 3 servidores 
envolvidos na gestão. No turno matutino, a escola oferta turmas 
do 2º ao 4º ano do Ensino Fundamental I; no turno vespertino, 
oferta turmas do 1º, 2º e 5º ano também do Ensino Fundamental 
I. Existe uma lista de espera de alunos para turma do 1º ano.
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Quanto à infraestrutura, a escola apresenta estrutura para 
acessibilidade, três salas de aula, aparelhos de ar condiciona-
do, aparelhos de televisão e extintores de incêndio. Ao se tratar 
da situação da escola, as gestoras elencam como pontos posi-
tivos: o comprometimento da equipe, o alto grau de instrução 
dos professores e o tamanho reduzido das turmas. Já quanto 
aos aspectos negativos, destacam: a falta de espaço físico e a 
desmotivação dos profissionais que estão perto de se aposentar.

Com base na visão dos professores, é possível afirmar que 
a metodologia aplicada por eles possui viés interativo, com o uso 
frequente de livros, a utilização de fantoches, músicas e teatro, 
sempre atendendo aos componentes curriculares. Os professores 
destacam a existência de um espaço de leitura na escola, a utili-
zação de recursos que se baseiam em experiências vividas pelos 
alunos com o objetivo de facilitar a compreensão no assunto estu-
dado e ajudar a mantê-los interessados na aula, valorizando seus 
conhecimentos, estimulando suas habilidades e promovendo a 
autoestima. Concomitante a isso, os professores alertam à impor-
tância de se estabelecer um vínculo entre escola e comunidade, 
tendo em vista que esse laço assume papel importante no processo 
de aprendizagem dos alunos e aproxima cada vez mais os respon-
sáveis da rotina escolar. Ainda de acordo com a visão dos professo-
res, a escola apresenta como pontos positivos: a disponibilidade de 
salas equipadas com TV, data show, notebook para uso dos alunos 
e professores, merenda saudável, o esforço da gestão e dos docen-
tes em ofertar o melhor ensino possível e os eventos anuais que 
buscam integrar todos da comunidade escolar.

Dentre as principais reclamações dos professores estão: 
a estrutura física da escola, tida como pequena para a necessi-
dade dos alunos, impossibilitando um espaço de lazer maior às 
crianças; a carência de uma formação continuada, sobretudo, 
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no âmbito da educação especial; a dificuldade da gestão em acei-
tar novas visões e métodos de ensino, dificultando a aplicação 
de metodologias que valorizem o ensino e a aprendizagem dos 
alunos. De acordo com a análise da metodologia, para os professo-
res, a escola apresenta mais aspectos positivos do que negativos, 
uma vez que obteve 60% das respostas, favorecido pela estrutura 
das salas de aulas e disponibilização de instrumentos de infor-
mática pertencentes à instituição para os alunos e professores.

Em relação à equipe de terceirizados da escola, foram 
apontados como pontos positivos: um bom corpo docente, 
muitos livros e a boa relação entre os terceirizados e os profes-
sores; como pontos negativos: a necessidade de melhoria no 
espaço físico da escola, as greves e a relação falha entre gestão 
e funcionários. No que concerne à carga horária e a função 
desempenhada na instituição, houve uma divergência entre os 
profissionais, em que um deles informou que gosta do serviço e 
outro chegou a citar que “Gosto, mas os terceirizados são explo-
rados. Trabalhamos por dois e ganhamos por um.”.

De acordo com a visão dos responsáveis, a escola é tida 
como referência na Vila. Alguns relataram que já tiraram os 
filhos de outras instituições para colocá-los na escola e notaram 
uma melhora no comportamento e na aprendizagem. No entan-
to, afirmam que a estrutura do local é pequena, e que mesmo 
contando com salas climatizadas e com aparelhos de televisão, 
a escola não possui espaço para comportar uma quantidade 
considerável de alunos. Em relação à aproximação com a escola, 
os responsáveis relataram que estão sempre em contato e que 
isso os motivam a sempre comparecerem às reuniões. Ressaltam 
ainda que o contato deva ser cada vez maior para ampliar a 
educação da criança.
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Partindo da visão dos alunos, foram identificados como 
principais pontos positivos: o comportamento dos alunos, a recrea-
ção, os professores e as aulas. Quanto aos aspectos de natureza 
razoável referente à instituição, a estrutura da escola recebeu um 
maior destaque em relação à merenda e ao comportamento dos 
alunos, que empataram em número de respostas. Em contraparti-
da ao aspecto anterior, o quesito estrutural surge novamente nas 
respostas, dessa vez com uma conotação negativa, assim como a 
merenda escolar e as metodologias de ensino aplicadas e o compor-
tamento, ambas empatadas. Há também a menção da recreação, a 
falta de materiais, o bullying e a gestão da escola.

A Escola Estadual Jerônimo de Albuquerque funcio-
na nos turnos matutino e vespertino, assistindo a 253 alunos 
em dez turmas que comportam do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I. O ambiente escolar conta com 15 professo-
res, dos quais 10 são polivalentes, apoio pedagógico para os 
alunos especiais. Em sua infraestrutura, apesar de dispor de 
muitos espaços – biblioteca com bom acervo de leitura para as 
crianças, laboratório, cozinha, refeitório, sala de professores, 
sala de vídeo (climatizada com aparelho de televisão) e um 
espaço anexo utilizado como sala de aula para a turma do 5º 
ano – indica transtornos quanto à qualidade do espaço físico.

