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RESUMO 

 
 
Esta pesquisa de Mestrado objetivou, principalmente, relacionar a realidade do 
entorno da escola à construção do conhecimento histórico, buscando, ainda: 
determinar como se deu o seu crescimento urbano; levantar suas narrativas de 
memória locais; e produzir um material didático enquanto roteiro analítico, crítico e 
interativo a ser utilizado pelos estudantes voltado para a aprendizagem. Para isso, 
procurou-se fazer com que os alunos fossem construtores do seu próprio 
conhecimento, trabalhando princípios básicos da pesquisa histórica, teóricos e 
empíricos, pelo entendimento de que o ensino escolar também produz um 
conhecimento histórico próprio. Os procedimentos e estratégias em sala de aula 
foram direcionados para alunos do Nono Ano e duraram aproximadamente um ano, 
intercalando análises de fontes diversas e discussões sobre o âmbito local e geral. O 
material didático foi produzido baseado nas experiências resultantes da pesquisa e 
se configurou em um caderno de campo de pesquisa histórica escolar que deve 
servir para se abordar a mesma discussão em outro ano letivo e dar continuidade ao 
trabalho da pesquisadora docente. 

 

Palavras-chave: Ensino de História; Cidades; Método Histórico; Cidadania; Material 
Didático. 

 

 

  



ABSTRACT 
 
 

This Master's research aimed, mainly, to relate the reality of the school surrounding 
area to the construction of historical knowledge, also seeking: to determine how its 
urban growth occurred; raise your local memory narratives; and produce a didactic 
material as an analytical, critical and interactive script to be used by the students for 
learning. In order to do this, we tried to make the students construct their own 
knowledge, working basic principles of historical research, theoretical and empirical, 
by the understanding that school education also produces a historical knowledge of 
its own. Classroom procedures and strategies were targeted to Ninth Year students 
and lasted approximately one year, interspersing analyses of diverse sources and 
discussions about the local and general scope. The didactic material was produced 
based on the experiences resulting from the research and was configured in a field 
research book that should serve to address the same discussion in another school 
year and continue the work of the researcher. 
 

Key-words: History Teaching; Cities; Historical Method; Citizenship; Didactic 

Material. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na escola Municipal Professora Terezinha 

Paulino de Lima – EMPTPL, doravante denominada Escola Terezinha Paulino, 

localizada no conjunto habitacional Parque dos Coqueiros no bairro Nossa Senhora 

da Apresentação, Região Administrativa Norte da cidade do Natal.  

Os alunos e as alunas desta escola residem, a maior parte, em seu entorno, 

que além do bairro citado, é composto por várias comunidades que cresceram ao 

seu redor, algumas das quais pertencentes já ao município de São Gonçalo do 

Amarante (SGA). Essas comunidades estão formando um espaço urbano que faz 

parte da vida cotidiana desse alunado porque lá moram e porque sobre lá refletem 

quando analisada a realidade social local em busca de debates históricos. 

Atualmente, esse espaço cresce rapidamente devido à procura por 

habitações com preço popular, movimento que começou em fins do século XX, com 

a construção de conjuntos habitacionais, ocupação de loteamentos e aumento 

populacional. As pessoas que aí vivem, o fazem em uma “aglomeração urbana com 

tendência à metropolização” (CLEMENTINO et al, 2009) entre Natal, SGA e outros 

municípios do estado.  

Local com infraestrutura e oferta de serviços públicos bastantes deficientes é 

a região de Natal “que mais cresce” (TRIBUNA DO NORTE, 2017). Como agravante, 

as pessoas que habitam o entorno da escola sofrem muitas vezes com estereótipos 

e, consequentemente, preconceitos, devido a um processo de “periferização” e 

“segregação”, os quais não são homogêneos, mas são perceptíveis (SILVA, A., 

2003), além da possível formação de “estigmas sociais” (SILVA, C., 2012). 

Assim, diante do contexto histórico, espacial e social do espaço recortado, de 

que maneira enfocar as suas especificidades na construção de um saber histórico 

escolar consistente? Como estimular os discentes a reconhecerem que o 

desenvolvimento da realidade do lugar em que eles vivem e estudam, do entorno da 

escola, é conhecimento histórico em si? É possível relacionar a história desse lugar 

que permeia o seu dia-a-dia àquela história já canonizada nos livros didáticos, 

material ainda principal do seu estudo em história? 

Tendo como finalidade a busca por uma construção do saber histórico escolar 

mais significativo, que relacionasse a realidade social do meio circundante dos 
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alunos aos estudos da história, construiu-se uma estratégia de ensino para as 

turmas dos anos finais do ensino fundamental, mais precisamente turmas de Nonos 

Anos, que enfatizasse a formação espacial do entorno da escola que contempla o 

nosso público-alvo.  

Para alcançar esse objetivo geral, foi necessário então: a) determinar como 

se deu o crescimento urbano do entorno da escola através de um levantamento 

documental que abarcou bibliografia científica, cartografia e documentos sobre 

ações governamentais; b) levantar as narrativas locais sobre o crescimento desse 

espaço por relatos orais coletados pelos alunos junto aos seus familiares; c) produzir 

um roteiro analítico e crítico especificamente sobre esse espaço, de forma que o 

mesmo roteiro fosse inserido como conhecimento e possibilidades de uso no ensino 

de história e cujo produto final se materializou no que foi denominado de um caderno 

de campo de pesquisa histórica escolar. 

O estudo da história deve partir de uma questão contemporânea, dos debates 

que mobilizam o presente, uma ideia introduzida por historiadores consagrados 

como Marc Bloch e Lucien Febvre, já na década de 1920, do desenvolvimento de 

uma “história-problema” (CASTRO, 1997, p. 45), cujas questões deveriam 

apresentar “pertinência social […] interesse para a sociedade no âmago da qual se 

procede à sua formulação” (PROST, 2014, p. 84).  

Especialmente quando se quer um ensino da história que se distancie da 

ideia de simples transmissão de conhecimentos eruditos e se aproxime da busca por 

uma formação voltada para o desenvolvimento da cidadania, que pensa a 

aprendizagem como “a capacidade de mobilizar diferentes recursos para enfrentar 

uma situação” (PERRENOUD apud FREITAS, 2014, p. 111), é imprescindível 

incentivar os alunos a refletirem sobre o seu lugar no mundo. 

Ao realizar uma entrevista diagnóstica (APÊNDICE A) com os alunos da 

Escola Terezinha Paulino em busca de saber o quanto eles observavam 

criticamente o lugar em que viviam e qual o seu nível de compreensão acerca dos 

usos da história na resolução de problemas da vida contemporânea, percebeu-se 

que, de maneira geral, esses discentes não relacionavam o estudo da história aos 

acontecimentos e características das sociedades do presente.  

Intrigante também a constatação de que os alunos, quando perguntados em 

conversa com a pesquisadora na sala de aula se “havia qualidade no local em que 

viviam” e a maioria afirmar que não viam qualidades nos seus espaços urbanos de 
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convivência devidos aos muitos problemas infraestruturais de formação desses 

espaços, assim como problemas relacionados à oferta de serviços públicos não lhes 

afastaram de afirmar veementemente que gostavam tanto do lugar em que viviam 

quanto da escola em que estudavam.  

Diante do lugar de fala dos alunos, da sua incompreensão quanto aos usos 

da história na vida prática, avaliando as práticas de ensino de história que perduram 

nas escolas e os materiais didáticos a que temos acesso, entendem-se alguns dos 

porquês de os alunos não perceberem a história como uma disciplina relevante no 

sentido da compreensão dos dilemas da atualidade e da capacidade que estimula 

em possibilitar reflexões e ações historicamente embasadas sobre o presente. 

Impossível não afirmar que o atual ensino de história apresenta uma série de 

incoerências que justificam a busca por mudanças.  

A história no Brasil, segundo Itamar Freitas (2013) mesmo com “reformas 

educacionais” e transformações de “currículos nacionais para o ensino de história” 

desde a década de 1930, e apesar da constante busca dos professores 

pesquisadores por tornar o ensino de história mais significativo – como a tentativa 

frustrada de transformação curricular a partir da versão inicial e da segunda versão 

da Base Nacional Comum (BRASIL, 2016) cujos motivos não cabem neste texto 

analisar – a história no Brasil ainda continua sendo baseada acriticamente no 

modelo de periodização quadripartite francês e excluindo o protagonismo de certos 

sujeitos da sociedade brasileira.  

Isso pode ser exemplificado com uma análise sobre o livro didático. 

Praticamente, o único recurso didático oficial nas salas de aula das escolas públicas 

é ele, e em muitas delas, o único. Este material, na contramão das críticas a ele, e 

apesar de uma orientação clara do Governo Federal para melhorias nos últimos 

anos através do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, alcançou uma 

padronização ao longo do tempo que afasta mais e mais os alunos de suas páginas. 

Itamar Freitas e Margarida de Oliveira (2014, p.17), sobre o assunto revelam que: 

 
O que acompanhamos nos últimos anos, infelizmente, foi a 
acomodação dos autores e editores a um modelo de livro didático 
que se transformou em padrão. Em termos de conteúdos 
substantivos, constatamos a incapacidade de diferenciar (entre uma 
e outra coleção) conhecimentos e habilidades singulares a cada título, 
seja em termos de abordagem, seja em nível de aprofundamento e, 
principalmente, de critérios de seleção de conteúdos. (FREITAS; 
OLIVEIRA, 2014, p. 17). 
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Pouca ou nenhuma diferenciação de abordagens teóricas, texto somente 

enciclopédico, descritivo e mitigado, especialmente nas últimas décadas são 

algumas das características desses livros tão semelhantes uns aos outros 

atualmente. Dessa maneira, saímos “de um livro majoritariamente fundamentado em 

narrativas lineares, com exercícios e resumos ao final, em vigor até os anos 1970, 

para um livro dominantemente marcado pela fragmentação”, concluem os autores. 

O modelo cristalizado de livro didático nem atrai a curiosidade do alunado, 

nem o ajuda a ver relação do passado com os dias atuais e quando utilizado, 

erroneamente, confundindo-o com currículo escolar e seguindo os seus conteúdos 

substantivos, linearmente, de “capa à capa”, como dizemos no jargão do “chão da 

escola”, fica claro o quão inócuas são algumas das práticas de ensino e que são 

urgentes estratégias que ultrapassem a utilização das páginas desse livro didático 

que deveria ser só mais um documento a ser explorado pelos professores e alunos. 

Não se trata, porém, de abandoná-lo, ressalva-se.  

O objeto de estudo aqui proposto, então, o espaço que compreende o entorno 

da escola e que é o local da experiência dos alunos, justifica-se, portanto, como uma 

possibilidade de diversificação dos recursos didáticos e de fontes que podem ser 

produzidas pelo professor, como afirma Antônia Terra (2012). Temos à nossa volta 

uma gama de produções humanas que podem e devem ser exploradas pelos 

professores e professoras de história, desde os objetos, prédios, ruas, passando por 

imagens e depoimentos, escritos em geral, chegando, inclusive, à quase infinita 

quantidade de material disponibilizado no ciberespaço. 

Documentos oficiais brasileiros norteadores da educação como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, por sua vez, indicam a importância da 

vivência localizada para o ensino: 

 
Como protagonistas das ações pedagógicas, caberá aos docentes 
equilibrar a ênfase no reconhecimento e valorização da experiência 
do aluno e da cultura local que contribui para construir identidades 
afirmativas, e a necessidade de lhes fornecer instrumentos mais 
complexos de análise da realidade que possibilitem o acesso a níveis 
universais de explicação dos fenômenos. (BRASIL, 2013, p. 136). 

 

A questão local deve ser incentivada na sala de aula pelos educadores de 

maneira equilibrada, como incentivo à construção das identidades afirmativas e para 
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a relação com discussões de outras realidades, propiciando aos educandos, assim, 

os meios para transitar entre a sua e outras realidades e culturas e participar de 

diferentes esferas da vida social, econômica e política.  

Mesmo anteriormente às DCN’s, os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN’s – já privilegiavam o debate sobre o local no processo de ensino 

aprendizagem: 

 
Para se formar cidadãos conscientes e críticos da realidade em que 
estão inseridos, é necessário fazer escolhas pedagógicas pelas 
quais o estudante possa conhecer as problemáticas e os anseios 
individuais, de classes e de grupos local, regional, nacional e 
internacional. (BRASIL, 1998 apud TOLEDO, 2010). 

 

Atentar para o uso da reflexão sobre o local no ensino de história está, pois, 

atrelada à concepção de que a escola básica deve educar para a cidadania; ou seja; 

deve instruir os alunos e as alunas a serem pessoas conscientes dos seus direitos e 

deveres e que reivindiquem o exercício dessa cidadania, independente de sua 

origem social.  

Ainda as Matrizes de Referência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, instituição responsável pelos processos 

avaliativos oficiais e que indicam os eixos cognitivos, norteiam o que se deve 

alcançar no ensino fundamental em termos de competências e habilidades 

relacionadas à questão espacial. Segundo o documento, duas delas são:  

 
III – Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 
informações representados de diferentes formas, para tomar 
decisões e enfrentar situações-problema.  
 
H8 – Interpretar situações histórico-geográficas da sociedade 
brasileira referentes à constituição do espaço, do território, da 
paisagem e/ou do lugar. (INEP, 2017). 

 

Essas competências buscadas para o ensino fundamental, assim, o uso 

adequado de dados na necessidade da resolução de problemas e a interpretação 

das informações sobre a formação do território onde se vive vem ao encontro do que 

se pretende esta pesquisa. A linha de pesquisa em que se insere, “Saberes 

Históricos em Diferentes Espaços de Memória”, direciona o trabalho para a inserção 

dos arredores da escola estudada como conhecimento histórico, como objeto e 
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como fonte, como lugar de identidade. O interesse é equacionar essas questões na 

escola, com e para a construção do conhecimento histórico do alunado. 

É inerente ao estudo da “História do homem no tempo” (BLOCH, 1997, p. 55) 

a problematização do tempo presente, “com vistas a perceber como este momento 

presente é afetado por certos processos que se desenvolvem na passagem do 

tempo, ou como a temporalidade afeta de diversos modos a vida presente”. Para 

isso, outra categoria de análise também deve ser considerada: o espaço onde a 

história se desenrola, “como lugar que se estabelece na materialidade física, como 

campo que é gerado através das relações sociais” (BARROS, 2005, p. 96-97). 

Ademais, diante da busca pela problematização da realidade social próxima 

dos alunos foi pertinente recortar o entorno da escola foco da ação educativa 

proposta para construir um processo de ensino e aprendizagem de uma história que 

não seja apenas o repetir de conceitos no tempo e espaço distantes dos alunos e 

das alunas, ao ponto de muitas vezes, eles e elas não consigam fazer a relação com 

a vida na sociedade de hoje. 

Uma última justificativa da escolha, não por isso menos importante, deste 

objeto de estudo refere-se à característica específica deste Programa de Pós-

Graduação Mestrado em Ensino de História – PROFHISTÓRIA – cuja Área de 

Concentração é o Ensino de História. Nos documentos oficiais desse Programa é 

possível ler o estímulo para o professor ou a professora pesquisem sobre como o 

conhecimento histórico pode contribuir para se pensar sobre as relações entre o 

passado, o presente e o futuro, observando-se as lembranças, os esquecimentos e 

as expectativas de indivíduos e grupos como aspectos constitutivos da vida em 

sociedade, das identidades culturais e do pertencimento político. (PROFHISTÓRIA, 

2017). 

As disciplinas cursadas nesse Programa de Pós-Graduação foram 

imprescindíveis para realização da pesquisa.  

Com Teoria da História, ministrada pela professora Juliana Teixeira Souza, a 

história vista de baixo, os estudos da legislação para a Educação no Brasil e a 

análise criteriosa de como os livros didáticos se apresentam na atualidade e o 

debate sobre a postura dos educadores para uma formação cidadã, delimitaram 

aspectos teóricos e metodológicos sobre a produção histórica e a atuação do 

professor na escola básica. 
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A disciplina História do Ensino da História, conduzida pela professora 

Margarida Maria Dias de Oliveira também foi inspiradora para o caminho por onde 

essa pesquisa seguiu. Abordou criticamente aspectos sobre como se constituiu o 

ensino de história no Brasil, direcionou os olhares para o valor da escola na 

construção do conhecimento histórico, mostrando que o saber produzido pelas 

universidades não deve estar apartado do conhecimento proporcionado pelo ensino. 

E atentou para a importância da participação dos professores da escola básica na 

construção de documentos norteadores como o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC). 

O professor Roberto Airon Silva, com a disciplina de Educação Patrimonial e 

Ensino de História, contribuiu para a busca pela dimensão dos debates sobre a 

memória e suas relações com a história, mostrou como os estudos sobre o 

patrimônio material precisam ser feitos sob o olhar de variadas áreas do 

conhecimento e isso contribuiu para trazer para esta pesquisa corrente o enfoque 

para a cidade, para a sua cultura material e o para a gama de possibilidades a partir 

dela. Além disso, realizou-se projetos de intervenção patrimonial que revelaram o 

valor do trabalho com o empírico, com a técnica. 

A disciplina de História Local: Usos e Potencialidades Pedagógicas, 

ministrada pelo professor Raimundo Nonato Araújo da Rocha adequou ideias sobre 

como abordar a história local na escola. Discutiu com veemência a importância de 

uma pesquisa em história partir de um problema atual, de uma questão 

contemporânea norteada pela realidade social dos alunos, da escola, da sociedade. 

Nessa disciplina foram experimentadas várias metodologias de ensino de história, 

que colocou os mestrandos para se verem como seus alunos, o que permitiu a 

adequação de algumas delas neste estudo. 

Já com o professor Haroldo Loguércio Carvalho, na disciplina de Seminário 

de Pesquisa I, além da orientação sobre aspectos de ordem metodológica quanto a 

como se escrever um trabalho de dissertação de mestrado e sobre as relações entre 

orientando e orientado, aconteceu um debate centrado nas questões atuais acerca 

da conjuntura política e social do país e do nosso estado que tanto impacta nas 

escolas brasileiras. Questões cruciais para a finalização do projeto de pesquisa. 

A disciplina eletiva cursada no Instituto Metrópole Digital, Metodologias 

Inovadoras de Ensino e Aprendizagem, coordenada pela professora Isabel Dillmann 

Nunes, finalmente, dimensionou as possibilidades reais para o uso das ferramentas 
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tecnológicas atuais, o que deixou claro que as dificuldades da escola pública para 

acesso a elas, com criatividade podem ser minimizadas e que ideias simples, mas 

centradas no compromisso pela Educação podem  produzir resultados concretos.  

Outra experiência foi de extrema importância para as escolhas feitas na 

constituição do trabalho de pesquisa que culminou nesta dissertação de mestrado. O 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no qual a 

pesquisadora atua enquanto professora supervisora, na responsabilidade de ser 

coformadora de oito estagiários da graduação do curso de história na escola em que 

atua. Programa de estágio coordenado também pelas professoras Juliana Souza e 

Margarida de Oliveira na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

O PIBID permitiu discussões detalhadas e a realização de projetos que 

orientaram a pesquisadora a se dar conta do papel da escola enquanto formadora 

de jovens para um exercício ético, com valores, para a cidadania. Esse programa 

garantiu a compreensão de que o ensino de história só será realmente significativo 

quando objetivar na prática que os alunos da escola básica aprendam muito mais do 

que conteúdos conceituais, mas também conteúdos procedimentais e atitudinais. A 

partir dessa experiência, a pesquisadora pode melhor direcionar a busca por um 

ensino de história baseado no trabalho do historiador. 

Quanto ao suporte teórico que permitiu os encaminhamentos desta pesquisa, 

a fundamentação se deu naqueles trabalhos que estudam o desenvolvimento das 

cidades enquanto objeto de pesquisa para os historiadores, como os estudos de 

Raminelli (1997); e naqueles que mostram como o meio urbano vem sendo o lugar 

das pessoas da contemporaneidade, tais quais as discussões de Arrais (2011); 

ainda naqueles debates sobre o papel da cultura material para a história, como em 

Silva e Duarte (2017); e naqueles que pensam sobre a experiência localizada como 

indispensável à construção da história, como Barros (2005), Toledo (2010), Rocha 

(2012) e Macêdo (2017). Esses estudos deram o tom quanto à relevância e à 

coerência do espaço onde viviam os alunos como foco da nossa ação didático-

histórica. 

Outros debates teóricos contemporâneos que deram o tom à este trabalho 

foram aqueles que mostram as questões de identidade nas suas relações com os 

estudos da história, como os que criticam os estudos de “direito à memória” 

(RAMOS, 2009); ou os que trabalham na prática, na escola, a questão local, como 

os de Reznik (2010); ou aqueles que analisam como hoje em dia muitas vezes a 



 

22 

 

história é desvalorizada, como os de Gevher (2016). Para esse diálogo, não nos 

furtamos de conhecer um pouco sobre o valor da memória com os clássicos estudos 

sobre a memória coletiva, de Halbwachs (2003), sobre os lugares de memória, de 

Nora (1993), e sobre a história nesse processo, com Le Goff (1996). 

Do ponto de vista metodológico, em busca da montagem da nossa estratégia 

didática que envolve os sujeitos estudantes como pesquisadores protagonistas da 

sua própria história, procuramos uma estratégia de ensino que estimulasse os 

alunos a conservarem os valores do Estado democrático de direito, tal como indica 

Freitas (2016), sob os princípios de uma educação que visa a autonomia, que 

trabalha para o desenvolver do ser pensante, “transformador”, nas palavras de 

Freire (1996). Para isso, necessário o contato com a história no convívio social do 

cotidiano, ensina Martins (2011). Ainda com a pretensão de estimular os discentes a 

conhecerem métodos básicos inerentes à pesquisa histórica de maneira orientada 

pelo professor, como indicado por Ricci (2007).  

Procedimentalmente organizou-se a pesquisa nos momentos de trabalho 

individual de professor – análise bibliográfica e consulta a diversas fontes – e de 

trabalho empírico junto aos alunos e alunas. Sendo que numa primeira etapa da 

parte empírica, houve uma discussão coletiva sobre imagens pertinentes ao estudo 

da cidade; depois, em duplas e também coletivamente, uma pesquisa em fontes 

escritas; depois em grupos, uma análise de um conjunto de outros documentos. Em 

outra etapa, uma pesquisa baseada na história oral temática híbrida, com perguntas 

semiabertas, organizadas em sala de aula e direcionadas aos familiares dos alunos, 

paralelamente a um passeio virtual sobre o espaço recortado. 

O último passo foi a construção de um produto didático conforme estipulado 

por este Programa de Pós-Gradução, desenvolvendo-se um caderno de campo de 

pesquisa histórica escolar com objetivo de ser utilizado como roteiro analítico para 

reflexões sobre entorno da Escola Terezinha Paulino, considerando as 

problemáticas específicas desse lugar. Produzido para ser aplicado neste ou em 

outros anos letivos, podendo ser utilizado para inspirar demais professores a 

produzirem os seus próprios cadernos.  

No primeiro capítulo, apresentou-se uma discussão do suporte teórico-

metodológico que embasou esta pesquisa, o diálogo com alguns dos principais 

autores consultados que permitiram as reflexões acerca do estudo do urbano, da 
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memória e história, e do ensino da história, assim como uma descrição mais 

detalhada das escolhas para o produto desenvolvido.  

No segundo capítulo, fruto de pesquisa bibliográfica e documental, discutiram-

se alguns dos principais marcos para o crescimento urbano de Natal e se descreveu 

a formação histórica da oficialmente estabelecida Região Metropolitana de Natal, 

voltada para uma histórica das adjacências da Escola Terezinha Paulino, baseada 

no diálogo outras áreas do conhecimento além da História. O propósito deste 

capítulo foi estabelecer o suporte para o conteúdo conceitual, substantivo, 

trabalhado junto aos discentes, o qual diz respeito ao período politicamente 

conhecido como República no Brasil, com enfoque no desenvolvimento urbano. 

O terceiro capítulo, por sua vez, abarcou uma explicação das estratégias 

didáticas utilizadas junto aos alunos para construção do seu saber histórico escolar, 

com destaque para os resultados obtidos, intencionando detalhar os procedimentos 

tomados para a conclusão do trabalho. Além disso, também as escolhas feitas para 

o processo de elaboração do produto final, avaliação do caminho como um todo 

para a sua conclusão e sua disponibilização propriamente dita.  
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 1 ENSINO DE HISTÓRIA, CIDADE E MEMÓRIA 

 

1.1 Ressignificando o estudo da história através da cidade 

 

Para alguns historiadores explorar o urbano é um caminho acessível para os 

professores da escola básica, para eles, “a cidade nos exibe com intensidade o seu 

passado e o seu presente. Em qualquer ponto, ela pode nos surpreender com um 

sinal ou uma pequena porta de entrada para sua história”, concordam Viana, Rocha 

e Arrais (2012, p. 11).  Os estudos sobre as cidades são variados como o são os 

modelos de cidades em diferentes tempos e espaços. Nesta pesquisa, a cidade é 

compreendida como: 

 

Caracterizada pelos fluxos econômicos e humanos que, ignorando 
fronteiras estaduais e nacionais, a vinculam a um território mais 
amplo; pela força dos laços sociais existentes dentro dela, e, ainda, 
pelas representações que os moradores formulam sobre eles 
mesmos, concebendo-se como integrantes de uma entidade coletiva. 
(ARRAIS, 2011, p. 20-21).  

 

Os alunos da Escola Terezinha Paulino, localizada num espaço fronteiriço da 

Região Administrativa Norte de Natal, e desta sendo moradores, guardam na sua 

vivência com a escola e o seu entorno uma certa identidade comum, sendo viável 

embasar esta pesquisa como analisam os estudos sobre essas entidades coletivas, 

as cidades. Isso significa que debater a formação e o desenvolvimento desse espaço 

junto aos estudantes, pode contribuir para dar sentido à história escolar, posto que 

“a cidade em que vivemos oferece um arquivo a céu aberto, que documenta o seu 

passado e o seu presente” (ARRAIS, 2011, p. 27).  

Os estudos sobre as cidades remontam ao século XIX, com debates que se 

iniciaram procurando os fatores que desencadearam seu surgimento, e mais 

contemporaneamente se preocupam com suas funções, seus processos de 

urbanização, seus efeitos na vida dos indivíduos e suas mudanças espaciais 

provocadas pelos fatores econômicos e sociais; além da relação entre cidade e 

modernidade, tendo em vista as rápidas transformações tecnológicas da sociedade 

(RAMINELLI, 1997).  

A temática da história urbana é uma área multidisciplinar de conhecimento 

que cresce a partir da década de 1960, sendo que no Brasil, desde a década de 
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1970, os historiadores têm feito investigações sob esse prisma. Os objetos 

trabalhados dizem respeito principalmente: 

 

Às questões relacionadas às condições de vida da população pobre 
das grandes cidades, moradias, habitações e intervenções 
sanitaristas, de remodelação das cidades e em relação à 
disciplinarização do espaço urbano, principalmente no que diz 
respeito aos meios operários, além das questões ligadas aquilo que 
constitui o patrimônio cultural das cidades. (BRESCIANNI apud 
SILVA, W., 2011, p. 25) 

 

A cidade, nos diferentes aspectos da produção do conhecimento histórico 

específico e das formas de entendimento de suas tramas relacionais com outros 

espaços e tempos históricos, “torna-se um objeto privilegiado de pesquisa histórica, 

na qual se destaca o papel das experiências sociais como definidoras dos espaços 

de sociabilidade”, confirma Maria Toledo (2010, p. 754), o que permite articular 

historiografia local com história da localidade e selecionar eixos de estudos no 

ensino de História, com a possibilidade de interligação com diversas experiências no 

tempo.  

 

De acordo com Lefebvre, o modelo organicista de análise empregado 
por muitos historiadores e sociólogos não trouxe à tona as diferenças 
da realidade urbana. O continuísmo exacerbado destes estudiosos 
ocultou as descontinuidades históricas, espaciais e sociais da cidade, 
esquecendo-se que no decurso de sua história, novas formas, mas, 
estruturas e funções foram-lhe atribuídas. (SANTOS, 2003, p. 165). 

  

 As cidades, portanto, devem ser estudadas em suas semelhanças, 

diferenças, estruturações e reestruturações ao longo do tempo e cada uma 

analisada em suas configurações e conflitos ímpares.  Porque, como adverte 

Lefebvre (1991, p. 1), “todo o sistema tente a aprisionar a reflexão, a fechar 

horizontes”. Isso significa que se deve estudá-las atentamente quanto ao que lhe 

são específicos e o que lhes são gerais. O que pode ser revelado em suas 

materialidades. 

