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RESUMO 

 

PAIVA, Kaliene Alessandra Rodrigues de. Ensino de História e Educação Patrimonial na 

Escola: o Instituto Ary Parreiras enquanto reflexão sobre os lugares de memória – 

Natal/RN. 2018. 117f. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional 

PROFHISTORIA). Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal – RN, Brasil, 2018.  

 

O presente trabalho foi elaborado a partir da necessidade em tornar o ensino de história mais 

significativo para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II. Teve como objeto de estudo 

a Escola Estadual Instituto Ary Parreiras localizada no bairro do Alecrim, na cidade do 

Natal/RN e teve por objetivo discutir o espaço escolar como lugar de memória, sob o enfoque 

da relação entre ensino de História e Educação Patrimonial. O método de pesquisa histórico 

que o fundamentou foi o da Nova História Cultural, por meio dele foi possível examinar as 

percepções dos alunos para com os elementos físicos e materiais que compõem a escola como 

lugar de memória e fonte de produção do conhecimento histórico dentro de uma abordagem 

cultural. Para esta análise, foi aplicado, como primeiro procedimento da pesquisa um 

questionário diagnóstico que mapeou o perfil dos alunos e, posteriormente, como segundo 

procedimento para coleta dos dados, utilizou fotografias de épocas distintas desta instituição 

como um suporte de memórias e costumes, através das quais se investigou a relação dos 

sujeitos com a cultura material escolar, interpretou os discursos e intencionalidades presentes 

nos diferentes contextos de produção das imagens. Como produto da investigação científica 

deste trabalho, foi criado o Memorial Virtual Interativo do IAP, o qual ofereceu um suporte 

digital aos documentos físicos da instituição, organizando-os de forma dinâmica, promovendo 

uma experiência baseada na cultura digital, diferentemente da tradicional, que necessitava de 

um suporte material e um espaço delimitado pré-definido para poder existir e dar significado 

ao patrimônio. A criação dessa ferramenta educacional agregou experiência histórica 

inovadora, valorizando a escola enquanto lugar de memória e dando protagonismo ao aluno a 

partir da visão histórica direcionada para as vivências e experiências culturais dos sujeitos 

escolares do século passado e do século XXI.  

 

Palavras-chave: Ensino de História. Educação Patrimonial. Espaço de memória. Memorial        

Virtual.  
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ABSTRACT 

 

PAIVA, Kaliene Alessandra Rodrigues de. History Teach and Heritage Education in 

School: the Ary Parreiras Institute as a reflection about places of memory - Natal / RN. 

2018. 117f. Dissertation (Professional Master in National Network PROFHISTORIA). Post-

Graduation Program in Teaching History, Federal University of Rio Grande do Norte 

(UFRN), Natal – RN, Brazil, 2018.  

 

The present work was elaborated from the need to make history teaching more significant for 

the students of the 6th grade of Elementary School II. The object of the study was the State 

School Ary Parreiras Institute located in the district of Alecrim, in the city of Natal / RN and 

the general objective was to discuss the school space as a place of memory, under the focus 

of the relationship between History teaching and Patrimonial Education. The method of 

historical research that grounded it was the New Cultural History, and through this it was 

possible to examine the students' perceptions towards the physical elements and materials that 

build the school as a place of memory and source of production of historical knowledge within 

a cultural approach. For this analysis, a diagnostic questionnaire that mapped out the students' 

profile was applied as the first research procedure and later, as a second procedure for data 

collection, the analysis of photographs from different periods of the school was used as a 

support of memories and customs, through which the subjects' relationship with the school 

material culture was investigated and how they interpreted the discourses and intentionalities 

present in the different contexts of the production of the images.  As a product of the scientific 

investigation of this work, the Interactive Virtual Memorial of IAP was created, which offered 

digital support to the institution's physical documents, organizing them dynamically, 

promoting an experience based on the digital culture, unlike the traditional one, that needed a 

material support and a predefined delimited space to exist and give meaning to the patrimony. 

The creation of this educational tool has added innovative historical experience, valuing the 

school as a place of memory and giving protagonism to the student from the historical vision 

directed to the experiences and cultural experiences of the school subjects of the last century 

and the 21st century. 

 

Keywords: History Teach. Patrimonial Education. Memory space. Virtual Memorial.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ensinar os alunos a pensar historicamente é uma preocupação que se apresenta 

como uma pauta em evidência nos debates atuais acerca de como construir possibilidades que 

tornem o ensino de História mais significativo no âmbito da Educação Básica. Isso ocorre 

porque, nos tempos vividos no século XXI, marcado por constantes transformações, novas 

demandas vão surgindo na escola com a mesma velocidade que as mudanças acontecem. 

Assim, a escola, no que tange ao ensino de História, sente-se a necessidade de rever e 

ressignificar seus paradigmas, suas metodologias e seus processos inerentes ao 

ensino/aprendizagem.  

Nessa dinâmica, os antigos modelos que orientavam o ensino tradicional desta 

disciplina, atualmente se defrontam com novos questionamentos e, consequentemente, novos 

problemas, como aponta Daniel Luciano Gevehr: “a crise das memórias, das identidades e a 

desvalorização (ou esquecimento) dos lugares de memória” (2016, p. 945). Fundamentada na 

discussão crítica que Gevehr desenvolve em seus trabalhos sobre o tratamento dado aos 

espaços de memória na sociedade de memórias fluidas da contemporaneidade e o papel 

importante do ensino de História para se problematizar essa questão, a presente pesquisa aqui 

desenvolvida teve como objeto de estudo a Escola Estadual Instituto Ary Parreiras como fonte 

para a produção do conhecimento histórico sob o enfoque da Educação Patrimonial, 

compreendida neste trabalho, não apenas como um método do ensino de História, mas também 

como um saber que está imbricado no processo de construção desse conhecimento. 

A Escola Estadual Instituto Ary Parreiras (IAP) fica localizada dentro da Vila 

Naval, na Praça Almirante Barroso, bairro Alecrim, cidade do Natal/RN. Fundada em 1945, 

pelo 3° SG. Francisco Luciano de Oliveira, e recebeu esse nome em homenagem ao almirante 

Ary Parreiras, responsável pela instalação da Base Naval em Natal no ano de 1941. 

Atualmente, atende os níveis de Ensino Fundamental I e II, nos turnos matutino e vespertino, 

comportando, em média, anualmente 1020 alunos, vindos não somente do bairro do Alecrim 

como também de outros circunvizinhos, além de receber crianças e jovens residentes na zona 

norte da cidade. 

 A instituição é composta por uma demanda de alunos bastante heterogênea, 

enfrentando questões relativas à indisciplina. A título de exemplificação, atitudes que causam 

o desgaste físico e material da escola, tais como: sujar paredes e carteiras das salas de aula, 

quebrar portas, ventiladores, quadros brancos, entre outros. Problematizada nesta pesquisa, 

essa situação foi uma questão relevante, pois é reflexo de um contexto social complexo que 
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repercute na construção do sentimento de pertencimento dos alunos para com o espaço escolar 

e na relação deles com o patrimônio público.  

Outra questão realçada neste trabalho se referiu ao processo de apagamento da 

memória histórica que o Instituto Ary Parreiras vem presenciando. A escola não oferece um 

tratamento adequado às fontes documentais escritas e iconográficas que tratam de sua história. 

Os documentos escritos encontram-se amontoados no arquivo permanente da instituição e o 

único álbum de fotografias foi estruturado de forma desordenada, sem situar as imagens no 

tempo. Algumas, inclusive, encontram-se sem nenhuma informação a respeito. Além disso, 

na internet, em pesquisa no Google, não aparece nenhum site em que constem narrativas ou 

artigos a respeito da história da escola. Apenas, no site da Wikipédia aparece a biografia do 

almirante que deu nome ao Instituto, sem mencionar a relação dele como a instituição escolar. 

Mediante as dificuldades elencadas nos parágrafos anteriores, a problemática da 

investigação científica deste trabalho centrou-se nos seguintes questionamentos: 1) como 

desenvolver um projeto de intervenção, de maneira que este contribua para tornar o ensino de 

História mais significativo para alunos do 6° ano do Ensino Fundamental II e no contexto da 

E.E. Instituto Ary Parreiras, em Natal – RN?; 2) como a articulação entre ensino de História 

e Educação Patrimonial  pode contribuir para desenvolver nesses alunos a percepção da escola 

como lugar de memória?; 3) em que medida a indisciplina dos alunos está associada às atitudes 

que deterioram o prédio da escola; 4) de que forma a precariedade de acesso às fontes 

documentais e iconográficas que tratam da história do Instituto Ary Parreiras dificulta a 

realização de pesquisas que construam conhecimento que articulem a memória da escola com 

história local?  

Para responder a essas indagações, a pesquisa visou a quatro objetivos 

fundamentais: 1) desenvolver um projeto de intervenção, pautado em Educação Patrimonial, 

que possibilitasse um novo direcionamento ao ensino de História, voltado para uma educação 

cidadã, tornando-o mais significativo para os alunos das séries do 6° ano do Ensino 

Fundamental II do Instituto Ary Parreiras; 2) mapear as conexões que os alunos estabelecem 

entre a memória histórica da escola e a história local, e realizar a leitura iconográfica relativa 

à história da escola; 3) identificar os condicionantes históricos que conduziram ao processo 

de apagamento da memória histórica da escola; 4) desenvolver um memorial virtual interativo 

como ferramenta auxiliar na pesquisa e na construção da memória histórica da escola. 

Com a finalidade de alcançar os objetivos supracitados, a metodologia adotada se 

embasou no método de pesquisa histórico da Nova História Cultural, a fim de examinar as 

percepções dos alunos pertinentes aos elementos físicos e materiais que compõem a escola 
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como lugar de memória e fonte de produção do conhecimento histórico dentro de uma 

abordagem cultural.  

O procedimento metodológico foi estruturado em três etapas distintas: A primeira 

etapa direcionada ao professor, consistiu tanto na revisão de literatura, realizada com base na 

leitura sistemática de teóricos para fundamentação dos conceitos de Ensino de História, 

Educação Patrimonial e Lugar de Memória, quanto no levantamento da revisão bibliográfica 

que trata especificamente da memória histórica da escola; A segunda etapa, voltada para os 

alunos e alunas, consistiu na aplicação de um questionário diagnóstico composto por vinte e 

três questões, sendo dezenove com perguntas objetivas de múltipla escolha e quatro 

discursivas; A terceira e última etapa foi centrada em examinar a percepção dos alunos sobre 

o cenário e os elementos materiais da escola por meio da análise de fotografias de épocas 

distintas, de acordo com os seguintes procedimentos: o primeiro foi a observação direta das 

imagens e o segundo, a análise dos significados simbólicos que cada elemento presente nas 

fotos possuía. 

Na perspectiva de estruturar o trabalho de forma sistemática, esta dissertação foi 

organizada em três capítulos. O I capítulo intitulado “Ensino de História e sua relação com 

educação patrimonial e lugar de memória”, apresenta o percurso do ensino dessa disciplina e 

da educação patrimonial para a ampliação de sua concepção conceitual dentro da história das 

políticas públicas do Brasil do início do século XX aos dias atuais. A triangulação entre os 

conceitos de ensino de história, educação patrimonial e lugar de memória foi mostrada a partir 

do diálogo entre teóricos do campo da historiografia e das ciências que se aproximam da 

História. Esse capítulo foi finalizado trazendo a abordagem metodológica que fundamentou 

todo o processo investigativo da pesquisa científica.  

O II capítulo, intitulado “Análise de dados: investigando as turmas do 6º ano A e 

C – Ensino Fundamental II”, começou abordando a história da E.E. Instituto Ary Parreiras, a 

partir das fotografias selecionadas para a análise, mostrando as mudanças ocorridas tanto na 

estrutura física da escola, quanto na relação estabelecida entre os alunos e a instituição, desde 

o seu período de fundação em 1945 até 2001. Após situar o leitor no contexto histórico da 

escola, os demais subtítulos que compõem este capítulo se destinaram a mostrar os resultados 

da análise dos dados coletados primeiramente com a aplicação do questionário diagnóstico, o 

qual teve como objetivo traçar o perfil dos alunos, observando a relação que estabelecem com 

o IAP. Para o exame desses resultados, foi utilizado o método quantitativo, por meio da leitura 

de gráficos gerados na plataforma de criação de planilhas “Google Forms”. Posteriormente, 

a segunda parte da coleta de dados ocorreu no decorrer de seis aulas, correspondente a três 
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semanas de aulas. Para esse procedimento, foram aplicadas duas atividades com dez questões 

distintas, referentes a diferentes momentos históricos da escola (1945 e 1952; 1960 e 1973), 

no qual, por meio da análise de imagens, foram examinadas as percepções dos alunos sobre a 

relação estabelecida entre a cultura material da escola e o comportamento dos alunos em cada 

período apresentado nas fotografias, observando as noções deles de temporalidade histórica, 

mudanças e rupturas.  

Para finalizar, o III capítulo, intitulado “O produto: memorial virtual, suporte de 

memória interativo”, foi destinado a abordar sobre o produto gerado a partir dos resultados da 

análise dos dados. Esse memorial foi planejado especificamente para dar suporte virtual às 

fontes iconográficas que tratam da memória histórica do IAP, conferindo, assim, uma maior 

amplitude de possibilidade de visitação, tendo em vista que pessoas de qualquer lugar do 

Brasil e do mundo podem ter acesso a esse espaço público virtualizado.  

Esse memorial não se propõe apenas a disponibilizar as fotografias de épocas 

diversas da escola em um formato digital, mas também proporcionar aos internautas visitantes 

uma sensação de experiência “real” com interação estabelecida com esse ciberespaço. Ao se 

propor a jogar, o visitante do memorial terá acesso à parte da história com a visualização da 

imagem aliada à simulação do cenário de época da escola em computação gráfica. 

Possibilitando uma experiência histórica entre o tempo e o espaço ali representados de forma 

simbólica, estabelecendo, desse modo, uma relação de proximidade entre o internauta e o 

ciberespaço, despertando, consequentemente, a curiosidade do mesmo em descobrir toda 

trama narrativa que compõem o memorial virtual interativo.  
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2. Capítulo I - ENSINO DE HISTÓRIA E SUA RELAÇÃO COM EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL E LUGAR DE MEMÓRIA 

 

2.1. Ensino de História e Educação Patrimonial no Brasil 

 

O conceito Educação Patrimonial no Brasil começou a passar por mudanças 

significativas por volta da primeira metade do século XX, suscitando formas divergentes de 

pensar a questão patrimonial até os dias atuais. No entanto, nesta pesquisa, interessa a 

concepção de Educação Patrimonial como um saber que está imbricado na produção do 

conhecimento histórico, e não apenas como um método pedagógico para chegar a esse 

conhecimento. Portanto, para entender este conceito, é importante traçar um breve histórico 

dos processos de mudanças que o aproximaram do ensino de História.  

Por volta de 1930, os debates em torno da Educação Patrimonial versavam sobre 

a construção de uma identidade nacional, por isso educar para o patrimônio era um método 

importante na conscientização para preservá-lo, considerado monumental, haja vista seu 

grande valor histórico e artístico. Segundo Souza (2013, p. 43), “a educação estava inserida 

em um contexto no qual a formação ou o fortalecimento de uma identidade nacional brasileira 

fazia-se prioridade, no bojo da estratégia de aglutinação da nação”.  