Por meio de entrevistas a diferentes atores da esco-
la foram elencadas diferentes perspectivas e necessidades, 
embora muitas delas se assemelham. A diretora da escola 
ressaltou o espaço físico reduzido, a necessidade de reforma 
e a ausência de profissionais específicos para determinadas 
funções. Já os professores apontaram aspectos positivos como 
o comprometimento do corpo docente, a união, competência 
e também o ambiente acolhedor, inclusive para crianças em 
situação de grave risco social.
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Como pontos negativos, de forma bastante contundente, 
evidencia-se o espaço físico limitado e precário, além da falta 
de material didático, a falta de variedade na merenda, infil-
tração nas salas de aula e equipamentos com defeitos. Quanto 
às metodologias pedagógicas aplicadas na escola, nota-se uma 
diversificação em sua aplicação, visto que os educadores têm 
autonomia em sua aplicação e suas particularidades a exemplo 
de alunos especiais que exige uma forma metodológica específi-
ca; também foram elencados problemas como a falta de atenção 
do Governo, problemas como a infraestrutura do prédio, desde 
vazamento de gás a ausência de banheiro para funcionários, 
assim como ausência de área para descanso nos intervalos de 
trabalho. Na visão dos pais dos alunos, além dos problemas de 
infraestrutura já citados por outros atores, existem os proble-
mas de lixo em frente à escola, há também o problema de aces-
sibilidade precária. No que se refere ao ensino, para esses, é 
bom, e os professores são dedicados.   

Por fim, a Escola Professora Josefa Botelho, assiste a 763 
alunos, dos quais 23 alunos são alunos especiais que são acom-
panhados por estagiários em três turnos. No turno matutino, 
são oferecidas 11 turmas do 1º ao 5º ano, no turno vespertino, 11 
turmas do 6º ao 9º ano lotadas, e no turno noturno, 4 turmas do 
Ensino de Jovens e Adultos – EJA. Quanto à infraestrutura, a esco-
la dispõe de um grande espaço físico, porém com laboratório de 
informática sucateado, refeitório sem mesas ou cadeiras, biblio-
teca, são 11 salas de aulas não climatizadas e uma quadra espor-
tiva recém-reformada. Quanto a equipe de servidores públicos, a 
escola possui 1 coordenador por turno, 1 diretora pedagógica, 1 
diretora administrativo-financeira e 50 professores.

De acordo com as gestoras, existe um espaço de discussão 
para o processo de tomadas de decisões com os professores, 
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em que as ações são definidas de forma democrática. A escola 
possui uma assessora – funcionária da SME – a qual transmite 
diretamente as demandas da escola para a Secretaria. Quanto 
à elaboração do planejamento pedagógico, a direção relata que 
se dá em conjunto com a equipe pedagógica, no entanto, explica 
que a escola está com a equipe da coordenação desfalcada e, 
por isso, apresenta dificuldades para entregar o planejamento 
dentro do prazo solicitado. Outra dificuldade evidenciada pela 
direção é o baixo nível de aprendizado dos alunos, às vezes, os 
professores não cumprem o que estava proposto no planeja-
mento devido a não absorção do conteúdo pelos alunos, rela-
to da direção. Como ponto positivo, as gestoras estabelecem 
a qualidade do corpo docente e dos terceirizados, o empe-
nho da equipe na tomada de decisão e a oferta de turmas do 
Ensino Fundamental II; já como pontos negativos, a escassez 
de material – resultado da disponibilização reduzida de recur-
sos adequados para desenvolver as atividades propostas pelos 
professores, à estrutura física da escola e a baixa conservação 
do espaço público por parte dos alunos.

Na visão dos professores, é relatado que entre os pontos 
positivos da escola estão: a equipe motivada e preparada para 
proporcionar uma educação de qualidade. No entanto, existe 
uma falta de assistência da prefeitura para manter a estru-
tura. Ou seja, mesmo contendo um amplo espaço, faltam 
recursos para implementar um parque para as crianças, 
melhorar a ventilação das aulas (seja com ventiladores ou ar 
condicionado) e até para manutenção da estrutura existente. 
Ressaltando-se a necessidade de uma gestão eficiente para 
lidar com a realidade social da Vila.

Os professores também destacaram a escassez de recur-
sos e a dificuldade dos alunos de acolherem metodologias 
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diferenciadas, uma boa parte dos profissionais relata a utilização 
de aulas expositivas com uso de livros e informática para inter-
pretações de problemas de matemática e conexão de assuntos 
didáticos com o dia a dia. Até mesmo na educação física, opor-
tunizando práticas sociais e exercícios físicos de forma lúdica, 
com jogos, esporte, saúde e cidadania. Para os professores, além 
de incentivar o constante aprendizado com autonomia, isto é, 
proporcionar ao aluno a pesquisa e ao desenvolvimento, esse 
método proporciona que o aluno esteja apto a construir argu-
mentos embasados, ou seja, um aprendizado social construtivo.

Já os terceirizados mencionaram como pontos positivos: o 
projeto da horta desenvolvido na escola – que além de disponi-
bilizar o espaço para o cultivo, utilizam os produtos na merenda 
escolar – e a expansão e reforma da quadra de esportes. Já no que 
se refere aos pontos negativos, foi mencionada a estrutura da 
escola – foram relatados problemas, como: bebedouro quebrado 
e lâmpadas quebradas. No que diz respeito à carga horária e à 
função desempenhada, os funcionários relataram o serviço como 
“tranquilo”, embora considerem o ambiente muito quente.

Na perspectiva dos alunos, a gestão e a estrutura apare-
cem como pontos principais, visto que, segundo eles, a esco-
la conta com um ótimo corpo de diretores e coordenadores; 
e com um espaço amplo, frisando a quadra de esportes. Para, 
além disso, também foram citados os professores, a recreação, 
o comportamento e a merenda como pontos positivos presentes 
na escola. Quanto aos pontos razoáveis, são citados: o compor-
tamento dos alunos; o interesse e a bagunça na sala de aula e 
a estrutura da escola, como principais aspectos. No que diz 
respeito à estrutura da escola, segundo os alunos, por mais que 
tenha um espaço amplo, a infraestrutura é precária e o espaço 
mal utilizado. Além disso, destacaram-se: a metodologia usada 
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pelos professores, a merenda e a agressão física como aspec-
tos para melhorar. Em conformidade, nos pontos negativos, os 
alunos apontaram a estrutura da escola e o comportamento dos 
alunos: como a agressão física, alguns alunos relataram diversos 
episódios de violência que ocorreram entre os mesmos.

Enfim, na educação, verificou-se a falta de vagas em 
creches e escolas para alunos do ensino médio. Dentre os entre-
vistados, indivíduos com fundamental e médio incompleto são 
mais de 50%. A média do nível de escolaridade dos morado-
res da Vila de Ponta Negra está entre a 5ª e 8ª série do Ensino 
Fundamental. Constataram também que a falta de aprimora-
mento da estrutura das escolas, conscientização dos alunos 
para conservação das estruturas e a construção de uma esco-
la para ensino médio são as conclusões para uma melhora do 
contexto educação na Vila de Ponta Negra.