De acordo com Daniel Gevher (2016), frequentemente ouve-se que ensinar 

história nos dias de hoje não é tarefa fácil, que as pessoas consideram a 

contemporaneidade tempos de desprezo ao passado, nos quais se vive com a 

sensação de transformação constante, e em que as coisas e os lugares que falam 

sobre a história parecem não ter mais importância, um momento: 
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De fragmentação do coletivo, de fronteiras culturais que desabam ou 
surgem, onde há multiplicidades de identidades. [...] Nesse jogo que 
envolve a produção das identidades, o passado e o presente entram 
em conflito fazendo com que alguns elementos do passado sejam 
esquecidos, ou pelo menos deixados de lado, enquanto outros 
surgem e tornam-se representantes da identidade dos sujeitos, que 
passam a compartilhar ideias e valores culturais. (GEVHER, 2016, p. 
948). 

   

Se, como avalia o historiador citado, o espaço real e concreto parece ter cada 

vez menos importância social, na medida em que passamos a viver em espaços de 

virtualidade e de relações midiatizadas, faz-se urgente que os professores de 

história busquem instigar os alunos a refletirem sobre a preponderância histórica da 

produção material das pessoas no mundo.  

Mesmo sabendo da existência de trabalhos que enfocam as representações e 

os discursos de poder para a construção das cidades, visto que estas se configuram 

também como espaço de disputa entre diferentes grupos sociais. Natal, por exemplo, 

já foi estudada como “uma espacialidade operada a partir de determinadas 

construções intelectuais” (SILVA, W., 2011, p. 23). Há um nível material e um nível 

simbólico quanto à configuração de uma cidade. Nessa pesquisa, trata-se, portanto, 

de analisar o espaço material, concreto para a compreensão da construção histórica 

da realidade social. Aquilo que pode estar mais diretamente perceptível aos sentidos 

dos alunos do ensino fundamental.  

Assim, essa pesquisa histórico-escolar, tendo como centro da análise o lugar 

onde estão inseridos os alunos de uma escola específica, lugar no espaço físico, 

com pessoas de verdade, buscou esse caminho de encontro e compreensão sobre o 

valor histórico intrínseco à materialidade dos lugares à nossa volta, entretanto, sem 

ignorar os discursos sobre esses lugares. 

 

1.2 Por um trabalho significativo com a memória na escola  

 

Quando se pensa este momento de transformações rápidas, por outro lado, 

aparece a relação entre o valor da memória coletiva nos tempos atuais. A história se 

preocupa com a compreensão, a crítica e a análise daquilo que se quer lembrar e 

esquecer. Uma estratégia é trabalhar com a ideia de lugares de memória, ou ainda 
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de artefatos simbólicos da memória pública. Objetos e lugares como produção 

humana que muito sobre passado e o presente pode revelar. 

Afirmando que “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 

envolvidos e objetos que somente nós vimos”, Maurice Halbwachs (2003, p. 30) deu 

visibilidade às discussões sobre memória coletiva ou social. Para esse sociólogo, a 

memória coletiva é aquilo que é compartilhado pelos indivíduos mutuamente, 

quando as pessoas pertencem a um grupo específico, o que as permite possuir os 

mesmos referenciais simbólicos de leitura dos acontecimentos.  

Ao escrever sobre os lugares de memória, o historiador Pierre Nora (1993), 

também analisando as rápidas mudanças da contemporaneidade falava sobre uma 

aceleração da história, sobre transformações da sociedade que rompia com um 

passado de tradições, que se esquecia da memória coletiva. Para esse historiador, 

os lugares de memória (museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, 

aniversários, tratados, processos verbais, monumentos, santuários, associações), 

que só existiam, mas não simultaneamente, nos sentidos funcionais, materiais e 

principalmente, simbólicos, seriam “sacralizações passageiras numa sociedade que 

dessacraliza” (NORA, 1993, p. 12-13), lugares construídos ou transformados em 

repositórios de uma memória coletiva.  

Debate que deve ser observado nesse contexto de inserção de estudo da 

memória no ensino de história na escola é aquele feito por Michael Pollak (1992), 

quando este alerta que as pessoas escolhem também o que querem que seja 

lembrado delas, também forjam as representações de si. Portanto, construída 

individual ou coletivamente, está diretamente ligada à identidade do indivíduo, este 

que molda sua imagem “para acreditar na sua própria representação, mas também 

para ser percebida de maneira como quer ser percebida pelos outros” (POLLAK, 

1992, p. 5). 

Nas palavras de Viana (2012), aquilo que o autor chama de “artefatos 

simbólicos” são o produto da memória coletiva, ou melhor, representantes da 

memória pública fruto de constante negociação entre os vários grupos sociais 

encontrados nas cidades. Artefatos que só são simbólicos se fizerem sentido para 

as pessoas que com eles convivem ou conviveram, e que não têm valor em si 

mesmos. 
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Isso nos remete à questão do uso da cultura material como fonte de estudo 

para a história e também como conhecimento histórico em si. As fontes materiais 

para a história, com as mudanças teóricas e metodológicas da ciência da história a 

partir da escola dos Annales desde o início do século XX, passaram a ser muito 

mais valorizadas.  Segundo Roberto Silva e Camila Duarte (2017), esses estudos: 

 
Redimensionaram o uso e a valorização das fontes materiais, assim 
como também as introduziram no seio da discussão historiográfica e 
fixaram um melhor entendimento de que as sociedades 
contemporâneas, assim como as do passado, foram permeadas pela 
materialidade em sua dimensão cultural, na organização e distinção 
de suas esferas sociais e estruturas de poder. (THOMAS, 1999, apud 
SILVA, R.; DUARTE, 2017, p. 183-184). 

 

Materialidade inseparável da existência e do processo de entendimento 

histórico das sociedades do passado, bem como do seu funcionamento. Isso 

significa que a cultura material permite estudar as ações, os pensamentos e os 

comportamentos das sociedades, sendo cultura “a manifestação não tangível dos 

comportamentos sociais dos diversos grupos humanos, os quais envolvem as 

crenças, ritos, símbolos e outras manifestações da capacidade humana” (SILVA, R.; 

DUARTE, 2017, p. 185) para com o mundo tangível ou intangível. 

Os artefatos da memória pública, ou bens culturais, no espaço investigado, 

para que possam ser problematizados junto ao seu corpo discente, não precisam, 

todavia, terem sido consagrados pelos poderes públicos instituídos, reconhecidos 

pela sociedade e protegidos por legislações. Eles podem ser identificados 

simplesmente como aqueles que “fazem parte do nosso dia-a-dia, da nossa 

realidade social, revelando os múltiplos aspectos que a cultura viva de uma 

comunidade pode apresentar” (MACÊDO, 2017, p. 99).  

Não necessariamente é preciso haver bens de cultura material tombados para 

o estudo da materialidade da cidade. Sendo que a principal contribuição do ensino 

da história partindo de bens de cultura material, consagrados ou não, é estabelecer 

relações entre o local, o regional, o nacional e o global. Estudar o lugar de moradia 

dos alunos, do ponto de vista da história pode, desta feita, significar buscar: 

 

Os laços das pessoas com o lugar […]. Mudanças e permanências 
ocorridas em um pequeno espaço de uma cidade demonstra que 
existe um enorme leque de possibilidades para a realização de 
trabalhos históricos encontrados na construção identitária do sujeito. 
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Todavia, se perguntarmos a um jovem morador do bairro sobre sua 
relação com aquele espaço, dificilmente ele fará alguma correlação 
entre sua existência e a daqueles que viveram no bairro duas ou três 
décadas atrás, ou seja, seus pais e avós. (ROCHA, 2012, p.275-281). 

 

Há uma naturalização do espaço/tempo presente pelos moradores no bairro, 

de acordo ainda com a reflexão de Rocha (2012), como se nos espaços atuais 

nunca houvessem tido transformações ou rupturas, como se a vida fosse um 

“presente contínuo”. Portanto, a memória fundada sobre essa relação com o espaço 

está em processo de desaparecimento, essa constatação das pessoas vivendo de 

maneira “naturalizada”, perdendo sua memória relacionada às transformações do 

lugar, relacionada às teorias de uma contemporaneidade desligada de sua memória, 

de sua história.  

Ideia que condiz com os estudos que valorizam o papel dos professores de 

história como profissionais responsáveis por uma mudança de postura dos jovens no 

sentido de valorizar o passado. Os professores se tornam cada vez mais 

importantes, pois “a destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais 

que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos 

fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX” (HOBSBAWM 

1995, p.13). 

O conceito de história local aqui utilizado está em consonância com o que 

pensa Toledo (2010), ao criticar as abordagens da história local que valorizam 

apenas os movimentos populacionais ou o cotidiano dos grupos sociais por 

profissionais da história e da educação no Brasil. De acordo com essa historiadora, 

a história local é:  

 
Uma modalidade de estudos históricos que, ao operar em diferentes 
escalas de análises, contribui para a construção de processos 
interpretativos sobre as diferentes formas de como os atores sociais 
se constituem historicamente. (TOLEDO, 2010, p. 751). 

 

Ou seja, a história local interessa-se pela vida individual e em sociedade dos 

sujeitos e grupos construídos e representados pelos poder político e econômico sob 

a estrutura de bairros e cidades, mas revela a história em si, pois “história é história 

local” (TOLEDO, 2010, p.746). Portanto, se as experiências sociais definem os 

espaços urbanos de sociabilidade, lugares são fontes, mas também são o próprio 

conhecimento histórico. Isso significa que os lugares existem como resposta da 
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vivência das pessoas e por isso, podem ajudar os alunos e as alunas a 

compreenderem a história como uma produção próxima e ao mesmo tempo distante 

da sua realidade social, mas vendo-se inseridos nessa mesma construção. 

Também para Reznik (2010, p. 92): 

 

Toda vivência é “localizada”. Trabalhar com a constituição de 
memórias e com a análise de histórias locais não implica uma 
simplificação do número de variantes e aspectos da trama social. O 
local, alçado em categoria central de análise, pode vir a constituir 
uma nova densidade no quadro das interdependências entre agentes 
e fatores constitutivos de determinadas experiências históricas. 

 

O que significa dizer que ao estudar as características locais, percebe-se a 

interdependência e a influência de fatores dos diversos âmbitos da sociedade entre 

si. Comunidade regionais, nacionais e globais imbricam-se em suas diferenças e 

semelhanças, transformações e permanências. 

Essa discussão também exige um posicionamento teórico acerca da questão 

dos estudos quanto ao direito à memória, os quais podem ser entendidos como 

aqueles que buscam dar voz aos grupos excluídos da história oficial, tais como 

indígenas, negros, mulheres, trabalhadores.  

Entre a memória oficial e a produzida nas academias, aquela sem 

credibilidade e esta última elitista, no Brasil, busca-se as memórias para dar voz aos 

grupos historicamente excluídos, afirma Oliveira (2003, p. 166-168). Entretanto, é 

necessário um trabalho com a memória que tenha em mente que esta não substitui 

os estudos históricos. A historiadora analisa que a memória no Brasil tem sido usada 

pelos professores do ensino básico como uma segunda versão da história, ou até 

como sua substituta, debatendo que essa prática cristaliza visões do senso comum 

e concluindo que os professores precisam confrontar essas falas com a produção da 

pesquisa histórica. 

Francisco Ramos (2009), ao criticar historiadores que escrevem em defesa do 

direito à memória, acredita que não se deve confundir falar sobre um tema com 

defender esse tema, pois apesar de ser inerente ao trabalho do historiador o lidar 

com “a dinâmica das lutas sociais”, quando se defende a memória de um grupo 

social seja qual for, se escreve memória e não história. E isso pode inclusive criar 

mais ressentimentos históricos. Assim, de acordo com esse pensamento,  
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a produção de memórias e identidades múltiplas não é tarefa do 
ensino de história. O que o saber histórico almeja é perceber a 
historicidade das produções, localizando-as em conflitos de sujeitos 
socialmente constituídos. (RAMOS, 2009, p. 11).  

 

Refletir, portanto, sobre como abordar os lugares da experiência dos alunos e 

alunas, enquanto espaço de memória, de maneira a construir um ensino de história 

a partir de uma abordagem historiográfica propriamente dita sem sofrer a acusação 

de estar “causando mais ressentimentos”, como alerta Ramos (2009), acontece 

quando esses lugares são tratados como documentos, como fontes, os quais devem 

ser articulados aos problemas, teorias e métodos. 

Todavia, quando se tem a convicção das especificidades da função de ser 

professor de história no Brasil, não se pode se esquivar da constante busca por 

ensinar com e por valores, como defende Freitas (2016). Os valores, históricos que 

são, são inerentes ao trabalho do professor, posto que além de ser impossível não 

se posicionar através do que se acredita quando se ensina qualquer conteúdo, ainda 

são indicados na legislação como direitos e princípios a serem buscados para quem 

estuda na educação básica. Esses não precisam ser ensinados de maneira literal, 

como num “catecismo”, mas são também objetivo da escola. Ademais, enquanto 

professores, ainda conforme o autor: 

 
Somos a materialização do Estado democrático de direito. Assim, na 
educação pública (regrada pelo Estado), somos submetidos a 
algumas normas das quais podemos até discordar, mas não temos 
força moral e autoridade jurídica para desobedecer. Estados que 
regem interesses entre grupos sociais de forma democrática 
conservam o seu conjunto de valores, normatizando o seu emprego 
e indicando os responsáveis por seu cultivo. É para esse rol de 
valores que devemos dirigir nossa atenção. (FREITAS, 2016). 

 

Um aspecto que se estimulou nesse trabalho dissertativo pensando nisso, é o 

direito que os alunos têm de perceberem-se enquanto sujeitos ativos na sua 

sociedade e por se entender que ao estimulá-los a pensarem sobre si e sobre o 

mundo que os cerca no local, ou no geral, eles invariavelmente devem ponderar 

sobre suas identidades nessa sociedade excludente em que vivem e na e sobre a 

qual estudam. Reafirmando que a região onde vivem é alvo de muitos preconceitos 

e estereótipos, muitas vezes reproduzidos por eles próprios. Esses alunos precisam 

ver o seu lugar no mundo de uma forma positivada, sem minimizar os problemas 

que vivem, obviamente, e para isso, é necessário reivindicar mudanças 
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infraestruturais e na oferta de serviços, por exemplo, como já avaliado por eles 

mesmos. 

Impossível não fazer referência a Paulo Freire (1996) neste ponto, quando 

este afirmava que há uma “pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço”, 

pois: 

 
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns 
com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a 
experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e 
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. 
Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 
objeto. (FREIRE, 1996, p. 46). 

 

A história revela, sobretudo, relações de poder, e as disputas pelo direito à 

memória exemplificam bem isso. Empoderamento, palavra da vez, cabe bem nessa 

procura por estimular os educandos a perceberem-se como também detentores de 

poder para mudar as coisas. Por muito tempo as vozes de pessoas trabalhadoras, 

“do povo”, foram silenciadas e muitos dos alunos das escolas públicas compartilham 

desse silenciamento, mas, podem e devem se utilizar dessa informação para se 

pronunciarem.  

 
A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, 
procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos 
trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e 
não para a servidão dos homens. (LE GOFF, 1996, p. 476-477). 

 

O trabalho clássico de Le Goff gravou essas palavras que esclarecem os 

porquês desse silenciamento, ou melhor dizendo, dos porquês da seleção da 

memória. “A memória coletiva é não somente uma conquista, é também um 

instrumento e um objeto de poder”, continuaria o estudioso. Os professores de 

história precisam articular os alunos em busca dessa “democratização da memória 

social”. 

Neste trabalho, mesmo que não seja o objetivo principal em si, faz-se 

necessário, portanto, de maneira subjacente, possibilitar as condições para que os 

alunos discutam as questões identitárias relacionadas ao lugar em que eles vivem, 

diminuindo estereótipos, preconceitos e estigmas. Afinal de contas, ao pensar na 

aquisição de valores como adquirir competências, conteúdos atitudinais quaisquer 
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que sejam, esses estão num processo longo de ensino-aprendizagem e estão lado a 

lado dos conteúdos conceituais e procedimentais para um significativo ensino e um 

também significativo aprendizado da história na escola básica. 

 

1.3 Pesquisa na escola: buscando diferentes fontes 

 

O ensino de história deve aproveitar o saber histórico disponível nos vários 

âmbitos da sociedade (cotidiano, escola e ciência acadêmica) que se incorporam 

nos alunos e construir um saber escolar que persiga a construção de sua 

consciência histórica: 

 
O aprendizado se realiza ao longo de uma dupla experiência: uma é 
a do contato com o legado da ação humana, acumulada no tempo, e 
que chamamos comumente de ‘história’, não raro com inicial 
maiúscula. Esse contato se dá de forma espontânea, no convívio 
social do quotidiano, nos múltiplos âmbitos da experiência concreta 
vivida. [...] A outra experiência é a escolar. (MARTINS, 2011, p. 9). 

 

Ou seja, o aprendizado se dá com o que consumimos pela vida afora e com 

as pessoas com as quais nos relacionamos e estas, conosco, também aprendem, “a 

partir de nossas ações concretas, produz-se no mundo vivido realidade 

transformada”, continua o autor.  

Nessa perspectiva, os professores de história precisam estar atentos ao 

cotidiano de seus alunos não apenas para incentivá-los a prestarem atenção aos 

problemas sociais, mas também a observarem como eles se relacionam com a 

história mesmo fora do ambiente escolar. No contato com o outro se estabelecem 

memórias, tradições, valores, crenças.  

 
No que concerne à Educação Histórica formal, ela [a consciência 
histórica] será um meio imprescindível para as crianças e jovens 
exprimirem as suas compreensões do passado histórico e 
consciencializarem progressivamente a sua orientação temporal de 
forma historicamente fundamentada. (MARTINS, 2011, p. 12). 
 

É importante que os jovens estudantes aprendam mais do que os chamados 

conteúdos substantivos, mas também as ideias de segunda ordem (explicação, 

objetividade, evidência, narrativa), pois estes são subjacentes àqueles; ou seja; os 

conceitos em torno da natureza da história estão implícitos nos conteúdos 

substantivos.  
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Mesquita (2013) discute que esse tipo de abordagem tem como princípios 

enfocados, quanto ao papel do professor: ser um orientador e organizador de 

situações didáticas motivadoras; buscar reconstruir significados existentes ou 

construir novos; valorizar as aspirações e realização pessoal dos alunos, levando 

em conta o seu contexto sociocultural; buscar os conhecimentos prévios dos alunos.  

Quanto ao educando, por sua vez, este deve: alcançar um objetivo, resolver 

um problema ou tomar decisões, levando a uma consolidação da assimilação de 

conteúdos e ao desenvolvimento das competências; reorganizar os significados pré-

existentes, aqueles que foram adquirindo de maneira informal no contato com a 

realidade que os rodeia ao longo da vida; ser ativo na construção do seu 

conhecimento histórico com base na sua própria pesquisa para aprender a pensar 

historicamente (pesquisar a informação, avaliar a sua fiabilidade e desenvolver 

interpretações); e aprender que a explicação histórica é naturalmente provisória. 

(MESQUITA, 2013). 

A proposta foi então por em prática uma metodologia de ensinar história como 

se faz história. Postura defendida por Oliveira (2010) a qual significa trabalhar com a 

ideia de que tanto na pesquisa acadêmica quanto no ensino escolar há produção do 

conhecimento histórico. Problemáticas, tempo como categoria principal, investigação 

por meio de fontes e instrumentos teóricos e metodológicos são o caminho a ser 

percorrido. Levando-se em consideração que na escola há particularidades, há um 

“código disciplinar construído pela tradição escolar”, fazendo com que tal 

procedimento seja realizado “em conjunto com os alunos e com fins específicos para 

a compreensão desse processo de produção do conhecimento”, revela a autora. 

Utilizar a pesquisa como método de ensino, na imbricação norteadora do 

trabalho do professor e do incentivo aos alunos e às alunas a investigarem suas 

questões históricas concorda com: 

 
A ênfase da atenção do professor no processo de aquisição e 
desenvolvimento de competências e habilidades […]; [com a] 
compreensão de currículo como um caminho construído 
cotidianamente […]; [com a] organização dos conteúdos escolares, 
para além de uma perspectiva disciplinar, em conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais […]; [com a] percepção de temáticas 
como instrumentos para a formação e não como objetivos finais do 
trabalho pedagógico […]; [com o rompimento da] dicotomia entre 
ensino e pesquisa e da definição de lugares exclusivos para a 
produção e a reprodução do conhecimento […]; [e com] a 
compreensão de que a construção de conhecimentos se dá no 
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estabelecimento de múltiplas relações com a realidade, na busca e 
contraposição de fontes, as mais diversificadas, na produção de 
sínteses e registros para expressar o que se compreendeu e os 
questionamentos em torno dos conhecimentos trabalhados, se 
diferenciando da simples apropriação de informações já 
sistematizadas e organizadas. (RICCI, 2007). 

 

Significa, então, inserir os alunos no universo da formulação de perguntas; do 

rastreio das fontes; do uso de fontes diversificadas – com atenção especial para a 

pesquisa de campo/estudo do meio e fontes orais – da socialização das informações 

pesquisadas; dos registros, sistematizações das informações pesquisadas e da 

construção da memória histórica, de narrativa, de interpretação ou de análise. Isso 

os fará tomar consciência do processo vivenciado, aprendendo a valorizar esse 

processo. 

O desafio procedimental da pesquisa como eixo organizador do currículo tem 

a ver com estimular os discentes a elaborarem investigações inspiradas no trabalho 

do historiador, que tenham a possibilidade de respostas, sabendo que eles não são 

autores de conhecimento científico, mas produtores de um saber histórico escolar de 

nível de ensino fundamental dos anos finais. Investigações mediadas pelos objetivos 

da pesquisa, pelos conceitos desenvolvidos, e pelas competências e habilidades.  

 O público-alvo escolhido para aplicação da proposta, turmas de Nono Ano, e 

o período da história abordado aquele que compreende o início do século XX até os 

dias atuais, cuja periodização tradicional comporta o que chamamos de Brasil 

República, com ênfase na discussão dos conteúdos sobre o crescimento urbano. 

Posto que temporalmente, é nesse período da história do Brasil que se dá a 

formação e desenvolvimento propriamente dito do espaço selecionado. 

Os procedimentos empíricos foram organizados como uma sequência didática 

aplicada durante os três primeiros bimestres do ano letivo escolar de 2018, 

entendendo sequência didática como uma “ordenação articulada de atividades que 

pode abranger as dimensões educativas conceituais, procedimentais e atitudinais” 

(ZABALA, 1999 apud SANCHES et al, 2002). 

Optou-se ainda pela organização da turma com os alunos divididos ora em 

duplas, ora em grupos de mais de dois alunos, ora individualmente, por 

defendermos que trabalhos em grupo favorecem a interação social e a 

aprendizagem construtiva a partir da resolução de problemas ou desafios. Com isso, 

os alunos “refletem, discutem, interpretam através da interação uns com os outros” 
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(RIESS, 2010) e em momentos intercalados conseguem concentra-se, quando em 

trabalho individual, em seus próprios pensamentos.  

O contato direto dos alunos com as fontes os direcionou às principais 

discussões e aos principais conceitos acerca da história na cidade em que vivem, 

servindo de base para debates iniciais de contextualização sem a necessidade de 

aulas estritamente expositivas para isso. Ademais, permitiu que se 

compreendessem aspectos básicos da pesquisa histórica pelo uso de documentos, 

através  

 
de leitura e análise de seus contextos, identificação dos autores e de 
suas intencionalidades, distinção dos sujeitos históricos envolvidos, 
localização de valores neles impregnados, confrontação com outros 
materiais, épocas e conceitos. (TERRA, 2017) 

 

Há uma grande quantidade de documentos históricos disponíveis fisicamente 

e/ou no ciberespaço, entretanto, apesar de uma aparente facilidade para o contato 

com eles, é necessária uma organização por parte do professor para que esses 

documentos sejam considerados recurso didático, aponta a mesma autora. Portanto, 

esse primeiro passo da sequência didática cumpriu este requisito.  

Em seguida, munidos de uma construção teórica possibilitada pela primeira 

etapa, duplas de alunos foram orientadas a fazerem uma investigação permeada 

pela análise de fontes orais, utilizando-se do método da História Oral Temática 

Híbrida, entrevistas semiabertas, seguidas da transcrição dos testemunhos, análises 

destes e, obrigatoriamente, da autorização de sua divulgação na escola e nessa 

dissertação, com familiares e vizinhos a respeito de suas lembranças sobre a 

formação do espaço da pesquisa e buscando os seus lugares de memória nesse 

processo.  

O uso da História Oral nesta pesquisa está relacionado a uma estratégia para 

trabalhar com a memória, contudo, não se tratava de confundir uma com a outra. 

Não se desejou aqui um teste mnemônico dos familiares dos alunos, muito menos 

trazer à tona o que seria a verdade dos fatos. Tratava-se de colocar os alunos em 

contato com diferentes tipos de fontes, para que eles e elas descobrissem a gama 

de possibilidades para o estudo do historiador e da historiadora. Foi possível a 

percepção dos pensamentos, sentimentos e impressões dos entrevistados, 

deixando-os no caminho de uma abordagem que ressalta a memória, ou seja, 
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“lembrança e o processo de esquecimento como algo que depende da relação entre 

o acontecimento, o individuo e o meio” (BOSI apud MEIHY, 1994). 

Analisando documentos escritos e visuais, fazendo entrevistas de maneira 

mais controlada possível para o nível dos estudantes e vivenciando o contato direto 

com o objeto de pesquisa, os alunos aprenderiam muito mais de história e de como 

a história está ligada ao seu presente do que apenas lendo as páginas do seu livro 

didático seguido de exposição oral de conteúdos substantivos. 

Esperava-se que ao final das estratégias, os alunos pudessem construir suas 

narrativas/críticas/explicações do passado baseadas: na percepção dos problemas 

atuais do seu cotidiano; buscando em outros tempos e espaços relações de 

semelhança e diferença com o seu local; entendendo que sua realidade local é fruto 

de permanências, mas também de muitas transformações e rupturas. E que, 

portanto, os problemas do seu cotidiano não são estáticos, podem acabar, talvez, 

quem sabe, por suas próprias ações.  

 

1.4 O produto: Caderno de Campo de Pesquisa histórica 

 

Ao serem introduzidas no Brasil, as aulas de campo ou aulas de estudo do 

meio tinham a ideia de “proporcionar aos estudantes o contato mais direto com a 

realidade estudada”. Foram práticas pedagógicas mobilizadas pelas anarquistas 

escolas de imigrantes europeus do início do século XX, em São Paulo mais 

especificamente. Essas pretendiam “um ensino racional, fundamentado em 

observações de campo, em discussões e na formação do espírito crítico sobre o 

meio circundante”, mas que foram sufocadas após seu fechamento por iniciativa 

governamental, devido questões políticas, contextualizam Lopes e Pontuschka 

(2009, p. 176-179). 

Esses estudos retornaram a ter destaque nas escolas brasileiras novamente a 

partir dos anos 1960, com a Escola Nova, sendo, entretanto, proibidos com o Ato 

Institucional n. 5 (AI-5), acontecendo apenas clandestinamente e retornando em fins 

dos anos 1970, quando do fim do Regime Militar. Nos anos 1980 e 1990 foram 

novamente enaltecidos com “a função de elo integrador de práticas interdisciplinares 

no âmbito da escola básica com resultados muito positivos”, ainda de acordo com 

Lopes e Pontuschka (2009, p. 176-179). 



 

38 

 

As aulas de campo ou estudo do meio hoje são cada vez mais empreendidas 

no ensino fundamental por professores das diversas áreas do conhecimento e essa 

estratégia é assegurada por estudiosos que as percebem como momentos únicos de 

uso da interdisciplinaridade, de fortalecimento da comunidade escolar e de 

posicionamento do professor pesquisador.  

 

O estudo do meio, como método que pressupõe o diálogo, a 
formação de um trabalho coletivo e o professor como pesquisador de 
sua prática, de seu espaço, de sua história, da vida de sua gente, de 
seus alunos, tem como meta criar o próprio currículo da escola, 
estabelecendo vínculos com a vida de seu aluno e com a sua própria, 
como cidadão e como profissional. (PONTUSCHKA et al, 2007, 
p.175-176 apud LOPES; PONTUSCHKA, 2009, p. 179) 

 

Entretanto, é preciso atentar para a compreensão de que nem toda saída de 

sala de aula pode ser considerada um estudo nesses moldes. Menos ainda as 

práticas de campo devem ser vistas como uma ocasião de lazer, ou de sair da sala 

de aula para se obter momentos menos “maçantes”, mas pelo contrário,  elas devem 

fazer parte do processo educativo, que não tem significado se pensado 

isoladamente. É necessário ter método que garanta um resultado positivo quanto ao 

debate que se quer suscitar perante os alunos quanto às condições sociais 

historicamente estabelecidas no entorno de sua escola, uma escola “enraizada no 

lugar”  (SANTOS, 2004, apud LOPES e PONTUSCHKA, 2009, p.178). 