No final da década de 1960, as discussões internacionais promovidas pela 

Organização dos Estados Americanos – OEA ampliaram o entendimento acerca da atenção 

que deveria ser dada à utilização e à conservação do patrimônio histórico e artístico, tendo em 

vista os problemas específicos de depredação do patrimônio público, enfrentados pelos países 

subdesenvolvidos da América Latina. Nas discussões, a educação para o patrimônio foi 

pensada na perspectiva de disseminar para a população o conhecimento sobre os bens culturais 

para que, então, houvesse um engajamento maior do povo nas ações de preservação e 

salvaguarda do patrimônio. Dessa forma, a educação não se limitava apenas ao conhecimento 

da elite, mas se expandia para o conhecimento e fruição da maioria da população (SOUZA, 

2013, p. 44). 

Na década de 1970, no Brasil, em consonância com essa ideia de que a Educação 

Patrimonial deveria se expandir para a população e sob a influência do cenário político da 

Ditadura Militar, foi pensado um programa que atendesse a todos os níveis de ensino, com o 

objetivo principal de fortalecer o nacionalismo exacerbado da política preservacionista. Para 

alcançar esse objetivo, na Carta Patrimonial Compromisso de Brasília, o culto ao passado foi 

estabelecido como elemento básico para a formação da consciência nacional e trazia, como 
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proposta para o currículo do nível primário, noções que estimulassem a atenção para os 

monumentos representativos da tradição nacional (IPHAN – Compromisso de Brasília, 1970).  

Anos mais tarde, uma nova forma de pensar o patrimônio brasileiro passou a ser 

evidenciada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que ampliou o conceito de 

patrimônio, integrando-o à concepção de bem cultural. No texto da Carta Magna, no artigo 

216, na Sessão II – Da Cultura: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem: I – Expressões; II – modos de criar, fazer e viver; III – criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; IV – obras, documentos, objetos, edificações e 

espaços destinados à [sic] manifestações artístico-cultural. 

 

Com a ampliação desse conceito fundamentado na Constituição, novos 

direcionamentos foram dados à Educação Patrimonial, na perspectiva de não mais exaltar o 

passado em si, mas de estabelecer uma ligação dele com as experiências do tempo presente, 

levando em consideração a diversidade cultural do Brasil. Segundo Paim (2010, p. 94), 

“Muitas dessas mudanças – no entendimento das questões patrimoniais – aconteceram em 

virtude de os estudos históricos passarem a trazer no seu bojo preocupações com as questões 

culturais”. Essas novas preocupações, que passaram a fazer parte das pesquisas na área de 

História, aos poucos, foram contribuindo para o entrecruzamento da Educação Patrimonial 

com o Ensino de História, sendo ambas responsáveis pela formação da identidade e dos laços 

de pertencimento dos sujeitos com o seu grupo, com a sociedade e com os espaços em que 

partilham suas experiências de vida. Ivo Mattozzi (2008), ao discutir a respeito da inserção da 

Educação Patrimonial no currículo do ensino de História, explica que “o patrimônio contribui 

potencialmente na formação histórica, visto que permite dar consistência às informações e 

abstrações dos textos históricos e porque constrói a percepção e a visão histórica do território 

e do mundo”. 

O estudo de Mattozzi, que trata da importância da Educação Patrimonial na 

formação do conhecimento histórico, é fundamental para a compreensão de que não é apenas 

um método do ensino de História, mas um saber que está imbricado no processo de construção 

desse conhecimento, pois, quando a concepção de patrimônio é ancorada à aprendizagem de 

História, pode formar sujeitos capazes de utilizar o conhecimento aprendido para interpretar 

e criticar os processos em curso no tempo presente e proporcionar a eles o saber relacionar 

conhecimentos do presente com o passado, tornando-os capazes de integrar novos 
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conhecimentos históricos e de serem cidadãos atentos aos motivos que atribuem valor cultural 

ao patrimônio (MATTOZZI, 2008).   

Dentro dessa perspectiva de formar cidadãos conscientes e críticos do seu papel 

social e de que os indivíduos são os próprios sujeitos da construção do conhecimento, 

atualmente o ensino de História vem superando sua visão tradicional que traz, em seu 

conhecimento, a busca da verdade absoluta de fatos e acontecimentos que já ocorreram em 

um passado distante, substituída por uma visão centrada em um ensino que pensar 

historicamente é o objetivo fundamental. Margarida Dias de Oliveira, ao discutir questões 

relacionadas sobre História, pesquisa e ensino, apresenta uma questão importante: “por que 

ensinamos História?”. Ao responder tal indagação, a autora explica: 

Porque a forma de produção do conhecimento histórico compreendido pelo ensino 

e construído como conhecimento pelos alunos é que diferencia esse conhecimento 

dos outros e que dá condições ao ser humano de pensar historicamente e de 
reconhecer-se como sujeito de uma sociedade diferente de outras sociedades que 

convivem no mesmo tempo ou que se construíram em tempos históricos diferentes 

(OLIVEIRA, 2010, p.11 e 12). 

 

Isto posto, na sociedade atual preocupada com os processos de formação de 

identidades e dos sujeitos enquanto cidadãos, o ensino de História exerce um papel 

fundamental, visto uma sociedade sem educação histórica e sem fazer análise dos problemas 

“a postura mais apropriada consistiria em dizer que uma sociedade sem história é incapaz de 

projeto” (PROTS, 2014, p. 272.).    

Conforme discutido anteriormente a respeito da Educação Patrimonial, as 

mudanças no ensino de História trazem consigo as marcas de sua própria historicidade. Por 

volta de meados da década de 1980, não apenas o conceito de patrimônio ganhou amplitude, 

mas também as formas de pensar o conhecimento da disciplina de História na Educação 

Básica, já que, nesse período, as discussões nas associações científicas –  Associação Nacional 

de História (ANPUH) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) – 

pautavam-se a respeito do papel do ensino de história em prol do rompimento de um ensino 

meramente reprodutivista conferido à essa disciplina nos níveis de 1º e 2º graus1. 

Esse repensar extrapolou a concepção de que somente a academia era produtora 

de conhecimento, mostrando que a Educação Básica também se constitui como locus de 

pesquisa e de produção de conhecimento, ressaltando o protagonismo de docentes e alunos, 

                                                             
1 Sobre as mudanças no ensino de História no período de redemocratização do Brasil, ver: FONSECA, 

Selva Guimarães. Caminhos da História Ensinada. Campinas: Papiros, 1993. 
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amparados ideologicamente pela corrente da Nova História, que trazia para o seio dos debates 

a abordagem de novos temas, novas abordagens e novos objetos.  

A concepção acerca da Educação Básica como uma esfera promotora da produção 

do saber científico se inseriu no contexto de redemocratização das escolas públicas, no qual 

as preocupações pautavam-se na reformulação da educação pública, incluindo a reforma 

curricular, sobretudo no ensino de História. Em outras palavras, “No final da década de 70, 

com a crise do Regime Militar, o processo de redemocratização e o advento de novas 

possibilidades de pensar a realidade brasileira, ficou mais clara a necessidade de se 

promoverem mudanças no ensino de História”. (FONSECA, 2004, p. 59).  

No que se refere à aproximação do ensino de História no Brasil com a forma de 

pensar  o saber histórico na perspectiva da corrente da Nova História, proposta pelos franceses, 

significava um repensar do ensino dessa disciplina, distanciando-a do formato factual e 

etapista, o qual atribuía a compreensão de história deslocada das problemáticas e práticas 

sociais, em favor da construção de um saber histórico que possibilitava a investigação de 

temas que abrangiam uma vasta dimensão do social, com o estudo de aspectos sociais que, 

antes, eram marginalizados.   

É mister saber que essas mudanças foram acontecendo sob embates, como por 

exemplo, os que ocorreram nos estados de São Paulo e Minas Gerais, dentro da conjuntura 

efervescente de novas propostas curriculares para as escolas públicas, no sentido de dar 

inteligibilidade à heterogeneidade da sociedade brasileira no ensino básico. 

Além desses embates, a busca por uma definição do que se deveria ensinar na  

disciplina também foi marcada por permanências, pois conteúdos elaborados no período em 

que se pretendia contribuir para a construção de uma identidade nacional e o fortalecimento 

da ideia do elemento branco no centro das questões históricas, como por exemplo, o conteúdo 

proposto por Von Martius, no século XIX, que tratava da importância dos bandeirantes no 

processo de interiorização do território brasileiro,  ainda aparecem nos materiais didáticos de 

história nos dias atuais. Contudo, mesmo sob embates e contradições, o contexto da década 

de 1980, forneceu os alicerces para a inserção de outras propostas inovadoras.   

Nesse movimento de mudanças, atento para a constituição de diversas 

possibilidades de pesquisas e estudos que possam ser realizados no ensino de História no nível 

fundamental, mais recentemente os historiadores do ensino começaram a dar uma maior 

atenção a temas voltados para as práticas escolares, para a cultura material escolar e para a 

história das escolas, os quais dentro do contexto supracitado foi pouco, ou não foi 

problematizado. 
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Negligenciados, o cotidiano e a cultura escolares não puderam ser desvendados 

apropriadamente durante muito tempo, deixando-se com isso, de enriquecer o 

conhecimento sobre a história, não apenas do ensino, mas da própria instituição 

escolar (FONSECA,2004, p. 10). 

Estudar os processos históricos das relações de vivências do cotidiano escolar e 

de sua cultura material, é pertinente no contexto atual, visto que, dentro do processo de 

ensino/aprendizagem, uma das preocupações centrais do papel do ensino de História é a 

formação de sujeitos capazes não somente de enfrentar os problemas e os conflitos sociais, 

bem como propor soluções de maneira crítica. De acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC): 

 

[...] um dos importantes objetivos de História no Ensino Fundamental é estimular a 

autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de 

acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar 

seus hábitos e condutas (BRASIL, 2017, p.398). 

Para alcançar o objetivo supracitado, considerar a realidade do aluno e da 

comunidade escolar é um elemento importante. Sendo assim, utilizar o conhecimento 

histórico e os métodos da História para investigar, analisar e conhecer o espaço onde os alunos 

partilham seus conhecimentos e experiências, além instigá-los a aprender a contextualizar, 

localizando em diversas temporalidades os discursos e as relações sociais, políticas e culturais, 

promove o diálogo entre passado e presente, problematizando, repensando a memória e o 

cotidiano de sua própria escola.  

 

2.2 A escola como lugar de memória 

 

A memória é uma temática bastante estudada por vários campos das ciências, quer 

seja pela História, Sociologia, Literatura ou pela Psicologia, entre outros, porque é um 

elemento essencial nos processos de formação de identidades individual ou coletiva, cuja 

busca por sua afirmação é algo de suma importância para os indivíduos e as sociedades atuais. 

Uma sociedade sem memória é uma sociedade sem passado, sem história para rememorar. 

Tendo em vista a relevância dos estudos sobre esse tema, antes de tratar acerca de “A escola 

como lugar de memória”, para compreendê-la, é fundamental explicitar o conceito de 

memória coletiva e lugares de memória que embasou o debate apresentado nesse subtítulo. 

Foi no campo da Filosofia do final do século XIX, com os estudos de Henri 

Bergson, que a memória passou a ganhar a atenção de estudiosos. Ao traçar uma relação do 

corpo com o espírito, ele estabeleceu uma aproximação entre memória e lembrança, pois 
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entendia que a primeira é um fenômeno que permite o passado ser rememorado no presente e 

a segunda "é do presente que parte o apelo ao qual a lembrança responde.” (BERGSON, 2006, 

p. 179). O filósofo apontava que a verdadeira memória é aquela que está no espírito, da qual 

fazem parte a memória das experiências de um grande grupo. 

As reflexões de Bergson foram importantes para análises posteriores a respeito do 

tema, porém, foi na primeira metade do século XX, que o conceito de memória coletiva foi 

elaborado por Maurice Halbwachs em sua obra “A memória coletiva”. Compreendendo a 

memória como um fato social, esse autor faz uma análise desse fenômeno, colocando-o num 

plano que ultrapassa o elemento individual.  

Para ele, nunca se está só, mesmo que se participe de um evento no qual o 

indivíduo esteja só, no entanto a interação que se mantém com as coisas que estão a sua volta, 

sempre carregam um pouco de outras pessoas. Quando um fato ou acontecimento é 

rememorado por várias pessoas, cada uma lembra de algo sob um ponto de vista diferente. 

Desse modo, o passado ganha mais relevo porque não é mais lembrado solitariamente, mas 

sim a partir das lembranças partilhadas. “Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

lembradas por outros [...]. Isto acontece porque jamais estamos sós”. (HALBWACHS, 2003, 

p. 30). 

Este autor denomina a memória individual de “intuições sensíveis”, visto que as 

lembranças, mesmo sem que o indivíduo perceba, recebem influência do meio social, ou seja, 

do meio exterior ao seu eu. Portanto, as pessoas e os espaços interferem na formação das 

lembranças.  

Além de conceituar memória coletiva, estabelecer uma relação com a memória 

individual, Maurice Halbwachs aborda a estreita relação dessa memória com os espaços 

materiais. Para ele, a memória é instável e efêmera, sendo assim, não é possível, somente por 

meio dela, rememorar acontecimentos passados e nem guardar tudo apenas na mente. Ao 

contrário da memória, os elementos materiais são duráveis. Além disso, não existe memória 

coletiva que não aconteça em um contexto espacial, ou seja, tudo que é vivenciado, 

necessariamente, ocorrerá em um lugar, onde pessoas, objetos e outros elementos estarão 

fazendo parte. Esse conjunto de coisas que compõem o ambiente material permite que uma 

determinada categoria de lembranças retome o pensamento para que a memória consiga 

recordar de momentos passados.  

Em outras palavras, é possível estabelecer relações sociais de diversas naturezas 

com os elementos materiais que estão a nossa volta o tempo todo, outrossim, muitas vezes, 

não os percebemos. Por exemplo, a partir do lugar que um indivíduo ou grupo convive pode-
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se deduzir a posição social que ocupa, o padrão de vida que mantém; se o sujeito pensa em 

momentos de lazer, consequentemente, virá em sua mente um espaço físico em que deseje 

estar. Enfim, inúmeros exemplos podem ser elencados e todos incluirão um lugar material. 

O espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem umas às outras, 

nada permanece em nosso espírito e não compreenderíamos que seja possível 

retomar o passado se ele não estivesse conservado no ambiente material que nos 

circunda (HALBWACHS, 2003, p. 170). 

 

Na segunda metade do século XX, diferentemente da concepção que o autor 

supracitado elaborou sobre a memória coletiva e os espaços de memória, sob o olhar do 

historiador, Pierre Nora, dentro do contexto da Terceira Geração dos Annales, momento de 

revisão historiográfica em que os historiadores repensaram de forma crítica no modelo de uma 

história total, imbuído do desafio de refletir sobre a impossibilidade desse modelo de história, 

trabalha a problemática dos lugares de memória, inserindo a discussão no contexto das 

sociedades contemporâneas, marcadas pelos processos de rápidas mudanças, fenômeno que 

as conduz para a dialética entre a lembrança e o esquecimento, entre a história e a memória.  