Enfim, para melhorar os índices educacionais, é preciso 
investir em melhoria de infraestrutura das escolas do territó-
rio. E, para melhorar o IDH educacional, é preciso aumentar o 
atendimento às crianças fora da escola entre 0 e 6 anos, percen-
tual que em 2010 aproximava-se de 45%.

Serviços de Infraestrutura

A Vila de Ponta Negra está inserida em um contexto geográfi-
co e social diverso, estando cercada pela Orla de Ponta Negra, 
ZPA-6 (Morro do Careca), um mercado imobiliário atento e espe-
culativo, um conjunto habitacional e uma Zona de Interesse 
Turístico, assim como uma zona de Área de Interesse Social 
(AEIS) que podem ser definidas com “áreas de assentamentos 
habitacionais de população de baixa renda, existentes, consoli-
dadas ou propostas pelo Poder Público, onde haja possibilidade 
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de urbanização e regularização fundiária”, de acordo com a 
prefeitura de Recife, que foi o primeiro município a estabele-
cer AEIS. A questão vem sendo discutida na revisão do Plano 
Diretor de Natal, a permanência ou não dessa área como sendo 
de interesse social, inclusive com reuniões abertas à socieda-
de. Essa discussão se dá em parte pela pressão exercida pelo 
mercado imobiliário, já que esta é uma área privilegiada por 
sua localização, com alta valorização do metro quadrado tanto 
em sua região quanto proximidades além da atual conjuntura 
econômica que afeta ainda mais o mercado propiciando uma 
verdadeira guerra de braço entre empresários e comunidade 
com diferentes interesses. Retirar a AEIS significaria a possibili-
dade de remembrar vasta área ocupada com pequenos terrenos, 
onde moram muitas famílias em pequenos cubículos e expulsar 
esta população, que na maioria, se encontra na linha da miséria.

Observou-se in loco que, apesar de todas as características 
relacionadas à sua localização, a Vila de Ponta Negra não dispõe 
da mesma infraestrutura e planejamento de suas adjacências 
como o Conjunto de Ponta Negra e o Bairro Alagamar, desde o 
tamanho dos lotes, como ao tipo da construção das moradias, até 
os serviços básicos como iluminação e saneamento básico. Pode-
se observar in loco a realidade dos moradores, a dificuldade de 
acesso em várias vias e a ausência de planejamento urbano para 
questão da mobilidade nas vias principais. Em algumas áreas o 
saneamento é precário ou ausente, dificultando o acesso à água 
potável, ao recolhimento dos resíduos sólidos, e em outras ruas 
é possível ver o esgoto fluindo pelo chão, muitas vezes, esgoto a 
céu aberto, provando inexistência de sistema de saneamento, ou 
sistema ineficiente para a totalidade do território. 

Sabe-se que o bairro de Ponta Negra é considerado um 
dos pontos turísticos mais importantes para o Estado, sendo o 
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turismo a principal indústria do Estado e da cidade de Natal. 
De acordo com o Conselho Comunitário da Vila, inicialmente 
“Vila de pescadores” em sua essência, a Vila de Ponta Negra viu 
o próprio espaço se transformar com o advento do turismo na 
região e novas tipologias para o uso da terra a partir da década 
de 60. No passado, a Vila era constituída, principalmente, de 
um povoado que vivia exclusivamente da pesca e agricultura. 
Produtos artesanais também faziam parte do leque de ativida-
des desenvolvidas no local. A atividade pesqueira e a agricul-
tura estruturaram a subsistência, assim como a definição dos 
papéis sociais dentro da Vila. Tais características descrevem 
as condições do cotidiano da localidade até a década de 1960.

Dentre os espaços de lazer mais acessados pela popula-
ção daquele local, estão o Campo do Botafogo – área recreativa 
onde os moradores da Vila o utilizam para práticas esportivas 
–, a Igreja Católica e a Orla da Praia de Ponta Negra. Sobre as 
atividades promovidas para jovens na localidade, o SESC e o 
Projeto Motivar possuem posição de destaque a partir da oferta 
de atividades de lazer e de cunho profissionalizante. O Projeto 
Motivar, por exemplo, atua na Vila de Ponta Negra com a oferta 
de atividades de lazer, esporte, cidadania e cultura gratuita-
mente para crianças e adolescentes da Vila.

Em questionário17 realizado com 40 pessoas aborda-
das nas ruas, tivemos as seguintes respostas: 82,5% tinham 
renda familiar entre 0 a 2 salários mínimos. Os questionários 
foram respondidos por residentes das seguintes ruas: Afonso 
Magalhães; Das Marianas; Manoel Rodrigues; São Matias; Alto 
da boa vista; Da floresta; Do corrupio; Manoel Congo; Virgilio 
Cardoso; Morro do Careca; N. Sra. dos Navegantes; João Rufino; 

17 Formulário do google (google forms).



A dimensão sociocultural e econômica da Vila
Winifred Knox • Maria Joyce Araújo • Maria Bethânia

152

Da Campina; São Marco; São Matias; São Camilo; Santa Luzia; 
João Noberto; João Santana.

 Desses entrevistados, 45% reclamou de esgoto a céu 
aberto, 40 % reclamou de acúmulo de lixo em alguns locais da 
rua, 30% disse que têm dificuldades de andar pela existência de 
desníveis ou ausência de calçadas, 27,5 % disse que a coleta de 
lixo é irregular ou inexistente, 27, % afirmou que sua rua tinha 
iluminação fraca ou inexistente, 22 % de poluição sonora, 20% 
falou da falta de arborização, 12,5% disse ter dificuldades para 
chegar na rua, 12,5% disse ter problemas de segurança pública 
ou assaltos,  5 % disse que a rua não tem pavimentação. 