Os mesmos autores (2009, p. 179-189) ainda defendem que se deve adotar 

etapas (flexíveis) a serem seguidas para um bom estudo do meio, tais quais: a) 

comprometimento do docente quanto à autonomia pelo currículo que quer 

desenvolver para além da extrema compartimentação das disciplinas escolares; b) a 

opção pelos espaços estudados não pode ser pautada por preconceitos quanto a 

privilégios ou não dos lugares a serem visitados, os quais devem ainda garantir a 

segurança dos alunos; c) deve haver uma definição clara de objetivos gerais e 

específicos quanto ao estudo; d) elaboração de um caderno de campo; e) trabalho 

de observação de objetos, estruturas e realização de entrevistas com pessoas 

frequentadoras dos espaços visitados; f) sistematização dos dados coletados; e g) 

avaliação e divulgação dos resultados. 

De acordo com o Regimento deste Mestrado, o produto final do trabalho dos 

mestrandos “pode assumir diferentes formatos como: texto dissertativo, 



 

39 

 

documentário, exposição; material didático; projeto de intervenção em escola, 

museu ou espaço similar” (UFRN, 2017, p. 23). O supracitado produto nesta 

pesquisa é uma produção de material didático elaborado pela docente, como já 

mencionado, desenvolvido a partir dos resultados dessa dissertação, que deve servir 

como um roteiro analítico, para os estudos nas adjacências da Escola Terezinha 

Paulino.  

A proposta para o produto desta pesquisa explorou as características 

específicas do entorno da Escola Terezinha Paulino, pensadas a partir das questões 

da urbe, dos problemas da cidade que podem ser debatidos, tanto como ponto de 

partida da pesquisa, quanto como ponto de chegada, de conclusões. Dito de outra 

maneira, uma problematização mais geral está relacionada ao que os alunos 

aprendem de história ao criticarem seus espaços contemporâneos de vivência e ao 

mesmo tempo o que o estudo da história pode contribuir para atitudes de cidadania 

junto aos dilemas da realidade social dos alunos.  

O material didático desta pesquisa ao ter a possibilidade de ser virtual ou 

manual pretendeu alcançar as diferentes realidades socioeconômicas dos jovens 

aprendizes. 

 

Ao registrar, na linha dos relatos de viagem, o particular contexto em 
que os dados foram colhidos, permite captar uma informação que os 
documentos, as entrevistas, os dados censitários, a descrição de 
rituais, - obtidos por meio do gravador, da máquina fotográfica, da 
filmadora, das transcrições - não transmitem. (MAGNANI, 1997). 

  

Com este produto, devolve-se à sociedade grande parte do conhecimento 

adquirido nesta pesquisa que reúne saberes da Academia e saberes do que se 

apelida de o chão da escola – daquela vivência que só tem quem nele pisa. A 

preocupação com a vida prática dos estudantes, defendendo sempre a ideia de que, 

como diz o lema estampado na camisa da escola alvo desta pesquisa, é preciso 

educar para a vida.  

Cada plano de aula, cada sequência didática, cada narrativa ou explicação 

desenvolvida em conjunto com o alunado é uma produção histórica, é uma pesquisa 

que deve ser compartilhada com a sociedade, pois assim, será aos poucos 

construída uma rede de saberes com capacidade de real transformação do ensino e 

da aprendizagem da história escolar e do cidadão preocupado com as injustiças 

sociais. 
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 Nesse ínterim, mais do que uma tentativa de diversificar as estratégias de 

ensino de história, buscou-se, a partir da observação da realidade, da percepção 

sobre a sua formação e da análise da sua materialidade, denunciar a exclusão que 

pode ser percebida quanto aos arredores da Escola Terezinha Paulino.  

Essa denúncia vai ao encontro da crítica que Paulo Freire (1983, p. 63 - 87) 

fazia ao reclamar da “educação bancária” e que ainda hoje parece persistir e cujos 

estudantes, especialmente das áreas periféricas, marginalizadas, precisam, 

conforme defendia o autor, entender-se e assumir-se como sujeitos de dentro da 

sociedade, pertencentes a ela, e não seres de fora – mas, não de uma maneira 

apenas a acomodarem-se na manutenção das desigualdades. 
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2 UMA HISTÓRIA DO ESPAÇO URBANO NA ZONA NORTE 

 

Natal faz parte de uma Região Metropolitana (RM), a Região Metropolitana de 

Natal (RMNatal) (Figura 1) desde a instituição da Lei Complementar Número 

152/1997 e atualmente os municípios que compõem esta RM são quatorze: Ceará-

Mirim, Extremoz, Ielmo Marinho, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Natal, 

Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu, Vera 

Cruz, Arês e Goianinha. (IBGE, 2017). 

 

Figura 1 – Mapa da Região Metropolitana de Natal 

 
Fonte: FNEM, 2018. 

 

O Estatuto da Metrópole, nome dado à Lei Número 13.089/2015, define, em 

seu Artigo Segundo, aglomeração urbana, metrópole e região metropolitana 

conforme registrado a seguir:  

 

I – aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo 
agrupamento de 2 (dois) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada 
por complementaridade funcional e integração das dinâmicas 
geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas; [...] 
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V – metrópole: espaço urbano com continuidade territorial que, em 
razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem 
influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a 
área de influência de uma capital regional [...]; 
VII – região metropolitana: aglomeração urbana que configure uma 
metrópole. (BRASIL, 2015). 

 

A partir da Constituição de 1988, a responsabilidade de instituir as regiões 

metropolitanas passou a ser dos estados. É nesse contexto que Natal começa a 

fazer parte de uma RM na década de 1990, instituída pelo governo estadual. Mas, 

nem todas RM’s são exatamente aceitas perante todos estudiosos enquanto 

metrópole, conforme Maria do Livramento Clementino e Zoraide Souza Pessoa 

(2009, p. 78-79) revelam, afirmando que “grande parte dessas áreas metropolitanas 

não tem um perfil bem definido, nem caracterização própria, muito menos identidade 

metropolitana”. Sendo a a RMNatal incluída nessa condição, apresentando 

significativa transformação espacial e funcional nos anos mais recentes.  

A confusão se deve em parte a como historicamente os poderes políticos no 

Brasil vêm legislando sobre o “desafio metropolitano” de promover uma oferta 

qualificada de serviços públicos urbanos de interesse comum, a partir dos anos 

1960, o já mencionado Estatuto das Metrópoles chegou “quando muitos estados já 

haviam criado suas metrópoles e aglomerados urbanos, segundo heterogêneos 

critérios próprios”, como explica Francisconi (2016). E se nas décadas de 1960 e 

1970, com o objetivo de industrialização e desenvolvimento econômico, o papel 

condutor da gestão para essas regiões metropolitanas era do Poder Executivo, a 

partir dos anos 1990, quando da Constituição Cidadã, os serviços de interesse 

comum passaram aos municípios e a gestão metropolitana foi chamada de “entulho 

do regime autoritário”. (FRANCISCONI, 2016). 

Desta feita, mesmo que Natal tenha destaque quanto às influências 

econômicas junto aos outros municípios, uma “forte liderança” (CLEMENTINO; 

SILVA; PEREIRA, 2009, p. 24), é complicado considerá-la metrópole. Podendo ser 

definida como estando em processo de metropolização. Segundo conclusão de 

Clementino e Pessoa (2009, p. 78-79), ainda: A RMNatal representa um 

“aglomerado urbano não propriamente metropolitano com sinais visíveis de um 

processo de metropolização, uma metrópole em formação”.  

Em estudo mais recente, a configuração da RMNatal, funcionalmente falando, 

passou a ser conceituada enquanto “área urbana metropolizada” (CLEMENTINO; 
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FERREIRA; PESSOA; ANDRADE, 2015, p. 420 - 421), não se adequando ainda 

enquanto metrópole. Isso teria sido configurado devido relativas dinâmicas 

socioespaciais como a tendência à articulação e à consolidação espacial da 

RMNatal por meio de infraestrutura básica, como a rodoviária.  

Se comparada à complexidade de interação entre os espaços que 

compunham as regiões metropolitanas instituídas na década de 1970, como São 

Paulo e Rio de Janeiro, a RMNatal tem suas especificidades. Esta apresenta 

concentração populacional significativa, tal qual às cidades citadas, mas sua área de 

influência econômica é bem menor e restrita, mesmo enfrentando problemas 

comuns às regiões metropolitanas do Sudeste do país, como as desigualdades 

sociais, mais notadamente, confirma Pessoa (2009, p. 309). No início dos anos 

2000, a mancha urbana da RMNatal estava configurada como na Figura 2. 

 

Figura 2 –  Mapa da mancha urbana da RMNatal no início dos anos 2000 

 
Fonte: CLEMENTINO; ARAÚJO, 2007 apud CLEMENTINO; FERREIRA, 2015, p. 29. 
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De qualquer maneira, para além da nomenclatura de aglomerado urbano ou 

are urbana metropolizada e por não haver uma continuidade territorial totalmente 

conurbada – “formada por uma cidade e seus satélites, e às vezes por várias 

cidades que se uniram ao crescer” (LEFEBVRE, 1991, p. 8), ou ainda uma 

interrelação, esta que só pode ser sentida, segundo Clementino (2015) entre Natal e 

Parnamirim, estando SGA quase lá, tanto com relação à Natal quanto com relação à 

Macaíba.  

Nos limites do Bairro Nossa Senhora da Apresentação (Figura 3) é visível a 

interação entre parte dos moradores de Natal e São Gonçalo do Amarante nas 

regiões fronteiriças Oeste e Sul da Zona Norte onde está localizada a Escola 

Terezinha Paulino. A seguir, é possível ter uma ideia de uma configuração 

geográfica geral desse espaço ao redor da escola, analisando os limites oficiais do 

bairro e, mesmo que haja alunos morando em lugares mais distantes, como 

Maçaranduba, a região aproximada de moradia da maioria dos estudantes da escola 

(Figura 4). 

 
Figura 3 – Mapa dos limites oficiais do Bairro Nossa Senhora da Apresentação 

 
Fonte: Natal (2012) 
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Figura 4 – Mapa dos limites oficiais do bairro Nossa Senhora da Apresentação e região aproximada 
de moradia dos estudantes 

 
Fonte: Adaptado pela autora, com base em entrevista diagnóstica com os alunos e através da 
plataforma digital Google Earth. 

 

A Lei Ordinária Número 3.878/89 institucionalizou a divisão da Cidade do 

Natal em quatro Regiões Administrativas organizados por bairros (Figura 5). A 

Região Administrativa (RA), denominada Zona Norte teve o seu desenvolvimento 

maior a partir do início do século XX e mais acelerado quando das últimas três 

décadas desse mesmo século.  

 
Figura 5 – Mapa das Regiões Administrativas e Bairros de Natal 

 
Fonte: Editado pela autora, a partir de SEMURB (2016). 
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Com aproximadamente 354.901 habitantes, a Região Administrativa Norte de 

Natal, Zona Norte conhecidamente, tem atualmente, em termos absolutos, a maior 

quantidade de moradores com relação às outras RA’s da cidade se comparadas 

isoladamente. Já o bairro onde está a Escola Terezinha Paulino, o bairro Nossa 

Senhora da Apresentação, com uma estimativa de quase 100.955 habitantes, possui 

o maior número de população residente, tanto em relação aos outros bairros da 

própria Zona Norte, quanto em relação aos demais bairros da cidade, analisados 

também separadamente. (MEDEIROS F., 2016). Natal, por sua vez, possui cerca de 

804 mil habitantes (IBGE, 2018). Na Tabela 1 é possível observar os números 

relativos às RA’s dessa cidade. 

 

Tabela 1 – População residente por Região Administrativa em Natal 

 

     
Fonte: Editado pela autora, a partir de Medeiros F. (2016). 
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Como recebe estudantes filhos e filhas dos trabalhadores do Bairro Nossa 

Senhora da Apresentação e de São Gonçalo do Amarante, a Escola Terezinha 

Paulino é uma das maiores escolas municipais de Natal em termos de quantitativo 

de alunos. Entretanto, essa aglutinação de estudantes de outros municípios em uma 

escola distante, quilômetros do seu lugar de moradia, é algo que revela muitas das 

críticas à ocupação das regiões limítrofes entre os municípios de Natal e São 

Gonçalo do Amarante, como será visto mais adiante. 

 

2.1 Motivações socioeconômicas para o crescimento urbano “do outro lado da 

ponte” 

 

As expressões “do outro lado da ponte” ou “do outro lado do rio” 

frequentemente são utilizadas para fazer referência à Região Administrativa Norte 

de Natal, expressões justificadas pelo desenvolvimento urbano tardio da região, se 

considerando que este aconteceu mais acentuadamente apenas nas últimas 

décadas do século passado. Todavia, são expressões razoavelmente incoerentes, 

quando se percebe que desde a colonização do território potiguar, houve ocupação 

em alguns lugares que hoje são bairros dessa região, como onde hoje se encontram 

os bairros da Redinha e de Igapó. 

Na análise de Jocélia Carvalho de Araújo (2004, p. 25): 

 
A condição de “outro lado”, não é uma realidade peculiar à Zona 

Norte, mas àqueles que vivem nas periferias das grandes cidades 
brasileiras, por não terem acesso às áreas de melhor localização 
residencial, face ao valor do solo urbano, que é alto nas áreas que 
apresentam um conjunto de benfeitorias urbanas e mais baixos 
quando essas são escassas. [...] Kowarick (2000, p. 93), nos afirma 
que [...] Trata-se de uma identidade social fortemente marcada pelo 
ressentimento de que advém de um traço inferiorizador de status 

decorrente de uma residência ‘mal localizada’. (Grifos da autora) 

 

Visto que a Zona Norte cresceu inserida num contexto de urbanização voltada 

para os grupos menos privilegiados economicamente da sociedade, pode-se 

concluir, como faz a autora, que falar em “outro lado da ponte” é mais do que uma 

referência territorial. Para além da localização material desse espaço, há também 

uma construção simbólica.  

A Zona Norte historicamente foi vista como lugar desprivilegiado num discurso 

homogeneizado. Entretanto, atualmente, é possível perceber uma heterogeneidade 
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econômico-social nas condições de vida dos moradores, inclusive exemplificada 

pela diversidade de moradias. Ainda, segundo Araújo, é necessário “ressignificar” 

essa região, cujo crescimento configurou um dos fenômenos mais importantes da 

urbanização de Natal como um todo, marcando as últimas décadas da história dessa 

cidade, aquém de todos os estereótipos que carrega. 

Para compreensão da urbanização do entorno da Escola Terezinha Paulino, 

dentro do movimento de crescimento da Zona Norte, é preciso refletir um pouco 

sobre esse fenômeno da cidade de Natal, como um todo, especialmente quando a 

proposta do trabalho com o espaço local de sua vivência é permitir aos alunos 

fazerem as devidas correlações com os processos históricos mais abrangentes.  

A produção das periferias urbanas na cidade de Natal pode ser notada desde 

antes de sua explosão populacional, desde sua fase de modernização urbana nos 

primeiros anos da República Brasileira, quando da introdução de inovações 

tecnológicas. De acordo com Caio Silva (2012) isso é perceptível desde fins do 

século XIX e início do século XX, quando das ações dos primeiros governos 

republicanos que constituíram alterações na malha urbana da cidade – centro das 

relações do poder – seguindo preceitos do sanitarismo. Retirantes fugidos das secas 

eram alvo de ataques proferidos pelos discursos médicos das elites locais e 

enviados a ocupar as regiões mais distantes dos centros da cidade, numa política de 

saúde pública que favorecia a exclusão social desses cidadãos.  

Essa política pode ser demonstrada a partir, por exemplo, já do ponto de vista 

do ordenamento urbano, com dois dos planos urbanísticos da cidade (Figura 6), que 

mesmo não tendo sido colocados em prática na sua totalidade, revelam os ideais 

das classes dominantes do período. 

 
Figura 6 – Quadro com dois exemplos dos planos urbanísticos de Natal no início do século XX 

Plano Ações/ideias para ordenamento urbano de Natal 

Plano Polidrelli 
(1901-1904) 

Ao criar a Cidade Nova (Petrópolis e Tirol), expulsou moradores menos 
favorecidos economicamente para o então povoado das Rocas, para a Praia do 
Meio e para o Passo da Pátria, Zona Leste. 

Plano Geral de 
Sistematização – 
Plano Palumbo 
(1929) 

Previa o zoneamento da cidade em: Zona Comercial, Zona de Lazer, Zona 
Industrial, Bairros Residencial (para as elites) e Bairro Operário (para os 
trabalhadores pobres). 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Silva C. (2012). 

  

Os ideais das classes dominantes do período eram pelas transformações 

urbanas em várias partes do Brasil, as quais chegavam à Natal seguindo as 
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pretensões de progresso e civilização. Buscava-se uma cidade nova, moderna, 

civilizada. De acordo com Arrais (2001, p. 23-24): 

 
Conforto e condições higiênicas necessárias à vida coletiva, 
superando um passado muito preso à natureza. Ao longo das três 
primeiras décadas do século XX, a ideia a respeito da evolução da 
cidade de Natal e os rumos que ela deveria tomar estavam 
atravessadas por uma ambiguidade: de um lado, a paisagem natural 
[...], de outro, [...] o produto das operações técnicas [...], realizando 
calçamento, instalando iluminação, água encanada, serviços de 
saneamento, linhas de bonde. 

 
Foi nessa “missão civilizadora rumo ao progresso” que muitos intelectuais 

como Câmara Cascudo e governantes como Sylvio Pedroza, promoveram a 

urbanização em Natal sob o discurso de cidade que precisava se modernizar, 

modernização fruto de melhoramentos urbanos que, não por isso, acabaram com a 

exclusão social. 

Uma contextualização histórica do crescimento populacional e urbano de 

Natal pode ser compreendida da seguinte forma: Entre 1939 e 1945, a cidade foi 

ponto estratégico da aviação, absorvendo investimentos devido à ocupação 

passageira dos estadunidenses, quando da Segunda Guerra Mundial. Natal passou 

então por um crescimento geográfico e simbólico, físico e político: oportunidades de 

emprego, de moradias e de melhoria de vida traziam migrantes do interior do estado, 

apontam Giovanne Filho e Rudá Pinho (2014).  

Os autores ainda mostram que outro momento marcante foi o dos anos entre 

1970 e 1980, quando ocorreu uma intensa mecanização do setor salineiro e do 

agronegócio, causando desemprego no interior do estado. Isso aliado ao surgimento 

de oportunidades em Natal, com a implantação do Distrito Industrial de Natal (DIN), 

fixado justamente do “outro lado da ponte”, a qual foi construída para possibilitar o 

fluxo de mercadorias entre as várias regiões da cidade e também para possibilitar a 

locomoção de pessoas. Nessa época é que também ocorre uma série de 

investimentos do Banco Nacional de Habitação (BNH) para a criação dos conjuntos 

habitacionais. 

 Outro fator que fez crescer o número de pessoas que buscavam a capital 

para viver, foi aquele relacionado às secas provocadas pela escassez de chuvas e 

ausência de políticas públicas para garantir a sobrevivência das pessoas no interior 

do estado do Rio Grande do Norte (RN). Períodos de seca que aconteceram ao 
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longo do século XX, os quais marcaram a migração intraestado e ocasionou um 

acentuado inchaço populacional em Natal. 

No mapa abaixo (Figura 7), vislumbra-se o crescimento de Natal, no mapa da 

mancha do seu crescimento urbano até a década de 1990: 

 
Figura 7 – Mapa da mancha do crescimento urbano de Natal até a década de 1990 

 
Fonte: Lima, 2006 apud Silva C., 2012. 

 

O crescimento urbano de Natal acontecido durante o período da Segunda 

Guerra Mundial, através de investimentos financeiros por parte das Tropas Aliadas 

na instalação de Bases Aérea, Naval e do Exército, contou com melhorias tanto 

quanto com o incremento da vida econômica e estímulo ao setor imobiliário, mas 

também trouxe graves problemas para a cidade, conforme afirma Silva A. (2001). A 

população duplicou praticamente em tamanho à época, passando de 35.242 

pessoas, em 1940, a mais de 65.000, em 1946 (CASCUDO, 1999, p. 95). Houve 

impactos econômicos e sociais, um crescimento rápido e desordenado, o qual 
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inflacionou o quadro habitacional e pressionou os governantes a agirem em busca 

de melhorias na cidade. 

De acordo com Torquato (2011), após o final da Guerra e com o retorno nos 

estadunidenses ao seu país, políticas públicas subsequentes a essa fase, como as 

da administração de Sylvio Pedroza (1946-1950), continuaram a implantar 

modificações urbanas em Natal seguindo o discurso modernizador das elites 

políticas e intelectuais. Construção de avenidas, como a Avenida Circular; abertura 

de ruas que ligaram áreas “centrais” e “exteriores” da cidade como se refere Câmara 

Cascudo (1999, p. 245 – 262); construção de praças, obras de pavimentação, 

eletrificação e saneamento, principalmente em bairros de trabalhadores pobres 

como as Rocas, Praia de Areia Preta, Praia do Forte, Quintas e Alecrim; eram 

modificações utilizadas para propagandear uma suposta modernidade de Natal. 

Suposta modernidade, porque os investimentos urbanos não diziam respeito 

às transformações sociais de melhorias profundas na educação, transporte ou 

saúde, por exemplo, mas apenas às obras urbanísticas como se só a existência 

delas fosse suficiente para tornar Natal uma cidade que caminhava para o 

progresso. Além disso, não se percebia mudanças no tocante às práticas políticas 

que remontavam àquelas ainda do século XIX e visava, na verdade, “o progresso de 

um determinado grupo ligado ao poder público, esquecendo o projeto de mudança 

de consciência mais abrangente como deve ser qualquer projeto moderno de política 

pública” (TORQUATO, 2011, p. 102). 

É nesse período que um dos principais marcos para o crescimento 

populacional na Zona Norte era empreendido. No início de 1950, houve a abertura 

da estrada da Redinha (Av. Dr. João de Medeiros Filho) e início de uma área 

comercial que ao longo dos anos adquiriria enorme relevância econômica, social e 

política para o outro lado da ponte. 

Entre os anos 1960 e 1970, crescem os números de espaços voltados 

especificamente para os pobres no Brasil, as favelas são um exemplo disso. Em 

Natal, oficialmente configuradas como favelas existiam Brasília Teimosa e Mãe 

Luiza, na década de 1960. (MINEIRO, 1998 apud SILVA C., 2012). Já em fins dos 

anos 1970, o número saltou para 30. Hoje, temos sessenta e sete espaços 

considerados favelas na cidade como um todo, sendo que dezoito estão localizados 

na sua Região Administrativa Norte e seis nos arredores da Escola Terezinha 

Paulino (Figura 8). 
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Figura 8 – Mapa das favelas atuais de Natal 

 
Fonte: SEMURB, 2018. 

 

Nos anos 1960 e 1970, a partir de novas políticas habitacionais que não 

diziam respeito mais puramente a questões paternalistas, conservadoras e 
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higienistas do início do século XX, mas também “encarnavam discursos renovados 

de pensamento progressista, modernizador e inclusivos (sócio espacialmente)”, 

conforme Silva C. (2012, p. 60 - 88), houve um enorme crescimento das periferias, 

especialmente na Zona Norte de Natal. Para além do surgimento de favelas, como já 

citado, foi para essa região de Natal onde se destinaram os projetos de conjuntos 

habitacionais e as ações de parcelamento dos solos destinados aos trabalhadores 

moradores de Natal mais pobres. 

As políticas habitacionais da época, da então Ditadura Civil Militar, eram as 

empreendidas por uma concepção de busca pelo fim do “terceiro mundismo no 

Brasil” de fomento da economia a partir do incentivo à industrialização, ao 

aprimoramento do parque tecnológico e ao investimento pesado no setor da 

construção civil. Eram “políticas modernizadoras” que tinham como intenção, 

responder à crise econômica do momento - com estagnação do mercado interno e 

com as altas taxas de inflação, desde o início da década de 1960. Nesse ínterim é 

que são criadas várias instituições no contexto de fundação do Sistema Financeiro 

de Habitação (SFH) que foram decisivas para o aprofundamento da expansão 

urbana nas cidades brasileiras, como Natal. (SILVA C., 2012). 

A cidade havia crescido, mas com graves problemas de infraestrutura. Os 

moradores de Natal tinham que conviver com: inundações frequentes; falta d’água 

potável decorrente de um ineficiente sistema de fornecimento hídrico; monturos de 

lixos jogados pelas ruas – especialmente na região do que hoje é o bairro de Igapó –

, os serviam até de marcos geográficos; iluminação insuficiente; transportes públicos 

precários; subúrbios isolados; aumento populacional sem postos de trabalho; favelas 

em crescimento; lugares insalubres como pensões nos centros da cidade acusados 

de serem causadores de doenças físicas e morais; miséria e fome. (SILVA A., 2011).  

Nesse processo, a Zona Norte, que até fins do século XIX e meados do 

século XX, tinha como pontos mais ocupados o povoado de Igapó (Aldeia Velha), 

primeiro de seus núcleos de moradores, e uma vila de pescadores na Redinha 

também passava a ser um dos espaços voltados para implementação de políticas 

para habitação. No início da década de 1970, esse espaço possuía uma 

característica rural (várias propriedades rurais de tamanho variado, com poucas 

atividades agropecuárias). Mas, em menos de 25 anos passou a abrigar 40% de 

toda a população de Natal e 35% dos domicílios, de acordo com Silva A. (2003).   
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Com Natal participando da política de industrialização nacional, através da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), deram-se os 

principais fatores que contribuíram para a expansão horizontal da cidade em direção 

ao norte. Através de incentivos fiscais e financeiros, empresas nacionais e 

estrangeiras se estabelecerem no local e a sua presença, juntamente com a 

esperança de emprego e renda, atraíram a população migrante que almejava 

melhores condições de vida. O que, por sua vez, forçou o poder público a investir 

em políticas públicas urbanísticas, inclusive e porque nesse período também 

despontam as construções dos conjuntos habitacionais. (MEDEIROS S., 2007, p. 

59). 

Com a construção da ponte de concreto (Ponte Presidente Café Filho), a 

melhoria da BR 304 e a implementação do Distrito Industrial da Zona Norte, ocorreu 

o despertar do interesse imobiliário para a região. Entre 1978 e 1986, ocorreram as 

primeiras construções dos conjuntos habitacionais. Nessa época se deu o 

(re)loteamento do solo, o aumento da população e o descontrole da divisão do solo. 

A partir de 1990, com a duplicação da ponte de concreto, o aumento da capacidade 

do fluxo viário. “O mercado de terras, seja em loteamentos regulares, irregulares ou 

clandestinos, seguia de perto a 'trilha' dos investimentos estatais, aproveitando a 

infraestrutura trazida pelos conjuntos” (SILVA A., 2003, p. 136). 

Para a Zona Norte foram destinados os projetos de habitação que abarcavam 

os trabalhadores que conseguiam para os menores preços de moradia pela própria 

característica do valor estabelecido ao solo da região fisicamente isolada do centro 

da cidade. Esta considerada por SILVA (2003 apud SILVA C., 2012, p. 94), “uma 

região de proprietários e não de moradores, com exceção de antigos núcleos como 

Redinha e Igapó” até a década de 1970, pois mesmo com as pontes de ferro e de 

concreto, ainda era essencialmente desabitada.  

A partir dos conjuntos habitacionais, seus moradores tiveram que conviver 

com diversas dificuldades quanto à (não) oferta de serviços e infraestrutura. Além 

disso, nem todos conseguiram pagar os financiamentos para a aquisição da casa 

própria a partir dos programas governamentais, o que propiciou a formação de áreas 

adjacentes aos conjuntos habitacionais que cresceram desordenadamente. 