Para ele, os lugares de memória são necessários porque há o medo do 

esquecimento do passado que se mostra dentro do processo de descontinuidade do tempo e 

não mais é um passado cristalizado nas tradições da história. Em outras palavras, a memória 

não é espontânea, necessita de lugares para ser lembrada, como arquivos, datas 

comemorativas, monumentos, entre outros. 

A ideia contida na frase “Não se celebra mais a nação, mas se estudam suas 

celebrações” (NORA, 1993, p. 14) elucida, com bastante clareza, a preocupação em 

rememorar uma memória coletiva que não mais habita a sociedade, que se preocupa em 

estudá-la. Nesse entendimento, os lugares de memória estabelecem um elo entre passado e 

presente, a partir da preservação de uma memória ancorada na história. Desse modo, as 

sociedades contemporâneas guardam memórias que se projetam na descontinuidade de uma 

história, que, por sua vez, materializa uma memória coletiva, a qual não é aquela calcada em 

um conjunto harmônico de lembranças pensadas por Halbwachs, mas sim de uma coletividade 

construída por processos de identidades distintos que reclamam memórias, as quais, por vezes, 

contrapõem-se, pois tentam representar sociedades marcadas por conflitos. 

Mais recentemente, Daniel Luciano Gevehr, um historiador do ensino, analisa os 

lugares de memória pensados por Pierre Nora, trazendo para a discussão os impactos sociais 

provocados pela fluidez das relações da modernidade, configuradas na atualidade. 

Fundamentado no conceito de “modernidade líquida”, proposto por Bauman (2003), o autor 

aborda que os espaços de memória físicos e materiais estão passando por um momento de 
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crise. Isso explica o fato de crianças e jovens não reconhecerem os espaços que estão a sua 

volta como pertencentes a sua história.  

Isso ocorre porque, atualmente, está se vivenciando a “Era” dos ciberespaços, 

onde tudo acontece: as informações são veiculadas, as experiências de vida, trabalho, 

entretenimento e comunicação são compartilhadas. Ou seja, as relações sociais são percebidas 

com maior intensidade em seus espaços de virtualidade, no qual as experiências passam por 

processos de rápidas transformações, tornando-se, desse modo, efêmeras, fluidas.  

Diante das complexas relações que se inserem no contexto dessa modernidade, 

novas formas de pensar e repensar o passado são produzidas. Assim, novas questões são 

suscitadas. Dentro desse contexto, refletir sobre as significações das representações 

simbólicas que os lugares de memória oferecem, parece ser uma pauta urgente nessa sociedade 

“virtual”. Desse modo, o ensino de História e a educação patrimonial são importantes, na 

perspectiva de problematizar os lugares materiais de memória, a fim de fazer uma articulação 

de forma crítica entre os ciberespaços e os lugares de memória, que são, em si, ao mesmo 

tempo, materiais e simbólicos, carregando um passado que não pode deixar de ser analisado 

como uma possibilidade de investigação da história.  

Tendo isso em vista, o princípio da Educação Patrimonial objetiva contribuir para 

a interação do bem cultural com a memória da comunidade local, para que esta se reconheça, 

vivencie memórias e perceba o patrimônio como um espaço/ou objeto, que mantém uma 

relação intrínseca com o cotidiano da cidade da qual são pertencentes. A ideia desse princípio 

está inserida nas preocupações norteadas pelas discussões da atualidade acerca do desafio do 

ensino de História em desenvolver estratégias que tornem o ensino mais significativo para os 

alunos, de modo a se sentirem atraídos em buscar novos conhecimentos e conseguirem 

estabelecer uma ligação entre as vivências cotidianas e os processos históricos.  

Dentro dessa perspectiva, o foco de análise desta pesquisa centrou-se no estudo 

da Escola Estadual Instituto Ary Parreiras enquanto lugar de memória como fonte para a 

produção do conhecimento histórico, tendo em vista que o espaço escolar ainda se constitui 

como um locus privilegiado de produção e reflexão de saberes e conhecimentos subjetivos. 

Na escola, crianças e jovens têm contato com materiais didáticos que irão lhes proporcionar 

momentos de ensino/aprendizagem; têm contato com parte de normas e valores que irão 

nortear suas vidas, além de ser um lugar onde práticas e experiências são partilhadas, isto é, a 

escola é um lugar de formação de identidade e memória coletiva. Os lugares de memória, 

segundo Pierre Nora, 
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São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e funcional 

[...]. É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois garante 

ao mesmo tempo, a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas simbólica por 

definição visto que caracteriza por um acontecimento ou experiência vividos por um 

pequeno número uma maioria que deles não participou (NORA, 1993, p. 21-22). 

 

Nessas três concepções, os lugares de memória assumem grande importância, pois 

são lugares materiais onde a memória coletiva é ancorada e expressa. Destarte, a escola se 

caracteriza como lugar de memória porque guarda parte da memória social na dinâmica das 

vivências partilhadas em seu cotidiano e na sua própria historicidade, construída por meio de 

tradições e valores ao longo do tempo, e transformada através da interação das pessoas com o 

ambiente escolar e com seus bens materiais e imateriais. 

Estudar a escola como lugar de memória traz, como foco de análise, a memória 

como um elo entre passado e presente, já que “A memória é um fenômeno sempre atual, um 

elo vivido no eterno presente” (NORA, 1993, p. 14), permitindo compreender a escola dentro 

da concepção mais ampla de patrimônio, entendido como um bem cultural, ligado à memória 

coletiva da comunidade não apenas por seus laços históricos, mas também por meio das 

práticas sociais e pelos processos identitários e de pertencimento. “Faz-se necessário pensar 

os patrimônios para além de suas formulações jurídicas e ideológicas, e considerá-los como 

formas de vida e, como tais, situados numa determinada ordem do tempo”. (GONÇALVES, 

2012, p.71).  

Nesse sentido, faz-se necessário dialogar ensino de História com Educação 

Patrimonial para os alunos e alunas compreenderem que, para além de um espaço de formação 

de saberes, a escola é um bem patrimonial do qual eles próprios são construtores da história, 

delineada por meio da memória afetiva de cada sujeito que, nela, compartilha suas vivências 

e projeta seus sonhos. Essa compreensão é importante porque, durante o período escolar, 

crianças e jovens estão em pleno desenvolvimento de suas faculdades intelectuais, morais e 

emocionais e, nesse momento, é fundamental construir com eles laços de pertencimento e 

respeito para com as pessoas e com o ambiente onde ocorre o processo de interação.   

 

2.3 O diálogo entre Ensino de História, Educação Patrimonial e análise de imagens  

 

Diante do cenário hodierno, a fim de responder às demandas sociais na sala de 

aula, em especial nas aulas de História, o método da pesquisa histórica que embasou a 

investigação científica deste trabalho foi o da Nova História Cultural, abordagem que passou 

a ser evidenciada pelos historiadores sociais, a partir da segunda metade do século XX. 
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Preocupadas em ampliar o campo de abordagem historiográfica, as pesquisas direcionaram 

suas análises para uma história que consistia em problematizar os diversos aspectos do social 

sob o enfoque da análise cultural, colocando no centro da produção do conhecimento histórico 

“o papel decisivo da cultura como força motivadora da transformação histórica” (DESAN, 

2001, p. 66). 

Em vista disso, os estudos passaram a dar voz às histórias dos silenciados, aos 

seus modos de sentir, pensar e viver as experiências do cotidiano e suas representações em 

detrimento de uma história, entendida por Marc Bloch como historicizante, que se pretendia 

científica, tendo como foco a verdade dos fatos, a partir de estudos que se voltavam para a 

análise, sobretudo, de acontecimentos de natureza política e econômica, registrados nos 

documentos oficiais.  

Com a Nova História Cultural, tudo pode ser objeto de estudo: o medo, o amor; a 

morte, o corpo; o modo como os indivíduos se relacionam com os bens materiais, a maneira 

de se vestir, a representação simbólica de lugares e objetos, entre outros. Portanto, em 

consonância com a ampliação dos objetos de estudo, alargam-se também as possibilidades de 

fontes para a investigação histórica. Assim, uma imagem, uma certidão de casamento, os bens 

materiais e imateriais podem constituir-se em fontes possíveis de investigação histórica. 

Em suma, elementos que possuam um poder de representação simbólica e que 

revelem expressões e aspectos culturais de indivíduos particulares ou coletivos de épocas 

distintas e que possibilitem ao historiador analisá-los e interpretá-los, nas palavras de Peter 

Burke, são um “terreno comum dos historiadores culturais pode ser descrito como a 

preocupação com o simbólico e suas interpretações” (BURKE, 2008, p.10).  

Herdeira de algumas preocupações da História das Mentalidades, a Nova História 

Cultural, para compreender as formas de representação do cotidiano, os processos de 

formação de identidades e a diversidade dos elementos culturais constituintes da vida em 

sociedade, aproximou-se de outras áreas do conhecimento, como a antropologia e a 

linguística.  

Dentro dessa perspectiva, o método de pesquisa dessa abordagem histórica foi 

importante porque, por meio dele, foi possível direcionar a análise sobre as percepções dos 

alunos para com os elementos físicos e materiais que compõem a escola como lugar de 

memória e fonte de produção do conhecimento histórico, dentro de uma abordagem cultural, 

permitindo compreender que as formas como os alunos expressam sua relação com os bens 

materiais estão relacionadas à dinâmica de rápidas mudanças, as quais interferem no processo 

de formação de identidade e pertencimento deles. 
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Fundamentado no referencial teórico/metodológico supracitado, o projeto de 

intervenção em Educação Patrimonial, proposto nesse trabalho, tem como público-alvo alunos 

do 6° ano do Ensino Fundamental II, turmas A e C, da Escola Estadual Instituto Ary Parreiras; 

tem como foco central trabalhar a escola como um lugar de memória por meio da análise de 

imagens, sendo organizado em procedimentos divididos em três etapas distintas. 

A I etapa foi direcionada ao professor, a qual consiste na revisão de literatura, 

realizada em conformidade com a leitura sistemática de teóricos e obras da área para 

fundamentação aprofundada dos conceitos de memória e lugar de memória, educação 

patrimonial e ensino de história, embasando a discussão teórica do tema. Ademais, o 

levantamento da revisão bibliográfica, responsável por tratar especificamente da memória 

histórica da escola, da qual fez parte a dissertação de mestrado de Maria Elizete Guimarães 

de Carvalho, intitulada “Instituto Ary Parreiras: um resgate histórico (1945 – 1965), defendida 

no ano de 1997, no Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e, ainda, da mesma autora, o artigo “Instituto Ary Parreiras, uma breve história: 1945 – 

1958, publicado por Maria Inês Sucupira Stamatto, em 1996, pela editora da UFRN.  

Esse levantamento subsidiou a análise da construção da história da escola, na 

perspectiva de compreender as representações elaboradas pelo discurso que produziu a 

memória desse espaço, tanto o que foi lembrado quanto o que foi silenciado no processo de 

construção dessa memória histórica. Para fazer a leitura dessas representações, foi utilizado o 

método apontado por Roger Chartier, o qual compreende a leitura como algo inscrito no texto, 

percebendo as intencionalidades que estão presentes no escrito do texto, já que, para o autor, 

o leitor não é submisso às estratégias textuais (CHARTIER, 2001).  

A II etapa do procedimento, direcionada para os estudantes, consistiu na aplicação 

de um questionário diagnóstico, composto por vinte e três questões: dezenove perguntas 

objetivas de múltipla escolha e quatro discursivas. Para tanto, foram organizadas de acordo 

com os critérios a seguir: 1) as duas primeiras perguntas se destinaram à identificação dos 

alunos quanto a gênero e idade; 2) da questão 03 até a 07 versaram sobre a relação dos alunos 

com as mídias sociais e o uso destas para fins escolares; 3) as perguntas 08 e 09 abordaram a 

relação entre o bairro em que os alunos residem e a escola; 4) as perguntas 10 e 11 se referiram 

a infraestrutura da escola, a fim de extrair dos alunos o que consideraram positivo ou negativo 

nesse aspecto; 5)  da questão 12 até a 16, as perguntas se direcionaram para a relação de 

convívio que os alunos mantém com a escola; 6) da questão 17 até a 19,  as indagações tiveram 

como objetivo captar as percepções dos alunos, referentes à preservação da escola enquanto 

patrimônio público; 7) e, finalmente, as questões 20 até 23, sob a forma de perguntas abertas 
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com respostas discursivas, trataram a respeito da escolha dos alunos para estudar na escola e 

as percepções deles sobre a instituição. 

Após a aplicação do questionário diagnóstico, realizado em sala e em material 

impresso, as perguntas com respostas foram organizadas no Google Forms, um formulário 

online personalizado, por meio do qual os dados e os resultados são lançados em planilhas e 

armazenados automaticamente em nuvem no sistema do Google Drive. Essas ferramentas são 

interessantes, primeiramente, pela sua aplicabilidade didática e interativa, pois permitem que 

os colaboradores (no caso desta pesquisa, foram os alunos) interajam por meio de um link, 

respondendo as perguntas da pesquisa, feita através do questionário; e, segundo, porque o 

processamento dos dados em planilhas é feito de forma rápida e simplificada.   

De acordo com o que se pretendia obter no resultado dos dados, o formulário foi 

estruturado, obedecendo a seguinte ordem: 1) da questão 1 até a 19 com perguntas objetivas 

de múltipla escolha com apenas uma assertiva; 2) da questão 20 até a 23, discursivas, 

proporcionaram a obtenção dos dados em números e foram transformadas em perguntas de 

múltipla escolha com mais de uma assertiva, ou seja, elaboradas no modelo “caixa de seleção”. 

Por se tratar de um mapeamento das turmas, esse método foi escolhido para que os dados 

fossem obtidos em forma de gráficos em pizza, aplicando, assim, o método quantitativo para 

que se obtivesse, em termos percentuais, o resultado do questionário.  

Segundo Richardson, “o método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas 

através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas” 

(RICHARDSON apud Michael Samir Dalfovo, 2008, p. 77). Ainda no estudo de Dalfovo, é 

apontado o método quantitativo-descritivo, o qual é direcionado para o tipo de pesquisa que 

utiliza questionários e/ou entrevistas na coleta de dados, apresentando variáveis distintas.  

Com a utilização desse procedimento na primeira fase da pesquisa, foi possível 

estabelecer uma inter-relação das hipóteses levantadas durante o processo de investigação, 

com a complexa análise das diversas variáveis, resultantes da subjetividade das respostas dos 

alunos apresentadas no questionário diagnóstico. Por conseguinte, para não incorrer em alguns 

vícios do mau uso da História Quantitativa, como orienta José D’Assunção Barros, foram 

utilizadas estratégias discursivas que combinaram os dados quantitativos com a 

problematização dos mesmos, de modo que se teve o cuidado para não realizar uma análise 

que apresentasse resultados meramente descritivos de informações numéricas (BARROS, 

2012).  
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A fase seguinte, por sua vez, consistiu em examinar a percepção dos alunos sobre 

o cenário e os elementos materiais da escola por meio da análise de fotografias de épocas 

distintas. Nesse método, a fotografia foi compreendida como um suporte de memórias e 

costumes, através dos quais se investigou a relação dos sujeitos com a cultura material da 

escola e se interpretou os discursos e intencionalidades presentes nos diferentes contextos de 

produção das imagens.  