Sobre a Vila de modo geral, os principais problemas em 
ordem decrescentes foram a saúde (55%), lixo espalhado (50%), 
falta de áreas de lazer, praças, centros culturais etc. (45%), difi-
culdades de emprego (40%), falta de áreas verdes (37%), poluição 
da praia (35%), ausência de ciclovia, ciclofaixa, ou sistema viário 
(30%), ausência de associativismo entre moradores (27,5%), 
venda de drogas próximo às escolas, (27,5%), segurança públi-
ca – assaltos e violência (27,5%), educação (27,5%), ausência de 
espaços destinados à cultura (25%), ausência de infraestrutura 
e saneamento (25%), alto custo de vida (22%), transporte público 
precário – número de linhas (17,5%), turismo (17,5%), dificulda-
de de acesso dos moradores (7,5%). Na pergunta sobre quais os 
maiores problemas na saúde, 72% disseram ser a dificuldade 
no atendimento emergencial, 67,5% ser a de técnicos especia-
lizados, e 67,5% a do atendimento ambulatorial. Em relação 
à educação, o maior problema apontado é a falta de creches 
(37,5%), seguido da inexistência de escola de Ensino Médio 
(27,5%), tráfico dentro ou próximo da escola (27,5%), qualidade 
da estrutura física das escolas (22,5%). Sobre renda e trabalho 
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77,5% disseram não ter renda, ou trabalho fixo, ausência de 
cursos de capacitação (50%).

O mesmo questionário passado no grupo de Whatsapp do 
Fórum Vila em Movimento, que possuía 70 inscritos, obteve 18 
respondentes, nesse encontramos as seguintes respostas: 22,3% 
tinham renda familiar entre 0 a 2 salários mínimos, 50% de 3 a 
6 salários mínimos. As ruas referentes aos respondentes foram: 
João Rodrigues de Oliveira; João Tô; Poeta Jorge Fernandes; 
Campina; Francisco Simplicio; Tilápia; Rua do Golfinho; João 
Norberto; Afonso Magalhães; 23 de julho; Manoel Alves; Areia 
Branca; Santa Maria; da lagosta; Antonio de Nana; Prefeito 
Pompeu Jácome; Santo Antonio. 

Desses, 72,2 % disseram que o maior problema em sua 
rua é a iluminação fraca ou inexistente, 55,6% responderam 
ter dificuldade de andar pela existência de desníveis ou falta de 
calçadas, e também o acúmulo de lixo em locais (55,6%), falta de 
arborização (50%), seguida de problemas com poluição sonora 
(33,3%), segurança, violência ou assalto (33,3%). Para esse grupo, 
os principais problemas na Vila são 72,2% ausência de áreas de 
lazer e praças, áreas verdes (72,2%), ausência de espaços desti-
nados à cultura (72,2%), 66,7% disseram ser o lixo espalhado, 
61,6% falaram ser a ausência de ciclovias, ciclofaixa e sistema, e 
a poluição da praia (61,6%). Quanto à saúde, os maiores proble-
mas se repetem tal qual o outro grupo. Quanto à educação, o 
maior problema é a ausência de Ensino Médio (67,7%), seguida 
de ausência de creches e escolas para crianças de 0 a 6 anos 
(44%). Sobre emprego, renda e trabalho, os maiores problemas 
são ausência de estímulo para uma cadeia de produção (83,3), 
seguida de ausência de cursos de capacitação (61,1%).

A realização dessas dois levantamentos de um mesmo 
questionário aconteceu para aumentar a quantidade de 
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entrevistados e a abrangência de informações coletadas, saben-
do que no grupo de whatsapp estaria um grupo diferenciado, 
embora estejam inscritos mais de 70 pessoas, somente algumas 
conseguiram responder aos questionários no Google formulá-
rios. Assim foram impressos questionários que foram aplicados 
procurando alcançar as principais ruas e vias da Vila.  De modo 
que ambos trazem a perspectiva dos perfis dos respondentes, 
sendo os aplicados na rua, majoritariamente, feitos com a popu-
lação de ganha até 2 salários mínimos.

Serviços de Assistência Social

A principal fonte de renda da maioria dos moradores da Vila é 
o emprego informal, fato que na atualidade atribui-se ao cres-
cente índice de desemprego no Estado. Assim, grande parte da 
população obtém a renda familiar por meio da comercialização 
de produtos e serviços na Praia de Ponta Negra que, por sua vez, 
assume um importante papel na vida dos moradores locais que 
utilizam o potencial turístico existente para comercializarem 
seus produtos locais e serviços que vão desde pinturas a servi-
ços de massagem e comercialização de alimentos como crepes, 
espetinhos, coquetéis, dentre outros. As principais atividades 
ou setores dos quais os moradores tiram a própria renda são o 
comércio (em grande parte ambulante) e serviços.

Em consonância com os dados cedidos pelo Centro 
Regional de Assistência Social (CRAS), dentre os moradores 
da Vila, há um montante grande de pessoas cadastradas no 
Cadastro Único com a predominância de mulheres no total de 
moradores (Entrevista com Tatiana Scott, 2019). Também há 
um grande número de crianças e adolescentes. Dentro dessas 
pessoas cadastradas há ainda um núcleo de ultravulneráveis 
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que têm renda média entre R$ 85,00 e R$ 300,00 (Entrevista 
com Tatiana Scott, 2019).

Dentre os programas do governo que mais possuem 
adesão há aqueles das políticas sociais, como o Bolsa Família, o 
qual é um programa social de caráter nacional que possui como 
objetivo a transferência direta de renda, direcionado às famílias 
em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, 
de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e 
pobreza na qual estão inseridos. Possui também o Programa do 
Leite, o qual possui como função garantir um auxílio à popula-
ção que vive abaixo da linha da pobreza, em especial gestantes, 
crianças até seis anos de idade e idosos sem aposentadoria e, 
por fim, o auxílio do pescador, o qual tem como função garantir 
subsídio aos pescadores durante o período em que são obrigados 
a paralisar suas atividades, devido à reprodução das espécies.