Segundo Gomes (2009), para além da oferta de postos de trabalho na 

indústria, alguns fatores econômicos contribuíram para que, a partir da década de 

1990, a dinâmica territorial metropolitana de Natal em direção à Zona Norte 
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decorresse da reestruturação do turismo principalmente, e do desenvolvimento das 

atividades de carcinicultura e piscicultura. Importante também foram os negócios 

imobiliários, o melhoramento da infraestrutura e a oferta de serviços. A construção 

da BR 101; o aumento da oferta de escolas e clínicas médicas; além da chegada de 

grandes supermercados e shoppings centers são exemplos do crescimento urbano 

da Zona Norte. 

 

Até o início dos anos de 1990, a dinâmica territorial metropolitana se 
fazia praticamente na Zona Sul de Natal. A Zona Norte, área 
densamente ocupada, era tão-somente um espaço complementar a 
essa dinâmica, sendo visto como um espaço dormitório pela sua 
condição de fornecedor de mão-de-obra para a Zona Sul. Na 
atualidade, essa realidade mudou consideravelmente. (GOMES, 
2009, p. 65).  

 

O setor terciário trouxe mais um movimento de expansão urbana na Zona 

Norte e esta passou, paulatinamente, a ter outra característica que não apenas 

servir de dormitório para pessoas que trabalhavam e estudavam em outras regiões 

da cidade. Aumentou consideravelmente a oferta de serviços de educação, de 

saúde, de segurança pública, bancários, comerciais e de lazer, fazendo com que 

muitos moradores dessa região não precisassem mais atravessar para o outro lado 

da cidade todos os dias. Alguns alunos da Escola Terezinha Paulino das turmas de 

2018, por exemplo, ainda nem precisaram sair da Zona Norte, como testemunhado 

pela autora ao conversar com seus alunos sobre isso. 

Os conjuntos habitacionais da Zona Norte apareceram como uma resposta ao 

aumento populacional, e num fenômeno de feedback o inverso também aconteceu: 

a cada novo conjunto habitacional, mais pessoas procuravam a Zona Norte para 

morarem, mesmo que não pudessem pagar pelas casas que eram construídas a 

financiamentos não pagáveis por trabalhadores mais vulneráveis. Para estes, os 

loteamentos nem sempre legalizados e as ocupações/invasões eram a opção.  

De maneira geral, pode-se inserir os conjuntos habitacionais em produção no 

mesmo movimento de deslocar para longe do centro urbano da cidade de Natal, as 

pessoas que já viviam em condições de vida humildes ou que chegavam sem 

posses de outros municípios em busca de melhores condições de vida. Mas, esse 

processo também pode ser analisado sob a perspectiva da formação das periferias, 

ou dos “espaços de pobreza”, segundo Silva A. (2003). 
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É possível se fazer uma linha do tempo com alguns pontos-chave quanto às 

ações urbanísticas que favoreceram o adensamento populacional da Zona Norte 

(Figura 9). 

 

Figura 9 – Quadro com ações urbanísticas que favoreceram o adensamento populacional da Zona 
Norte 

Início do século XX  Construção da Ponte de Ferro (Ponte de Igapó sobre o Rio Potengi), a 
Redinha passou a ser local de veraneio (pertenceu ao município de São 
Gonçalo do Amarante até 1943); 

 Houve melhoria no transporte com fins de comércio para exportação, com 
a construção da Ponte de Ferro ligando a Zona Norte ao porto de Natal. 

Início dos anos 1950  Abertura da estrada da Redinha (Av. Dr. João de Medeiros Filho) e início 
de uma área comercial. 

Década de 1970  Construção da ponte de concreto (Ponte Presidente Café) demonstrando 
que a ponte de ferro não mais atendia às necessidades de transporte 
comercial na região; 

 Melhoria da BR 304; 

 Implementação do Distrito Industrial da Zona Norte; 

 O despertar do interesse imobiliário pensando nos trabalhadores das 
indústrias da região. 

1978 – 1986  Construção pela COHAB e INOCOOP de conjuntos habitacionais; 

 Loteamento e reloteamento do solo; 

 Descontrole da divisão do solo; 

 Ocupações ilegais. 

Fim dos Anos 1980 
– Anos 1990 

 Duplicação da ponte de concreto e aumento da capacidade do fluxo viário; 

 Construção de conjuntos habitacionais pela Caixa Econômica Federal – 
CEF. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Silva A. (2003). 

 

2.2 O entorno da Escola Terezinha Paulino 

 

A política habitacional e a expansão urbana da Zona Norte de Natal, trouxe 

para uma região, que desde a colonização até os anos 1970, praticamente só 

possuía duas comunidades, onde hoje é a Redinha e Igapó, aquém da destinação 

para um certo grupo da população, foi responsável por uma formação bastante 

heterogênea desse espaço, que pode ser corroborada pela diversidade de sua 

materialidade urbana, seguindo as conclusões de Irilene da Silva (2005, p. 21-55).  

Construções destinadas a moradias, como conjuntos habitacionais, 

loteamentos legais ou ilegais, invasões e mais recentemente condomínios fechados 

e prédios verticalizados, demonstram essa heterogeneidade física, juntamente, com 

construções industriais e voltadas aos serviços terciários (DIN, pontes, redes de 

supermercados, escolas, escritórios jurídicos e hospitais). 

Muita dessa heterogeneidade pode ser constatada quando se analisa a 

formação urbana do espaço nos arredores da Escola Terezinha Paulino. Estudos 
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urbanísticos e geográficos ajudam na reflexão sobre a formação histórica desse 

espaço, especialmente no tocante ao bairro Nossa Senhora da Apresentação. A 

escolha desses estudos se justifica pelo seu avanço no levantamento de dados 

quantitativos e qualitativos quanto à urbanização no espaço pesquisado e também 

devido à dificuldade para encontrar estudos historiográficos sobre os arredores da 

escola e até mesmo sobre a Zona Norte em si. 

Nesta escola, por meio de seu Projeto Político Pedagógico – PPP (ESCOLA, 

2011) e acordando com o que lhe é direcionado pelos documentos oficiais da 

Educação brasileira, aos professores é indicado o trabalho por projetos, sejam estes 

multidisciplinares ou interdisciplinares. Nesta pesquisa há um trabalho que abrange 

mais de uma disciplina, “um esforço comum de pesquisa conjugando diversas áreas 

e uma participação de diversas áreas do conhecimento num campo comum de 

pesquisa” (CARNEIRO, 1995, p. 103). Isso significou orientar os alunos a 

perceberem que o conhecimento em si não é compartimentado, visto que “todo 

conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos” 

(BRASIL, 2013, p. 28). 

 

2.2.1 Bairro Nossa Senhora da Apresentação 

 

De acordo com dados governamentais (NATAL, 2008), o bairro Nossa 

Senhora da Apresentação, onde vive a maioria dos alunos da Escola Terezinha 

Paulino, teve seus limites definidos pela Lei nº. 4.328, de 05 de abril de 1993, 

oficializada quando da sua publicação no Diário Oficial do Estado em 07 de 

setembro de 1994. Formado por conjuntos habitacionais, loteamentos e 

aglomerados subnormais, hoje, possui diversos equipamentos e serviços destinados 

ao lazer (campos, quadras e praças), à educação (escolas e creches municipais e 

estaduais), à saúde (postos de saúde e Hospital Infantil Maria Alice Fernandes), à 

segurança pública, além de feiras-livres (Figura 10). 
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Figura 10 – Mapa com oferta de equipamentos e serviços do Bairro Nossa Senhora da Apresentação 

 
Fonte: Natal (2012) 

 

Esse bairro foi ocupado desde a década de 1970, com loteamentos, e nos 

anos 1990, através da política de habitação da CEF, com a construção do conjunto 

habitacional Parque dos Coqueiros, seguido da ocupação do loteamento em área da 

Companhia de Habitação Popular do Rio Grande do Norte (COHAB), que recebeu o 

nome de Loteamento Jardim Progresso. O seu crescimento populacional aconteceu 

com intensa variação entre 1980 e 1991, tornando-se a principal alternativa para a 
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moradia de baixa renda, na configuração de lotes individuais e de autoconstrução de 

moradia e adensamento habitacional. (SILVA A., 2003, p. 153-159). 

Segundo Caio e Silva (2012, p. 89), os conjuntos habitacionais foram 

instituídos devido “às políticas econômicas dos governos militares, a partir do 

incentivo à industrialização, ao aprimoramento do parque tecnológico e 

investimentos pesados na construção civil”. Instituições como o Sistema Financeiro 

de Habitação (SFH), que englobava o BNH e a CEF, fomentaram as construções 

desses conjuntos. Políticas “decisivas para o aprofundamento da expansão urbana 

nas cidades brasileiras” como um todo, em Natal, entretanto, foram políticas mais 

voltadas para o mercado do que para resolver os problemas sociais. 

 

Os subsídios gerenciados e fornecidos pelo Estado às várias 
políticas habitacionais/urbanas, apesar de propiciar um crescimento 
vertiginoso no que tange à infraestrutura das cidades e à economia 
nacional, acabou também por formar novos enclaves de pobreza no 
espaço urbano, onde, até sertã medida, os conjuntos habitacionais, e 
mais explicitamente os loteamentos, tornaram-se o expresso sintoma 
dessas políticas. (SILVA C., 2012, p. 90) 

 

O autor explica que as políticas habitacionais desse período fizeram surgir 

muitas periferias em Natal, posto que aos conjuntos habitacionais da Zona Norte, 

organizados pela COHAB, eram destinados às famílias de trabalhadores com as 

rendas menores da cidade, devido o solo do outro lado da ponte ser vendido pelos 

menores preços em se considerando outras regiões da cidade. Mesmo assim, os 

conjuntos habitacionais foram adquiridos por quem já tinha uma certa estabilidade 

de renda, ficando a população mais carente fora desse processo.  

 

Em suma, o projeto social ficou em segundo plano e os imperativos 
econômicos se sobrepuseram na política habitacional adotada pelo 
BNH. O tecido urbano que se formou foi desarticulado da realidade 
dos moradores. A infraestrutura foi direcionada para obras distantes 
da população de baixa-renda. Economicamente, os benefícios e 
subsídios favoreceram as classes de renda média e alta e também 
se distanciou o acesso das classes de menor poder aquisitivo. 
(MEDEIROS S., 2007, p. 47 – 48) 

 

A comprovação da renda, ainda segundo a autora, deixou a população mais 

necessitada fora desses programas habitacionais, restando-lhe apenas as áreas 

com mais deficiência de infraestrutura, mais distantes e com menor valorização dos 
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terrenos. O que de fato aconteceu mesmo dentro da própria Zona Norte e mais 

especificamente no espaço analisado nesta pesquisa. Sem poderem adquirir casas 

financiadas no conjunto Parque dos Coqueiros, por exemplo, muitos foram aqueles 

que conseguiram lugar nos loteamentos dos espaços vazios disponíveis ao seu 

redor, legal ou ilegalmente. “E o resultado dessa exclusão foi o ressentido na 

ocupação de loteamentos irregulares repletos de assentamentos precários, em 

forma da condição mais sub-humana de moradia: as favelas” (SILVA C., 2012, p. 

98). 

O lugar que hoje é oficialmente o Bairro Nossa Senhora da Apresentação 

seguiu um parâmetro desigual de formação sócio espacial, apresentando atualmente 

variados tipos de ocupação habitacional, conforme padrão oficial da Prefeitura de 

Natal quando disponibiliza mapas da cidade dividida em: Loteamentos (Figura 11), 

Conjuntos Habitacionais (Figura 12) e as já apresentadas Favelas ou aglomerados 

subnormais. 

 

Figura 11 – Mapa dos loteamentos de Natal 

 
Fonte: Natal (2018) 

Figura 12 – Mapa dos conjuntos Habitacionais 

 
Fonte: Natal (2018) 

 

Com a construção de moradias em loteamentos desde os anos 1970, o 

espaço que hoje se configura como Bairro Nossa Senhora da Apresentação teve 

como seus moradores originários pessoas que para essa região migraram vindas do 
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interior do estado ou aquelas que não conseguiam financiar suas casas pelos 

primeiros programas de habitação. O primeiro conjunto habitacional do bairro foi o 

Parque dos Coqueiros, fundado no final dos anos 1980. Para lá foram trabalhadores 

foco dos programas habitacionais de financiamento, já com uma renda salarial 

razoavelmente estabelecida. Nesse conjunto, foram construídos os principais locais 

oferta de equipamentos e serviços como: hospital, posto de saúde, posto policial, 

feira, comércio, estação elevatória da Companhia de Águas e Esgotos do RN, 

escolas. E nos arredores vazios, os demais loteamentos, como o Jardim Progresso, 

o mais recente do bairro, cuja ocupação se deu por invasões ilegais a partir dos 

anos 1990. (SILVA C., 2012, p. 115 – 117). 

Dos anos 1980 até hoje, constata-se um crescimento populacional vertiginoso 

do Bairro Nossa Senhora da Apresentação, basta observar a comparação desse 

crescimento comparado com outros bairros da Zona Norte (Figura 13). 

 

Figura 13 – Gráfico do crescimento populacional dos bairros da Zona Norte 

 
Fonte: Silva C., 2012, p. 121. 

 

Esse crescimento basicamente segue a tendência de crescimento da 
Zona Norte, no qual [...][há] a premissa de três pontos básicos que 
influenciam diretamente nesse surto populacional: (a) provisão de 
habitação popular por parte do Estado, (b) crescimento de área 
urbanizada com (com pavimentação, rede de água e energia, etc) na 
periferia norte da cidade e (c) ofertas de lotes individuais (com baixo 
preço). (SILVA, 2003 apud SILVA C., 2012, p. 122) 

 

E assim, quando se percebe como o entorno da Escola Terezinha Paulino se 

configurou, entende-se que esse espaço da cidade desde o fim do século XX tem 

sido buscada por trabalhadores de diferentes origens, hora por estímulo 
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governamental e pela oferta de trabalho, hora pela busca de melhores condições de 

moradias, pois antes, muitas das famílias que hoje habitam especialmente nos 

loteamentos moravam em favelas ou até mesmo nas margens das estradas, como a 

BR-101. 

 

2.2.2 São Gonçalo do Amarante 

 

Dos bairros de São Gonçalo do Amarante de onde provêm os alunos da 

Escola Terezinha Paulino (Figura 11), os bairros adjacentes já em processo 

acelerado de conurbação junto ao Bairro Nossa Senhora da Apresentação são o 

Golandim e Olho D’Água do Carrilho – este último bem menos que o anterior. Os 

demais loteamentos ou conjuntos habitacionais são mais afastados e pertencem ao 

Bairro Jardins, indo até da Comunidade de Maçaranduba - localidade que fica entre 

a Estrada de Ceará Mirim e a Estrada de Maçaranduba para Serrinha, no Município 

de São Gonçalo do Amarante/RN, distante, aproximadamente, 10 (dez) km da 

escola e cujo crescimento urbano se deveu em grande parte quando da construção 

do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. 

 

Figura 14 – Gráfico de onde provêm os alunos da Escola Terezinha Paulino, do município de São 
Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de entrevista com os alunos (2018). 

 

Já existem transportes coletivos intermunicipais que trazem e levam os alunos 

para a escola, assim como ônibus escolares, disponibilizados pela prefeitura de São 

Gonçalo do Amarante. O universo de noventa e três alunos que estudam nos Nonos 

Anos “A”, “B” e “C, participantes dessa pesquisa, oitenta e dois foram entrevistados 

no início do ano letivo de 2018 – entrevista diagnóstica, cujos dados já foram 

mencionados deste a introdução. Desses alunos, vinte e seis deles (32%) residem 

em bairros de São Gonçalo do Amarante (Figura 15). Para sua locomoção até a 
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escola, a maioria não faz uso de nenhum transporte, indo a pé (quatorze, ou 54%) e 

levam uma média de dez a vinte minutos nesse trajeto (Figura 16). 

 

Figura 15 – Gráfico “Municípios de residência 
dos alunos da Escola Terezinha Paulino” 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de 

entrevista com os alunos (2018). 

Figura 16 – Gráfico “Locomoção dos alunos que 
vivem em São Gonçalo do Amarante” 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de 

entrevista com os alunos (2018). 

 

Em São Gonçalo do Amarante, as dinâmicas socioespaciais e as 

transformações territoriais ocorreram de forma intensa nos últimos anos. A partir da 

década de 1970, o transbordamento da malha urbana de Natal sobre suas áreas 

limítrofes aumentou consideravelmente, e hoje, verifica-se um processo de 

urbanização de áreas classificadas como rurais. Verificou-se assim que: 

 

a proliferação de “condomínios fechados” nas áreas rurais, 
constituindo-se como verdadeiros loteamentos fechados com 
características mais urbanas que rurais, especialmente nas áreas 
limítrofes entre os municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante, 
às margens da BR 406. (TINÔCO, 2008, p. 16). 

 

Ou seja, o processo de metropolização da cidade de Natal, quando 

relacionado ao município de São Gonçalo do Amarante se constituiu com a 

imbricação de uma cidade no seu território limítrofe, o que causou a substituição não 

planejada de áreas rurais por áreas urbanas.  

A partir da década de 1970, o número de estabelecimentos agropecuários de 

São Gonçalo do Amarante caiu, ao passo que as atividades dos setores de serviços 
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e industriais foram fortalecidos. Muitos territórios agropecuários foram 

disponibilizados para ocupação urbana, trazendo “a especulação imobiliária, a 

demanda por habitação, as indústrias, o comércio e os serviços” (TINÔCO, 2008, p. 

55) de um lado, e de outro, resistência a esse processo, a partir da produção 

agropecuária, das reservas florestais, das áreas protegidas e dos assentamentos 

agrários.  

O transbordamento de Natal que inicialmente, décadas de 1970 e 1980, 

atingiu as suas áreas fronteiriças ou limítrofes ao São Gonçalo do Amarante, rumou 

para as localidades no entorno da BR 160 e, nas décadas de 1980 e 1990, para o 

Golandim e Maçaranduba (entorno da BR 406), áreas hoje intensamente 

adensadas, mais do que a sua sede. Indústrias têxteis e pequenas empresas que 

dão suporte a essas ind´sutrias, principalmente junto BR 406, geraram emprego e 

renda, assim como o setor de comércio e serviços que se desenvolveram no Bairro 

Golandim, entre outros adjacentes à Natal, impulsionando a expansão urbana no 

espaço estudado. (TINÔCO, 2008, p. 56 – 69). 

No bairro do Golandim, com suas características urbanas, assim como as 

outras áreas contínuas à Natal, usou-se o solo, principalmente para construção de 

residências. Entretanto, esse bairro, com um padrão de ocupação informal, com 

arruamento sinuoso, sem alinhamento de lotes, com ruas-sem-saída, se enquadra 

na configuração de lugar que “não assegura uma qualidade de vida urbana, por 

permitir conflitos e pontos de estrangulamentos” (TINÔCO, 2008, p. 117). 

Já os conjuntos habitacionais que formam o Bairro Jardins, próximo à BR-406 

foram construídos e ocupados, inicialmente através do Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR), em parceria com a CEF, criado em 1999, conforme Bonates 

(2008) explica e incrementados com o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 

mais recentemente, cujas famílias que adquiriram suas moradias nesses 

empreendimentos foram aquelas que recebiam de três a seis salários mínimos, de 

acordo com Ferreira (2016, p. 22).  

Ferreira e Bentes Sobrinha (2017, p. 16) apresentam mapas que, a partir da 

análise sobre a evolução da produção habitacional urbana da Região Metropolitana 

de Natal (Figura 17), revelam quando e onde se deu a ocupação do espaço 

estudado nesta pesquisa: 
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Figura 17 – Mapa da evolução da produção habitacional urbana da Região Metropolitana de Natal 

 
Fonte: Ferreira e Bentes Sobrinha (2017, p. 16). 

 

As autoras estabelecem três fases dos programas de habitação na RMNatal: 

a) uma primeira, proveniente das políticas públicas e privadas relacionadas ao BNH, 

de 1967 a 1982, quando da construção dos primeiros conjuntos habitacionais 

destinados à Zona Norte de Natal já apresentadas neste texto; b) uma segunda fase, 

de 1982 a 2008, quando das iniciativas organizadas pelas Caixa Econômica Federal 

(Conjunto Parque dos Coqueiros e outros em São Gonçalo do Amarante próximos a 

ele); e c) uma terceira fase, a atual, implementada pelo PMCMV, entre os anos de 

2009 a 2014. 

 

Evidencia-se, assim, um movimento, no período recente, de 
desconcentração em relação ao Polo resultantes dos investimentos 
do Programa Minha Casa Minha Vida, e de interiorização da 
produção centrípeto. A inserção urbana dos empreendimentos 
demonstra que o programa não confrontou as estruturas territoriais 
preexistentes, nem superou as contradições socioespaciais 
instaladas, reforçando, por conseguinte, o quadro de precariedade no 
que se refere ao acesso à cidade e a um conjunto de bens e serviços 
que ela oferece. (FERREIRA, 2016, p. 220).  

 

Isso significa que quando se analisa essas políticas públicas destinadas a 

habitação é possível chegar a conclusão de que, entre permanências e rupturas, os 
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programas de habitação na RMNatal, apesar de possibilitarem a aquisição da casa 

própria por parte de uma parcela da população trabalhadora, ainda continuam 

levando para longe dos centros das cidades e, portanto para longe das já mais 

estruturas ofertas de serviços e equipamentos urbanos, a população com menor 

poder aquisitivo, mas não em situação de vulnerabilidade. 

Por fim, com a construção do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, suas 

localidades ao redor sofreram e sofrem um acelerado processo de transformação do 

uso do solo, pressionados pelo capital imobiliário em desrespeito a muitas áreas 

agrícolas. Apresenta-se como uma área de transição entre a zona rural e a zona 

urbana, com espaços voltados para a produção agrícola e espaços voltados para a 

habitação com característica urbana, ainda conforme Tinôco (2008, p. 56 – 71). Para 

ele, nessa área acontece uma transformação radical: “cessa-se a produção 

agropecuária, suprime-se a cobertura vegetal existente, cortam-se as relações 

sociais e de trabalho ali consolidadas e instala-se uma micro-cidade”. 

 

2.3 Um espaço de preconceitos (?): enquadramento da periferização, 

segregação e estigmatização nos arredores da Escola Terezinha Paulino 

 

 “O Olho D’Água não é novo não, professora. Ele existe há muito tempo!” – 

assim corrigiu um aluno à pesquisadora autora quando ela informou que o Bairro 

Olho D’Água do Carrilho era um dos bairros mais recentes do entorno da Escola 

Terezinha Paulino. Realmente, o aluno tinha razão, enquanto lugar de habitação de 

famílias da zona rural de São Gonçalo do Amarante; esse bairro já existe há muito 

tempo. Entretanto, como foi depois discutido com ele e com os demais alunos, o que 

existe há pouco tempo é a oficialização desse lugar enquanto bairro pela Prefeitura 

de São Gonçalo do Amarante com a Lei n° 1.451, de 2 de outubro de 2014. 

 Essa correção feita pelo aluno levantou a discussão sobre o que é um bairro e 

o que significou para o entorno da escola a criação deste e outros bairros, conjuntos 

e loteamentos na sua relação entre o que se institucionaliza e o que se vive na 

prática do cotidiano.  

Para Renato de Almeida (2005, p. 6 – 7),  

 

as fronteiras que delimitam um bairro ou mesmo as razões pelas 
quais estes são criados, ultrapassam o simples raciocínio científico”.  
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Segundo Kevin Lynch, cada cidadão faz diversas associações com 
alguma parte de sua cidade e a imagem que cada um faz está 
impregnada de significados e lembranças. [...] Os bairros têm 
diversos tipos de fronteiras, algumas obviamente claras, sólidas, 
definidas e precisas, como cancelas, portões de entrada, uma rua 
sinalizada etc. Outras fronteiras são flexíveis e incertas, como é o 
caso das regiões estigmatizadas, como os “bairros de bandidos” ou 
os “bairros de ricos”. (grifos do autor) 

 

Outro aluno, ao ser entrevistado pela autora desta pesquisa, respondeu que a 

Praia de Genipabu, município de Extremoz, ficava na Zona Norte de Natal. O que 

mais do que demonstrar falta de conhecimento da geografia do estado do Rio 

Grande do Norte, indica que nem sempre a institucionalização de um lugar condiz 

com o que se pensa sobre ele.  

Por outro lado, as várias comunidades que formam o Bairro Nossa Senhora 

da Apresentação apresentam tensões entre seus moradores, revelando as 

diferenciações espaciais marcantes. Um representante comunitário do Conjunto 

Parque dos Coqueiros, por exemplo, demonstra um pouco dessas tensões 

encontradas no espaço pesquisado: 

 

Hoje vivemos sitiados entre Olho D’Água, Golandim, Vila Paraíso e 
Vale Dourado, uma flecha de leste, oeste, norte e sul. Os casos que 
temos aqui é em relação a assalto, roubo. Uma vez teve só um 
estupro aqui. Como é que você deixa seu filho ir comprar pão 
sozinho e não fica de campana? Você tem que precaver também. 
(SILVA C., 2014, p. 165). 

 

A tensão discutida se refere aos problemas causados pelos casos de 

violência que acontecem nesse espaço amplamente divulgados pela mídia da 

cidade. Sendo que os moradores do Conjunto Parque dos Coqueiros, ocupado por 

uma população de rendas mais altas, atribuem as ações relacionadas à violência, às 

comunidades do seu entorno, como o Vale Dourado, Jardim Progresso, Vila Paraizo 

e até o Golandim. Assim, os limites de um ou mais bairros “têm uma função 

secundária, pois podem estabelecer as regiões limítrofes e reforçar a identidade, 

mas tem pouco a ver com sua constituição” (ALMEIDA, 2005, p. 7).  

Na descrição histórica que foi feita até agora, podemos resumir o crescimento 

espacial dos arredores da Escola Terezinha Paulino com: a) o início da ocupação 

propriamente dita da Zona Norte a partir da década de 1970 com o advento dos 

conjuntos habitacionais, loteamentos e (re) loteamentos; b) a construção do conjunto 
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habitacional Parque dos Coqueiros, entregue nos anos 1990 e suas comunidades 

espontâneas adjacentes; c) o crescimento de bairros de São Gonçalo do Amarante, 

como o Golandim e o Olho D’Água do Carrilho nas fronteiras da BR – 406 já em 

processo de conurbação com Natal, devido ao transbordamento desta cidade; d) a 

criação de conjuntos habitacionais, condomínios fechados e apartamentos, através 

do PMCMV; e e) as transformações em áreas rurais próximas ao Aeroporto Aluízio 

Alves em São Gonçalo do Amarante. 

 Em Natal, compreende-se que – desde o início do século XX, com os projetos 

e/ou ações de urbanização e seus ideais de higienismo, ordem e progresso, 

passando pelas mudanças urbanas ocorridas com o aumento da população que 

migrou quando da ocupação estadunidense na Segunda Guerra Mundial, além das 

migrações por causa das secas e mais, dos programas estatais de habitação 

portanto – houve um processo de periferização. 

 Obviamente, que o conceito de periferia presente nas reflexões desta 

pesquisa não diz respeito apenas à ideia de região geográfica que se estabelece 

nos arredores da algum lugar. Periferia aqui se refere mais a lugares afastados das 

decisões políticas e/ou cujas políticas públicas menos se fazem presentes, onde 

vivem aqueles trabalhadores, que como diz Martins (apud SOTO,  2008), encontram-

se “na dinâmica descontínua e fragmentada das cidades contemporâneas”. Segundo 

ele: 

  

A noção de subúrbio contém uma nova concepção de espaço, uma 
nova sociabilidade, onde ocorre a ruptura e a transição para a 
modernidade da cidade. O subúrbio representa o ser dividido entre o 
urbano e o propriamente rural. [...] Na periferia se concretiza a 
subordinação da cidade e da urbanização à renda da terra. Como 
disse Martins “a periferia é a negação das promessas 
transformadoras, emancipadoras, civilizadoras e até revolucionárias 
do urbano, do modo de vida urbano e da urbanização”. (SOTO, 2008, 
p. 2) 

  

Para esse autor, o conceito de periferia dialoga e se confunde com o de 

subúrbio. Com isso, periferia e subúrbio são coisas diferentes. Enquanto, o subúrbio, 

na origem do termo, significa o espaço onde o campo se torna apêndice da cidade, 

estando na transição do campo para a cidade, suavizando-se as mudanças radicais 

– e não necessariamente relacionado à pobreza –, a noção de periferia é “o extremo 

da urbanização degradada, isto é, das habitações precárias, inacabadas, 
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provisórias, da falta de infraestrutura que surgiu nos anos 60 [...]. Os subúrbios têm 

lotes maiores, casas com quintais, horta”. As periferias têm a especulação 

imobiliária, casas pequenas, ruas estreitas, sujeiras. (SOTO, 2008, p. 5 – 7). No 

caso do espaço estudado, todavia, subúrbio e periferia, pensados como na 

diferenciação conceituada coincidem, mas não de uma maneira homogênea, como 

se pode ver mais à frente.  