A análise das fotografias ocorreu segundo os seguintes procedimentos: o primeiro 

consistiu na observação direta, permitindo que os alunos fizessem uma descrição minuciosa 

dos elementos observados nas imagens, como o espaço físico, pessoas, vestimentas e objetos. 

Posteriormente, o segundo procedimento foi a análise dos significados que cada elemento 

presente na foto possuía, permitindo que eles demonstrassem sua compreensão sobre a 

distribuição do espaço físico da escola e o modelo de construção; por que os alunos foram 

fotografados vestindo determinado modelo de fardamento, assim como as formas como esses 

alunos se comportavam e tratavam o espaço escolar (TERRA, 2012). 

Na realização dessa etapa, as fotografias escolhidas apresentaram informações de 

três momentos diferentes da história da escola. 

Para a análise do primeiro momento, foram selecionadas duas fotos, sendo uma 

imagem de 1945 e outra de 1952. Ambas representam o período em que a escola era conhecida 

como “Escolinha de Boa Vontade”, localizada dentro de um espaço da Base Naval, cedido 

provisoriamente pela Marinha, onde permaneceu até o final da década de 1950. 

No processo de investigação do segundo momento, foram escolhidas duas fotos, 

de modo que uma se refere ao período do ano de 1960 e a outra de 1973, momento em que a 

escola passou por mudanças significativas, respectivamente, como a construção de sua sede 

própria (dentro da Vila Naval, no bairro do Alecrim) e a inserção de meninas para estudar na 

instituição, que, até o início da década de 1960, por ser uma escola militar, só lecionava para 

meninos. 

Na análise do terceiro momento, foram também selecionadas duas fotos, sendo 

uma do ano de 1988 e outra do ano 2001, momento em que a escola, gradativamente, vai 

substituindo o modelo disciplinar militar por uma forma de atuação pedagógica mais 

democrática e aberta ao diálogo entre professores e alunos.   

Essas fotografias foram digitalizadas em formato JPEG, com tamanho de 238 KB, 

disponibilizadas para trabalhar com os alunos em sala de aula.  No momento da aula expositiva 

dialogada, as fotografias foram apresentadas em projetor multimídia, para que todos os alunos 

pudessem fazer a observação direta em conjunto e partilhassem as suas percepções. 
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Posteriormente, na aula destinada à análise dos significados, na qual os alunos registraram por 

escrito suas interpretações, as fotos foram disponibilizadas em formato de papel impresso, em 

folha de ofício tamanho A4, para que tivessem contato com a imagem e uma melhor 

proximidade física.  

Durante o processo da realização das etapas mencionadas acima, o terceiro 

referencial teórico-metodológico que fundamentou a investigação científica foi o método de 

pesquisa Qualitativo explicitado por Hartmut Günther. Na pesquisa qualitativa, a concepção 

do objeto de estudo é vista em sua historicidade, no que diz respeito ao processo de 

desenvolvimento do indivíduo e no contexto no qual ele se formou (GÜNTHER, 2006). Ainda 

tratando do enfoque deste método: 

   As denominadas metodologias qualitativas ‘privilegiam, de modo geral, da análise 

de micro processos, através do estudo das ações individuais e grupais’, propondo 

realizar um exame intensivo de dados produzidos a partir de um exame minucioso 
de uma unidade social circunscrita [...]. (BONATO, 2011 p. 01). 

 

Portanto, para se ter uma melhor compreensão do objeto estudado, a pesquisa 

qualitativa se baseia no “Princípio da Abertura”, proposto por Uwe Flick (2000), o qual, ao 

invés de se prender a um único método padronizado, para coleta e análise dos dados, pode 

fazer uso de vários métodos e técnicas adaptados ao caso específico, ou seja, o método deve 

se acomodar ao objeto de estudo (GÜNTHER, 2006). Desta forma, esse método é flexível 

porque pode ser modificado e/ou adaptado, conforme novos direcionamentos no decorrer do 

processo investigativo. Tendo em vista que é passível de mudança na escala da observação, 

esse tipo de pesquisa possui etapas importantes que devem ser seguidas, a saber: o 

delineamento, a coleta e a análise dos dados.  

Embasado nos estudos de Mayring (2002), Günther aponta seis delineamentos da 

pesquisa qualitativa: estudo de caso, análise de documentos, pesquisa-ação, pesquisa de 

campo, experimento qualitativo e avaliação qualitativa. Todavia, para este trabalho, interessa 

a análise de documentos e a pesquisa-ação.  

Na análise de documentos, foram examinadas fontes documentais que tratavam 

da história da escola, tais como: fotografias de épocas diferentes, mencionadas em parágrafos 

anteriores. Essas imagens foram coletadas de três arquivos diferentes: as fotografias dos anos 

de 1945, 1953 e de 1960, encontradas no banco de imagens dos anexos da Dissertação de 

Mestrado de Maria Elizete Guimarães Carvalho, apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

do Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, em 

1997; Já as fotografias dos anos de 1973 e 2001 foram retiradas do acervo do álbum particular 
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da E.E. Instituto Ary Parreiras. Por fim, a fotografia do ano de 1988 foi cedida por Fabio 

Cortez.  

Além das fontes iconográficas, foram analisadas entrevistas realizadas no ano de 

1995, com familiares do fundador da escola, o sargento Francisco Luciano  de Oliveira e com 

o ex-diretor da instituição, José Corcino de Macedo,  extraídas também do banco de anexos 

da Dissertação de Mestrado supracitada, bem como foi examinado o documento de assinatura 

do acordo de convênio Nº 680/001/1988, entre o Comando do Terceiro Distrito Naval e a 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte. 

A pesquisa-ação é um método de investigação participante no qual o pesquisador 

interage com seu objeto de estudo por meio do movimento sistemático de oscilação entre o 

agir no campo da prática e investigar sobre a mesma. Para tanto, a modalidade dessa prática 

escolhida para ser aplicada neste trabalho foi explanada por David Tripp, através da qual o 

pesquisador tem a liberdade de escolher ou projetar as mudanças que serão feitas (TRIPP, 

2005).  

A escolha pelo método qualitativo para o desenvolvimento desta pesquisa partiu 

da preocupação em utilizar uma metodologia adequada para investigar as relações complexas 

que constituem os processos de formação de identidades, laços de pertencimento e o campo 

de estudo sobre história e memória, elementos centrais de todo esse processo investigativo 

aqui desenvolvido.  
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3. Capítulo II - ANÁLISE DE DADOS: INVESTIGANDO AS TURMAS DOS 6ºs ANOS 

A e C – ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

3.1 Escola Estadual Instituto Ary Parreiras: sua história e os desafios atuais 

 

Construir uma reflexão com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II acerca de 

uma educação voltada para o patrimônio utilizando a escola na qual estudam como fonte para 

a produção do conhecimento entre o Ensino de História e Educação Patrimonial, foi um grande 

desafio. Portanto, para propor ações nessa perspectiva, foi fundamental na primeira parte desse 

capítulo estabelecer uma ligação entre o contexto histórico da Escola Estadual Instituto Ary 

Parreiras (IAP) com a história local da cidade onde está localizada, Natal, capital do Rio 

Grande do Norte. Desse modo, essa dinâmica foi importante para os alunos compreender não 

apenas o processo de construção histórica, mas também a pensar ou repensar sobre a história 

local.  

Não se pretende aqui dissertar de forma aprofundada sobre a história da escola e 

a história da cidade de Natal, mas apresentar momentos conjunturais importantes dentro desse 

processo histórico, para que se possa compreender como os discursos sobre a escola foram 

sendo construídos e/ou esquecidos.   

A história do IAP começou com as narrativas de pessoas da época de seu 

surgimento, por volta de 1945, que relatavam sua origem a partir da iniciativa própria do 

Terceiro (3º SG) Sargento Fuzileiro Naval Sinaleiro Francisco Luciano de Oliveira, 

transferido do Quartel do Corpo de Fuzileiros Navais, Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro para 

a Terceira Companhia Regional de Fuzileiros Navais sediada na Base Naval de Natal, que ao 

precisar dos serviços de um dos meninos que trabalhavam como cesteiro em feiras no bairro 

do Alecrim, percebeu que os mesmos, não sabiam ler e nem escrever.  

Segundo consta os relatos o referido sargento preocupado com a situação de uma 

das crianças, ofereceu ajuda na perspectiva de alfabetizá-lo em sua própria casa. O menino 

aceitou o convite do militar e dias depois apareceu levando consigo outro colega. A partir de 

então, o número de alunos, gradativamente, começou a crescer e surgiu a “Escolinha da Boa 

Vontade”, como ficou conhecida pela comunidade de Natal até 1949, quando a sede própria 

da escola foi construída dentro da Base Naval recebendo o nome de Instituto Ary Parreiras2.   

                                                             
2 A história dos primeiros vinte anos de criação e organização do IAP, bem como as narrativas das pessoas da 

época, estão na dissertação de mestrado de Maria Elizete Guimarães de Carvalho, intitulada “Instituto Ary 

Parreiras: um resgate histórico (1945 – 1965), defendida no ano de 1997. 
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A pequena escola começou de maneira informal, sem local definido para seu 

funcionamento, contando com a ajuda solidária de militares da Marinha. A iniciativa foi 

pensada primeiramente para alfabetizar apenas os meninos que trabalhavam nas feiras do 

bairro, poucos meses depois, essa ideia se expandiu para atender meninos pobres que não 

tinham acesso ao ensino público de Natal, o qual nesse período atendia a elite natalense, 

portanto se configurava em educação pública excludente. Além disso, posteriormente, a 

proposta educacional da Escolinha da Boa Vontade também não se limitou apenas alfabetizar, 

passou a ensinar Matemática Básica, Educação Física3 e a disciplina de Moral e Cívica, 

atendendo, assim, a ideia de educar mente e corpo.  

Ainda no mesmo ano, o Almirante Ary Parreiras, Diretor da Base Naval de Natal, 

se interessou pelo projeto de escola encampado pelo Sargento Francisco Luciano e ofereceu 

“seu apoio oficial comprometendo-se em conseguir junto ao Alto Comando da Marinha uma 

verba para a construção de uma sede própria para a escola” (CARVALHO, 1997, p. 35). Este 

apoio foi considerado fundamental para a construção do prédio no final da década de 1940. 

Em homenagem ao almirante, que veio a falecer poucos meses depois da ajuda ofertada, a 

escola criada pelos militares da Marinha do Brasil recebeu o nome “Instituto Ary Parreiras”.  

Mediante ao exposto acima, por que a escola não recebeu o nome de seu fundador?  

Para responder a esse questionamento se faz necessário situar historicamente o 

contexto de criação da escola. A Escolinha da Boa Vontade começou a ser idealizada em 1945, 

nesse período o Brasil estava passando pelo processo de redemocratização e de afirmação de 

um Estado populista e desenvolvimentista, o qual visava a reestruturação da educação 

brasileira com vistas à uma política educacional de Estado que corroborasse com o ideário 

progressista e nacionalista vigente.  

No contexto político e econômico, o país vivenciava uma fase de transição, que 

se iniciara na década de 1930, de um modelo agroexportador para um modelo industrial, o que 

provocou, consequentemente, o êxodo rural em favor de um crescente processo de 

urbanização. Somava-se a essa questão, o final do Estado Novo e o processo de organização 

dos partidos políticos que emergiam e viam a necessidade de mudar os rumos educacionais 

do Brasil, pois precisavam de uma sociedade votante, em sua maioria, para consolidarem-se 

nesse momento político de mudanças decisivas. “Nesse cenário, a questão da nacionalidade 

ganhou proeminência, tendo em vista que legítimo seria o governo que se voltasse para os 

                                                             
3 As aulas de Educação Física eram realizadas no pátio da Policlínica ou numa área vazia onde hoje se localiza 

a Vila Naval e o Instituto Ary Parreiras. (CARVALHO, 1997, p. 32).  
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problemas nacionais, enfrentando e promovendo a superação do estado de carência” (COSTA 

& ARAÚJO, 2011, p.03). 

Assim, as preocupações centraram-se no cenário socio/educacional do país que se 

encontrava com mais da metade da população, sobretudo nas áreas rurais, formada por 

analfabetos. Portanto, para aumentar o operariado e ter uma população de eleitores, era 

fundamental diminuir o índice de analfabetos, que de acordo com o discurso higienista do 

período, o analfabetismo era o que causava a “deformidade” e atraso do Brasil. Diante disso, 

a educação era uma questão de segurança e saúde nacional. Para trazer a ordem civil e adequar 

a educação a esse ideário de segurança nacional, os militares interferiram na educação na 

perspectiva de ofertar a sociedade um disciplinamento da mente e do corpo para as gerações 

de jovens que surgiam.  

Outrossim, em meados da década de 1940, a cidade de Natal também passava por 

um processo de crescimento acelerado de sua área urbana, em detrimento da vida no campo. 

Isso ocorreu, devido, primeiramente, ao processo migratório rural/urbano que caracterizou a 

conjuntura nacional e também devido a situação local, algumas cidades do interior do Rio 

Grande do Norte passavam por uma crise por causa da seca que fragilizava o trabalho rural. 

Além disso, havia na capital a presença, ainda forte, dos soldados norte-americanos e a 

sensação de viver em uma cidade em “cenário” de guerra era algo bem presente para os 

natalenses. Todos esses fatores, serviram de sustentáculo para a atuação dos militares da 

Marinha na educação das crianças pobres de Natal.   

Dentro desse contexto de uma política nacionalista patriótica, ficou evidente o 

interesse em ter como patrono da escola o Almirante Ary Parreiras, não somente pela sua alta 

patente, mas também, e sobretudo, porque ele fazia parte da política de apoio ao governo 

Vargas e, portanto, tinha uma forte influência na esfera da política do Brasil. 

Durante a Presidência de Getúlio Vargas, Ary Parreiras foi anistiado político,  foi 

nomeado oficial de gabinete do ministro da Marinha, depois assumiu a interventoria do Estado 

do Rio de Janeiro e, ao retornar para o serviço militar, foi convocado, durante a Segunda 

Guerra Mundial, para construir e comandar a Base Naval de Natal, permanecendo na cidade 

de 1941 até 1945, ano em que faleceu. Diante disso, exaltar uma figura ilustre das Forças 

Armadas e do país era um fator preponderante no fortalecimento de um civismo que 

necessitava de rumos para a organização de uma nação que precisava ser “amparada” pelo 

Estado para sair da situação de carência e ignorância em que se encontrava.  

Portanto, sob o slogan de que “a educação salvaria as crianças da miséria e de 

todos os vícios” (CARVALHO, 1997, p. 68), o Instituto Ary Parreiras, em suas primeiras 
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décadas de existência se inseria em uma política de militarização e centralização das 

instituições educacionais à serviço do Estado autoritário da Era Vargas, que utilizou o sistema 

educacional para manipular e disciplinar a massa na perspectiva de transformá-la em capital 

humano para atender a necessidade da mão-de-obra industrial.  

Apesar do IAP não ter inserido em seu currículo o ensino profissionalizante, mas 

seguiu no que tange à manipulação e disciplinamento das classes subalternas, fazendo uso de 

estratégias pedagógicas que educasse as crianças sob um modelo de educação militarizada. 