O CRAS, da Vila de Ponta Negra, também desempenha 
atividades com grupos de gestantes, moradores de rua e com 
crianças e adolescentes. Desenvolve-se o serviço de convivên-
cia para crianças pela manhã, de segunda a quinta, e à tarde 
com os grupos de convivência para adolescentes e mulheres. 
Esse serviço é focado principalmente para crianças e adoles-
centes prioritárias que sofreram algum tipo de negligência, 
violência ou trabalho infantil. Também é ofertada a Sopa 
Solidária semanalmente, nas quartas-feiras, sendo atendi-
das entre 60 e 80 famílias que estão em grave situação de 
insegurança alimentar. Na perspectiva de geração de renda 
por meio do empreendedorismo sustentável, tem sido insta-
lado na Unidade o ecoponto para a coleta do resíduo oleoso, 
aproveitando o resíduo do óleo de cozinha, para a produção 
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e venda de sabão, além de outros produtos de limpeza como 
desinfetantes e água sanitária durante o curso.

Potencialidades e problemas locais: Atividades 
econômicas voltadas para o turismo

Grande parte da população obtém a renda familiar por 
meio da comercialização de produtos e serviços na Praia de 
Ponta Negra. A Praia de Ponta Negra assume, então, um papel 
de ativo na vida dos moradores locais, que utilizam o potencial 
turístico existente para comercializarem seus produtos e servi-
ços, que vão desde pinturas a serviços de massagem e comercia-
lização de crepes, espetinhos, coquetéis, dentre outros.

Na área do Turismo, evidencia-se o negligenciamento do 
empresariado que está mais focado com suas próprias ofer-
tas, assim como das autoridades competentes para explorar as 
potencialidades turísticas que a Vila oferece. O catálogo “Natal 
Encantos Criativos – Rocas e Vila de Ponta Negra”, realizado via 
iniciativa do SEBRAE/RN com apoio do Instituto de Assessoria 
para o Desenvolvimento Humano (IADH), foi utilizado para 
identificar a vasta quantidade de atividades culturais e turís-
ticas que podem aumentar a integração dos residentes da Vila 
com o mercado do Turismo, além de colocar a riqueza cultural 
do local mais visível com mais divulgação.

No tocante às atividades econômicas desenvolvidas pelos 
moradores da Vila de Ponta Negra, merece destacar a atuação 
desses(as) trabalhadores(as) na orla, como proprietários(as) 
ou funcionários(as) dos quiosques padronizados, locadores de 
guarda-sol e cadeiras, barracas da orla, vendedores ambulan-
tes de produtos variados, desde alimentação, vestuário e uma 
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infinidade de souvenirs. A ligação dessas atividades com o turis-
mo é incontestável, implicando em que boa parcela da popula-
ção da Vila depende do turismo como fonte de renda, sendo, em 
sua maioria, trabalhadores informais e de baixa escolaridade. 
Ainda na questão socioeconômica, pode-se identificar a desti-
nação do lixo de forma irregular, assim como da destinação de 
esgoto a céu aberto.

O tecido social da Vila

Aqui descreveremos o levantamento das investigações realizadas. 
Relativo à cultura, a Vila de Ponta Negra é muito rica em suas 
manifestações culturais, porém, sem o devido cuidado por parte 
do poder público para a manutenção e legado dessas manifesta-
ções. Todavia, entrevistas com atores sociais da Vila, como Cintia, 
da Unidade Básica de Saúde, e Renata Maria, do grupo Rendeiras 
da Vila, evidenciaram que há uma carência de espaço adequado 
para a realização de atividades culturais, uma das reivindicações 
mais fortes é para um espaço para as Redeiras da Vila. Esse espa-
ço atenderia aos grupos culturais e seria um ponto de atração 
para o incremento do turismo na Vila.

Das diversas instituições e grupos que mobilizam e 
movimentam social e culturalmente a Vila de Ponta Negra, 
pode-se destacar: Associação dos Vendedores Ambulantes, 
Associação dos Moradores da Vila de Ponta Negra, Grupo 
Bambelô, Associação dos Artesãos, Centro Desportivo, Conselho 
Comunitário, Fórum da Vila, Grupo das 10 Mulheres, Associação 
das Rendeiras de Bilro, o Forum Vila em Movimento, o Projeto 
Amar, o Projeto Motivar.
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O Projeto Amar luta para ser reconhecido como uma 
organização social sem fins lucrativos, atuando na perspecti-
va da assistência social às crianças cujas famílias se encontram 
em vulnerabilidade social e econômica. São atendidas cerca de 
85 crianças, as quais recebem, no contraturno escolar, aulas 
de reforço, aulas de idiomas, também alguns esportes como 
capoeira, Surf e aulas de violão. 

O Campo do Botafogo, utilizado pelos próprios morado-
res para práticas esportivas, a Igreja Católica e a orla da praia 
de Ponta Negra, são os locais mais utilizados pelos residen-
tes, de acordo com as entrevistas realizadas. Ainda o SESC e o 
Projeto Motivar possuem posição de destaque junto à parcela 
da população atendida para atividades de lazer, além dos cursos 
profissionalizantes promovido para adolescentes. Ambas as 
instituições atuam no incentivo à promoção social e bem-estar 
das crianças e adolescentes destas organizações.

O Conselho Comunitário possui um salão com portas e 
janelas, que é utilizado como espaço para apresentação e uma 
sala reservada. Contudo, as portas e janelas estão danificadas, 
o teto não tem forro, algumas infiltrações na parede e a sala
reserva que poderia servir para uma pequena secretaria, não
nos foi apresentada com detalhes. O presidente afirmou que no
Conselho já existe um grupo de capoeira, um grupo de zumba,
tem ações conjunta com os advogados com relação à área traba-
lhista, e alguns eventos da comunidade. De acordo com a visão
do Presidente, um dos principais problemas é a infraestrutura
do local o que impossibilita o desenvolvimento de mais ações.
Outro seria a ausência de apoio por parte da prefeitura.