O que pode ser percebido pelas deficiências relacionadas à infraestrutura 

(pavimentação, saneamento, iluminação pública) e oferta de serviços (instituições 

como postos de saúde, policiais e escolas, transporte público, segurança), cujos 

alunos atestam a ineficiência, a partir de suas observações em sala de aula e como 

se pode constatar pelas diversas pesquisas citadas ao longo deste trabalho. 

Ademais, pensando-se mais nas áreas de baixa integração (mais distantes) entre 

Natal e São Gonçalo do Amarante, a ideia de subúrbio com seus largos terrenos 

parece mais coerente, pois é aí, aonde os dilemas urbano-rurais podem ser 

percebidos. 

 Outra ideia sobre o que é periferia ajuda a discutir as problemáticas do 

entorno da escola onde está o público-alvo estudado: 

 

Gente pobre, com empregos mal remunerados, baixa escolaridade, 
pele escura. Jovens pelas ruas, desocupados, abandonaram a 
escola por não verem o porquê de aprender sobre democracia e 
liberdade se vivem apanhando da polícia e sendo discriminados no 
mercado de trabalho. Ruas sujas e abandonadas, poucos espaços 
para o lazer. Alguns, revoltados ou acovardados, partem para a 
violência, o crime, o álcool, as drogas; muitos buscam na religião a 
esperança para suportar o dia-a-dia; outros ouvem música, dançam, 
desenham nas paredes [...] (PIMENTEL, 1997, p. 1 apud 
CONCEIÇÃO; SANTOS, 2010, p. 1). 

 

 A periferia, então, é este lugar de exclusão social. Um estigma que a autora, 

que morou dez anos no Conjunto Parque dos Coqueiros, e cuja família lá ainda 

reside, vivenciou na pele. Ao chegar, com 18 anos nesse conjunto, foi aconselhada 

por uma vizinha, a, quando fosse procurar emprego, não dizer que morava na Zona 

Norte. Para essa vizinha, a autora deveria “encontrar algum amigo que lhe 

fornecesse o endereço de sua residência na Zona Sul”, e este deveria ser o indicado 

quando de uma entrevista de emprego. Porque, segundo ela, “as pessoas 

chamavam seus moradores de índios, diziam que todos eram pobres e mal-
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educados; justificavam-se com o trânsito na Ponte de Igapó para chegar atrasado ao 

trabalho”. 

 Estigma que por sua vez significa, segundo Gilberto Velho (apud ALMEIDA, 

2005, p. 10) “aquele rótulo que cada pessoa carrega consigo, o estigma do lugar 

onde mora [quando] ‘o mapa da cidade (...) passa a ser o mapa do social, onde as 

pessoas se definem pelo lugar onde moram”. Um estado de “violência simbólica”, 

segundo Brum (2012, p. 9). E que para Goffman (1986 apud SILVA C., 2012, p. 67-

68) “o estigmatizado é aquele que tem dificuldade em estabelecer laços com 

padrões ‘normalizados’ de sociedade” (grifos do autor). 

 

Assim como a imagem das periferias, a do seu morador também está 
alicerçada na base de um conjunto de premissas falsas, desenhadas 
pelo imaginário social ou formulada pelo senso comum. Esse fator, 
aliado a outros como o medo generalizado, pautado no discurso das 
inseguranças, violência e criminalidade violenta, acarreta o 
aprofundamento das disparidades socioespaciais. (SILVA C., 2012, 
p. 68). 

 

No Bairro Nossa Senhora da Apresentação, por exemplo, houve um 

parâmetro desigual, que gerou percepções fragmentadas acerca do bairro, incidindo 

nos discursos sobre o cotidiano. As condições de vida, e de acesso à moradia e a 

serviços de necessidade básica, se tornam diferenciadas dentro de um único bairro: 

os espaços de pobreza e espaços elitizados existentes revelam as contradições ali 

vividas, com seus estigmas e preconceitos cotidianos; e cuja “urbanização parece 

não garantir por total a promoção da cidadania para alguns moradores do bairro”. 

(SILVA C., 2013, p. 3 – 14; 2014, p.158). 

Ao serem perguntados sobre qual o pior dos problemas infraestruturais e da 

oferta de serviços do bairro em que vivem, os alunos responderam, conforme visto 

na Figura 18:  

 

Figura 18 – Gráfico sobre o pior dos problemas infraestruturais e de oferta de serviços do bairro em 
que vivem os alunos da Escola Terezinha Paulino 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de entrevista com os alunos. 
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A maioria dos alunos, como se pode ver, respondeu que o maior dos 

problemas era a “segurança pública ineficiente” (trinta e sete, ou 46%); em segundo 

lugar, a “pavimentação inadequada” (dezesseis, ou 20%); em seguida, “escolas, 

postos de saúde e policiais em quantidade insuficientes” (doze, ou 15%). Problemas 

relacionados à ausência de áreas destinadas ao lazer, iluminação pública e 

saneamento básico foram menos citados como o principal problema encontrado. E 

nenhum dos alunos mencionou problemas com os transportes públicos e coleta de 

lixo. Todos problemas muito vividos por quem mora nesse espaço. 

A exclusão seja a social, a cultural, ou econômica está relacionada 

principalmente aos direitos dos cidadãos, o que remete à noção de pobreza da 

população, sendo esta a privação de direitos básicos dos cidadãos (habitação, 

alimentação, trabalho, cultura, infraestrutura e serviços urbanos mínimos). Essa 

população privada de seus direitos comumente vive em locais excluídos do padrão 

territorial comum, como nos loteamentos irregulares. A exclusão aliada a sua 

espacialização, é o que pode ser chamado de segregação, pois esses indivíduos 

perdem até os seus direitos inalienáveis. (MEDEIROS A., 2013, p. 30). 

O discurso sobre a violência nessa parte da cidade é muito recorrente. Os 

alunos já internalizaram esse discurso. A violência existe e a cada dia mais casos de 

crimes são reportados nos meios de comunicação. Entretanto, um grande desafio é 

dimensionar o quanto dessa violência está historicamente relacionada à segregação 

desse espaço. A conscientização sobre a falta de oferta de equipamentos e serviços 

públicos, e dos efeitos que isso pode causar no lugar em que se vive, podem dar um 

indício de como essa discussão pode ser feita com os alunos. Entretanto, apesar da 

estigmatização, não há ingenuidade quanto a relacionar pobreza e criminalidade, 

nem a vivida, nem a praticada. 

Por fim, o principal risco que se corre é o de homogeneizar a experiência de 

todos os habitantes do espaço estudado. Aliás, a homogeneização em si, é bastante 

perigosa quando se trata de pensar a cidade, conceito que já mudou muito ao longo 

do tempo e que hoje menos fala de homogeneização e mais fala de 

heterogeneidade. E isso na cidade como um todo e nas suas frações, os bairros. 

Cada cidade, cada fração da cidade tem suas características intrínsecas e suas 

contradições internas historicamente construídas.  
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Quanto ao espaço abordado nessa pesquisa, a heterogeneidade se 

apresenta nos seguintes quesitos: a) ocupação territorial, com os lugares projetados 

e os lugares que cresceram espontaneamente; b) tipos de moradias, organizadas 

tanto em casa com terrenos largos, em arruamentos planejados (e até condomínios 

fechados e prédios razoavelmente verticalizados), quanto em casas pequenas em 

arruamentos tortuosos; c) condição socioeconômica de seus moradores, atestada 

em várias pesquisas censitárias acadêmicas, demonstrando, por exemplo, que 

grande parte da população que vive no Conjunto Parque dos Coqueiros tem uma 

característica de “nova classe média” (SILVA C, 2013, p. 3), enquanto os moradores 

do Jardim Progresso formam uma Área de Interesse Social (AEIS), área de risco. 

Fatores que, apesar de não contribuírem para o fim do processo de 

periferização, da exclusão social, da segregação e da estigmatização da sua 

população, revelam que a realidade histórica e social de Natal, através do estudo de 

uma parte dessa cidade, é muito mais complexa do que se imagina. Realidade 

compartilhada pelos alunos da escola estudada que precisa ser utilizada como eixo-

temático disparador de discussões, de pesquisas, de debates e de posturas desses 

jovens que têm potencial para contribuir com o lugar em que eles existem. 

 

2.4 “Vivendo bem apesar dos pesares”: o olhar dos alunos sobre o lugar onde 

vivem 

 

Nas discussões sobre o espaço estudado, os alunos foram instigados a 

procurarem na Internet imagens do passado e do presente de lugares que 

considerassem marcantes da cidade de Natal. Os lugares selecionados por eles 

foram aqueles vistos na publicidade relacionados ao turismo (praias, 

principalmente), ou aqueles do patrimônio institucionalizado (Centro Histórico, 

Fortaleza dos Reis Magos e Ponte de Igapó, por exemplo), ou ainda grandes 

empreendimentos industriais e comerciais (fábricas e shoppings centers). Apenas 

cinco lugares na Zona Norte foram citados (o prédio do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no Bairro Potengi; as 

pontes de Igapó e Ponte Newton Navarro; e a Igreja Nossa Senhora dos 

Navegantes, no Bairro da Redinha). Não houve lugares localizados no entorno da 

Escola Terezinha Paulino, exceto um aluno que citou a própria escola. 
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Isso que foi denominado na sala de aula, para facilitar a compreensão dos 

alunos, de lugares importantes para a história de Natal, nessa atividade, pode muito 

bem, então ser inserido no contexto da discussão sobre os lugares de memória, 

conceito já apresentado anteriormente no primeiro capítulo. E o fato de os alunos 

não relacionarem o espaço em que vivem com lugares marcantes da cidade, 

caminha ao encontro do que Sandra Pesavento (2007) analisa sobre a centralidade 

de uma cidade enquanto lugar dotado de carga simbólica. Para ela,  

 

A rigor, se poderia dizer que cada cidadão escolhe seus pontos de 
atenção e referência para se situar no tempo e no espaço urbano. Eu 
conheço um lugar, costumamos dizer, implicando com isto que nos 
referimos a um recanto da cidade especial para nós, que nos toca de 
maneira particular. Mas também podemos ter sido induzidos, 
educados e ensinados a identificar lugares de uma cidade, 
partilhando das mesmas referências de sentido, em um processo de 
vivência do imaginário urbano coletivo. (PESAVENTO, 2007). 

 

Lugares de memória, que também são lugares de história, como defende 

ainda a autora, são “narrativas do passado que presentificam uma ausência, 

reconfigurando uma temporalidade escoada”. Isso significa que as cidades possuem 

história e memória e os centros dessas cidades, comumente denominados de 

centros históricos e/ou culturais funcionam como “padrões de referência identitária 

para uma cidade”. Mesmo que essas identidades tenham sido fabricadas pelos mais 

diversos agentes sociais, entretanto, não necessariamente falsas.  

Assim, não é de se estranhar a ausência de lugares marcantes no entorno da 

Escola Terezinha Paulino para a história da cidade para a história de Natal, de 

acordo com seus alunos. Isso pode ser explicado porque eles demonstraram 

reproduzir uma memória estabelecida pelos estudos costumeiros sobre o passado 

de Natal, pelos discursos dos seus agentes políticos e pelas produções midiáticas 

que sobre essa cidade versam. Estes, justamente, privilegiam o antigo “centro” da 

cidade e as paisagens naturais nas representações imagéticas de Natal.  

Não é de se estranhar, mas é de se preocupar. 

Não foram citados lugares do cotidiano dos alunos, não apenas porque eles 

não conseguiram identificar algo de excepcional, mas também, e principalmente, 

porque a identidade do espaço desta pesquisa está impregnada de estigmas, os 

quais fazem os alunos não enxergarem-no como partícipe dessa cidade mesmo e 

até por suas próprias complexidades. Um indício disso se encontra numa 
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experiência que a pesquisadora teve ao comparar as ruas do Bairro Golandim com 

as ruas do Bairro de Petrópolis (um dos primeiros a serem planejados e destinados 

às elites em Natal, ainda no início do século XX) em aula expositiva junto a uma das 

suas turmas: vários alunos riram da comparação, como se o Golandim não estivesse 

ao nível do bairro de Petrópolis. Ao serem indagados sobre o porquê dos risos, um 

aluno respondeu que era devido o Golandim “não ter é nada, professora”! 

Outro fator, mas não menos relevante, que turva o olhar do aluno é a história 

cuja qual ele ainda tem mais acesso: aquela dos registros escritos de visão macro, 

da chamada História Geral ou do Brasil, dos grandes líderes, dos eventos 

espetaculares, dos marcos, das invenções. O cotidiano, o dia-a-dia, o que se faz 

rotineiramente e, ligada a essa ideia, as pessoas comuns, com seus trabalhos e 

problemáticas da simplicidade do viver ainda não foram apreendidas como tendo 

valor histórico nas escolas. 

Ao serem perguntados se gostavam do lugar em que vivem, 73,9% dos 

alunos entrevistados responderam que sim (Figura 19). Dimensionar esse resultado 

se torna um desafio quando os próprios alunos reclamaram tanto dos problemas 

infra estruturais e de oferta de serviços presentes nesse espaço no questionário 

diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, é um resultado que sinaliza uma satisfação dos 

alunos com o lugar em que se vive, apesar dos pesares.  

 

Figura 19 – Gráfico com resultado sobre a pergunta “Você gosta do lugar em que você vive?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de questionário diagnóstico com os alunos (2018). 

 

Os gráficos a seguir, resumem algumas das suas percepções sobre esses 

problemas nos arredores da escola. A Figura 20 mostra o resultado das respostas 

dos alunos quanto a sua satisfação relacionada a várias questões de infraestrutura. 
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Figura 20 – Gráfico com resultado sobre a pergunta “Como você se sente com relação à 
infraestrutura do lugar em que você vive quanto...?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de questionário diagnóstico com os alunos (2018). 

 

Já a Figura 21 traz como os alunos veem “qual o pior dos problemas infra 

estruturais do seu bairro?” 

 

Figura 21 – Gráfico com resultado sobre a pergunta “qual o pior dos problemas infraestruturais do 
lugar em que você mora?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de questionário diagnóstico com os alunos (2018). 
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O aprendizado da história pode, a partir dos questionamentos do presente, 

buscando no tempo, os exemplos e as ausências, pelas fontes e sobre estas, a 

construção de explicações e inspiração para soluções, ajudando os alunos a se 

questionarem como historicamente a cidade pelo trecho me que eles vivem se 

formou e de por quais meios eles conceberam essas percepções da realidade. Ou 

seja, é inegável que os problemas de fato existem e a sua materialidade permiti-nos 

concluir isto. Mas, até que ponto os programas televisivos, radiofônicos e outras 

ferramentas de comunicação influenciam os seus olhares sobre o lugar periférico 

estudado não deve ser ignorado. 

Na compreensão da formação da materialidade socioespacial; na 

compreensão de que os problemas do bairro não se resumem à insegurança, sendo 

esta parte de um contexto histórico de segregação, exclusão e estigmatização 

sociais; na apropriação dos lugares em que habitam e se socializam, como a própria 

escola, enquanto espaços de memória mais do que importantes. No estímulo à 

busca por atitudes, mostrando lutas de moradores; a partir do conhecimento de si e 

de seus direitos. E ainda na sensibilização quanto às possibilidades de 

aprofundamento dos “laços de solidariedade e sociabilidade” (ALMEIDA, 2005, p. 3). 

Os debates levantados até aqui foram impulsionados pelo olhar da autora 

quanto à realidade educativa e social de seus alunos e embasados por estudos 

acadêmicos sob a ótica da história e de outras ciências humanas, mas também pela 

observação das falas desses alunos, da comunidade escolar. O próximo capítulo diz 

respeito às intervenções no chão da escola, o trabalho empírico propriamente dito. O 

trabalho direto com as fontes em busca de respostas às problemáticas propostas 

aos estudantes: fontes escritas, visuais e orais. Com elas, foi possível dimensionar a 

construção da história do espaço estudado a partir das relações entre história e 

memória. 
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3 PROCEDIMENTOS ESTRATÉGIAS E RESULTADOS 

  

Para o ensino da História escolar em busca da construção de um 

conhecimento histórico por parte dos alunos e das alunas, a partir dos rudimentos 

básicos da pesquisa foi preciso à eleição: de um problema de pesquisa; de uma 

análise de fontes; e de embasamento em preceitos teórico-metodológicos coerentes. 

Os procedimentos foram selecionados pela professora, e aos estudantes coube o 

tratamento com as fontes sob sua supervisão. No início do processo como um todo, 

que durou desde o início do ano letivo, foi feita uma contextualização do assunto 

para despertar o engajamento discente. 

Para envolver os estudantes na prática de construção do problema, foi feita 

uma apresentação expositiva após a entrevista diagnóstica com os alunos e 

conversa a respeito das características dos arredores da escola, objetivando que 

eles e elas compreendessem como os historiadores e historiadoras partem em 

busca de explicações sobre o passado de acordo com as suas indagações sobre o 

presente. Adequando-se a linguagem e os exemplos à sua cognição, era necessário 

que se compreendesse que qualquer pesquisa histórica 

 

está focalizada sobre determinada questão ou problema particular 
que define seu tema. Além disso, a questão só deverá ser formulada 
se o historiador tiver algumas razões para pensar que será capaz de 
encontrar uma resposta, que, por sua vez, deverá basear-se em uma 
argumentação autenticamente histórica [...], temos um motivo para 
formulá-la e não somos animados pelo capricho de uma simples 
curiosidade. (COLLINGWOOD, 1930, p. 14 apud PROST, 2014, p. 
79). 

 

A intenção era que os alunos exercitassem a busca pela construção do 

conhecimento histórico através de questionamentos, dúvidas, lacunas sobre o tempo 

e lugar de sua experiência. Questões que se inserissem, como escrito por Antoine 

Prost (2014, p. 80): “numa rede de outras questões, paralelas ou complementares, 

acompanhadas por respostas possíveis, cuja escolha dependerá do trabalho 

efetuado sobre os documentos”. Essa busca de um problema não foi fácil, mas, foi 

possível encaminhar esse procedimento, razoavelmente, a partir da indicação 

docente. 

O problema, ou questão contemporânea, apresentado aos alunos foi o que a 

formação histórica da materialidade do entorno da Escola em que estudamos revela 



 

78 

 

sobre os desafios que enfrentamos no cotidiano da cidade em que vivemos? Quais 

são os espaços de habitação, de locomoção, de lazer, de religiosidade, de 

consumo? Há outros espaços os quais podemos classificar? Quais os mais 

significativos espaços do ponto de vista afetivo? Por que não há espaços 

patrimonializados pelos poder público nesse lugar? Em que a convivência de 

pessoas dos diferentes municípios em processo de metropolização numa mesma 

escola revela sobre a identidade desse espaço fronteiriço de Natal? Como 

compreender os acontecimentos da história no século XX nas suas realções 

nacionais globais a partir do olhar sobre esse lugar?  

Ainda sobre o estímulo à pesquisa histórica, ao longo das discussões com os 

alunos foi possível abordar outros aspectos teóricos, tais como a percepção de que 

elaborar a pergunta inicial é um grande desafio, porque precisa ser algo que 

questionasse a ordem social, econômica, política ou cultural, mesmo iniciando pelas 

paixões pessoais. Além disso, temos as reflexões sobre a busca da objetividade, 

que segundo o Antoine Prost (2014, p. 93) deve ser substituída pela busca da 

imparcialidade ou da verdade, pois na história, “é impossível opinar de forma 

superficial e à distância”. 

Nesse sentido, outra estratégia utilizada foi estimular os alunos a refletirem 

sobre a realidade social de Natal, a partir da materialidade presente em alguns 

exemplos da tipologia das moradias da cidade, como mostrado nas Figuras 22, 23, 

24 e 25 a seguir. 

 

 

 Figura 22 – Foto de espigões na Região 
Administrativa Leste de Natal 

 
Fonte: ROCHA, 2015. 
 
Figura 24 – Vista de rua no Conjunto Santa 
Catarina 

Figura 23 – Vista por satélite do condomínio 
Alphaville 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 
 
Figura 25 – Foto de favela em Natal 
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Fonte: Google Street View, 2018 
 

 
Fonte: LIRA, 2011. 

 

Os alunos descreveram as imagens, identificaram sobre quais lugares elas 

referiam, discutiram sobre as diferenças de moradias das pessoas em Natal hoje e a 

partir das discussões, foram trabalhadas conclusões partidas algumas dos alunos, 

outras da professora em debate na sala de aula formal, que são as seguintes: a) as 

cidades estão em crescimento populacional e territorial; b) há uma grande variedade 

de moradias em Natal; c) há uma grande variedade de desigualdade social em 

Natal; d) há relações importantes entre impacto ambiental e crescimento das 

cidades; e) os problemas sociais podem ser representados pela precariedade de 

equipamentos e serviços públicos do lugar em que vivem os alunos; g) o estudo da 

história nos ajuda a entender como se deu esse crescimento urbano e como 

podemos dimensionar as nossas ações hoje. 

Para finalizar a atividade, os alunos foram procurar, em livros, revistas e 

Internet, imagens de algum lugar relevante para história de Natal em algum 

momento do passado e atualmente para compartilharem entre si através de um 

mural (Figura 26). Deveriam falar sobre permanências e transformações. Assim o 

fizeram.  

 

Figura 26 – Fotografias mostrando a produção de mural pelos alunos e alunas 

 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, a partir da produção dos alunos (2018). 
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Entretanto, um objetivo não informado a eles, dessa produção, era constatar 

se eles identificariam algum lugar no espaço estudado como relevante. A hipótese, 

confirmada, era de que eles não buscariam nenhum lugar no entorno da escola, nem 

na Região Administrativa Norte de Natal; ou seja; eles não percebem o lugar em que 

vivem como parte da memória da cidade, muito menos como relevante para a sua 

história. Como podemos ver na imagem (Figura 8) abaixo, os lugares destacados da 

cidade nesse sentido foram aqueles compartilhados pelo que se propaga através da 

propaganda do turismo na cidade, incluindo-se aí patrimônios culturais 

institucionalizados, além de lugares destinados ao comércio e à indústria. 

Da Zona Norte, os lugares destacados, como explicitado no ponto 2.4, foram 

poucos, sendo mencionadas mais vezes, a Ponte de Ferro de Igapó. No mais, 

parece que essa região, na avaliação inicial dos alunos, não tem importância para 

história da capital potiguar. 

 
Figura 27 – Fotografias de lugares considerados relevantes para a história de Natal segundo o olhar 
dos alunos (A – Praia de Ponta Negra; B – Ponte de Ferro de Igapó; C – Fortaleza dos Reis Magos) 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora, a partir da produção dos alunos (2018). 

 

Tudo pode ser uma fonte ou um documento histórico, desde que sirva para 

responder às questões contemporâneas investigadas: escritos, iconografia, 

oralidade, cultura material. Como conceito, para este trabalho, fonte histórica é: 

C 

B 

A 
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Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca, 
pode e deve informar sobre ele. São documentos escritos (se 
existirem) e, na ausência deles, tudo o que a habilidade do 
historiador lhe permite utilizar: palavras, signos, paisagens, telhas, 
eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de tiro, os exames de 
pedra feitos pelos geólogos e as análises de metais feitas pelos 
químicos. Em síntese, fonte é tudo o que pertencendo ao homem, 
serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a 
atividades, os gostos e as maneiras de ser do homem. (Bloch, 2001, 
p. 79; Febvre, 1933, apud Le Goff, 1992, p. 540). 

 

Na historiografia, a diversificação de fontes usadas se deveu ao advento da 

“história vista de baixo”, a qual buscava desvendar as experiências das pessoas 

comuns, sendo que para isso o uso exclusivo de documentos escritos oficiais era 

insuficiente. Esses documentos oficiais traziam visões históricas que privilegiavam a 

história oficial, proporcionadas pelas elites. “De qualquer modo, se os historiadores 

estão mais preocupados que seus antecessores com uma maior variedade de 

atividades humanas, devem examinar uma maior variedade de evidências”. 

(BURKE, 1992, p. 13 – 14). 

Para que os alunos alcançassem conhecimentos básicos sobre esse 

entendimento, foram lecionadas aulas específicas sobre o conceito de fontes na 

perspectiva de familiarizar os alunos com essa diversidade de fontes. A maioria 

deles, inclusive, hoje com quatorze anos de idade, desde os onze anos, já haviam 

tido a oportunidade de formar conhecimentos prévios sobre o uso de diferentes tipos 

de fontes estudando tal assunto nas outras séries com a autora deste projeto. 

O trabalho com fontes vem sendo indicado, inclusive nos livros didáticos, pois 

reproduções de todo tipo de fonte são disponibilizadas para estimular os alunos a 

descobrirem que as narrativas, interpretações ou explicações históricas são 

produzidas a partir desses vestígios do passado e sobre essas memórias, pode-se 

dizer. Os estudantes foram direcionados a fazer atividades, norteadas por perguntas 

que lhes direcionaram para os aspectos de sua forma e conteúdo, e, no fim, 

escreverem suas conclusões a respeito desses documentos. Entretanto, muitas 

vezes, o que mais é solicitado aos alunos é que estes interpretem os as informações 

presentes nos textos.  

Nesta pesquisa, procurou-se que tais textos, as fontes, presentes ou não nos 

livros didáticos dos alunos fossem exploradas significativamente na construção do 

conhecimento histórico. Por isso, procurou-se selecioná-las adequadamente de 
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acordo com as questões investigadas na tentativa de abordá-las também de uma 

maneira mais específica. As estratégias principais foram realizadas durante os 

horários específicos na sala de aula formal.  

Os documentos foram estudados em sala de aula formal, com reproduções 

virtuais ou físicas. Inicialmente, a professora fez perguntas simples em busca de 

induzir os alunos a prestarem atenção aos detalhes externos da fonte, seguido de 

perguntas direcionadas às informações presentes nestas. Os alunos desenvolviam 

suas explicações, e em seguida, por confronto ou comparação entre as fontes, 

buscavam a construção de um sentido mais geral sobre o que se queria que os 

mesmos atingissem. Essas perguntas eram escritas e escritas também eram as 

respostas. Ao final, um relato sobre o que havia sido trabalhado era compartilhado 

com todos oralmente, por escrito ou por alguma produção audiovisual por parte dos 

alunos. 

 

3.1 Fontes escritas e visuais em sala de aula 

 

Documentos escritos ou visuais podem ser utilizados no trabalho dos 

professores da escola básica e umas das estratégias a ser desenvolvida podem ser 

análises coletivas desses documentos. É possível discutir com os alunos quem é o 

autor, qual o contexto da época de produção de cada documento, o estilo do texto 

ou da imagem, onde este foi produzido, quais as suas intenções, objetivos e 

finalidades.  

Foi buscando esse caminho que os alunos da Escola Terezinha Paulino foram 

estimulados a proceder em sala de aula formal quanto à análise de fontes escritas e 

iconográficas. Eles tiveram a oportunidade de, para além de interpretar os textos e 

as informações contidas nos documentos, identificar também algumas das 

condições de sua produção e as subjetividades e intencionalidades dos seus 

autores. A ideia foi inserir rudimentos da pesquisa histórica como estratégia 

significante do estudo da história na escola, as análises, obviamente, foram 

buscadas com um rigor próprio do nível de aprendizado do público-alvo. 

Na continuidade das estratégias utilizadas junto aos aprendizes, 

acontecimentos marcantes da urbanização de Natal rumo ao lado Norte da cidade, 

foram trabalhados. Acontecimentos da primeira metade do século XX, mais 

especificamente: as primeiras transformações urbanas que acompanharam o 
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discurso modernizante dos primeiros anos da República, como no exemplo da 

Figura 28.  

 

Figura 28 – Foto e reprodução de crônica trabalhadas pelos alunos sobre primeiras transformações 
urbanas que acompanharam o discurso modernizante dos primeiros anos da República em Natal  

“A cidade em conjunto poderia ser explicada 
em dois grandes arcos. Um antigo, irregular, 
atrabiliario, incorrigivel em todo, parte 
tradicional, parte iniciadora da cidade 
centenária, arcos cujas extremidades tocam 
as Roccas e o Baldo. A recta partida destes 
extremos marca a verdadeira cidade de Natal. 
O outro arco, parte moderna. Já racciocinado, 
um pouco monótona pela sisudez geométrica 
do enxadrezado, terá seus extremos tocando 
os dois do primeiro arco e correndo de leste a 
sul emquanto o primeiro parte do norte ao 
oeste.” 
 