Assim, até a década de 1960, o IAP era restrito apenas para meninos, selecionava-os como 

uma espécie de recrutamento militar.   

Formada as turmas, que funcionavam nos turnos matutino e vespertino, as aulas 

ministradas para esses meninos traziam em seu bojo o caráter do autoritarismo e patriotismo 

vigente. Nas aulas de Educação Física, por exemplo, os alunos aprendiam a disciplinar seu 

corpo e mente, por meio de uma pedagogia rigorosa, como a “ordem unida” que fazia parte 

do cotidiano de aprendizagem. Antes de iniciar as aulas, os alunos eram organizados em 

fileiras por igual, todos em mesma posição de braços e pernas para cantar o Hino Nacional, o 

Cisne Branco e/ou Hino da Escola (todos os dias cantavam o Hino Nacional seguindo do 

segundo ou terceiro hino). O objetivo desse tipo de estratégia era introjectar a ideologia 

nacionalista e progressista. Esse elemento é bem visível na letra do hino da escola e na imagem 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Hino da E.E. Instituto Ary Parreiras, 1949. 

Fonte:  Acervo do arquivo permanente da E.E. Instituto 

Ary Parreiras. 
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Observa-se na letra do hino que ele foi pensado para doutrinar um público-alvo 

exclusivamente masculino, pois exaltava a figura do patrono da escola como um exemplo de 

homem a ser seguido e direcionava para uma ideia de formação de homens fortes e guerreiros 

no cumprimento de seu exercício fundamental: manutenção de um país em crescimento. 

“Seguindo teu exemplo, para o Brasil engrandecer” (primeiro e segundo versos da penúltima 

estrofe do hino).  

Na fotografia dos meninos na quadra de esportes, observa-se os rostos deles bem 

sérios acompanhados da posição do corpo rígida imitando formação de soldados. Essa postura 

demonstra que a quadra de esportes, bem como as aulas de Educação Física, não eram lugar 

e momento de diversão, mas sim para controle dos alunos e incentivo ao patriotismo, 

reforçando a ideia apresentada no hino de jovem que garante o progresso do país é o jovem 

doutrinado e obediente.  

[...] rostos sem emoção, sem sorrisos, a responsabilidade (ou obediência) expressa 

nos semblantes, meninos de cor – denotam o objetivo implícito de controle e 

disciplinamento das massas, onde os militares teriam importante papel 

(CARVALHO,1997, p. 76).  

 

O elemento militar presente na criação e organização da escola, bem como as 

estratégias pedagógicas utilizadas durante um longo período de gestão escolar, revelaram a 

perpetuação do poder simbólico da política do Estado Novo, mesmo depois do fim, ainda 

Figura 2 – Alunos praticando a ordem unida na quadra de esportes 

da escola, localizada na Base Naval de Natal/RN. Fotografia da 
década de 1950. Fonte: Acervo dos anexos da Dissertação de 

Mestrado de Maria Elizete Guimarães de Carvalho, 1997. 
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permaneceu forte sua ideologia na prática educacional empreendida, na qual atribuía às Forças 

Armadas o papel de educar.  

Com a promulgação da Constituição de 1946, novo embate na esfera educacional 

brasileira emergiu, ficou sob competência da União fixar leis de diretrizes e base para a 

educação nacional. Nesse cenário travavam-se lutas no campo ideológico a respeito dos 

problemas no sistema educacional. Portanto, na década de 1950, como reflexo das novas 

questões que permeavam o campo da educação pública e a oferta e acesso ao ensino primário, 

unido ao processo de democratização política que o Brasil estava enfrentando, como resultante 

desse momento, as discussões sobre os rumos da educação do país se intensificaram com 

debates acerca da centralização ou descentralização da educação.  

No seio dessa conjuntura, surgiu o movimento impulsionado pela Campanha em 

Defesa da Escola Pública que lutava pelo ensino público universal e gratuito. Esse movimento 

surgiu em contrapartida ao substitutivo Lacerda que em seus textos privilegiava a escola 

privada, deixando a escola pública em segundo plano. Ainda nesse momento, as pessoas 

reivindicavam ampliação das escolas, os alunos reclamavam pelas péssimas condições de 

ensino e os professores lutavam por melhores condições de vida e de trabalho.  

Em meio a esses embates de exigir do poder público a obrigatoriedade de ensino 

público primário e a garantia para todos, no IAP, na perspectiva de acompanhar essas 

mudanças que ocorriam a nível nacional, a Marinha assinava um acordo com a Secretaria de 

Educação do Estado do Rio Grande do Norte estabelecendo um convênio entre ambos, o qual 

desobrigava, a partir de então, a intervenção da Marinha na educação das crianças pobres de 

Natal. Com essa mudança o ensino desta instituição se democratizou, passando a não atender 

apenas os meninos pobres4 da cidade, mais também o público em geral. Além disso, no início 

da década de 1960, a escola deixou de ser exclusiva para meninos e se tornou mista, recebendo 

também em seu alunado meninas, que passaram a assistir as aulas ocupando os mesmos 

espaços que outrora pertencia somente ao público masculino.  

Com o convênio, ficou sob a responsabilidade do Estado prover recursos para a 

escola, contratar professores e demais funcionários para o exercício e funcionamento das 

atividades pedagógicas; as disciplinas ministradas passaram a ter como referência um 

currículo e normas regulamentadas a nível federal e estadual. Contudo, é importante elucidar 

que mesmo com a substituição do quadro de professores militares para civis, os militares da 

Marinha não deixaram totalmente de interferir na escola, permanecendo como gestores, 

                                                             
4 A expressão os “meninos pobres”, se refere aos cesteiros que trabalhavam nas feiras do Alecrim, filhos de 

engraxates, domésticas, filhos de militares da Marinha de baixa patente, entre outros. 



41 
 

estabelecendo assim, uma espécie de cooperação entre Secretaria de Educação do Estado e 

Forças Armadas. Assim, a rígida disciplina e alguns práticas que denotavam o patriotismo 

exacerbado, como o hasteamento da bandeira e o conto do hino nacional permaneceram até o 

ano de 2001, último ano em que o Capitão Corcino esteve à frente da direção escolar do IAP.   

Para Carvalho, esse convênio foi estabelecido como um mecanismo para impedir 

a ascensão dos menos favorecidos, que viam no Instituto Ary Parreiras uma oportunidade de 

melhoria nas condições de vida através do ensino. 

Porque, embora a Escola Almirante Ary Parreiras não fosse uma escola pública, ela 

privilegiava as crianças pobres, e nesse momento o pacto entre as classes perdera a 

sua finalidade, tornando-se necessário, então, a todo custo, excluir a ascensão do 

povo (CARVALHO, 1997, p. 99). 

 

Dentro da conjuntura da década de 1960, a política educacional tinha como 

principal objetivo o progresso da ordem capitalista que já vinha se estabelecendo, por isso, era 

necessário passar a ideia de progresso e de bem-estar social por meio de uma “educação 

universal e democrática”. Contudo, na prática, o ensino público continuou excludente, pois 

para prosseguir no ensino secundário era preciso passar por um processo de Exame de 

Admissão, o qual servia como instrumento de impedimento para os jovens de famílias mais 

simples continuar avançando nos estudos. Portanto, o que se pretendia era alfabetizar uma 

grande massa para que esta servisse de mão-de-obra qualificada e barata para trabalhar dentro 

das fábricas e indústrias que se fixavam no país.  

Nos anos de 1970, no auge da Ditadura Militar esse projeto educacional se afirmou 

sob a roupagem de um ensino profissionalizante, mas que na prática não houve preocupação 

do governo nem de ofertar uma formação para o trabalho de qualidade e nem de oferecer um 

ensino voltado para formação do cidadão. O que ocorreu foi a afirmação de um ensino que 

camuflava a realidade vivenciada no período, primeiramente, por causa da mídia que 

contribuiu para disseminar a ideia de bem estar social e desenvolvimento econômico, e em 

segundo, devido à leis que legitimavam práticas de censura, como “o Decreto Lei 477/69 

encarregou-se de calar professores e alunos, já que, o mesmo definia “infrações disciplinares 

praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino 

público ou particulares, e dá outras providências” (FURLAN, 2018, p. 09).  

Dentro desse contexto, o IAP teve a preocupação em mostrar para os natalenses o 

papel socio/educacional desempenhado pelos militares da Marinha do Brasil.  Nas fotografias 

de época a instituição evidenciava que seu ensino ofertado estava sempre a serviço do ideário 

político-militar, como foi observado nas fotografias abaixo, dos anos de 1970 e 1980, 

respectivamente.  
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Como já foi explicitado anteriormente, o IAP não tinha uma educação voltada para 

o ensino profissionalizante, todavia, sob a premissa de que as escolas exerciam a função de 

formar um profissional, a instituição ofertava um curso para seus alunos, intitulado “Conheça 

tua Marinha”, que tinha por objetivo diplomar os discentes no conhecimento acerca das Forças 

Figura 4 – Hasteamento das bandeiras na fachada do Instituto Ary Parreiras, 1980. Fonte: 

Acervo particular de Fábio Cortêz.  

Figura 3 – Entrega de diploma do curso 

“Conheça a tua Marinha”, 1970. Fonte: 

Acervo do álbum de fotografias da E.E. 

Instituto Ary Parreiras.  
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Armadas que os geria. Portanto, a imagem 3 mostra a cerimônia de entrega de diploma para 

as alunas da escola. No evento, todas estão em fila em linha reta, devidamente fardadas, 

esperando de maneira formal a entrega do diploma pelo militar. Na fotografia aparece apenas 

meninas, o que conota uma sistematização de entrega organizada por gênero, ou seja, já era 

uma escola mista, porém, ainda havia essa separação no momento das solenidades. 

O ângulo de registro da fotografia, foi pensado de modo a evidenciar o respeito e 

disciplinamento à hierarquia militar e institucional. O militar aparece de costas para o 

fotografo, mostrando estar em uma posição firme, enquanto que os rostos das meninas 

aparecem em evidência, todas olhando em direção ao homem, com olhar fixo e fisionomia 

séria, sem demonstrar sentimento algum.  

Na imagem 4, na década de 1980, os alunos estão todos organizados em um 

semicírculo em volta do espaço destinado para o hasteamento da bandeira, que era realizado 

na frente da escola, a qual tinha o muro e portão baixos. Foi interessante chamar a atenção 

para o modelo de muro e portão, primeiramente, porque faziam parte de uma tendência das 

construções da época, e, em segundo porque permitiam uma visão externa completa dessa 

área da escola e da ação que os alunos estavam realizando. Uma forma de exibir para as 

pessoas vizinhas as estratégias pedagógicas utilizadas no cotidiano escolar. 

Em ambas as fotografias, ficaram registradas as marcas de um contexto 

educacional mediado pelo autoritarismo dos militares e dos setores civis que os apoiavam 

(neste caso a Marinha e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado do RN). Mesmo que na 

década de 1980 se iniciara o processo de redemocratização, a escola não abandonou algumas 

práticas que evidenciavam o patriotismo exacerbado, como o canto do hino nacional e o 

hasteamento da bandeira, perdurando até o ano de 2001. Além dessas práticas, ainda na década 

de 1980, o poder da Marinha sobre essa instituição escolar era muito forte. O acordo entre 

Marinha e Secretaria de Educação do Estado, deixava assegurado 80% (oitenta porcento) das 

vagas das matrículas para alunos destinadas aos filhos de militares de baixa patente, como 

também determinava algumas limitações na atuação do Estado no prédio da escola5. 

Apesar de algumas práticas de poder simbólico relacionadas ao autoritarismo 

militar terem permanecido até o primeiro ano do novo milênio, já não seguiam mais o ritual 

rígido de formalidade, como o hasteamento da bandeira que passou a ser uma prática mais 

livre. Ou seja, nem todos os alunos participavam, tendo em vista a não obrigatoriedade, alguns 

                                                             
5 Ver acordo na íntegra no ANEXO A. 
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alunos participavam fardados e outros não. Ademais o espaço que antes era destinado, 

especialmente para essa finalidade, perdera essa utilidade.  

As mudanças supracitadas foram reveladas na imagem 5, que além do 

mencionado, ao ter analisado a fotografia, se constatou a intencionalidade do fotografo em 

mostrar o hasteamento das bandeiras como uma prática com menos rigor. Esse fator foi 

percebido pela forma como as pessoas estão realizando o hasteamento, bem como pelo fato 

de uma aluna ter direcionado o olhar para o fotografo no instante do registro, o que antes não 

era permitido, pois se fazia necessário a afirmação do disciplinamento rigoroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, as produções iconográficas revelam traços culturais, sociais, políticos 

e econômicos, bem como mostram os processos de transformações da sociedade de sua época 

de produção. Como foi elucidado anteriormente, as mudanças exibidas nos registros 

fotográficos do Instituto Ary Parreiras das décadas do século XX para os primeiros anos do 

século XXI, imprimiram a influência de discursos que foram modelando as políticas públicas 

da educação no Brasil.  

Para compreender a mudança de comportamento tanto da instituição, quanto dos 

sujeitos escolares nos primeiros anos do novo milênio, foi importante situar suscintamente o 

contexto dos anos de 1990, momento em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei Federal 9.394/96) e os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados a partir de 

princípios democráticos.  

Figura 5 – Hasteamento das bandeiras na quadra de esportes do IAP, em reforma, 

2001. Fonte: Acervo do álbum de fotografias da E.E. Instituto Ary Parreiras.  
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Neste período o Brasil encontrava-se em crise econômica devido ao novo padrão 

de acumulação, com isso os organismos internacionais com vistas a diminuir a pobreza nos 

países subdesenvolvidos, colocaram a educação a serviço de conseguir alcançar tal objetivo. 

Nesse contexto, o discurso que foi propagado consistiu na necessidade de realizar reformas 

no sistema educacional que atendessem as exigências da sociedade capitalista que se 

delineava. Assim, o governo brasileiro assumiu o compromisso em cumprir com a proposta 

de “Educação para Todos”, ou seja, democratizar o ensino público de modo que atingisse uma 

demanda considerável da população brasileira que antes não tinha acesso a educação.  

Mediante a essa proposta, o Estado atribuiu à escola a responsabilidade de 

preparar indivíduos com novos saberes e competências, de modo a contribuir na formação de 

sujeitos que fossem capazes de lidar com determinadas diversidades da vida. Com isso, o lema 

“Aprender a aprender” ganhou proeminência no discurso de Estado que conferia à escola o 

poder de ser autônoma em seu saber fazer para a formação cidadã.  

Dentro dessa conjuntura, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foram 

elaborados e divulgados nacionalmente os Parâmetros Curriculares Nacionais. Esse 

documento, sob a roupagem de nortear as instituições educacionais na construção de seus 

currículos e, sobretudo, de auxiliar os professores no desenvolvimento de práticas e estratégias 

pedagógicas inovadoras, trazia em seu texto a ideia do aluno não mais como sujeito passivo, 

mas como agente transformador por meio do pensamento crítico, como aponta nos objetivos 

dos PCNs de História direcionado para o Ensino Fundamental: “posicionar-se de maneira 

crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como 

forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas” (BRASIL, 1998, p. 07). Ou seja, o 

que se pretendia era formar sujeitos preparados para as mudanças constantes e atender ao 

mercado capitalista, que segundo o lema do governo federal, era necessário para modernizar 

o país e ingressá-lo na lógica do mundo globalizado.  