Uma pequena minoria participa das atividades propos-
tas pelo Conselho. Para muitos, o Conselho deveria demonstrar 
interesse nos problemas da comunidade, ou tentar promover 
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meios para resolver os problemas locais. Devido à pequena 
participação que o Conselho consegue mobilizar na população, 
parece estar os interesses do povo e bem como a articulação 
com outras associações, o que acaba sendo negativo em rela-
ção ao seu papel na comunidade, como planejador de ações, e 
mediador de atividades que ajudem a melhoria dos problemas 
da própria comunidade. As limitações apontadas nas entrevis-
tas junto à população referem-se as propostas que o Conselho 
Comunitário deveria ser responsável por articular frente aos 
principais problemas locais, além de estimular a participação 
social. A partir da entrevista com moradores e o presidente do 
Conselho, chegou-se à reflexão sobre a disparidade entre a fina-
lidade de um Conselho Comunitário (aspecto que a normativi-
dade estipula) e a realidade percebida no Conselho Comunitário 
da Vila de Ponta Negra. Além disso, a população parece não 
ter entendimento a respeito do que poderia ser um Conselho 
Comunitário, fato evidenciado durante o contato com a popula-
ção abordada pelas ruas da Vila. Percebe-se que o capital social 
da comunidade melhoraria com a inserção da população no 
Conselho comunitário e uma agenda com as necessidades da 
Vila de Ponta Negra.

O I Encontro do Fórum Vila em Movimento e Políticas 
Públicas, organizado pelo Fórum Vila em Movimento e pelo 
Ateliê de Políticas Públicas, em novembro de 2019, teve a partici-
pação de 69 pessoas. Conforme o formulário de inscrição preen-
chido pelos participantes, a entidade mais conhecida no local 
era a Unidade Básica de Saúde, depois o CRAS e na sequencia o 
Fórum. Há que se levar em conta que o Encontro teve o apoio 
da UBS, do CRAS e do Fórum, de modo que o fato de outras 
entidades terem baixo índice de reconhecimento pode estar 
relacionado ao fato de que os participantes destas entidades 
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não estiveram no Encontro. Além do que acreditamos que a Vila 
possua ainda muitas associações, coletivos de arte e artesãos, 
que não estavam presentes no encontro.

Figura 27 – Instituições mais conhecidas na Vila de Ponta Negra.
Fonte: Acervo do Projeto Melhoria do Ensino / Projeto Saberes Dialógicos.



Desafios para o desenvolvimento 
territorial local

Winifred Knox
Joana Tereza Vaz de Moura

Shesby A. M. do Nascimento

Após essa experiência de docência, extensão e aprendizado com 
alunos e professores nesse território da cidade de Natal/RN, no 
nordeste brasileiro, que se perpetuará em outros trabalhos, quere-
mos terminar com algumas palavras e reflexões em torno das 
concepções de desenvolvimento que norteiam nossa análise, enla-
çando, assim, o envolvimento das políticas públicas para este fim.

A Vila de Ponta Negra pode ser entendida como um terri-
tório que precisa ter a sua realidade conhecida, suas dinâmicas 
e as relações sociais presentes nesse espaço. Assim, podemos 
entender que os territórios não são apenas espaços físicos, são 
também espaços sociais, espaços culturais, onde se manifestam 
as relações e as ideias.

Primeiro, a noção é fortemente ligada à ideia de apropria-
ção. Território corresponde a uma porção de espaço apropriado, 
delimitado e governado; “uma obra humana” é apropriada em 
dois sentidos: próprio a si mesmo e próprio a qualquer coisa. O 
território é a base geográfica da existência social. Toda sociedade 
tem território, produz apropriação do território. Nesse sentido, 
podemos destacar alguns pontos importantes: i) o território 
implica sempre uma apropriação do espaço; ii) o território não se 
reduz a uma entidade jurídica (algumas entre elas não dão nasci-
mento a um sentimento de identidade coletiva), e; por último, iii) 
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também não pode ser assimilado a uma série de espaços vividos, 
sem existência política ou administrativa reconhecida. 

A partir desse ponto de vista, o território não se reduz 
mais à ideia de um enraizamento em um espaço geográfico, nem 
as fixações das pessoas a um bairro, nem aos lugares frequen-
tados: é necessária alguma coisa a mais: os sentimentos de 
pertencimento (“sou daqui”) e de apropriação (“isso é meu, é a 
minha terra, meu domínio”) (BRUNET; FERRAS; THÉRY, 1993). 
Portanto, pensar políticas públicas para o território da Vila é, de 
certa forma, pensar como essas ações políticas podem provocar 
o desenvolvimento do espaço onde se compreendem relações
de pertencimento, mas também disputas pelo poder.

Nesse sentido, pensar o desenvolvimento da Vila de 
Ponta Negra requer que consideremos várias dimensões que 
perpassam o cotidiano desse território. No caso da Vila, real-
çamos que as perspectivas de desenvolvimento devem levar em 
consideração fatores econômicos, sociais, ambientais e culturais 
(FURTADO, 1974; SEN, 2000; VEIGA, 2008). Logo, o que pretende-
mos fazer é compreender o desenvolvimento a partir de algu-
mas perspectivas, além das concepções econômicas.

Para o economista José Eli da Veiga (2008), o crescimento 
econômico não é sinônimo de desenvolvimento, mas que esses 
dois aspectos corroboram para compreensão mais completa da 
realidade. Assim, compreende que a ascensão econômica não 
é único elemento para se medir o desenvolvimento. Também 
o economista Celso Furtado (1974) reforça que tornar o cresci-
mento econômico como objetivo único do desenvolvimento é
uma visão simplista e desvia das tarefas básicas de identificação
das necessidades fundamentais da coletividade, para concen-
trá-las em objetos abstratos, centrados em números.
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Desde o século passado, a discussão do desenvolvimento 
ganha fôlego, assim grandes modelos de desenvolvimento são 
replicados em todo mundo como forma universal de se inserir 
comunidades em uma ordem global. Essas propostas já mostra-
ram o quão danosas podem ser quando trazem projetos comple-
tamente externos à localidade, quanto ao seu planejamento, à 
sua implantação e ao seu resultado. Isso nos leva à questão do 
que seja o significado de desenvolvimento, qual desenvolvimen-
to queremos e quem está inserido nesta proposta?