 
(Fragmento da crônica "O novo plano da cidade", de 
Câmara Cascudo,  atada de 30 de outubro de 1929. 

Fonte: ARRAIS, Raimundo. Crônicas de origem: A 
cidade de Natal nas crônicas cascudianas dos anos 20: 
Natal: EDUFRN, 2005) 

 
 
(Bonde da “Força e Luz” trafegando na Rua Dr. Barata – Ribeira 
– Natal/RN. 

Fonte: https://potiguarte.blogspot.com/2012/03/natal-saudades-
de-um-tempo-vivido) 

Fonte: Editado pela autora, a partir de ARRAIS (2005, p. 108) e SILVA Y. (2012). 

 

A crônica descrita acima e a foto, juntamente com outros documentos da 

época (crônicas, fotos e planos urbanísticos) foram analisados nessa intervenção 

que tinha como objetivo específico, ajudar os alunos a compreender os primeiros 

momentos republicanos de maiores investimentos na modernização urbana da 

cidade. O início do século XX, com as elites políticas, econômicas e intelectuais 

defendendo o alinhamento de Natal às mudanças na urbanidade que ocorriam 

paralelamente em outras cidades brasileiras.  

Organizados em duplas, com o material a ser analisado impresso e em mãos, 

os alunos e as alunas descobriram o que era a “cidade verdadeira” falada por 

Câmara Cascudo no trecho mostrado acima – a cidade antiga, a cidade original, 

aquela que recebia melhoramentos nos equipamentos e serviços urbanos, como a 

eletricidade e os bondes, mas que ao mesmo tempo era percebida com uma 

nostalgia do passado. Os alunos ainda na mesma intervenção, mas utilizando outro 

texto de época, viram que esses melhoramentos eram alvo de muita reclamação 

pela precariedade dos serviços em si e por não estarem disponíveis para toda a 

população. 

Não foi dado nenhum outro tipo de possibilidade de pesquisa durante essas 

aulas. A intenção era que os alunos exercitassem a sua habilidade de interpretação 
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construindo seus raciocínios a partir apenas do que dispunham nas mãos, mas 

ajudados pela professora. A personalidade intelectual de Câmara Cascudo foi 

trabalhada de maneira expositiva pela professora e respondidas algumas questões 

norteadoras, pois os alunos deviam sintetizar suas conclusões explicando “como 

estava Natal no início dos anos 1920 quanto às suas transformações e 

permanências”.  

A avaliação da atividade foi feita a partir da leitura das produções textuais 

finais dos alunos. Salienta-se que nem todas as duplas entregaram-nas, mas a 

maioria, sim. 

A partir dos textos dos alunos recebidos foi possível perceber que eles 

compreenderam que estavam ocorrendo transformações em Natal no início do 

século XX. As melhorias tecnológicas, entretanto, foram vistas como se a cidade 

estivesse “evoluindo”, mas que essas melhorias não abarcavam todos os moradores 

da cidade. Alguns fizeram uma relação direta com os problemas atuais, mas outros 

não entenderam o termo “verdadeiro”, ou seja, não captaram o tom de saudosismo 

por um passado da cidade que parecia estar mudando na época. Alguns alunos, 

inclusive, em seus textos utilizaram-se do mesmo tom de elogio ao passado para se 

referirem aos problemas da contemporaneidade. Como a dupla que escreveu que 

“no século 20, as taxas de mortalidade eram muito baixas, diferente das de hoje, 

quando a cada minuto morre uma pessoa em Natal, ou um policial [...]. Natal mudou 

muito”.  

Os pontos observados em seus textos foram todos discutidos com os alunos 

após apontamentos e a atividade como um todo foi avaliada como tendo obtido o 

resultado esperado. Os alunos se envolveram durante a análise, conversaram entre 

si, tiraram dúvidas com a docente, empenharam-se em produzir a síntese final. Foi 

uma experiência que do ponto de vista conceitual, ajudou os alunos a refletirem 

sobre a interpretação do que é “modernidade e modernização” quando pensamos 

em História. 

Aulas expositivas sobre o crescimento populacional e transformações na 

cidade quando da ocupação da cidade pelas tropas estadunidenses durante a 

Segunda Guerra Mundial foram a próxima fase das intervenções, no segundo 

bimestre de aulas. Além da menção às migrações internas devido às secas e à 

procura por empregos e melhores condições de vida na capital potiguar ao longo do 

século XX.  
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Nesse ponto, faz-se necessário ponderar o aspecto metodológico da escolha 

do procedimento “aula expositiva”, pois não se trata de abolir as aulas expositivas, 

mas sim de pluralizar os procedimentos didáticos. Ademais, críticas às aulas 

expositivas dizem respeito mais a uma postura dos professores que se portam como 

únicos detentores do saber do que a forma da exposição propriamente dita.  

Esse primeiro bloco de ações foram importantes para inserir algumas das 

ideias do início do século XX as quais permeavam as ações político-administrativas 

em prol da modernização da cidade de Natal. Como os conceitos de modernização e 

modernidade; os conceitos de progresso e civilização; as teorias higienistas e de 

racionalização do espaço urbano, além da identificação da busca pelo 

embelezamento das cidades do período. 

 

3.1.1 Problemas da cidade 

 

No terceiro bimestre, seguiu-se com os documentos escritos e visuais a 

serem estudados, cujo recorte temporal delimitado foi o período correspondente às 

décadas de 1960 e 1970, quando das políticas governais de urbanização da Zona 

Norte de Natal começavam em decorrência do aumento populacional e da expansão 

fundiária da capital. De maneira geral, o tema proposto foi a compreensão dos 

problemas urbanos do ponto de vista infraestrutural e social nos anos 1960 - 1970 

em Natal. 

Para que os alunos entendessem os problemas urbanos de Natal na década 

de 1960, alguns documentos escritos e imagéticos foram estudados, em dupla, na 

sala de aula formal. Nas aulas foram utilizadas páginas de jornal encontradas 

virtualmente, porém, para evitar problemas com direitos autorais, nesta dissertação, 

essas páginas mostradas aos alunos em forma de imagem contendo seu arquivo 

original, aparecem apenas com trechos transcritos.  

Para a seleção, utilizou-se o sistema de buscas dos próprios bancos de dados 

no ciberespaço, a partir de palavra ou termos chave decididos pela pesquisadora 

(“inundações”, “enchentes”, “conjuntos habitacionais”, “fábricas”, por exemplo). As 

imagens e reportagens eram disponibilizadas em projeção de slides e as análises 

eram compartilhadas coletivamente. Durante esse processo, a professora fazia 

contribuições na busca para que todas as discussões objetivadas fossem feitas. 
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O procedimento utilizado foi coletar os dados com o preenchimento de uma 

ficha de estudo de documentos (Figura 29) seguido de discussão dos resultados e, 

ao final dessas duas etapas, os alunos escreveram um texto explicando suas 

conclusões. Para preencherem as fichas, os alunos dispunham, além dos 

documentos em si, o acervo da Biblioteca da escola e acesso à Internet (pelos 

aparelhos celulares e Sala de Informática da escola). Sendo que na hora do 

preenchimento, a professora auxiliava na busca pelas informações.  

 

Figura 29  – Quadro com ficha de estudo de documentos 

Tipo do documento  

Título do documento (se houver)  

Data do documento  

Autor ou autora do documento  

O que informa o documento  

Informações sobre a cidade  

Contexto histórico  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Antônia Terra (2012, Locais do Kindle 1173; 1182; 1190; 
1363; 1374). 

 

Um dos documentos utilizados foi um trecho da matéria publicada no jornal 

Tribuna do Norte, de 06 março de 1964 pela qual pode-se perceber os problemas 

relacionados ao abastecimento de água em Natal dessa época: 

 

O Govêrno do Estado está publicando, através do Departamento de 
Saneamento, o edital de concorrencia pública para a realização das 
obras de ampliação dos serviços de água e esgôtos de Natal; 
resolvendo de uma vez por todas, êsse angustiante problema [...], 
acabando com o martírio de tântalo, pois os nossos mananciais são 
imensos mas até agora inaproveitados.  O Povo fica vendo a água 
correr sem poder bebê-la, para matar a sede. [...] E o problema 
d’agua mais um problema de base enfrentado pelo governo Aluizio 
Alves em Natal. De 1956 até 1961, apezar do aumento da 
população, não se cavou em Natal nenhum poço novo e, portanto, 
nenhum litro d’água foi acrescentado para o consumo do Povo. 
(TRIBUNA DO NORTE, 1964) 

 

Com o trecho da matéria, os alunos deveriam, além da análise dos dados 

externos ao documento: a) perceber que em Natal o aumento da população era algo 

visível e que suscitava posturas de enfrentamento pelo poder estatal; b) entender 

que a distribuição dos recursos hídricos estava em discussão nos anos 1960 em 

Natal; c) discutir quais os possíveis significados para o termo “Povo” usado; d) refletir 
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sobre o uso do termo “problemas de bases” que se repete ainda mais uma vez na 

matéria no contexto político daquela época. 

Para complementar a discussão sobre os problemas de abastecimento de 

água daquela época em Natal foi comentado com os alunos que, aconteceram num 

intervalo de três meses, três inaugurações pela Prefeitura de Natal, na Vila de Igapó: 

uma para festejar um poço tubular para abastecimento de água para 

aproximadamente mil moradores dessa vila limítrofe; outra para instalação da 

bomba de sucção e retirada da água de subsolo; e outra para vistoria de reparos na 

ponte de ferro. Porém, nenhuma dessas inaugurações teve como objetivo de 

celebrar o início da eletricidade, a qual seria a responsável por fazer a bomba e 

consequentemente o poço funcionar. (SILVA W., 2011, p. 92-93). 

 Outros documentos estudados pelos estudantes (Figura 30) foram: 

matéria do jornal Tribuna do Norte, informando sobre os problemas causados pelas 

chuvas e sobre a necessidade da pavimentação de Natal na década de 1960 e a 

matéria apresentando muitas fotos das ruas inundadas, do jornal Diário de Natal que 

mostrava como as ruas da cidade ficavam em tempo de chuva, especialmente 

abordando os problemas no trânsito. Não foi deixado de notar ainda nessa mesma 

reportagem outra, ao seu lado, que abordava estratégias do BNH na época. 

 

Turmas de socorro [...] estão de prontidão desde que começaram as 
chuvas nesta capital, já de emergência, vários casos tendo atendido, 
em caráter de enchentes e desabamentos verificados nos subúrbios, 
principalmente, Guarita. [...] a medida visa evitar, com a chegada do 
inverno, o agravamento da situação de certos bairros da cidade, 
atingidos nos dois últimos anos pela violência das chuvas. [...] 
Enquanto isso, técnicos da Secretaria de Viação efetuam o 
levantamento da despesa necessária para a realização da 
pavimentação já programada em diversos setores da cidade [...] 
Além da Afonso Pena serão beneficiadas a rua nas imediações do 
Mercado, em Lagoa Seca [....]. (TRIBUNA DO NORTE, 1966). 
  
As intensas chuvas que caíram ontem sobre Natal afetaram 
profundamente a vida da cidade que ficou com várias ruas 
inundadas. Como de costume, a Ribeira ficou transformada numa 
imensa lagoa [...] Engarrafamentos de trânsito sucederam-se durante 
todo o dia [...]. Os automóveis que iam apanhar os alunos formavam 
filas duplas e dificultavam o fluxo normal do tráfego.  Contudo, pior 
ainda é a situação dos bairros periféricos, cujas ruas transformaram-
se em verdadeiros mares de lama. [...] (DIÁRIO DE NATAL, 1979). 
  
O presidente do Banco Nacional de Habitação José Lopes de 
Oliveira, disse ontem que uma das maiores preocupações do 
Ministério do Interior, através do BNH, será construir casas para a 
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população de baixa renda, que ganha entre um e cinco salários 
mínimos. [...] Revelou que “o Rio grande do Norte, é o Estado líder 
(entre os pequenos) em empreendimentos financiados pelo BNH, 
pois tem sabido manter um bom relacionamento para obetr apoioa 
estas realizações, muitas já concretizadas”. [...] Anunciou a 
preocupação do Governo em não permitir que conjuntos residenciais 
sejam entregues ao público sem estrutura de funcionamento. Muitos 
são entregues sem dotação de assistência médica, social, escolar, 
lazer, e até áreas verdes. (DIÁRIO DE NATAL, 1979 b). 
 

Figura 30 – Fotografias dos alunos e alunas estudando documentos 

 
Fonte: Acervo da autora (2018). 
 
 

Com as matérias, os alunos dessa vez deveriam: a) perceber que a cidade na 

época analisada carecia de infraestrutura adequada para suportar as chuvas; b) 

identificar outros problemas urbanos como os de trânsito, de pavimentação e de 

saneamento; c) discutir os motivos da ausência dos nomes de comunidades da zona 

norte da cidade (mesmo que Igapó e Redinha); d) identificar os conceitos de 

subúrbio e periferia utilizados e como essa conceituação existe na atualidade; e e) 

atentar para a escolha do veículo informativo em posicionar a notícia do BNH 

relacionada aos investimentos em habitação na cidade providencialmente ao lado da 

matéria sobre as inundações. 

Na discussão sobre o conjunto de fontes acima citados, a professora também 

comunicou aos alunos que, segundo Wesley Silva (2011, p. 45-46) “eram os bairros 

com a população mais pobre, menos atendidos pela estrutura urbana, que mais se 

ressentiam com os problemas decorrentes das chuvas”, como Quintas, Rocas e a 

localidade de Igapó, segundo o mesmo autor, revelando que ali o problema era caso 

de “saúde pública”, visto que “todo o lixo coletado da cidade era ali posto, ‘mas isto 

não teria nada se não fosse colocado bem próximo das residências, como fazem, ali 

a fedentina é a maior’ (A ORDEM apud WESLEY S., 2011, p. 49). 
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Outro documento trabalhado foi um recorte de um manifesto publicado no 

jornal A Ordem: 

 

Nas favelas existentes [...] Aparecida e Mãe Luiza nos lugares de 
supra-citados sobrevivem em condições e sub-humanas, cerca de 
14.000 pessoas. Dos 2.500 barracos apenas 100 estão saneados 
[...]. Ali o que se vê é a fome, a mortalidade infantil, o desemprego, o 
analfabetismo, a doença, a falta d’água, falta de saneamento, campo 
fácil à prostituição e à iniciativa ao crime. (A ORDEM, 26 fev. 1966 
apud ALMEIDA, 2007, p. 144 -145) 

 

Nesse ponto, também foi necessário estudar um pouco mais atentamente a 

qual instituição pertencia o jornal A Ordem, no sentido de se delimitar alguns dos 

valores que essa instituição imputava aquela sociedade. No texto, por exemplo, a 

ideia era debater as possíveis relações entre o enfrentamento dos problemas 

urbanos pela população pobre e a generalização sobre como se encarava condutas 

fora dos padrões morais como a prostituição e também condutas criminosas.  

Na utilização desse conjunto de fontes, pretendia-se que os alunos 

compreendessem que os problemas urbanos em Natal, na década de 1960, eram 

questões relevantes presentes nas ações e nos discursos das elites da época em 

resposta às demandas sociais. Inclusive quanto a estruturação formal da cidade. Os 

conjuntos habitacionais seriam exemplos disso. Espaços criados para responder aos 

problemas sociais, especialmente à falta de disponibilidade de moradias, mas 

também para responder aos anseios da população por melhores condições de 

equipamento e serviços. 

Os conceitos de segunda ordem trabalhados de maneira mais específica 

durante esses momentos de estudo de fontes escritas e visuais foram, 

principalmente, os de evidência e objetividade. Os alunos puderam entrar em 

contato e discutirem sobre os acontecimentos através das evidências do passado, 

possíveis de acesso a partir das fontes e imprescindíveis para se criar explicações, 

narrativas e interpretações históricas. Eles puderam compreender que o que está 

escrito atualmente em seus livros de história ou em outros suportes é fruto de 

pesquisas, comparações e debates, não é informação natural, é construção. 

Assim sendo construção, a objetividade precisa ser garantida, porém não há 

neutralidade quando se escreve qualquer documento, nem tão pouco quando se 

escreve História. A objetividade ou a imparcialidade do historiador está ancorada em 
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sua subjetividade, nas escolhas do pesquisador, nos anseios individuais. E isso 

inclusive na história escolar. As próprias escolhas de conteúdo existem a partir de 

visões de mundo e do que se apresenta como relevante para os dias atuais, além, é 

claro, de tradições estabelecidas quanto ao que é relevante para a História. Desta 

maneira, ao dialogarem diretamente com os textos escritos ou visuais de um ou 

outro autor e sendo apresentados às suas intenções, os estudantes conseguiram 

atentar para as relações de objetividade e subjetividade neles presentes.  

 

3.1.2 Produção do espaço 

 

O próximo passo, estudado por um segundo bloco de fontes, foi identificar 

como esses problemas foram enfrentados no tocante às políticas habitacionais. 

Nesse sentido, foi abordado o contexto da construção de alguns dos primeiros 

conjuntos habitacionais de Natal com a intenção de ajudar os alunos a 

compreenderem que, como analisa Wesley Silva (2011, p. 118-125), a implantação 

dos conjuntos habitacionais foi uma solução formal do Estado que: a) respondeu às 

demandas da crise de moradias; b) impulsionou a especulação imobiliária; c) 

valorizou espaços de moradias; d) e contribuiu para o crescimento informal (e até 

ilegal) de áreas de habitação. 

Os conjuntos habitacionais Cidade da Esperança (Figura 31), por exemplo, 

construídos entre as décadas de 1960 e 1970, foram utilizados como exemplo, 

devido terem sido os primeiros de Natal e uma das primeiras experiências da 

América Latina que enfocava a extrema periferia de uma cidade. Não localizados na 

mancha urbana da cidade da época, e portanto, não apresentando infraestrutura 

urbana ou outras ocupações nos seus arredores imediatos, o que causou 

segregação e exclusão social. (MEDEIROS, 2013, p. 112-113). Assim, algumas 

questões relacionadas ao processo de periferização, segregação espacial e 

consequentes estereótipos também foram buscadas no contexto das construções 

dos conjuntos habitacionais.  
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Figura 31 – Construção do Conjunto Cidade da Esperança na década de 1960 

 
Fonte: Caliane Almeida (2007). 

A estratégia foi confrontar matérias de jornais e imagens que abordavam 

diretamente o problema da habitação em Natal e em outras cidades do Rio Grande 

do Norte com a observação sobre as condições dos espaços utilizados para a 

construção desses conjuntos.  

 

Para realizar o plano habitacional do Govêrno Walfredo Gurgel, a 
Fundação de Habitação já elaborou o seu plano trienal, que 
compreende a consolidação da CIDADE DA ESPERANÇA, [...] sua 
ampliação, além de dois novos programas. [...] Depois conseguir 
doação dos terrenos no interior a FUNDHAP entrará imediatamente 
em entendimentos com o Banco Nacional de Habitação, 
possibilitando a construção de 300 casas em Mossoró, 100 em 
Macau, 200 em Caicó, 100 em Currais Novos, 130 em Ceará Mirim, 
100 em Nova Cruz, 100 na cidade de Macaíba e 100 casas em Pau 
dos Ferros. (TRIBUNA DO NORTE, 1966).  

 

Nesse sentido, buscava-se fazer os alunos refletirem sobre os investimentos 

estatais e privados, as distâncias desses espaços, a falta de infraestrutura, as 

ofertas das casas que nem sempre eram possíveis de serem direcionadas à 

população mais carente, e o crescimento desordenado que aconteceria ao redor 

desses conjuntos.  

O problema de habitação em Natal nos anos 1960 foi denunciado por várias 

vezes, segundo Wesley Silva (2011) no jornal A Ordem. O trecho a seguir foi 

estudado pelos alunos: 
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Cada família tem a casa que pode ter. Umas tem casa bonita, 
grande. Ajardinada e alcatifada. Às vezes, com piscina ou campo de 
futebol no quintal [...]. Porém, existem outras famílias. As casas 
dessas são feias e sujas. Com remendos e sem reboco. Perto da 
lama e do mar, onde mais próximo o pai tira o sustento para seus 
filhos. Entretanto, ainda existem outras famílias. Estas não têm casas 
bonitas, nem mais ou menos, nem feias. Vivem ao léu, procurando 
uma árvore, que lhes dê sombra. Uma marquise que lhes dê abrigo 
contra a chuva, ou um vagão de estrada de ferro encostado que lhes 
cubra do sol e da chuva. E da noite e do dia. (A ORDEM, 1966 apud 
SILVA W., 2011, p. 114). 

 

Outro documento estudado com o mesmo sentido, mas na perspectiva de 

uma mãe que precisava de moradia, foi o depoimento desta: 

 

Sou natural de Acari, tenho dois filhos, Rogério Eduardo de três anos 
e Robério de três meses. O pai de meus filhos, funcionário de um 
banco, foi para Recife, deixando-me só com duas crianças e sem 
nenhum meio de vida. Continuei em Acari na casa de meus pais. A 
situação começou a piorar dia-a-dia. Meu pai cego não pode mais 
trabalhar (...) mas, nem por isso se aposentou. Ficou encostado com 
seus vencimentos atrasando até seis meses. Analfabeto, não 
procurou seus direitos. Na semana passada, viajei para Natal para 
procurar emprego e abrigo. Aqui chegando, aconteceu o contrário. 
Nem arranjei trabalho para criar meus dois filhos e nenhum casebre. 
[...] Armamos estas duas redes para os meninos debaixo desta 
árvore. Pedimos esmolas e vamos levando  a vida até quando Deus 
quiser. (A ORDEM, 1967 apud SILVA W., 2011, p. 117). 

 

Assim, ao analisarem os relatos sobre a crescimento de habitação causada 

pelo crescimento populacional e ao observarem para que lugares estavam sendo 

direcionados os primeiros conjuntos habitacionais da cidade, os alunos deveriam 

refletir sobre as questões relacionadas à especulação imobiliária e às condições de 

intraestrutura desses espaços. Para isso mais três documentos, recortes de jornais 

também, foram explorados: um que falava de ações governamentais para 

construção dos conjuntos, mais um que mostrava a atuação de empresas 

construtoras, e outro que abordava os desafios de quem adquiria essas moradias no 

início desses projetos. 

 

Em viagem de caráter oficial, com objetivo de realizar visita aos 
conjuntos residenciais que estão sendo construídos pela COHAB, no 
Rio Grande do Norte, com financiamento do BNH, chegou ontem à 
Natal o coordenador do Plano Nacional de Habitação [...] visitará os 



 

93 

 

locais  onde serão construídos os conjuntos Jiqui, Potengi e Lagoa 
Nova II.  (DIÁRIO DE NATAL, 1974). 
 
Até o próximo dia 16, as empresas de construção civil poderão enviar 
suas propostas à Cohab-RN para participarem da concorrência  
pública destinada à construção de mais unidades resdiências de 
acordo com projetos já aprovados já aprovados pelo BNH [...]. Além 
do Conjunto  Jiqui, com 623 casas, destinado à absorver a demanda 
de mão-de-obra provocada pela instalação  de fábricas na BR 101, a 
Cohab planejou o Conjunto Potengi, com 379, para ser construído na 
Estrada Natal-Igapó, onde está em fase de implantação um 
complexo industrial da União de Empresas Brasileiras (UEB), com 
uma capacidade de oferta de mão-de-bra estimada em 1.500 
empregos diretos. ( DIÁRIO DE NATAL, 1974 b.)  
 
A Cohab, Companhia de Habitação Popular, doou nesta semana um 
prédio no Conjunto Potengi, em frente à Colônia Penal João Chaves, 
para a Secretaria de Educação e Cultura, instalar uma escola de 
primeiro grau com a finalidade de atender todo aquele setor que se 
encontra em via de desenvolvimento populacional. [...] Com o 
acentuado crescimento populacional de Natal, alguns bairros 
começaram a sentir problemas de infraestrutura em diversos setores. 
Com a recente inauguração do Conjunto Potengi, algumas medidas 
começaram a ser tomadas para que aquele setor ficasse ficasse 
assistido em todos os aspectos, principalmente educaccional e 
sanitário. Com referência à absorção de alunos, disse o Sr. João 
Faustino que “em todo aquele setor, a escola mais próxima, 
Impmerial Marinheiro, fica localizada no Bairro Nordeste” [...]. 
(DIÁRIO DE NATAL, 1975). 

 

Na discussão, também foi abordado o fenômeno do crescimento informal ao 

redor dos conjuntos habitacionais.  Os alunos precisavam compreender que nesse 

sentido, muitas das comunidades já consolidadas atualmente foram crescendo 

dessa maneira e que o processo de loteamento e reloteamento foi responsável por 

essa prática. 

E fechando essa parte da discussão, foi apresentado em projeção de slides 

aos alunos alguns recortes de jornais sobre indústrias na região norte de Natal na 

década de 1970 para esclarecer um pouco mais como a cidade, em especial a sua 

região norte, ficava cada mais atrativa para os que viviam em condições de 

habitação precária em natal e também para os migrantes, diante do contexto de 

industrialização e urbanização da época estudada. Anúncios de projetos de 

ampliação e de inauguração de indústrias; anúncios para entrevista de emprego 

para essas fábricas; convite para inauguração de fábricas, foram alguns dos recortes 

de jornais da época apresentados com esse fim. 

 



 

94 

 

3.1.3 Como os alunos e as alunas interpretaram o conjunto de documentos 

  

De maneira geral, instigados a, após o preenchimento das fichas e discussão 

dessas, produzirem pequenos textos sobre os problemas urbanos de Natal das 

décadas de 1960 e 1970 e as soluções encontradas para resolvê-los, considerando-

se os documentos disponibilizados, podemos observar que os resultados para esta 

atividade foram parcialmente alcançados. 

É preciso ressalvar que os documentos foram selecionados pela professora, 

com uma intenção específica; ou seja; não foram os alunos quem procuraram os 

documentos para resolver um problema. Também, observa-se que os documentos 

são fruto de cópias ou transcrições e que por não estarem em seus suportes 

originais (apresentando prejuízo na percepção de letras, cores, e suporte), isso 

prejudicou um pouco as suas análises. Porém, como essa estratégia foi um 

exercício para fazer os alunos entrarem em contato com rudimentos básicos da 

pesquisa histórica, não se julgou necessária a utilização dos documentos originais. 

Quanto ao que se pode chamar de análise externa dos documentos, como em 

quais jornais as matérias foram veiculadas, quem as escreveu, a quais grupos 

sociais essa autoria estava ligada, quais os seus interesses, as suas visões de 

mundo, as próprias condições de produção dos suportes utilizados para a veiculação 

e as próprias condições de acesso às publicações e a sua distribuição, entre outras 

coisas, foram os pontos com maior prejuízo.  

Os alunos, em casa, deveriam ter procurado algumas informações sobre os 

jornais citados nas cópias dos documentos, mas eles não o fizeram. Ao serem 

perguntados por que não fizeram, responderam que “não encontraram”. Assim, ao 

menos a que grupos pertenciam as publicações, a professora expôs aos alunos. Ao 

menos essas informações teriam qualificado mais as suas análises interpretativas, 

pois as conclusões dos alunos ficaram baseadas mais na citação literal do que os 

documentos relatavam; ou seja; eles não duvidam do que liam, nem procuraram nas 

entrelinhas o que estava subentendido enquanto interesses. 

Apesar disso, vive-se na escola uma realidade em que a maioria dos alunos, 

poucos, procuram fazer as atividades solicitadas pelos professores ou quando o 

fazem é, para usarmos um termo bem repetido pelos professores, “de qualquer 

jeito”. Há muito problema de letramento e até de alfabetização desses alunos e eles 

não tem o costume de ler. Quanto à aprendizagem da história então, já foi 
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explicitado que muitos não veem relevância no estudo do passado por não 

perceberem relação com a sua vida cotidiana. E foi nesse ponto, o maior 

aproveitamento dessa estratégia, pois além de não terem se esquivado de tentarem 

realizar o desafio, os alunos conseguiram perceber permanências e transformações 

com a contemporaneidade e alguns ainda utilizaram-se de posicionamentos políticos 

para reivindicar melhorias nas condições sociais. 

Quanto às imagens, os alunos precisaram também de uma boa ajuda da 

docente, pois se limitaram a olhá-las apenas quanto ao que estava em destaque 

nelas mesmas. Por exemplo, na imagem que mostra a construção de uma das fases 

do Conjunto Cidade da Esperança, poucos fizeram considerações sobre as 

condições dos arredores do local da construção (distante, sem infraestrutura, 

rodeado de vegetação ainda). E nenhum grupo relacionou essa construção às 

construções do Conjunto Potengi ou outros da região norte da cidade. 