Mesmo que sob interesses econômicos, o que importou aqui, foi mapear as raízes 

das mudanças de atitudes e posturas que as instituições públicas de ensino foram assumindo 

no novo milênio. Desse modo, o IAP foi se democratizando e colocando o aluno não como 

objeto de suas estratégias, mas como sujeito de suas estratégias, o qual também foi sendo 

percebido como indivíduo criativo, capaz de transformar seu meio. Portanto, algumas práticas 

que possuíam um teor militarista permaneceram até a última gestão assumida por um capitão 

da Marinha, o qual geriu a escola até o ano de 2001. Após a essa gestão, os elementos 

tradicionais da instituição foram deixando de fazer parte do cotidiano escolar.  
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Atualmente, as demandas escolares são bem diferentes, das do início do ano 2000. 

Não escapando da lógica do mercado consumidor capitalista, as escolas enfrentam novos 

desafios, pois as singularidades e subjetividades dos sujeitos escolares são consideradas em 

suas complexidades culturais, tendo em vista que o elemento cultural, nos dias hodiernos se 

constitui como principal objeto mercadológico do Capitalismo.    

“Para além de sua dimensão conceitual, a centralidade cultural permeia a 
cotidianidade contemporânea, considerando, sobretudo, [...] que o atual estágio 

tardio do capitalismo se caracteriza por ser marcadamente “cultural”, colonizando 

tudo, da natureza ao inconsciente. A arquitetura, as imagens, os sons, os alimentos, 

nas suas versões “shopping center”, vídeo, “MTV, Big Mac”, entre outros artefatos 

culturais, são exemplos da cultura transformada em mercadorias que vão moldando 

nossas maneiras de ser e de viver. Elas vão conformando o gosto, os sentidos, os 

desejos, os relacionamentos, os “eus” privado e público, enfim, vão modelando as 

subjetividades e fabricando as identidades destes tempos (JAMESON, Frederic 

apud FÁVERO, 2010, p. 07). 

 

Nesse mundo culturalmente globalizado, segundo Fávero, as sociedades 

modernas vêm passando por mudanças estruturais que tem provocado o descentramento do 

sujeito, ou seja, o que se tem atualmente são sociedades nas quais se expressam uma polifonia 

nos modos de subjetivação (FÁVERO, 210, p. 07). Analisando esses elementos no cotidiano 

de sala de aula, constituída por crianças e adolescentes que trazem para dentro do espaço 

escolar suas experiências culturais de vida, o que se tem hoje é uma comunidade de sujeitos 

escolares que não são mais apenas ouvintes e reprodutores do discurso dos professores, e sim, 

sujeitos produtores de uma cultura em movimento, para os quais os seus atos são 

compreendidos como construtores de sua realidade social.  

Desse modo, as escolas lidam com alunos que questionam e que assumem uma 

postura de inquietude diante da dinâmica escolar, tornando, assim, as salas de aulas um espaço 

de convivência, onde o disciplinamento e o silêncio de outrora, foram sendo substituídos pela 

comunicabilidade e pela euforia criativa de recriar o cotidiano escolar em espaços de 

sociabilidade de diferentes grupos, abarcados por experiências culturais complexas.  

Diante do desafio que as escolas da contemporaneidade se colocam de lidar com 

essas novas demandas sociais, os subtítulos deste capítulo, que seguem abaixo, buscaram 

mapear e compreender esses sujeitos de subjetividades polifônicas que devido a essas 

transformações constantes e modos de viver efêmeros, evadem-se das atividades escolares e 

deixam de ver sentido na disciplina de História, cuja, para eles não corresponde mais as 

expectativas de leitura de mundo da realidade que os circunda.    
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3.2 Diagnóstico das turmas: traçando o perfil dos alunos e sua relação com o espaço 

escolar 

 

A escola pelo seu papel social e pelas relações que se desencadeiam dentro do seu 

espaço, apresenta-se como uma rica fonte de estudos para se explorar as potencialidades do 

ensino de história e educação patrimonial. No tocante, esse capítulo, faz uma análise dos 

alunos atuais e a relação que estabelecem com o espaço escolar a partir do questionário 

diagnóstico aplicado com cinquenta e três alunos das turmas dos 6º anos A e C, 

respectivamente, nos dias 13 e 18 do mês de setembro 2017. 

O questionário diagnóstico composto por vinte e três questões, sendo dezenove de 

múltipla escolha e quatro discursivas, se constituiu como o primeiro procedimento de 

execução da segunda etapa da pesquisa, a qual foi direcionada para os alunos. Durante esse 

processo, o método de pesquisa utilizado foi da pesquisa-ação, o que permitiu a professora-

pesquisadora, juntamente com os alunos, traçar um percurso de reflexão contínuo sobre a 

instituição escolar na qual estudam e suas atitudes para com a mesma.  

Para a aplicação desse questionário, a professora utilizou duas estratégias 

pedagógicas distintas que possibilitou aos alunos, no momento de resolução das questões, 

experienciar a mesclagem entre o uso do método tradicional e de um mais atual que envolve 

tecnologia digital, a saber: a primeira, foi realizada em sala durante uma aula de cinquenta 

minutos, entregando aos alunos, individualmente, as perguntas impressas em folha de papel 

ofício A4. Nessa ocasião, antes de começarem a responder as questões, a professora explicou 

que essa atividade fazia parte do processo de investigação para compreender o cotidiano deles 

relacionado às atividades escolares, bem como entender as motivações que os conduziram na 

escolha para estudar no IAP. Em seguida, começaram a responder sob orientação da docente, 

que explicou o questionário de acordo com os critérios mencionados no capítulo I. Esse 

momento foi importante porque permitiu aos participantes compreender o objetivo da 

atividade e poderem tirar possíveis dúvidas surgidas no momento da resolução.  

A segunda estratégia, que proporcionou uma experiência digital, foi encaminhada 

para ser realizada em casa. A professora repassou pelo WhatsApp para os alunos o link 

(https://goo.gl/forms/YBkesOelS74V5CJ136) de acesso à plataforma do Google Forms  e os 

orientou para que transferissem as respostas, feitas no papel impresso, para a plataforma 

indicada, respondendo o mesmo questionário via online, pelo aparelho de celular. Feito isto, 

                                                             
6 Esse link só esteve disponível durante o desenvolvimento da pesquisa, depois foi fechado para envio de 

respostas. 

https://goo.gl/forms/YBkesOelS74V5CJ13
https://goo.gl/forms/YBkesOelS74V5CJ13
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as respostas foram geradas automaticamente em gráficos, os quais foram explanados na aula 

seguinte para que os alunos pudessem visualizar em termos percentuais o resultado da 

proposta de atividade desenvolvida. Ademais, os gráficos foram fundamentais para a pesquisa 

científica, pois forneceram dados para a análise do material coletado durante o processo inicial 

da investigação. 

Esses dados permitiram traçar um perfil das turmas escolhidas para que assim, a 

primeira indagação da problemática da pesquisa pudesse ser respondida, a saber: “em que 

medida se pode desenvolver um projeto de intervenção e quais seriam as formas de 

intervenção de maneira que essas contribuam para tornar o ensino de história mais 

significativo  no âmbito de alunos da 6° ano do Ensino Fundamental II e no contexto da E.E. 

Instituto Ary Parreiras, em Natal- RN”? 

Portanto, os gráficos que correspondem a questão 1 e 2 do diagnóstico são 

relativos à identificação de gênero e idade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Identificação percentual dos alunos por gênero. Fonte: Acervo da 

autora. 

Gráfico 2 – Identificação percentual dos alunos por faixa etária. Fonte: Acervo 

da autora. 
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De acordo com as estatísticas apresentadas nos gráficos acima, quanto ao gênero, 

em ambas as turmas há uma predominância de meninas; e quanto a faixa etária, são alunos 

regularmente matriculados na série correspondente à idade recomendada pelo MEC, sem 

haver alto índice de distorção entre idade/série7. Com os dados estatísticos apresentados no 

segundo gráfico verifica-se que os alunos e alunas das turmas dos 6º anos A e C estão na 

mesma faixa de idade correspondendo a fase da passagem entre criança e adolescente, período 

no qual os sujeitos começam a adquirir capacidade de fazer críticas aos sistemas sociais, aos 

valores morais e construir seus próprios valores, ou seja,  fase da vida, em que segundo a 

teoria Piagetiana,  já é capaz de formular ideias com autonomia de pensamento. Esse elemento 

é um fator relevante, pois durante o processo de produção do conhecimento histórico os alunos 

são estimulados a compreender conceitos e construir ideias de forma crítica/analítica.  

Na sociedade atual, imersa nos ciberespaços, nessa fase da vida de formação da 

autonomia, crianças e jovens utilizam a rede de internet para descobrirem coisas novas e se 

descobrirem também enquanto sujeitos sociais. Segundo a pesquisa TIC KIDS (Tecnologia 

da Informação e Comunicação), 80% deles (as) entre 9 e 17 anos utilizam a internet, sendo 

que 78% utilizam para redes sociais8. Tendo em vista essa questão, o segundo bloco de 

gráficos se refere ao uso cotidiano da internet feito pelos alunos e a relação que estabelecem 

entre a utilidade dela para atividades escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Representa a proporção de matriculados entre 6 e 18 anos no ensino fundamental com idade superior em dois 

anos ao recomendado para cursar os nove anos do ensino fundamental. Fonte: MEC/Inep/Deed. 
 
8 MELLO, Daniel. Pesquisa: 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos usam a internet. São Paulo: Agência 

Brasil, 2016. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-10/pesquisa-80-

da-populacao-brasileira-entre-9-e-17-anos-usam. Acesso em: 22 jun. 2018. 

 

Gráfico 3 – Quantitativo de alunos que possuem aparelho de celular, sistema 

Android ou iOS. Fonte: Acervo da autora. 
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Gráfico 4 – Quantitativo de alunos que possuem internet móvel. Fonte: Acervo da 

autora. 

Gráfico 5 – Números percentuais de alunos que possuem internet wi-fi em casa. Fonte: 

Acervo da autora. 

Gráfico 6 – Finalidade pela qual os alunos utilizam a internet no cotidiano. Fonte: 

Acervo da autora. 
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De acordo com os gráficos 3, 4 e 5, respectivamente, 86,5% dos alunos possuem 

aparelhos celulares e apenas 13,5% não possuem. E quanto ao uso da internet móvel, as 

estatísticas dos que possuem e dos que não possuem ficaram quase que correspondentes, 

50,9% possuem internet no celular, enquanto que 49,1% não possuem. No que se refere a 

internet domiciliar 84,9% possuem e apenas 15,1% não possuem.  

Os quantitativos apontados corroboraram com pesquisa feita pelo censo do IBGE 

no ano de 2016, quando apontou que 94,6% dos brasileiros utilizam o celular como principal 

meio de acesso à internet, quer seja dentro ou fora de casa9. O fato de no Gráfico 4 os dados 

terem indicado que o uso da internet móvel é apenas 10% a mais que o não uso da mesma, 

isso não contrapõem as estatísticas que apontaram o celular como principal veículo de acesso 

à rede, e sim, pode indicar que este fator está relacionado ao poder aquisitivo da família do 

indivíduo, em que, por questões financeiras, prefere utilizar a internet domiciliar, uma vez que 

atende a necessidade de todos que residem na mesma casa. Contudo, no momento de acesso, 

o jovem, mesmo utilizando a rede wi-fi, usa o aparelho de celular como meio de acesso. Ou 

seja, entre crianças e adolescentes da atualidade, os ciberespaços estão sendo acessados por 

um crescente número de internautas via sistema Android e iOS, em detrimento dos 

microcomputadores, resultando em uma sociedade cada vez mais virtualizada, sem 

                                                             
9 BÔAS, Bruno Villas. IBGE: 94,2% dos brasileiros usam internet para trocar textos e imagens. Rio de Janeiro. 

Valor Econômico, 2018. Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/5337837/ibge-942-dos-brasileiros-

usam-internet-para-trocar-textos-e-imagens. Acesso em: 23 jun. 2018. 

 

 

Gráfico 7 – Relação que os alunos estabelecem com a navegação na internet para 

fins escolares. Fonte: Acervo da autora. 
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necessariamente precisar de um espaço pré-definido para estar conectada em tempo real em 

lugares “não reais”.  

A respeito da finalidade do uso que fazem da internet, foi verificado no Gráfico 6 

que o acesso para redes sociais é o mais recorrente, com 66,7% e para trabalhos escolares com 

14,6%. No Gráfico 7, verificou que 69,8% afirmou utilizar a internet para trabalhos escolares 

apenas quando o professor passa trabalho de pesquisa. Resultado que vai ao encontro do que 

foi apontado pela pesquisa TIC KIDS, supracitada, na qual a maioria está conectada nas redes 

sociais, local onde as pessoas sentem liberdade para externar suas opiniões e valores, quer seja 

de caráter pessoal, político, econômico ou cultural, além de ser um lugar em que os sujeitos 

estão tendo predileção para iniciar ou desenvolver relações interpessoais e amorosas.  

Diante dos dados apontados, os alunos do IAP inserem-se no contexto da 

sociedade de memórias fluídas explicitada por Gevehr (2016), na qual não somente as 

relações, mais também os espaços em que compartilham informações, suas experiências de 

vida e suas experiências com a cultura material são virtuais, portanto efêmeras, pois a cada 

instante o mundo virtual se renova com diversas possibilidades que precisam ser seguidas e 

compartilhadas a todo instante e,  muitas vezes, com pessoas estranhas. Em alusão ao impacto 

das multidões mostrado no século XIX pelo escritor norte-americano Edgar Allan Poe nas 

ruas de Londres10, onde as pessoas se cruzavam de forma frenética e apressada, atualmente 

esse impacto é percebido nos ciberespaços, onde os indivíduos se cruzam rapidamente, por 

meio de imagens e vídeos, se olham, mas não se veem com profundidade.  

Alunos modernos, que vivenciam o concreto através do virtual e imagético, mas 

estudam em uma escola não virtual, que precisa estar presente todos os dias, fazendo uso de 

livros, lápis, carteiras, quadro branco, ou seja, nesse espaço escolar que precisam de objetos 

materiais e pessoas reais. Dicotomia ou contradição? Nenhum dos dois, são vivências 

diferentes, porém complementares. Então, para entender como esses alunos percebem a escola 

na qual estudam, os gráficos abaixo se direcionaram para essa análise. 

No terceiro bloco de gráficos, que corresponde as questões 8 e 9, abordaram a 

relação de proximidade ou distanciamento entre o bairro que os alunos residem com o bairro 

de localização da escola.  