Amartya Sen (2000) trabalha o conceito de desenvol-
vimento no sentido de sinalizar a questão fundamental da 
ausência de acesso a serviços básicos por uma vasta gama da 
população nos países capitalistas em desenvolvimento, chaman-
do a atenção, primeiro, ao fato de que pensar o desenvolvimento 
não pode ser somente pensá-lo pelos aspectos econômicos, e, em 
segundo, deve-se incluir na discussão a questão da desigualdade 
social, fruto das desiguais formas de inserção na produção e 
reprodução da vida, o que inclui, entre outras coisas, o acesso 
aos serviços básicos produzidos pelo Estado e pelo capital. 

O autor enfatiza que deveríamos avaliar o desenvolvimen-
to a partir da expansão das liberdades das pessoas, para ter a auto-
nomia de conduzir o tipo de vida que elas valorizam, por isso, 
o Sen (2000) utiliza o conceito de agente para identificar essas
pessoas de acordo com o sentido mais literal da palavra: pessoas
que agem. Com isso, sinaliza que a garantia do desenvolvimento
deve passar pela ampliação das liberdades, em que “a expansão
da liberdade é vista como principal fim e o principal meio para o 
desenvolvimento” (SEN, 2000, p. 10). Para ele, esse olhar é central 
para a concepção de desenvolvimento, pois depende tanto da
eliminação da opressão e pobreza, quanto da provisão de recur-
sos básicos, como educação, saúde e segurança social.
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Essa concepção também é compartilhada por Veiga 
(2008), ao afirmar que a pobreza deve ser vista como priva-
ção de capacidades básicas, e não apenas como baixa renda. 
No entanto, o autor defende que por meio do desenvolvimento 
sustentável é possível se percorrer um caminho traçando uma 
estratégia de equilíbrio entre ascensão econômica e socioam-
biental. Assim, argumenta que, para um desenvolvimento em 
plenitude, a sustentabilidade é um fator crucial. Aí você deve 
estar se perguntando: de que sustentabilidade estamos falando? 
Da diversidade que o termo sustentabilidade incorpora, o que 
inclui a esfera social, econômica e ambiental.

A sustentabilidade econômica tem por base a economia 
inclusiva dos pequenos produtores, dos pequenos mercados, das 
cooperativas, sempre no sentido de pensar um sistema econô-
mico mais popular que aproxime as pessoas de dentro e de fora 
da Vila por meio de um sistema alternativo, justo e partici-
pativo. Esse consegue agregar as inúmeras ações e atividades 
mencionados nesta obra que a Vila proporciona em torno dos 
seus variados campos, inserindo a comunidade em uma rede 
de produção, serviços e consumo. A sustentabilidade ambien-
tal permeia os elos que justificam qualquer aspecto de desen-
volvimento, que, obrigatoriamente, devem ter compreensão 
ambiental como garantia e controle de sua eficácia no alcance 
dos resultados almejados. Assim, “mesmo que ainda esteja longe 
o surgimento de uma medida mais consensual de sustentabi-
lidade ambiental, é imprescindível entender que os índice e 
indicadores existentes já exercem papel fundamental” (VEIGA, 
2008, p.182) como o próprio controle social.

Sachs (2008) concorda, considerando que o desenvolvimen-
to sustentável vem da ideia de ecodesenvolvimento, que é uma 
abordagem fundamentada na harmonização de objetos sociais, 
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ambientais e econômicos. Para Sachs (2008, p. 8-9), “o desen-
volvimento depende da cultura, na medida em que ele implica 
a invenção de um projeto”. Ou seja, assim como Amartya Sen 
e Veiga, Sachs também afirma que pensar o desenvolvimento 
requer pensar as relações sociais que estão em jogo, os valores, os 
símbolos e as dinâmicas referentes a cada espaço e a cada cultura. 
Para tanto, ressalta que precisamos imaginar um desenvolvimen-
to que seja “socialmente includente, ambientalmente sustentável 
e economicamente sustentado no tempo” (SACHS, 2008, p. 10).

A partir desses autores, inferimos que o desenvolvimento 
que deve ser levado em conta para a Vila de Ponta Negra perpassa 
essas concepções humanas, de melhoria das capacidades, para 
o aumento das liberdades, a partir da ideia de sustentabilidade
socioeconômica e cultural. Para tanto, devemos levar em conta
as dimensões ambientais, para alcançarmos os objetivos sociais
da inclusão e da produção de mais agentes livres e sustentáveis.

Esses objetivos formam um verdadeiro tripé para análise 
em torno de:

1. Preservação socioambiental local e produção voltada
para a sustentabilidade, a fim de alcançar a melhoria da
qualidade de vida, o que significa mais áreas de lazer
para o desfrute da população, assim como o melhor trata-
mento do lixo para a melhoria da saúde coletiva, e para
o maior bem estar da população.

2. A melhoria na quantidade e na qualidade da participação
social para a sua efetiva e eficiente organização comu-
nitária em torno de problemas/questões que envolvem a
Vila de Ponta Negra.

3. A melhoria nos serviços públicos oferecidos, o que signifi-
ca maior quantidade de unidades e mais servidores, bem
como mais qualidade para a educação, principalmente
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para Ensino Fundamental I, na faixa de 0 a 6 anos, e para 
o Ensino Médio. Também para a Saúde, mais servidores
para a UBS, para conseguirem atender todo o territó-
rio da Vila. Assim, gerar aumento das capacidades e das
liberdades de acesso, melhorando os índices de desen-
volvimento humano.

4. Implementação de políticas de fomento ao crédito comu-
nitário, como fomento a cooperativas de produção para
aumentar a geração de renda e eliminar a extrema pobre-
za e a pobreza da comunidade, em torno da produção/
prestação de serviços e comércio oferecidos.

Assim, o primeiro desafio em pensar o desenvolvimento
no território da Vila é compreender as “duas Vilas” e integrá-las 
nesse objetivo, dando vigor à ideia da equidade para o desen-
volvimento. Ou seja, incentivar ações públicas para a parcela 
da comunidade que precisa mais. Como vimos nessa obra, pela 
singularidade característica do território da Vila, especialmente 
no tocante aos aspectos humanos e geográficos e pelo contexto 
socioeconômico, ele deve ser pensado tomando por base os aspec-
tos aqui já supramencionados, ressaltando que deve envolver os 
seus agentes locais para uma visão de desenvolvimento local, 
não se esquecendo da influência que o global tem no local, mas 
fortalecendo as raízes locais para as conexões globais.