As relações entre criminalidade e desregramento de valores morais presentes 

em um dos documentos de o jornal A Ordem estudados pelos alunos foram 

entendidas apenas aceitando-se o que a matéria dizia. Os alunos não questionaram 

essa informação. “Além disso, o cenário da fome, mortalidade infantil, analfabetismo, 

desemprego, falta d’água, saneamento, portas abertas para a prostituição e a 

iniciativa ao crime se sobre saía [sic] durante aquela época”, escreveu um dos 

grupos em sua produção final. Essa generalização foi trabalhada pela professora e 

após algumas perguntas simples oralmente retornadas à turma, foi possível discutir 

quais as visões e alguns dos interesses da autoria do documento sobre o assunto. 

As perguntas foram: “Só tem crime e prostituição hoje em lugares ocupados por 

pessoas pobres e carentes de infraestrutura? E na época estudada?”. 

Caro ao que se estigmatiza sobre as regiões de moradia hoje desses mesmos 

alunos, a relação periferia-violência, avalia-se, teve um início de discussão e em 

outras oportunidades, novamente deve ser abordado. Nas turmas trabalhadas, os 

alunos não criticaram a afirmação de que nas favelas, a prostituição e os crimes são 

“facilitados”. A pesquisadora já esperava essa postura, visto que na sociedade atual, 

a ideia que generaliza pobreza à criminalizada é bastante recorrente e os alunos tem 

acesso a esse pensamento pelos meios de comunicação. Portanto, a professora 

pesquisadora aproveitou o momento para iniciar uma conversa sobre essa 

generalização.  
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Ao serem perguntados se criminalidade só acontecia em bairros pobres, os 

alunos, de pronto, responderam que “não”. Além disso, uma aluna relacionou 

diretamente a discussão aos discursos que se houve sobre os arredores da Escola 

Terezinha Paulino: “As pessoas pensam que todo mundo que mora aqui é 

criminoso, hoje em dia, professora”, disse ela. 

Os alunos preencheram os quadros com as suas observações de maneira 

manuscrita, conforme pode ser visto da Figura 32, que mostra algumas das fichas 

de estudo de documentos preenchidas por eles. 

 
Figura 32 – Fotografias da produção dos alunos de preenchimento das suas fichas de estudo  

 
 

 
 

 

Fonte: Editado pela autora a partir de produção dos alunos (2018). 
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O texto final produzido foi inserido na parte “contexto histórico” da ficha de 

análise dos documentos. A decisão para isso foi porque os alunos deveriam 

compreender que falar do passado de Natal era falar do passado em geral, para 

afirmar, portanto, que a história está em qualquer lugar e que qualquer lugar também 

se pode escrever história. O que acontecia em Natal, fazia parte do contexto da 

época e não era algo apartado deste. Ou seja, “o que o documento informa” serviria 

para os alunos interpretarem a informação direta contida nas fontes; “o que o 

documento informa sobre a cidade” serviria para eles buscarem ter uma visão mais 

ampla do que se passava na cidade pela informação literal e/ou subentendida; e o 

“contexto histórico” seria uma explicação mais geral, que envolvesse 

acontecimentos locais e gerais. 

Outras conclusões sobre o estudo das fontes pelos alunos foram que eles: a) 

escreveram no tempo verbal presente, como se tivessem imergido nos textos e 

reportado à época por um lado, mas também podendo representar as noções de 

passagem do tempo ainda muito básicas no seu aprendizado; b) escrevam 

respostas curtas, muito objetivas, o que por um lado demonstra objetividade e 

capacidade de interpretação; c) possuem ainda uma escrita com muita deficiência 

gramatical e o ortográfica, mas que esse exercício em si é bom para ajudá-los, visto 

também que eles são convidados a reescreverem seus textos após os debates com 

os colegas e docente.  

Nessa fase do trabalho com os alunos, buscando, a partir de rudimentos da 

pesquisa histórica no tocante a de onde os historiadores e historiadoras buscam as 

informações que compõem suas narrativas, explicações e interpretações sobre o 

passado, avaliou-se, ao final da experiência, que essa estratégia é adequada, mas 

não tão fácil de se alcançar os objetivos. Primeiramente, porque é algo novo para os 

alunos, depois porque carece de um olhar inquiridor destes, o que na sua cultura 

escolar nem sempre é estimulado. Os alunos são sempre colocados a decodificar 

símbolos, frases, orações e a apreender a informação literal que está sendo 

veiculada. Mas, interpretar e interpretar para além do que está posto diretamente 

nas fontes, é algo que deve ser construído ao longo da vida escolar. 

Os eixos cognitivos que devem ser buscados no ensino fundamental, com 

relação ao ensino de História e Geografia, de acordo com a entidade que organiza 

as avaliações nacionalmente já citada anteriormente o INEP (2005), por exemplo, 

são: 
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VI. Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 
linguagens matemática, artística e científica.  
 
VII. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento 
para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-
geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas.  
 
VIII. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 
informações representados de diferentes formas, para tomar 
decisões e enfrentar situações-problema.  
 
IX. Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente.  
 
X. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos para elaboração de 
propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os 
valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 

 Nos procedimentos relatados, desde as discussões sobre as condições 

urbanas dos arredores da Escola Terezinha Paulino, passando pelo debate inicial 

sobre a realidade socioespacial de Natal, ainda no primeiro bimestre ano letivo de 

2018; seguidos da primeira tentativa de análise de fontes sob a temática da 

modernização do início do século XX em Natal, depois as aulas expositivas sobre os 

motivos do crescimento urbano da cidade em meados do mesmo século no segundo 

bimestre; e por fim, nessa segunda estratégia de análise de fontes, mas metódica, 

utilizando-se as fichas de estudo no terceiro bimestre, avalia-se que muitos dos 

eixos cognitivos acima puderam ser estimulados. 

 Outra avaliação que faz é a de que, mesmo com lacunas, motivar os alunos a 

refletirem sobre o processo histórico em si, contribuiu para que eles pudessem olhar 

o ensino e aprendizagem em história de uma maneira diferente. Principalmente, 

porque paralelamente a essas estratégias, os aspectos políticos, econômicos, 

sociais e culturais mais relacionados aos conteúdos conceituais mais 

tradicionalmente desenvolvidos nas aulas de história do ensino fundamental, 

também foram abordados. Mas, essa abordagem, partia das discussões sobre a 

realidade socioespacial dos alunos. Dito de outra maneira, o conhecimento histórico 

pode ser construído de uma maneira mais significativa para os alunos. O grupo da 

aluna Bruna, em seu texto final perguntou “E hoje como encontra-se [sic] nossa 

cidade?”. Uma ótima forma de se terminar um estudo sobre o passado, portanto. 
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É no Nono Ano que os discentes devem aprender os principais aspectos 

sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil, 

inclusive em suas particularidades locais e regionais. É nesse ano de escolaridade 

também que se deve identificar as transformações ocorridas nos debates sobre as 

questões da diversidade no Brasil, durante o século XX. Outra competência a ser 

adquirida é relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de 

movimentos sociais. Além disso, os alunos devem descrever e analisar a produção 

das desigualdades sociais e também identificar direitos expressos na Constituição 

de 1988, em busca da promoção da cidadania e de valores democráticos e no 

combate a qualquer tipo de preconceito. (BNCC, 2016). 

 

3.2 Memória e cultura material como fontes 

  

 Para que os estudantes compreendessem as décadas de 1980, 1990 e 2000 

no contexto do crescimento urbano do entorno da Escola Terezinha Paulino, a 

estratégia foi conduzi-los a buscarem em suas próprias famílias as memórias da 

constituição desse espaço. Uma memória não no sentido de se buscar uma verdade 

sobre como esse espaço se formou, mas relatos que revelassem como foi explicado 

aos alunos: os sentimentos, os pensamentos e os posicionamentos dos familiares 

entrevistados sobre o lugar, sobre si, sobre os porquês de eles e elas terem 

emigrado, sobre suas percepções a respeito de permanências e transformações.  

O contato com os seus familiares mais velhos também deveria contribuir para 

que os alunos refletissem sobre o tempo em si mesmo, sobre o nosso tempo, sobre 

o tempo que já passou. Os alunos poderiam desvendar outros momentos do 

passado a partir do olhar dos seus parentes e talvez se encantarem com suas 

histórias de vida e concepções de mundo e desenvolvessem alguma autonomia para 

pesquisar fora das tarefas escolares direcionadas pela professora. E mais do que 

isso, poderia contribuir, através do confronto entre a memória e os documentos 

históricos já descritos, sobre os problemas urbanos de Natal, para uma 

“desromantização” do passado, pois muitas vezes, os seus ascendentes se referem 

ao ontem como um tempo perfeito. 

Com esse trabalho também se buscou direcionar o olhar dos alunos para o 

lugar em que eles vivem uma segunda vez. A intenção era que eles descobrissem 

que muito mais do que um espaço de conflitos, os arredores da sua escola, é um 
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espaço de vivência, de experiência histórica. Aí, eles entenderiam que realmente 

não vivemos em um presente contínuo, que os problemas da sociedade não devem 

ser normalizados e que se pode e se deve lutar por melhorias nas condições de 

vida, por políticas públicas que ajam diante das especificidades do lugar em que os 

moradores das várias comunidades.  

Os procedimentos metodológicos, como explicado, para esse fim constaram 

de uma entrevista temática, semiestruturada, com familiares dos alunos (Figura 33) 

com fins de trabalho com o tema da formação espacial nos arredores da Escola 

Terezinha Paulino considerando as comunidades de moradia destes. Essa 

entrevista teve suas perguntas formuladas pela professora e pelos alunos em sala 

de aula e foram feitas pelos próprios, com gravações em vídeo, em áudio, ou 

apenas escritas. Uma autorização foi pedida ao entrevistado para que seu 

depoimento pudesse ser publicizado. Em seguida, houve uma ação em que os 

familiares escolheriam um objeto à sua livre escolha que tenha sido guardado do 

seu passado e que o permitia servir como objeto de memória para lembrar de 

acontecimentos do lugar em que vive hoje, ou que viveu antes de morar onde se 

encontra atualmente.  

 
Figura 33 – Quadro com entrevista semiestruturada com familiares dos alunos 

1. Dados do entrevistado ou entrevistada (Nome, idade e bairro onde mora). 
2. Quando o senhor ou a senhora veio morar onde está agora? Veio com que idade? 
3. Antes, morava aonde? Por qual motivo veio para cá? O que motivou a sua vinda? O que 

aconteceu para que seu lugar de moradia anterior não servisse mais? 
4. Qual a lembrança mais marcante que o senhor ou a senhora tem daqui quando chegou? 

Tem alguma sensação de que se recorda sobre como era viver aqui logo quando chegou? 
5. Desde o momento em que o senhor ou a senhora veio morar aqui, o que mudou de lá para 

cá em termos de crescimento urbano (infraestrutura, oferta de equipamentos e serviços 
públicos)? 

6. E o que não mudou? 
7. O senhor ou a senhora sente saudade da época em que chegou aqui? As lembranças são 

boas ou ruins? Se pudesse voltar no tempo para lá, voltaria? 
8. Guarda algum objeto que pudesse nos ajudar a entender esse passado deste lugar? Se sim, 

o que tem de especial nele para tê-lo mantido esse tempo? Se não, por que não? Por que 
não guardou nada? Nenhuma foto? 

Fonte: Elaborado pela autora juntamente com os alunos (2018). 

 

 A atividade foi feita em uma das turmas de Nonos Anos. Os resultados das 

entrevistas feitas pelos alunos, de maneira geral, podem ser resumidos conforme 

análise dos seguintes dados (Figuras 34, 35, 36, 37 e 38). 

  



 

101 

 

Figura 34 – Gráfico “entrevistado(a)” 

 
Fonte: Editado pela autora a partir da produção 
dos alunos (2018). 

Figura 35 – Gráfico “Faixa etária do(a) 
entrevistado(a)” 

 
Fonte: Editado pela autora a partir da produção 
dos alunos (2018). 
 

 
 
Figura 36 – Gráfico “Local de moradia de origem” 

 
Fonte: Editado pela autora a partir da produção 
dos alunos (2018). 
 

 
 
Figura 37 – Gráfico “Local de moradia atual” 

 
Fonte: Editado pela autora a partir da produção 
dos alunos (2018). 
 

 
 
Figura 38 – Gráfico “Período de chegada ao local de moradia atual” 

 
Fonte: Editado pela autora a partir da produção dos alunos (2018). 
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A maioria das pessoas escolhidas pelos alunos para serem entrevistadas 

foram suas avós, 56,3% e todas as outras entrevistadas ou foram mãe ou tias, 

portanto, todas mulheres. A faixa etária das entrevistadas teve maior número entre 

aquelas que tinham mais de sessenta e um anos de idade, também 56,3%. 62,5% 

das entrevistadas são de origem de municípios do Rio Grande de Norte e 75% 

moram atualmente no espaço de pesquisa recortado (alguns alunos enfocaram as 

entrevistas com as parentes, independemente do local de sua moradia atual e por 

em algum momento, elas já terem morado nesse espaço em seu núcleo familiar 

mais próximo). O período de chegada ao local de moradia atual ocorreu, 

principalmente, entre as décadas de 1980 e 1990, 50% das entrevistadas 

responderam. 

 Mesmo não tendo sido feita por todos os alunos da turma solicitada, os 

números obtidos confirmam algumas das conclusões já alcançadas na pesquisa em 

curso. Especialmente, quando os motivos de migração afirmados pelos 

entrevistados variaram de “por busca de trabalho”, “busca por melhores condições 

de vida” e “para fugir da seca”. Além disso, quando perguntadas sobre as 

percepções quanto às transformações, todas as entrevistadas citaram as 

transformações urbanas quanto a melhoria de serviços e equipamentos; algumas 

lembraram das mudanças quanto à quantidade de empreendimentos comerciais, 

transportes e até meios de comunicação, como a internet. 

 Em todos os relatos, com exceção de um, as entrevistadas falaram sobre 

sentir saudade da época em que chegaram ao local. Com uma mistura de saudade 

da época e da sua juventude, as entrevistadas falaram com um tom de nostalgia, 

como se a vida nesses espaços, apesar dos melhoramentos urbanos, tivesse 

piorado. A palavra “liberdade” foi dita e o sentimento predominante foi o de que a 

violência é o principal fator de perda dessa liberdade. Um dos depoimentos mais 

emblemáticos foi o de uma das avós, Dona Maria (nome fictício) que respondeu 

quando perguntada sobre o que mais sentia saudade: 

 

Sinto saudade é do tempo que tinha menor violência, e que morriam 
poucas pessoas, visto que hoje já vi dois assassinatos na minha rua, 
coisas que na minha época eu não via, e a violência tá grande, 
principalmente de que [sic] a gente não pode mais sentar numa 
calçada para admirar a paisagem, admirar a rua, devido a assalto, à 
violência. E a única coisa que eu sinto saudade é a calmaria de 
antigamente, do amor que as pessoas tinham antigamente. 
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Essas falas que contrapõem as transformações urbanas e o problema atual 

da falta de segurança pública, já abordado na análise das fontes sobre os problemas 

de Natal dos anos 1960 e 1970 foram trabalhadas em sala de aula com os alunos 

podendo refletir sobre como muitas vezes a memória guarda o que é agradável e 

esquece o que causa sofrimento. Uma das avós, por exemplo, Dona Ana (nome 

fictício) respondeu que não gostava de guardar nada sobre o passado, outra, 

também deu um depoimento que foi ao encontro desse pensamento. Segundo ela, 

também sendo perguntada se sentia saudade do tempo em que havia chegado ao 

local, respondeu: 

 

Vim de misto, eu achava que a pista era o sol, né? Aquele sol, não 
tinha cobertura no misto, e a pista pra mim era como se fosse um rio 
[...] e o asfalto eu achava que brilhava tanto [...]. O que me marcou 
mais aqui foi quando eu cheguei na família que eu fiquei lá morando, 
lá tinha uma geladeira, essas coisas que eu nunca tinha visto na 
minha vida, certo? [...] Até mesmo a vassoura [...] O que mudou de lá 
para cá? Mudou tudo, visto que agora tem internet, tem tudo fácil 
para a gente, né? Fazer o que a gente tem vontade de fazer, que 
precisa ser feito é tudo, é tudo fácil. Naquele tempo era muito difícil, 
nem transporte fácil tinha. [...]. [Saudade daquela época?] de nada 
minha filha, de nada, realmente não tenho saudade de nada. 

 

Os alunos então puderam compreender que há perigo em se homogeneizar 

as falas sobre o passado e que os relatos orais obtidos são fontes que recortam os 

acontecimentos de outros tempos conforme a vivência da cada uma das pessoas 

que o rememoram. E cuja rememoração também é definida pela vivência 

contemporânea, como as preocupações sobre o problema da segurança pública em 

Natal atualmente. Afinal, é importante compreender que os meios de comunicação 

enfatizam o problema da segurança pública em seus programas policiais e lembrar 

que esse momento em que se escreve essa pesquisa é momento de campanha 

eleitoral e cuja bandeira da segurança pública é levantada pelos vários candidatos 

aos cargos eletivos. 

Quanto aos objetos trazidos, muitos deles se referiram à vida pessoal das 

entrevistadas e estas não conseguiram expressar o que do espaço estudado ou do 

tempo ao qual esses objetos faziam referência, ficando as contribuições mais 

relacionadas aos relatos de vida pessoal e familiar. Os alunos podiam levar os 
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objetos para a escola ou pedir para as entrevistadas os mostrarem no vídeo ou 

ainda tirar uma foto deles.  

Uma avó de aluna, por exemplo, enviou um tapete feito a mão (Figura 39). 

Mas, a aluna, ao apresentar o objeto ficou muito envergonhada, pois não tinha 

entendido porque, segundo ela, sua avó tinha enviado “um pano de chão”. Solicitada 

que indagasse em outra oportunidade sua avó, a aluna, em outra aula trouxe a 

informação de que o objeto havia sido guardado como lembrança do tempo em que 

sua avó trabalhava em uma indústria têxtil, sendo que era um objeto de estimado 

valor para ela, visto que a fazia recordar do tempo “bom em que fez muitos amigos 

naquela fábrica”. 

 

Figura 39 – Fotografias de alguns objetos trazidos pelos estudantes 

 

 
Fonte: Acervo da autora, a partir da produção dos alunos (2018) 

 

Parte do referencial teórico desta pesquisa foi buscado para embasar as 

discussões com os alunos: a) o que seriam artefatos simbólicos da memória pública; 
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b) o que seria uma memória coletiva no sentido daquilo que é compartilhado pelos 

indivíduos mutuamente, do mesmo grupo, possuindo os mesmos referenciais 

simbólicos; c) a que sociedade guarda suas memórias para enfrentar as 

transformações rápidas da sociedade, mas memórias de quem e sobre quem; d) as 

pessoas forjam representações de si; e) os artefatos simbólicos são disputa e 

negociações entre os vários grupos que formam as cidades e não tem valor em si 

mesmos; f) a cultura material é valorizada enquanto fonte e história em si mesma, é 

materialidade das manifestações culturais; g) os artefatos da memória não precisam 

ter sido consagrados pelo poder público, podendo estar no dia a dia, revelando os 

múltiplos aspectos da cultura viva; h) as transformações e permanências de um 

lugar demonstram a constituição identitária dos sujeitos; i) é necessário 

desnaturalizar o espaço/tempo contemporâneo; e j) porque a memória deve servir 

para a libertação e não para a servidão. 

E não foi preparado nenhum material ou estratégia à parte para menção do 

embasamento. Como são questões bastante complexas, de inter-relação que 

necessita de um grande esforço acadêmico, a estratégia, foi, ao longo das 

discussões orais com os alunos, nos momentos de exposição da professora, 

mencionar algumas das conclusões teóricas que regeram essa etapa da pesquisa. 

Por exemplo, quanto a essa fase do uso dos objetos que guardam valor sentimental 

para os familiares dos alunos. 

Com objetos, foi compartilhado pelos alunos qual o significado pessoal 

dessas fontes de cultura material para as suas entrevistadas. E, além disso, o que 

seria um objeto de cultura material. Como a bombonière guardada como recordação 

pela vovó Luzia (nome fictício), não apenas tinha um valor sentimental para ela, mas 

tanto para ela quanto para a pesquisa dos alunos podia servir como uma 

manifestação dos costumes da época em que ela trabalhava no Hospital Santa 

Catarina, segundo a mesma. Não foi obviamente um exercício fácil, pois precisou-se 

que os alunos abstraíssem que fora do contexto das discussões correntes na sala 

de aula, aquele objeto talvez não tivesse valor algum. 

A atividade com os objetos também serviria de introdução para a fase de aula 

de campo, a penúltima estratégia dessa pesquisa. Fase esta planejada para ser uma 

aula de campo pelas comunidades que forma os arredores da Escola Terezinha 

Paulino. Entretanto, sem tempo hábil até a finalização do prazo para entrega desse 

texto de dissertação, e por falta de condições financeiras, não foi possível alugar um 
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transporte para levar os alunos, assim como não foi disponibilizada nenhuma 

locomoção por parte da Secretaria Municipal de Educação.  

 Assim, o roteiro da aula de campo constaria de saída do Conjunto Parque dos 

Coqueiros, a partir da frente da escola. Parte-se para o loteamento Vale Dourado. 

Em seguida, segue-se para o bairro Golandim, em SGA Depois o caminho é o bairro 

Jardins, também em SGA Continua-se com o contorno do bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, em direção à Avenida das Fronteiras. Seguindo depois de volta à 

escola.  

Essa aula de campo deveria ter uma parada em cada um dos lugares citados, 

sem que os alunos descessem do ônibus, estando prevista para duas horas. E 

durante o percurso os alunos deveriam fotografar lugares solicitados previamente 

(casa e ruas diferentes umas das outras; estabelecimentos comerciais; feiras livres; 

praças e espaços de lazer diversos; instituições públicas, equipamentos e serviços 

urbanos; e algo mais que sua criatividade e observação identificarem como 

pertinente). Em dupla, um componente ficaria responsável pelas fotos e o outro 

pelas anotações com os dados dos lugares fotografados. 

 Essa aula de campo tinha como objetivo principal discutir com os alunos a 

pluralidade de prédios, equipamentos e serviços urbanos presentes no entorno da 

escola, perto de onde todos eles moram, portanto. Seria uma tentativa de voltar ao 

debate travado no início do ano letivo, quando os problemas desse espaço foram 

levantados.  

A esperança era a de que ao serem estimulados a olharem novamente, 

olharem “com outros olhos”, mais de perto, fotografando, sentido os cheiros, vendo 

como o recorte urbano pensado existe na prática, percebessem que para a história, 

não apenas os pontos turísticos ou o patrimônio institucionalizado são importantes, 

mas cada casa, cada rua, cada praça, cada feira também o são. E que o 

conhecimento histórico está presente em cada uma das paredes levantadas pelas 

quais eles passam todo dia e não enxergam. 

 

3.3 Caderno de Campo de Pesquisa Histórica Escolar 

 

 Sendo a construção de um produto um dos objetivos dessa pesquisa, 

prerrogativa do PROFHISTÓRIA, optou-se pelo desenvolvimento de um material 

didático, um caderno de campo, como já justificado anteriormente. O título 
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enfatizando o termo “pesquisa histórica escolar” foi escolhido para se demonstrar a 

coerência entre o discernimento de que na formação de jovens nos primeiros anos 

de estudo da história propriamente ditos, há uma certa construção de saber 

histórico, mas que este não é a produção do conhecimento histórico com rigor de 

Academia. 

 Esse material foi pensado para ser um passo seguinte a todo o trabalho 

desenvolvido com as fontes durante grande parte do ano letivo de 2017 e 2018 nas 

turmas acompanhadas pela professora. Assim, após as análises de fontes escritas e 

visuais e das entrevistas com os familiares, os alunos teriam contato mais direto com 

as fontes de cultura material - desde os objetos mencionados pelos entrevistados, 

até a apreciação dos prédios, ruas e demais estruturas do espaço recortado – e o 

passeio virtual pelas plataformas de mapeamento do Google. Isso significa que todo 

o caderno foi pensado a partir das possibilidades e desafios das fases anteriores, 

cujas quais também foram intercaladas com aulas expositivas e estudos com o livro 

didático, mostrando aos alunos que o contexto do entorno da Escola Terezinha 

Paulino em si é história. 

 O produto é uma proposta, um modelo e deve ser aplicado apenas em 2019. 

Visualiza-se que essa aplicação pode ocorrer tanto no início do ano, quanto no final, 

ou até mesmo durante todo o ano letivo, alternadamente às outras estratégias que já 

foram testadas e que, após avaliação, serão adequadas a uma nova turma de Nono 

Ano. E por ser um material voltado para a experiência ímpar desta docente, o 

produto deverá ser utilizado pela mesma, mas isso não impede que ele seja 

inspirador de outros cadernos parecidos a serem desenvolvidos por outros 

professores.  

Todo o seu passo-a-passo foi refletido para a análise do contexto do espaço 

recortado, trabalhando-se as especificidades deste lugar. A princípio isso pode 

parecer um empecilho para outros professores, mas não deve ser encarado assim. 

Trata-se na verdade de propor alternativas aos materiais didáticos cristalizados do 

cotidiano da escola e da procura para que cada docente olhe e olhe novamente para 

o lugar de vida dos seus alunos, da realidade em que se insere sua escola. Assim, 

pode-se construir a formação dos jovens pelo estudo da história de maneira 

centrada nas suas realidades socioespaciais. 

 Os professores, nós, estão sempre lendo outras experiências e as adaptando 

da maneira mais coerente possível para a sua atividade docente. Portanto, o modelo 
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proposto é um modelo de aplicação específica, o qual pode e deve ser avaliado e 

criticado por cada um ou cada uma que queira trabalhar com essa proposta, mesmo 

que isso signifique não utilizá-la no caso de não ser coerente com as plurais cidades 

e vivências onde se encontram as incontáveis escolas públicas ou e privadas 

espalhadas pelo Brasil. Por outro lado, todas as escolas que vivem em regiões em 

processo de metropolização, especialmente nas fronteiras, nas periferias espaciais 

destas, devem ter uma maior afinidade com os problemas e soluções suscitadas por 

esse produto. 

 Procedimentalmente, os alunos podem preencher o seu Caderno de Campo 

de Pesquisa História Escolar imprimindo-o ou recebendo cópia impressa pela 

professora, utilizando o seu aparelho celular ou utilizando o computador. Assim, 

além de um banco de dados sobre o espaço pesquisado, os alunos devem ter, ao 

final de tudo, registros que contam as narrativas desse espaço e um caderno de 

memórias para o futuro. É também um produto, como um presente final, pensando 

bem positivamente, quando os alunos, ao irem embora da escola, visto estarem no 

Nono Ano, também poderão levar um caderno contendo memórias sobre a 

comunidade escolar, considerando-se o espaço rescortado. 

O tipo de arquivo é um simples arquivo em formato PowerPoint construído 

pela própria professora pesquisadora e em modo de edição pode ser alimentado 

com textos escritos e imagéticos a serem inseridos pelos próprios alunos quando de 

seu preenchimento. Em tamanho A4, o arquivo conta com mais de 30 páginas e a 

ideia é que os alunos o editem de maneira a darem “a sua cara” a cada um dos seus 

cadernos, mas sem mexer no design inicial. O arquivo possui ainda algumas 

sinalizações, para serem usadas no modo de apresentação, que possibilitam a 

passagem de páginas sequencialmente ou para o início ou fim do documento 

(Figura 40). 

 
Figura 40 - Sinalizações presentes no arquivo do produto 

 
Fonte: Editado pela autora, 2018. 
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 O produto idealizado também contribui para que os discentes entrem em 

contato ou desenvolvam melhor suas habilidades quanto ao uso de ferramentas 

tecnológicas como o computador. Muitos deles, por exemplo, nunca pegaram num 

mouse ou utilizam suas ferramentas apenas para participarem de redes sociais ou 

aplicativos de troca de mensagem. Saber utilizar um programa de edição de texto, 

abranger o seu olhar sobre as possibilidades da Internet, pesquisar banco de 

informações confiáveis, entre outras possibilidades, é algo que é necessário ser 

estimulado na escola básica. Se é praticamente uma batalha nos dias de hoje fazer 

os alunos lerem, ao menos o livro didático, e eles estão preferindo buscar o 

ciberespaço, que isso seja constantemente trabalhado pelos professores.  