 

 

 

                                                             
10 Trecho do conto de Edgar Allan Poe “O homem na multidão”, extraído do livro didático: APOLINÁRIO, 

Maria Raquel (org.). Projeto Araribá: História, 9º ano. São Paulo: Moderna, 2014. 
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As perguntas desses gráficos tiveram por finalidade mapear o local onde os alunos 

moram para saber se a localidade interferiu na escolha deles ou dos pais pela escola IAP. No 

Gráfico 8, a maioria com 57,7%, responderam que moram distante da escola. Porém, quando 

na questão 9, perguntou de forma mais específica, constatou que grande parte da clientela 

reside no mesmo bairro ou em bairros bem próximos da instituição. No Alecrim residem 

31,4%, seguido do bairro das Quintas com 13,7%, o mais distante foi o bairro de Felipe 

Camarão com 11,8% de alunos residentes. Parece haver uma contradição nas respostas, 

contudo, os que responderam, na questão 8, morar distante foi porque consideraram como 

proximidade as ruas mais centrais do bairro do Alecrim, as que ficam nas imediações da vila 

Naval. Portanto, aferiu que a localização foi um fator importante para se matricularem no 

Instituto, associado a facilidade de locomoção.  

No entanto, os 29% dos alunos que residem em bairros mais distantes, como o 

bairro de Pajuçara, bairro Nordeste, entre outros, 14,5% deles afirmaram estar estudando no 

Instituto Ary Parreiras porque tem boas referências acerca do ensino da escola. Essa afirmação 

Gráfico 8 – Relação bairro residencial e bairro da escola. Fonte: Acervo da 

autora.  

Gráfico 9 – Localização do bairro residencial de cada aluno participante. Fonte: 

Acervo da autora. 
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foi observada na fala dos alunos quando responderam a questão de número 20 do diagnóstico, 

com a seguinte indagação: “Por que você decidiu estudar no Ary Parreiras?”, (essa questão 

foi detalhada mais adiante, mas antecipou algumas falas para averiguar a observação 

explicitada acima):  

 

 

 

 

Em outras palavras, alguns alunos e seus pais ainda optam pelo IAP por acreditar 

na tradição da escola de ofertar um ensino de qualidade, como era conhecida em décadas 

passadas, pois até o ano de 2001, mesmo pertencendo ao Governo do Estado do Rio Grande 

do Norte, era gerida por um militar aposentado da Marinha, Capitão Corcino, que ficou 

conhecido por sua rígida disciplina e por tentar manter a escola aos moldes de décadas 

anteriores.  

As perguntas 10 e 11, que corresponderam ao quarto bloco de gráficos se 

direcionaram para a análise da percepção dos alunos sobre a infraestrutura da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Percepções dos alunos sobre a infraestrutura do IAP. Fonte:  

Acervo da autora. 

Aluno Murilo, turma 6º ano A: “Porque é uma escola com uma boa aprendizagem” (reside 

no bairro Nordeste). 

Aluno Lucas, turma 6º C: “Porque falaram que tem bom estudo”. (reside no bairro 

Pajuçara). 

 
Quadro 1 – Respostas dos alunos sobre as referências que tem do IAP.  
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No Gráfico 10, observou-se que 82,7% dos alunos consideraram que a escola 

oferta infraestrutura imprópria para a garantia de um estabelecimento de ensino com boas 

condições para uso e desempenho das atividades escolares. Quando se analisou o Gráfico 11, 

verificou os elementos que eles consideraram inadequados e que precisam ser modificados 

e/ou melhorados. No que se refere as estratégias pedagógicas diferenciadas, 32% afirmaram 

ser necessário a promoção de atividades culturais e desportivas; com relação a organização da 

estrutura física da escola, 20% afirmaram a urgência em aumentar as áreas de sociabilidade11, 

18% consideraram importante a reforma total do prédio12 e 10% atentou pelo aumento do 

acervo da biblioteca e considerou que o número de alunos por sala  de aula está excessivo.  

A não aceitação da forma como o prédio da escola está estruturado até o presente 

momento13 foi o dado estatístico mais relevante apontado nos gráficos 10 e 11, porque revelou 

a deficiência da estrutura física da escola frente à concepção dos alunos do que a instituição 

precisa para ser considerada de qualidade, sendo aquela que oferece espaços adequados para 

o compartilhamento das vivências cotidianas deles para além do espaço físico da sala de aula. 

Essa constatação foi evidenciada quando os dados apontaram para uma preocupação maior 

dos alunos na promoção de atividades culturais e desportivas, e a necessidade da escola 

possuir espaços mais amplos para o desenvolvimento das mesmas, além de serem lugares 

                                                             
11 Entende-se por áreas de sociabilidade espaços como refeitório, pátio, quadra de esporte. 
12 Por falha no momento da geração do gráfico, o item “reforma da escola” ficou subdividido em três partes do 

gráfico em pizza, sendo 12% representado na cor azul claro, 4% na cor lilás e 2% na cor verde claro, totalizando 

18% dos que optam pela reforma. 
13 Considera-se o presente momento, o ano de 2017, período em que a pesquisa foi realizada. Até esse ano a 

escola ainda mantinha boa parte da estrutura física do prédio conservando o modelo de décadas anteriores ao 

novo milênio. Em 2001, a escola construiu um primeiro andar para aumentar o número de salas de aula, mas a 

parte térrea se manteve sem alterações. E no ano de 2018, a escola está passando por uma reforma completa do 

prédio, modificando dessa maneira a antiga estrutura.  

Gráfico 11 – Percepções dos alunos sobre mudanças importantes na 

infraestrutura do IAP. Fonte: Acervo da autora. 
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onde eles consideram de lazer e distração, onde registram seus momentos com seus amigos, 

por meio de selfies em seus celulares. Portanto, não há uma sintonia entre os anseios dos 

alunos com a estrutura física da escola que se mantém. E este fator pode gerar o uso 

inapropriado do espaço físico escolar, como é o caso da depredação do prédio e de seus objetos 

materiais (SANTOS, 2015, p. 16).  

Ademais, conferiu um distanciamento dos alunos acerca de espaços que se 

relacionam à práticas consideradas tradicionais, como é o caso da sala de aula, que apesar de 

haver uma superlotação, o que provoca um certo desconforto no momento da aula, apenas 

10% se referiu a isso como um problema e o aumento do acervo da biblioteca com o mesmo 

percentual. Esse último dado revelou um afastamento desse público com o livro impresso, 

reafirmando, desse modo, a identidade deles de internautas, visto que as leituras que mais 

realizam são as advindas dos ciberespaços.  

Ao reclamarem, com veemência, os ambientes que lhes propiciam uma maior 

interação com os amigos, se constatou que o espaço escolar ainda é compreendido pelas 

crianças e jovens como um locus de sociabilidade. Diante disso, se pretendeu avaliar em que 

medida eles a consideram assim? Desse modo, foi fundamental fazer uma análise da relação 

de convívio que os alunos estabelecem com a escola. Portanto, complementar aos gráficos 

supracitados, o quinto bloco composto pelas questões 12 até a 16, se direcionaram para esse 

exame.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Relação de convívio dos alunos com a escola no contraturno. Fonte: Acervo 

da autora. 
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Gráfico 14 – Avaliação dos alunos acerca da escola enquanto espaço de aprendizagem 

e convivência. Fonte: Acervo da autora. 

Gráfico 15 – Observação dos alunos sobre manifestações de violência dentro da 

escola. Fonte: Acervo da autora. 

Gráfico 13 – Finalidade pela qual os alunos frequentam a escola no contraturno. Fonte: 

Acervo da autora. 
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Como está posto no Gráfico 12, verificou que 52,8% não frequentam a escola no 

contraturno, 30,2% as vezes e 17% afirmaram ir frequentemente. Quando se traçou um 

comparativo com os dados do Gráfico 13, aferiu que 30,6% que frequentam, é para a 

realização de atividades esportivas na quadra de esporte, 24,5% para realizarem trabalhos em 

grupo, tendo em vista que a maioria deles moram distantes um dos outros, então optam para 

se reunirem na escola; e 18,4% para fazer uso da biblioteca, ou seja, nem todo o quantitativo 

de alunos que frequentam a escola fora do seu horário de aula para fazer trabalhos em grupo 

utilizam a biblioteca como fonte de pesquisa, novamente reiterando o resultado do quarto 

bloco dos gráficos 10 e 11, no qual se observou a aproximação do uso dos ciberespaços para 

pesquisas, em detrimento do uso da biblioteca para a mesma finalidade.  

No Gráfico 14, a maioria considerou a escola um bom espaço de aprendizagem e 

convivência, com 49,1% afirmativo, 26,4% considerou parcialmente adequado e 24,5% não 

consideraram um bom espaço nesse aspecto. Diante desse quantitativo, constatou-se que, 

apesar dos problemas de infraestrutura apontados anteriormente e a urgente necessidade de 

mudanças em prol de melhoras para a escola se tornar, na concepção dos discentes, um 

ambiente que garanta educação de qualidade, ainda assim, ela não deixou de ser vista como 

um espaço promotor de compartilhamento de amizades e entretenimento, visto que, os locais 

que possibilitam o lazer para os alunos foram os mais citados, até mesmo ´para utilização 

destes no contraturno, como foi apontado no Gráfico 13 no qual, 30,6% vai para a escola em 

horário diferenciado para praticar esportes, sem que necessariamente seja aula de Educação 

Física.  Desse modo, “A escola armazena grande parte da memória social em decorrência de 

seu cotidiano e de sua temporariedade” (TEIXEIRA, 2015, p. 03). 

Gráfico 16 – Observação dos alunos quanto a forma de violência mais recorrente 

dentro da escola. Fonte: Acervo da autora. 
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Sendo a escola um espaço de aproximação de pessoas, de descobertas dos elos 

pessoais e sociais, é também por sua vez, palco de conflitos, que por vezes são externados por 

meio de atitudes de violência. Essa questão retoma uma indagação levantada na problemática 

desta pesquisa de mestrado direcionada para às atitudes de indisciplina dos alunos, a saber: 

“em que medida a dificuldade dos alunos não reconhecerem a escola como lugar de memória 

estar associada às atitudes que deterioram o prédio da escola?”. Sobre isso, os gráficos 15 e 

16 abordam as percepções dos alunos para com essas atitudes. No Gráfico 15 foi perguntado 

para eles se há manifestação de violência na escola, 52,8% afirmaram que as vezes acontece 

e 37,7% afirmaram que ocorre frequentemente. No Gráfico 16 que questionou quais são as 

agressões mais frequentes, 84,6% apontaram que são brigas entre os alunos e 13,5% 

constataram violência direcionada a depredação da estrutura física da escola. Diante do 

percentual apresentado, ficou evidente que atos de violência acontecem com regularidade no 

cotidiano do IAP.  

Contudo, apesar de frequentemente os alunos expressarem atos que contribuem 

para a depredação do prédio escolar, esse tipo de atitude não foi percebido por eles como uma 

violência, sendo entendida, a agressão violenta àquela direcionada ao embate corpo à corpo 

entre pessoas. Essa concepção forjada desses jovens acerca da depredação do patrimônio 

público escolar é reflexo do contexto social atual, no qual a mídia televisiva e as mídias sociais 

revelam que a precariedade das escolas públicas é resultado da negligência do poder público 

que não aplica de forma coerente as verbas destinadas para investimentos em prol da melhoria 

desse serviço essencial. Influenciados por essa ideia, os alunos imputam muito mais a 

responsabilidade das más condições do prédio escolar a esse fator supracitado, do que 

propriamente aos atos de depredação externados por eles no cotidiano escolar.  

Foi constatado que, a maneira como os alunos percebem essa problemática, está 

ligada à uma consciência social formulada a partir das ideias explicitadas acima.  Como 

Thompson apontou que há uma interação dialética entre experiência e consciência social, ou 

seja, “a experiência é determinada pelo “ser social”, isto é, pelo lugar que se ocupa dentro da 

estrutura das relações humanas no mundo material” (DESAN, 2001, p.73). Assim, essa 

consciência social confere ao ato de depredar o patrimônio público da escola uma forma de 

reivindicação simbólica dos alunos que reclamam a atenção devida dos governantes para com 

as redes públicas de ensino básico. 

Na perspectiva de depreender como os alunos percebem a escola enquanto 

patrimônio público, o sexto bloco de gráficos correspondente as questões 17 até a 19, foi 



60 
 

avaliado a compreensão deles a respeito da importância de preservar o IAP enquanto um bem 

público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 - Percepção dos alunos acerca da imputação de responsabilidade 

para preservação da escola. Fonte: Acervo da autora. 

Gráfico 17 - Percepção dos alunos quanto a preservação da escola. Fonte: 

Acervo da autora. 

Gráfico 19 – Compreensão dos alunos a respeito da escola enquanto patrimônio 

público. Fonte: Acervo da autora. 
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No Gráfico 17, a maioria com 98,1% reconheceram ser  fundamental a 

preservação da escola; no Gráfico 18 que direcionou para a indagação afim de saber quais 

sujeitos e/ou grupos os alunos consideram serem responsáveis pela preservação da instituição, 

43,1% atribuíram essa responsabilidade à todos em uma ação conjunta (poder público e 

comunidade escolar) e 33,3% consideraram essa tarefa obrigação exclusiva do Estado;  e no 

Gráfico 19, cuja pergunta buscou compreender em que medida os alunos consideram ou  não 

a escola um patrimônio, 75% responderam que sim e 25% afirmaram não a considerar.  

Com o quantitativo dos dados gerados nos gráficos 17 e 19, evidenciou que grande 

parte dos alunos conseguiram estabelecer uma relação entre o conceito de preservação 

associado ao de patrimônio, vistos ambos como complementares, haja vista que sendo o 

patrimônio um bem público é necessário sua preservação para a garantia do seu usufruto pela 

comunidade local. Já o resultado apontado no Gráfico 18, reiterou a análise feita no quinto 

bloco de gráficos, posto que, na medida em que os alunos se sentem parte de um grupo 

(comunidade escolar) mantedor da preservação predial da escola, também não reconhecem a 

depredação desempenhada por eles como um problema que contribui para a deterioração do 

prédio do IAP.  

Além desse dado, observou os resultantes percentuais que responsabilizam a todos 

em uma ação conjunta e ao Estado estão bem próximos, esse fator retomou a responsabilidade 

da ação estatal como principal cumpridora de medidas necessárias para a preservação da 

dinâmica física e material escolar.  

Diante dos resultados dos dados apresentados, não há alunos que precisam ser 

conscientizados acerca da importância de preservar o patrimônio público escolar, pois já 

possuem um conhecimento popular que os indica essa noção, mais sim, alunos marcados pelo 

presentismo, fenômeno que não os conduz a repensar sobre o universo sociocultural e na 

trajetória histórico-temporal na qual estão inseridos, os fazendo ver nas ações e atitudes 

imediatas respostas para soluções que buscam de problemas historicamente construídos no 

Brasil. Desse modo, a violência que incorre na depreciação física e material do patrimônio da 

escola pública, se torna para o grupo de alunos que depredam, uma ação legítima e necessária 

para demarcar a precariedade da estrutura física escolar.  

Mediante a análise da forma de como os alunos se portam na escola, o sétimo 

bloco de gráficos14 que correspondeu as questões 20 até a 23, fez um exame das razões que os 

conduziram na escolha para estudar no IAP e em que medida essa escolha estava relacionada 

                                                             
14  Esse bloco de gráficos foi gerado a partir da transformação de respostas discursivas em dados quantitativos, 

por isso, nesta parte da análise para averiguar os quantitativos apontados, foi mostrada algumas falas dos alunos. 
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ao conhecimento prévio deles a respeito da instituição e suas relações de aproximação com a 

mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 – Razão pela qual os alunos optaram para estudar no IAP. Fonte: 

Acervo da autora. 