O desenvolvimento local, portanto, é mais um conceito 
trabalhado, mas procuramos entendê-lo como mais do que um 
conceito, como uma grande possibilidade de entender o desen-
volvimento na Vila, para uma nova cultura do desenvolvimento. 
Por isso, é capaz de aglutinar as concepções aqui levantadas, 
como representando significado real para a comunidade da Vila 
de Ponta Negra, pois “é resultante do pensamento e da ação 
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humana, que confrontam o desafio de enfrentar problemas 
básicos e alcançar níveis elementares e auto-referenciados de 
qualidade de vida na comunidade” (MARTINS, 2001, p. 51 apud 
BORGES, 2007, p. 3). 

Percebe-se que essa proposta nasce da ideia de incentivar 
o desenvolvimento além do econômico, cuja base local é voltada 
para resolver os problemas vivenciados pela população. A ideia é 
contrabalançar os aspectos exógenos com um pouco de endoge-
nia, para pensar políticas públicas que atendam às especificida-
des da localidade, superando as necessidades, quiçá em diversas 
dimensões, mas principalmente na diminuição das desigualdades 
tão presentes na comunidade da Vila de Ponta Negra. 

Portanto, defendemos que a ideia central que norteia 
toda discussão em torno do paradigma do desenvolvimento 
deve aproveitar os sistemas produtivos locais para o crescimen-
to, transformando o potencial do território da Vila de Ponta 
Negra a partir da atuação de seus agentes. Assim como esti-
mular a participação e o controle social dos agentes governa-
mentais pela sociedade local. Pensar o desenvolvimento nessa 
perspectiva é dar um eixo-guia para a articulação das diversas 
dimensões do público e do privado, do Estado e da sociedade 
no local, concretizando a ponte que une todas as concepções 
de desenvolvimento aqui levantadas, aliando-as à Educação, 
Saúde e Assistência Social para serem articuladas como políti-
cas públicas a partir do território. Desse modo, é possível proje-
tar um avanço no desenvolvimento para a Vila de Ponta Negra.
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A vila de Ponta Negra
Ou Vila dos Pescadores
Junto a mais cinco conjuntos
Dão tema para escritores
Amantes da poesia,
Que em versos histórias cria,
Fazerem a si louvores.

Os Conjuntos: Ponta Negra,
Natal Sul e Alagamar,
Também o Orla Marítima,
Vêm aqui representar,
Com mar calmo e Céu azul,
Parte da Região Sul.
Zona Sul! Posso afirmar.

A história do Município
De Natal consigo traz
O surgimento da Vila
E o que seu povo faz
A “Vila dos Pescadores”
Diz quem foi seus fundadores
Há muitos anos atrás.

Mesmo o território sendo
A maior parte rural,
Viviam da pescaria
Quase que no seu total.
A agricultura seria
Com o artesanato, via
De renda ali do local.

Foi no século XVII
Que se deu a ocupação 
Com a presença holandesa
Aqui no nosso torrão.
Até o Século Vinte
Sem mudança, sem requinte,
Viveu cada cidadão.

Hoje o espaço é urbano
Em toda a sua extensão, 
Ou quase. Fato ocorrido
Devido à aparição
Do turismo. Atividade 
Que aumentou, na verdade,
Com a urbanização.

Pavimentam-se avenidas,
Ajardinam-se os canteiros,
Pra conquistar os turistas
Nominados de estrangeiros,
E o PRODETUR1 investe
Com programas que reveste
De gana os interesseiros.

O bairro de Ponta Negra,
E a Vila que também tem
O mesmo nome, passaram
A ser visados também
Como fonte de riqueza.
Aí, com toda certeza,
Os investimentos vêm.

A VILA DE PONTA NEGRA 
SENDO CANTADA EM CORDEL



O interesse econômico;
O empreendedorismo:
Seja no imobiliário,
No comércio, no turismo;
Lazer, lucratividade;
Pousadas, hotéis, herdade...
Provocando o nativismo.

É que as famílias nativas
Foram sendo segregadas 
Só nas áreas periféricas,
Sendo impossibilitadas
Pelas suas condições
Financeiras, a ascensões,
Sentindo-se humilhadas.

Mas ao mesmo tempo migram
Devido à necessidade
De moradia e trabalho
Próximo da localidade
Que seja ele temporário
Ou fixo, de modo vário.
É a nova realidade.

Já não dá para viver
Somente da agricultura,
E da pesca, pois o espaço,
De uma forma muito dura
Pela construção civil,
Parecendo um ato vil,
É tomado. Não tem cura!

Então como alternativas
Muitas vezes informais
Ou autônomas, os homens,
E ainda mesmo casais,
Vão trabalhar de caseiros
Por vezes para estrangeiros
Que são os que pagam mais.

Vendedores ambulantes;
Em barracas atendendo
Aos veranistas da terra
E a quem vai aparecendo
De fora. Seja: ao turista,
Que cresce a perder de vista!
Sempre ao comércio aquecendo.

Tem início a competição
Com a atividade pesqueira
E de coleta que eram,
Como se diz:  “De primeira!”
Aquelas que originaram
A Vila e a sustentaram
Junto à produção rendeira.

Além do mais o turismo,
De forma desordenada 
Na Vila de Ponta Negra,
Vem deixar prejudicada
A sua população,
Gente de bom coração
Mas que ficou revoltada.



Na praia houve um aumento
Grande na poluição;
Aumentou a violência
E a prostituição
Em que os adolescentes,
Jovens e inconsequentes,
São as vítimas em questão.

Nós sabemos que devemos
Preservar a identidade
Cultural de um município
Ou de uma comunidade,
Bem como as populações
Com as suas tradições.
Isto é fato. Isto é verdade.

Prevenir e combater
A tudo que fizer mal
À dignidade humana,
Ao turismo sexual,...
E elevar às alturas
Nossas diversas culturas
De uma forma especial!

Está lá no Artigo 5º
Da Lei que rege o Turismo
Itens IX e X,
Não é só um aforismo.
E se você duvidar
É buscar, é pesquisar...
Pois não sou de analogismo.

Rosa Regis
Natal/RN – outubro de 2016
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