 

3.3.1 As partes que compõem o Caderno 

 

A “Parte 1” do caderno, Espaço Pesquisado, procura fazer os alunos olharem 

para o espaço recortado, os arredores da Escola Terezinha Paulino, que lugar é 

hoje, quais os conjuntos, bairros e loteamentos selecionados para discutir e porque 

esse espaço merece atenção. Dilemas urbanos infraestruturais e da sociedade, 

transformações e permanências, usos e desusos, ou seja, o que é possível de 

constatar de materialidade presente e como os seus moradores e a comunidade 

escolar lida com isso no cotidiano. Objetiva-se que com as cinco primeiras imagens 

presentes no caderno, os alunos possam discutir esses tópicos. 

Espera-se que os alunos citem um dos problemas urbanos maiores do 

conjunto Parque dos Coqueiros, a falta de calçamento e saneamento básico, pois só 

depois de quase três décadas de entregue, é que parte desse lugar está sendo 

pavimentado. Além disso, nesse momento inicial, os alunos podem ainda inserir 

outras discussões, como a coleta de lixo insuficiente, a limpeza quase inexistente 

das ruas e avenidas, a iluminação pública deficiente, derrubada de árvores, doenças 

causadas pela proliferação de mosquitos entre outras características presentes, as 

quais já foram constatadas tanto em 2017 quanto em 2018 nos estudos com e dos 

próprios alunos. É importante que se ajude os estudantes a perceberem as 

permanências e as transformações presentes. 

 A crítica ao entorno da escola cumpre não com o incentivo a um olhar sobre 

as deficiências do lugar, mas sobretudo cumpre com o anseio de que os alunos 

olhem para onde vivem analiticamente, mas também positivamente. Afinal de 
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contas, mesmo com todos os problemas típicos de alguns lugares periféricos, os 

moradores procuram soluções para enfrentamento desses problemas. É o caso da 

imagem no produto, a terceira, onde os alunos, em um dos jogos internos da escola, 

podem ser vistos, não apenas utilizando as ruas sem calçamento, mas 

aproveitando-se justamente da falta de calçamento para competir, como numa pista 

de saibro de atletismo. Ou seja, buscando meios de ultrapassarem as dificuldades 

impostas pelos problemas infraestruturais. 

 Já nesse momento inicial também é possível discutir o papel dos moradores 

de cada comunidade quanto à reivindicação por melhorias nas suas condições de 

vida. Perguntar aos alunos, por exemplo, no fechamento do compartilhamento dos 

textos produzidos no caderno, como está a situação dos outros locais nos arredores 

da escola quanto à pavimentação e saneamento; se eles já ouviram falar em 

movimentos que exigem essa pavimentação, se há conselhos comunitários atuantes 

nesse sentido.  

 As imagens 6 e 7 do caderno foram colocadas para que os alunos estudem o 

espaço a partir de mapas. No ensino fundamental, os alunos têm extrema 

dificuldade de localização espacial, por isso eles devem localizar onde moram, onde 

está a escola e qual a distância aproximada entre uma e outra. Juntamente, com 

perguntas sobre como se locomovem para irem e voltarem à escola, as condições 

dos transportes coletivos, o tempo que levam e os porquês de estudarem, muitos 

deles longe de casa. É possível, portanto, debater sobre as condições 

socioeconômicas que envolvem regiões em metropolização.  

 As imagens 8, 9, 10 e 11 do caderno servem para que os alunos percebam a 

formação dos conjuntos e loteamentos, suas semelhanças e diferenças, mais 

especificamente quanto ao caráter de planejamento do ordenamento das ruas e das 

casas presentes no Conjunto Parque dos Coqueiros e dos outros conjuntos em si e 

ao caráter do crescimento desordenado dos loteamentos, como no caso do Bairro 

do Golandim atual e outras comunidades adjacentes aos conjuntos habitacionais. É 

possível fazer uma relação entre a formação histórica desses locais - fatores que 

propiciaram o crescimento populacional e urbano, políticas de incentivo à 

urbanização, processos migratórios, questões econômicas, como o caso do turismo, 

entre outros. Assim, os alunos compreendem que tanto o planejamento dos 

conjuntos quanto o crescimento desordenado dos loteamentos não são 
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características naturais, são fruto de um processo histórico passível de análise e de 

crítica. 

 No fim dessa primeira parte, com as imagens 12 e 13 do caderno, é possível 

abranger o olhar sobre a cidade de Natal e suas regiões administrativas. Um pouco 

para que os alunos as conheçam, afinal de contas, foi constatado nas aulas 

anteriores, que muitos deles não tem nem noção de onde se localizam essas 

regiões, ou quais os bairros que as formam. Mas, com essa visualização, que 

também feita no Google Earth, acredita-se que os alunos busquem na memória suas 

impressões sobre a cidade. Quais os estereótipos sobre a população que habita em 

cada uma dessas regiões, quais desafios em cada um desses lugares, o que se fala 

sobre eles nas mídias televisivas, por exemplo. Com uma pequena pesquisa na 

Internet, para além da memória, essas e outras observações podem ser discutidas e 

postas em perspectiva histórica. 

 Na Parte 2 do Caderno, Rastros Visíveis do Passado, o trabalho com as 

diversidades dos arredores da Escola Terezinha Paulino continua. Os alunos devem 

discutir as grandes diferenças de moradias, de ruas, de serviços e equipamentos 

públicos disponibilizados. Mas, dessa vez, a tentativa é a de que os alunos possam 

não apenas estudar através de documentos selecionados pela professora, mas que 

eles mesmos as procurem (fotos, objetos, relatos orais e escritos) e até as produzam 

(desenhos). Um conceito de “rastros visíveis do passado” é apresentado no sentido 

de que podem ser considerados estes rastros, aqueles elementos que restaram do 

passado e que ainda são visíveis no presente da cidade. Ruas, prédios, bairros, 

praças, equipamentos, festas, ritos, hábitos, usos, tipos humanos.  

Num espaço onde não há monumentos patrimonializados institucionalmente, 

passa-se despercebida a noção de que há construções relevantes para a história. 

Isso foi constatado, como já explicado, quando os alunos das três turmas alvo das 

estratégias presentes na parte empírica desta pesquisa, ignoraram todo e qualquer 

lugar, com exceção da Ponte de Ferro de Igapó, da Região Administrativa Norte de 

Natal, como relevantes para a construção histórica da cidade. Os alunos ainda não 

compreendem que tudo que faz parte de uma cidade, que todas as pessoas dessa, 

trazem e são a sua memória e que, portanto, são esses os rastros, fontes, pelos 

quais se consegue escrever história.  

É por isso a escolha para que os próprios discentes busquem e produzam 

algumas das fontes dessa parte do caderno. Para que eles se sintam parte ativa da 
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construção da história, além de atentar-se para o seu potencial de estudar essa 

história mais aprofundadamente. Abrangendo, portanto, também o seu olhar para 

além das páginas dos livros didáticos e/ou dos sites. 

 Nessa fase do caderno, há também uma indicação para que os estudantes, 

ajudados pelos seus responsáveis, possam conhecer grupos de movimentos 

populares da sua própria comunidade. Se eles não os conhecem mesmo, é uma boa 

oportunidade para descobrir mais sobre o assunto e descortinar as lutas para 

melhorias do lugar em que vivem. É pois, uma parte mais política deste caderno. Na 

escola, faz-se necessário despertar nos alunos uma postura de participação cidadã, 

como justificado na introdução dessa dissertação. Não se trata apenas de conteúdos 

conceituais ou procedimentais, mas também de conteúdos atitudinais. Por isso, a 

escolha pela visita a algumas entidades representativas dos conjuntos, bairros e 

loteamentos para se conversar com os representantes dessas instituições 

populares. 

Pensar os arredores da escola não somente apenas como “cidade 

dormitório”, como já foi concebida a Zona Norte em algum momento, é esperado 

também nessa parte do caderno. Ou seja, intenta-se fazer com que os alunos vejam 

a heterogeneidade presente nesse recorte da cidade. Moradias, comércios, 

indústrias, instituições públicas, todos esses prédios e equipamentos existem na 

materialidade do espaço estudado. Heterogeneidade essa presente também nos 

seus grupos sociais habitantes. Espera-se que ao ver, registrar, refletir, os alunos 

atentem para os fatos e processos históricos presentes nesses rastros, fontes de 

cultura material tão naturalizadas no seu dia-a-dia. Ademais, a habilidade de 

pesquisa pode ser desenvolvida, justamente, com o estímulo, não apenas ao 

desconforto causado pelos problemas do presente, mas também pela curiosidade 

sobre o passado que permitiu as características do presente. 

Curiosidade também pelas possibilidades. As imagens 14 e 15 do produto 

têm como objetivo suscitar o desejo dos alunos por mudança quanto aos seus 

problemas do presente. Por isso, abordam-se as ausências relacionadas aos 

espaços de lazer. Na constituição dos arredores da escola há muitos lugares que já 

deveriam ser utilizados para o esporte e o lazer dos seus moradores. Os alunos 

devem então, buscar essas possibilidades, encontrar esses lugares. Aqui, eles 

podem levantar hipóteses sobre essas ausências. Uma delas, com certeza, será a 

questão da violência. Em todas as falas dos alunos, roubos, assaltos e crimes em 
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geral são mencionados como um dos principais, se não o principal problema urbano 

presente nesse espaço.  

Compreende-se que essa relação entre violência e problemas é muito 

complexa e não cabe a essa pesquisa dimensionar isso. Porém, não é possível 

deixar de lado essa discussão. Ela assombra o cotidiano de toda a comunidade 

escolar. Ela está escancarada nos programas televisivos e nas correntes de grupos 

sociais para celular e computadores. Ela está presente na vivência dos alunos, mas 

ela também está presente em toda a cidade de Natal. No Bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, todavia, ela aparece como definidora dos estereótipos quanto a seus 

moradores, sendo os próprios, muitas vezes, estigmatizados por ela. As ausências 

sobre os espaços de esporte e lazer pode ser um assunto que os faça debater essa 

relação. 

 O último passo da Parte 2 força os estudantes a repensarem suas respostas 

sobre os problemas de infraestrutura do início da pesquisa. É um momento para que 

eles chequem suas hipóteses sobre a situação dos equipamentos e serviços do 

espaço recortado na atualidade. É também uma oportunidade para que se perceba 

avanços quanto à resolução desses problemas e não se caia na armadilha de 

defesa de que “nada muda nunca” ou pior, de que “era no passado que a vida era 

boa”. Ou seja, ajuda-os a delimitarem melhor o que significa transformações e 

permanências, quais foram essas no recorte estudado, e ao criticarem malefícios e 

benefícios de ambas as situações. 

Finalmente, a Parte 3, Memória e História, como foi explicado mais acima, no 

item 3.2, foi pensada para que os alunos pudessem investigar a formação dos 

arredores da Escola Terezinha Paulino de Lima, utilizando rudimentos da pesquisa 

utilizando a memória como fonte. Almeja-se que os alunos possam concluir tudo o 

que foi discutido ao longo do tempo desta pesquisa com uma visita ao passado pelo 

olhar dos seus familiares mais idosos. Um encontro de gerações que pode contribuir 

para que os alunos compreendam as motivações, os acontecimentos, os 

significados presentes no tempo e espaço estudados. Como já se disse, não se trata 

de substituir a história pela memória, mas de permitir uma análise sobre o passado 

pelos sentimentos, desejos, esperanças, medos, certezas e contradições de quem o 

viveu. 
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3.3.2 Visualizando o Caderno 

  

 Optou-se por trazer o produto impresso nas páginas correntes dessa 

dissertação e não anexado por se defender que o produto é o resultado final de toda 

a pesquisa em suas nuances empíricas e teóricas, mas ele segue com suas páginas 

inseridas aqui em formato de imagem (Figura 41) para melhor organização deste 

texto. É preciso atentar para o fato de que o Caderno mesmo assim disponibilizado 

não está no seu tamanho real, A4. Mas, isso não prejudica sua visualização, pois ele 

pode ser editado para qualquer tamanho necessário, tanto pelos professores quanto 

pelos alunos. 

 A seguir, uma visualização de como ficou o produto, depois alguns resultados 

já obtidos. 
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Figura 41 – Caderno de Campo de Pesquisa Histórica Escolar 
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Fonte: Produzido pela autora (2018). 
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Até a entrega deste texto, foi solicitada junto a alguns alunos a realização 

desta estratégia, ou seja, um teste do uso deste material foi encaminhado. Algumas 

observações que já foram feitas revelam que, primeiramente, os alunos preferiram 

utilizar a versão virtual, aquém do que a pesquisadora havia previsto. Apenas 5 

alunos não quiseram utilizar o caderno virtual, preferindo a versão impressa e isso 

foi justificado por eles porque não possuem nem aparelho celular de uso individual, 

nem computador em suas residências. De todos os alunos que têm celular ou 

computador em casa, todos preferiram a versão virtual. 

 Nesse teste, a Parte 1 do caderno, de análise de imagens e textos escritos foi 

feita em grupo e as Partes 2 e 3 foi pedida para ser individual. Duas aulas foram 

utilizadas pela professora pesquisadora para explicar o material e responder a 

questionamentos dos estudantes, que foram levados à Sala de Informática para isso 

(Figura 42). Na Sala de Informática, os alunos formaram os grupos, entraram em 

contado com o produto e começaram a respondê-lo, inclusive, acessando a 

plataforma Google Earth e o Google Street View, que já haviam conhecido em uma 

das aulas anteriores, para complementar seu trabalho.  

 
Figura 42 – Fotografias dos estudantes sendo apresentados ao produto na Sala de Informática da 
escola e utilizando plataformas de mapemento por satélite 

 
Fonte: Acervo da autora (2018) 

 

Destaca-se a participação dos alunos surdos da turma que, através do 

trabalho do intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) conseguiram 

acompanhar o que estava sendo solicitado. Vale salientar que há dois alunos surdos 

nesta turma e que um deles não é alfabetizado adequadamente ainda, apresentando 

também outras deficiências diagnosticadas: perda crescente de visão e sua saúde é 

debilitada por complicações da diabete.  

O trabalho conjunto com o intérprete de LIBRAS consistiu em participação 

desses alunos em todas as fases das estratégias, sendo apresentados a todos os 

recursos e materiais explorados na turma como um todo e paralelamente, o trabalho 
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adaptações por vivências, como aula pelo quadrilátero da escola, que já havia sido 

feita com os demais alunos ainda no ano de 2017, e imagens dos conteúdos que 

estavam sendo desenvolvidos (Figura 43). 

 

Figura 43 – Fotografias de estudantes apresentando seus resultado da Parte 1 do produto 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

 

Após o trabalho na Sala de Informática, os alunos tiveram uma semana para 

realizarem a primeira parte do produto. Três grupos apresentaram, em projeção de 

slides a Parte 1 apenas (Figura 44). As partes 2 e 3 não foram terminadas por 

nenhum aluno até a finalização deste texto. 

 

Figura 44 – Fotografias de estudantes apresentando seus resultado da Parte 1 do produto 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

 

 Nessa apresentação pode ser avaliado que o produto pensado, ao menos 

quanto a Parte 1: a) teve boa recepção por parte dos alunos; b) foi preenchida pelo 



 

149 

 

uso das ferramentas virtuais adequadamente; c) as análises dos alunos sobre os 

documentos inseridos no caderno alcançaram coerentemente os objetivos 

propostos; d) os alunos pesquisaram no ciberespaço mais informações sobre os 

arredores da escola, porém não souberam citar as fontes de pesquisa; e) os alunos 

não fizeram uma personalização do material, como lhes foi dito que poderiam fazê-lo 

opcionalmente. 

 Um dos grupos, o primeiro,  apresentou suas conclusões conforme visto na 

Figura 45, que traz algumas delas. 

 

Figura 45 – Fotos de tela de computador com conclusões do primeiro grupo sobre a Parte 1 do 
produto  

 

  
Fonte: Editado pela autora, a partir de produção dos alunos (2018). 

 

 Quanto ao primeiro grupo que apresentou o caderno, houve, portanto, uma 

descrição detalhada do que os alunos viram nas imagens quanto ao ordenamento 
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da cidade nos arredores da escola, mas não houve conclusão sobre a diferença 

entre a formação histórica mais planejada dos conjuntos habitacionais formais e a 

formação dos loteamentos informais. O que foi destacado foram as transformações 

no meio ambiente natural. Ponto positivo para a análise sobre o uso da rua sem 

calçamento para desenvolvimento de prática esportiva organizada pela escola. Por 

fim, o momento final da Parte 1 poderia ter sido melhor explorado com alguma 

pesquisa, pois se nota algumas generalizações possíveis de crítica quanto a 

caracterização das quatro zonas (Norte, Sul, Leste e Oeste) de Natal. 

 O grupo seguinte fez suas considerações visualizadas algumas na Figura 46 

abaixo. 

Figura 46 – Fotos de tela de computador com conclusões do segundo grupo sobre a Parte 1 do 
produto  

  

 
  
Fonte: Editado pela autora, a partir de produção dos alunos (2018). 
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Diante das respostas do segundo grupo, nota-se que este teve bem mais 

dificuldade em descrever as imagens; teve graves deficiências com relação ao uso 

formal da Língua Portuguesa, como o uso inadequado do termo “buraco de Vilma” 

utilizado pelo grupo se refere à Lagoa de Captação de águas pluviais construída na 

localidade quando da administração da governante Wilma de Faria, entre outros 

problemas de gramática e ortografia. O ponto alto deste segundo grupo foi enfatizar 

as transformações que aconteceram no Conjunto Parque dos Coqueiros de uma 

maneira que deixou claro que esses alunos pensaram do parâmetro do tempo sobre 

a materialidade do local estudado.  

 O terceiro grupo escreveu sua análise conforme apresentado na Figura 47. 

 

Figura 47 – Fotos de tela de computador com conclusões do terceiro grupo sobre a Parte 1 do 
produto  
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Fonte: Editado pela autora, a partir de produção dos alunos (2018). 
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 Visível a diferença do olhar que o grupo 3 teve sobre o produto. Esse grupo 

conseguiu ultrapassar as descrições das imagens que analisou e já conseguiu fazer 

mais considerações críticas a respeito da formação do espaço pesquisado, não se 

limitando a só citar as transformações no tempo. O grupo concluiu coerentemente 

algumas das contradições que podem ser notadas pelo crescimento urbano. Para 

embasar suas observações procurou mostrar onde havia pesquisado as informações 

e foi o único, até o momento, que se preocupou em personalizar mais 

profundamente o caderno, tanto esteticamente quanto com relação ao conhecimento 

conquistado. 

 Todas as apresentações foram acompanhadas pela docente, que fazia 

anotações e, ao final de cada uma delas, abria para a discussão das pesquisas dos 

grupos. Retomavam-se debates já feitos, iniciavam-se outros de acordo com as 

conclusões dos alunos, corrigiam-se erros e incoerências. Depois de tudo, foi 

solicitado que os textos fossem reescritos conforme orientações da docente e 

reenviados para ela por email. O segundo grupo não enviou versão corrigida. 

 Nesse ínterim, quando se avalia que todos os três grupos tiveram interesse 

em interagir com o material proposto, pesquisou em casa, preencheu o que havia 

sido solicitado, preparou a apresentação para o restante da turma e conseguiram em 

maior ou menor medida localizar-se espacial e temporalmente quanto os arredores 

da escola, defende-se que o produto apresenta potencialidades para o trabalho com 

a história de maneira mais significativa na escola básica. 

Acredita-se, por fim, que com as duas outras partes do Caderno de Campo de 

Pesquisa Histórica concluídas, paralelamente a intervenções que abordem 

acontecimentos de ordem política, econômica, social e cultural do ponto de vista 

local e geral, os alunos terão condições de não só conhecerem a formação histórica 

e espacial do lugar em que vivem, mas, sobretudo, de atentarem para o seu papel 

enquanto sujeito ativo na busca pelo exercício da sua cidadania, e ultrapassando os 

estereótipos que rondam os discursos sobre quem vive no entorna da Escola 

Terezinha Paulino e valorizando esse espaço de convivência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho de pesquisa onde se problematizou o espaço de moradia dos 

alunos da Escola Terezinha Paulino diante do seu contexto de periferização, 

metropolização e enfrentamento de estereótipos, procurou-se inserir a realidade 

socioespacial da escola e do seu entorno para a construção do conhecimento 

histórico de jovens em idade escolar de Natal. 

Partiu-se do princípio que o interesse pelo estudo da história surge do 

enfrentamento e questionamento das questões contemporâneas e que para que os 

alunos das escolas básicas se aproximem desse estudo era necessário que eles e 

elas conseguissem perceber isso de maneira empírica. A inquietação dizia respeito 

a saber de que maneira fazer esse princípio se transformar em ação educativa. 

 Ao longo do percurso, determinou-se adequadamente como se deu o 

crescimento urbano do entorno da escola através do levantamento documental 

proposto, com auxílio de estudos geográficos e urbanísticos, sendo possível fazer 

um histórico de momentos marcantes para o crescimento populacional e urbano da 

cidade voltados para o desenvolvimento dos arredores da escola.  

Esse percurso feito pela professora serviu para que nos procedimentos junto 

aos alunos, ele fosse novo apenas para os discentes e devia ajudá-los, quando das 

discussões em sala de aula, na organização do levantamento de narrativas junto aos 

seus familiares sobre a formação do espaço pesquisado a serem confrontados com 

diversos documentos históricos. Ao final da pesquisa, avaliou-se que esse objetivo 

específico foi parcialmente conseguido, visto que ele foi discutido entre a professora 

e os alunos, mas houve lacunas quanto ao trabalho dos alunos junto aos seus 

familiares.   

Produziu-se como planejado um roteiro analítico e crítico especificamente 

sobre esse espaço, como conhecimento e possibilidades de uso no ensino de 

história materializado em produto final denominado Caderno de Campo de Pesquisa 

Histórica Escolar, o qual interativo pode servir tanto para as turmas da escola 

Terezinha Paulino quanto para outras escolas, adaptando-se às suas realidades e a 

critério do professor. Entretanto, é um produto feito para os alunos. Não foi pensado 

um tutorial para o professor, mas este, se interessado pode consultar o próprio texto 

dessa dissertação, pois o produto foi justificado e explicado nele. 
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Partindo do presente como impulsionador da busca pelo estudo do passado, 

esta pesquisa contribuiu para que os alunos refletissem sobre a pertinência social do 

estudo da história. Contribuiu também para que os alunos abrangessem a sua 

percepção sobre como a resolução de problemas contemporâneos pode ser 

pensada de maneira histórica e eticamente consciente, o que concorda com a 

esperança em ajudar os alunos a se verem no seu potencial como sujeitos ativos, 

cidadãos na sociedade democrática de direitos. 

A pesquisa trouxe respostas à busca pela desestruturação de uma prática de 

ensino de história que não pode mais privilegiar a simples transmissão de 

conhecimento, posto que isso nem existe. E serviu para a diversificação dos 

materiais didático-escolares. Foi uma oportunidade para a participação da docente 

na produção dos destes materiais, colocando-a no seu lugar de direito que é de ser 

também produtora da construção de um tipo específico de conhecimento histórico: o 

escolar. 

O estudo de diferentes espaços de memória e suas relações com a produção 

do conhecimento histórico permitiu a visualização dos bairros, conjuntos e 

loteamentos que cercam a comunidade escolar da Escola Terezinha Paulino ser 

notado pelos alunos. O estudo dos documentos, as entrevistas feitas com familiares, 

a procura por objetos e a atenção dadas às suas diversidades materiais em 

consonância com o diálogo com a professora, trouxe a compreensão de que onde 

se vive, qualquer recorte da cidade pode ser estudado para se entender a história. 

 A metodologia adotada, no mesmo caminho, por um lado norteou o trabalho 

da professora que buscou no método histórico – adotando o problematizar, criar 

hipóteses, buscar respostas nas fontes, construir narrativas, explicações, 

interpretações sobre o passado para o trabalho escolar. E por outro lado, incentivou 

os alunos a pensarem um pouco seus estudos como se pensa nessa produção, fez 

com que os alunos se visem também como produtores do seu conhecimento, 

qualificando seus olhares sobre o que estava sendo estudado. 

O trabalho empírico com os alunos, procedimental, durou aproximadamente 

um ano e contou com estratégias de intercalar aulas expositivas abordando 

assuntos da realidade local e geral, tanto pesquisadas pela professora quanto 

baseadas nos temas já tradicionais presentes no livro didático dos alunos.  

Os alunos mesmos, enquanto representantes da comunidade escolar, foram 

frequentemente ouvidos, em entrevistas diagnósticas, em suas opiniões em sala de 
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aula, em suas produções escritas. Seus conhecimentos prévios, suas percepções 

sobre a realidade, suas próprias memórias foram valorizadas para a tentativa de 

ressignificação do ensino e da aprendizagem em história. Os estudantes foram, 

então, desafiados a analisarem as variadas fontes sobre a formação histórica do 

entorno da escola em que estudam, e a compartilharem suas descobertas escrita ou 

oralmente com a turma. Portanto, considerou-se que o aluno foi visível em todo o 

processo de construção da pesquisa. 

Uma preocupação que se formou ao longo do trabalho foi a de que os alunos 

tivessem suas escolhas evidenciadas, que eles estivem centrados em pensar os 

lugares com os quais se identificassem. Foi visto que eles não percebiam a inserção 

do seu lugar de moradia da história da cidade. Então, fazê-lo olhar novamente para 

esse lugar contribuiu razoavelmente para se conseguir essa intensão.  

E quando se discutiu a aparente contradição entre eles verem esse espaço de 

uma maneira negativa em se tratando dos problemas urbanos, mas que apesar 

disso tinham um sentimento de gostar de ali viverem, inferiu-se que o contato com 

esse espaço para a realização das tarefas propostas garantiu que a seleção feita 

pela professora esteve em consonância com os locais referenciados pelas 

identidades dos alunos. 

O enfoque maior foi dado às análises sobre o espaço atual em que os alunos 

vivem, os problemas e soluções sobre as questões urbanas de infraestrutura como 

serviços e equipamentos que influenciam questões sociais relacionadas a 

estereótipos, preconceitos e estigmas. Portanto, os alunos foram instigados a 

descobrirem na materialidade do lugar em que vivem as potencialidades do estudo 

da história. 

Com o teste feito sobre o material didático concluiu-se que este será 

adequado ao processo de ensino e aprendizagem significativo da história na Escola 

Terezinha Paulino. Idealizado como um Caderno de Campo de Pesquisa História 

Escolar foi fruto, portanto, da pesquisa teórica e empírica, do estudo sobre a 

formação histórica e sobre a inserção de do espaço estudado enquanto estimulador 

da curiosidade dos alunos.  

Nesse material didático, nesse produto, há uma oportunidade de se iniciar um 

trabalho de construção do conhecimento histórico junto aos jovens em formação na 

escola básica. Mas, concluiu-se também que, assim como qualquer outro material 
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didático, ele precisa ser constantemente reavaliado de acordo com as questões 

contemporâneas de impacto na vida dos alunos.  

Foi desafiador o estabelecer as relações entre as discussões sobre a 

formação do espaço estudado e a chamada história do Brasil República. A resposta 

para essa relação foi intercalar as discussões, ora com exemplos localizados, ora 

com exemplos mais abrangentes, aprofundando a contextualização histórica 

perpassada pela discussão do eixo-temático do crescimento urbano. Porém, não 

houve a preocupação de se dar conta de todos os tópicos e subtópicos dos 

inúmeros capítulos existentes no livro didático dos alunos.  

Já foi explicado que o ensino de história considerado conteudista, de “capa à 

capa”, com o único interesse de fazer os alunos memorizarem acontecimentos e 

processos históricos acriticamente, sem relacioná-los à sua realidade, nem passa 

perto do que essa pesquisa objetiva. Muito mais do que isso, os alunos precisam a 

aprender a ter curiosidade sobre o passado, aprender a buscar informações 

embasadas sobre suas inquietações. E seguindo, esse princípio, considerou- se que 

esse objetivo foi alcançado. 

A pesquisa foi concluída por hora até o que foi registrado neste texto, mas 

não acaba. Muito pelo contrário, há um longo caminho pela frente e a partir das 

etapas avaliadas e estabelecidas as lacunas, o que não deu certo, e sobre tudo o 

que alcançou os objetivos, pretende-se que exista continuidade em trabalhos 

futuros. No fim de 2018, deve-se preparar o produto para ser aplicado após 

reordenamento do teste inicial, planejar as aulas de uma das turmas do Nono Ano 

de 2019 e continuar registrando os resultados é o que se pretende fazer. 
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