 

Gráfico 21 – Espaço da escola que os alunos mais gostam e/ou se 

identificam. Fonte: Acervo da autora. 

Gráfico 22 – Espaço da escola que os alunos não gostam e/ou não se 

identificam. Fonte: Acervo da autora. 
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No Gráfico 20 direcionado especificamente para compreender as motivações que 

conduziram os alunos a escolher esta escola para estudar no ano letivo de 2017, a resposta por 

escolhas dos pais foi a mais expressiva com 26,4%. Esse fator foi determinante tendo em vista 

que os alunos são crianças ou pré-adolescentes, implicando em seu pouco poder de decisão. 

O que foi apontado por eles como parte das estratégias educativas dos pais para a decisão em 

optar por esta escola se direcionou para a credibilidade deles em a instituição ofertar ensino 

de qualidade como tradicionalmente ficou conhecida, como é mostrado em algumas falas: 

 

Aluna Sara, turma 6º ano A: “Meus pais me colocaram aqui porque disseram que era a melhor”. 

Aluna Geovanna do 6º C: “Porque disseram que era bom”. 

 

 

De maneira simples e objetiva, as alunas se reportaram à ideia de um local 

promotor de ação educativa que lhes assegura aprendizagem significativa. Diante da 

fragilidade das escolas públicas em Natal, as famílias, buscando encontrar boas oportunidades 

de escolarização para seus filhos, muitas vezes optam por matricula-los em estabelecimentos 

de ensino indicados por pessoas do seu convívio social que atribuem boa reputação ao lugar.   

Os Gráficos 21 e 22, respectivamente, se direcionaram para compreender quais 

elementos do espaço escolar os alunos mais gostam e menos gostam. No Gráfico 21, o 

quantitativo de 29,8% se direcionou para a quadra de esportes como o lugar mais atrativo, e 

26,3% afirmaram ser a sala de leitura/biblioteca preferido, desse percentual direcionado para 

Quadro 2 – Respostas dos alunos sobre as razões que motivaram os pais a optarem pelo IAP. 

Gráfico 23 – Conhecimento prévio dos alunos sobre a instituição na qual 
estudam. Fonte: Acervo da autora. 
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esse ambiente da escola, 8,6% não souberam explicar porque tem predileção pela biblioteca, 

já 5,2% atribuíram o fator de gostar da biblioteca por ser o lugar mais calmo da escola e os 

outros 5,2% direcionaram ao prazer de estar em um espaço específico para ler e estudar, como 

é verificado nas falas abaixo no box: 

 

 

 

 

O quantitativo mencionado anteriormente, foi detalhado para verificar que o 

percentual expressivo de 26,3% não se configurou em um dado que contrapõem os resultados 

obtidos no quarto e quinto blocos de gráficos, cujos se direcionaram para um distanciamento 

do uso da biblioteca como local de estudo, indicando que os alunos usuários da biblioteca, o 

fazem por diversas razões que não seja necessariamente voltada para estudo e pesquisa.  

Desse modo, no Gráfico 22, os lugares apontados como os menos agradáveis 

foram os banheiros com 25,4%, esse fator esteve associado à sujeira e mal cheiro do ambiente; 

e em igual percentual, 13,6% disseram não gostar, respectivamente, das salas de aula e do 

barulho e bagunça dos colegas. O último elemento indicado, justifica o quantitativo citado no 

parágrafo anterior a respeito da afirmativa de alguns alunos em se identificar com a biblioteca 

por associá-la a um local tranquilo. 

No Gráfico 23, o qual corresponde a última indagação do questionário 

diagnóstico, se referiu ao conhecimento prévio dos alunos sobre a instituição, assim, 31,1% 

disseram que conhece o IAP pela qualidade de ensino, novamente essa condição foi retomada; 

26,2% afirmaram não conhecer nada sobre a história da escola; e com igual quantitativo 13,1% 

indicaram, respectivamente, que a escola era mais organizada no período em que pertencia a 

marinha e, os outros 13,1% apenas observaram que a escola precisa passar por uma reforma, 

ou seja, na última respostas os alunos participantes não conseguiram estabelecer uma relação 

entre passado e presente, apenas justificaram com os elementos que lhes são aparentes no 

memento da resposta.  

Com base na análise dos dados apresentada, foi possível constatar que os 

processos de formação dos laços de identidade e pertencimento dos alunos atuais estão cada 

vez mais dinâmicos e complexos, pois estão inseridos em uma sociedade que se reinventa de 

forma rápida, seguindo modismos para construir um estilo de vida, ao mesmo tempo que estão 

presos a um padrão no modo de viver confinados em seus espaços de virtualidade que os 

conduzem à um eterno presentismo. 

Aluna Estefany, turma 6º ano C: “Biblioteca, porque é um lugar calmo, sem bagunça”. 

Aluna Maria Julia, turma 6º ano C: “A biblioteca porque é um lugar bom para ler e estudar”. 

Quadro 3 – Respostas dos alunos sobre sua preferência pela biblioteca. 
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Dentro desse contexto, estudar com os alunos o campo da materialidade simbólica 

dos lugares de memória a partir da exploração da memória dos sujeitos escolares dentro da 

dinâmica da escola como fonte para a construção do conhecimento histórico por meio de um 

projeto de intervenção de educação para o patrimônio, foi uma ferramenta fundamental para 

provocar nesses alunos o exercício crítico sobre a história. 

 

3.3 Uso de fotografias como material didático nas aulas de história: captando as 

percepções dos alunos 

 

Nos métodos de pesquisa histórica Positivista o documento escrito era 

privilegiado como fonte imprescindível para a reconstrução do passado, as imagens e 

iconografias eram compreendidas como uma fonte complementar aos documentos escritos, 

elas por si só não poderiam ser utilizadas para analisar determinado momento ou fato, visto 

que eram passíveis de diferentes interpretações e poderiam distorcer a “verdade histórica”. 

De fato, os conteúdos imagéticos são carregados de representações que estão 

sujeitas a uma imensa variedade de interpretações. Com a geração dos Annales e a necessidade 

de ampliação da noção de documentação histórica, a multiplicidade de interpretações dadas 

pela leitura iconográfica contribuiu para a percepção da urgência em estudar o significado do 

seu conteúdo cultural. “A falta de registros escritos não poderia significar a ausência de 

possibilidade de escrita da História” (SÔNEGO, 2010, p. 113). Nessa perspectiva, a 

iconografia, sobretudo, a fotografia, no século XXI, vem cada vez mais sendo alvo das 

atenções dos pesquisadores do campo historiográfico, bem como dos professores 

pesquisadores da área do Ensino de História, pois é uma documentação histórica com 

potencialidade para investigação da dimensão histórico/social, cultural e ideológica presentes 

em seus cenários.  

Direcionando o olhar para a sociedade formada por jovens imersos em seus 

espaços de virtualidade, constituídos por um mundo predominantemente visual e audiovisual 

(fotografias, vídeos, memes, entre outros), verificou-se que a fotografia foi e, mais ainda na 

atualidade, continua sendo, resultado do processo de construção social do qual crianças e 

jovens não conseguem se desvencilhar. Essa característica reafirma a importância dada às 

fontes iconográficas. Nesse sentido, “o registro imagético vem permeando cada vez mais a 

nossa cultura ocidental contemporânea e se transformando talvez no principal ‘texto’ 

orientador da construção das memórias individuais e da memória coletiva dos grupos sociais” 

(SIMSON apud TERRA, 2012, p. 95).  
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No ato do registro fotográfico, segundo Boris Kossoy (2009), o processo de 

construção da representação fotográfica passa por três momentos: o primeiro é a produção, 

que consiste na materialização documental da fotografia feita pelo fotógrafo; o segundo é o 

da pós-produção, o qual se refere à editoração da foto feita na tentativa de manipular o olhar 

do observador;  e o terceiro trata da maneira como o leitor da imagem vai recepcionar as 

informações “controladas” durante o processo de edição.  

Essas etapas foram mencionadas para aprofundar a reflexão sobre o fascínio que 

a sociedade jovem das duas últimas décadas tem pelas imagens. Esse processo, que antes era 

feito por profissionais da fotografia, atualmente, com a tecnologia dos celulares em sistema 

Android e iOS, é desempenhado por qualquer pessoa que tenha intimidade no manuseio desses 

aparelhos, sendo feito como uma espécie de brincadeira que cria e recria em instantes de 

momentos um cenário e uma trama fotográfica.  

É importante destacar, que esses momentos de produção e pós-produção, nos dias 

hodiernos, tem sido feito de maneira desenfreada, o que tem gerado problemas na forma de 

recepção pelo leitor/observador devido a velocidade e inconstância das informações 

veiculadas. Assim, as operações do que deve ser lembrado e/ou esquecido são frequentemente 

acionadas e conferidas, quase que exclusivamente, pelas fotografias e Selfies instantâneos.  

Dentro desse contexto, o projeto de intervenção em educação para o patrimônio 

desenvolvido com as turmas dos 6º anos A e C do Instituto Ary Parreiras, pela professora 

pesquisadora, consistiu em um trabalho com análise de fotografias de época da referida 

instituição. A escolha em trabalhar as fotografias justificou-se em três razões: 1) a ideia de 

utilizar uma ferramenta com a qual os alunos tivessem familiaridade; 2) na perspectiva de 

auxiliá-los a observar atentamente as imagens e compreender que revelam informações 

importantes além do que está aparente, enxergar o implícito; 3) para refletirem acerca da 

importância da participação de cada um, enquanto sujeitos ativos, no processo de análise e 

rememoração da história do IAP.   

A aplicação das atividades direcionadas para a análise de imagens, correspondeu 

ao segundo procedimento de execução da segunda etapa da pesquisa. Nesse momento, dentro 

do recorte temporal da história da escola que abrangeu os anos de 1945 até 2000, foram 

selecionadas, pela professora, quatro fotografias, sendo duas dos anos iniciais da escola (1945 

e 1952) e outras duas dos anos seguintes que corresponderam a um momento de mudanças na 

organização da instituição (1960 e 1973). Após a escolha das imagens, foram elaboradas para 

os dois blocos de fotografias dez questões discursivas, totalizando vinte questões, que foram 

aplicadas com trinta e dois alunos, somando as duas turmas. Para a elaboração das questões 
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foi considerado o método de análise iconográfica e iconológica apontada por Panofsky, o qual 

classifica em três níveis fundamentais de interpretação: 

O primeiro, voltado ao significado primário ou natural, é o da descrição pré-

iconográfica. Esta descrição consiste na identificação de formas puras, bem como 

de objetos e eventos presentes na imagem. O segundo nível, voltado ao significado 

secundário ou convencional, é o da descrição iconográfica. Diferente do nível 
anterior, este consiste não somente na descrição pura e simples dos objetos 

retratados, mas na ligação das composições da imagem com assuntos e conceitos. O 

terceiro e último nível, voltado ao significado intrínseco ou conteúdo, é denominado 

descrição iconológica. Esta descrição é definida pela descoberta e interpretação dos 

valores simbólicos presentes na imagem ( PANOFSKY apud Unfried, 2014. p. 03). 

 

É mister saber que o método explicitado por Panofsky foi pensado para analisar 

obras de arte, contudo, os critérios existentes nele são importantes para obter um olhar com 

profundidade sobre a iconografia observada. Sob o prisma de direcionar um olhar concentrado 

dos alunos para o material fotográfico, as questões discursivas foram embasadas nesse 

método, todavia, utilizando perguntas pensadas a partir da linguagem usada por eles, para 

tornar a análise mais próxima de sua realidade verbal, desta forma, auxiliá-los na leitura das 

questões e a correspondência com o cenário fotográfico.  

A priori, as perguntas podem parecer simplistas, porém considerando a faixa etária 

dos alunos (10 a 13 anos de idade) contribuíram para eles pensarem sobre as mudanças e 

permanências tanto no aspecto da organização pedagógica da escola, quanto nas atitudes e 

comportamentos dos alunos, conduzindo-os a refletirem sobre o seu papel enquanto 

protagonistas desse processo.  

As questões foram sistematizadas da seguinte forma: as perguntas de 1 à 3, 

exigiram uma descrição geral da imagem, os elementos observados no cenário, o ano de 

produção das fotografias e a fonte onde foram pesquisadas; as perguntas 4 à 7 direcionaram o 

olhar do observador sobre a postura dos alunos e sua relação com a cultura da escola nos 

períodos selecionados; e as questões 8 à 10 conduziram os alunos a analisar os sentimentos 

dos personagens e as mudanças ocorridas na instituição a partir do olhar sobre o próprio sujeito 

escolar.  

Dentre as vinte questões, para o processo de coleta e análise dos dados na 

pesquisa, foram selecionadas sete, sendo quatro do primeiro bloco de análise e três do segundo 

bloco, ordenadas respectivamente da seguinte forma: I bloco foram selecionadas as questões 

de número um, seis, nove e dez; II bloco foram selecionadas as questões de número um, cinco 

e seis. Após essa escolha, as questões e respostas foram transformadas em gráficos no Google 

Forms para sistematiza-las e quantifica-las, e posteriormente foi feita a análise qualitativa dos 
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resultados gerados pelo método quantitativo em gráficos em pizza, aplicando, desse modo, o 

mesmo método de análise utilizado para o exame dos resultados do questionário diagnóstico.  

Para a realização e aplicação da atividade, e para se obter a coleta e 

armazenamento dos dados, o trabalho foi organizado em um caderninho15 produzido pelos 

alunos em sala de aula intitulado “Breve história da Escola Estadual Instituto Ary Parreiras 

(1945 – 2000)”16. Esse material foi produzido em folha de papel ofício A4, composto por uma 

capa, uma introdução com um resumo abordando a origem da escola, contada por narrativas 

do pessoal da época da criação da instituição e depois o primeiro bloco de fotografias 

impressas e as perguntas, seguido, respectivamente, do segundo bloco de iconografias.  

No momento da aplicação, as fotografias foram projetadas no aparelho de 

Datashow no formato JPEG em tamanho ampliado, para facilitar a leitura da imagem, tendo 

em vista que a fotografia no papel impresso estava em tamanho reduzido e nas cores preto e 

branco.  

Para trabalhar essas fotografias na situação de ensino, foi importante provocar 

uma transformação de uso da fotografia de sua finalidade original, visto que no seu momento 

de produção ela foi pensada pelo autor como uma ferramenta para registra o momento e, 

durante o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada como um fonte histórica e material 

didático nas aulas de história. Como mostra a seguir17:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Ver foto do caderninho produzido no ANEXO F. 
16 No título do caderninho o recorte temporal aparece de 1945 ao ano 2000, porque a ideia inicial era construir a 

análise tendo esse recorte como referência. Porém, devido a reforma que estava prevista para acontecer na escola, 

foi necessária uma mudança no calendário letivo, o que ocasionou o encurtamento do 3º e 4º bimestres. Com 

isso, não foi possível concluir todo o processo de análise. Portanto, a professora direcionou as análises para os 

anos já mencionados no corpo do texto. 
17 As descrições que aparecem nas legadas das fotografias foram escritas da mesma forma como são apresentadas 

no caderninho dos alunos. 
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Para iniciar o exame dos dados coletados com a análise feita pelos alunos das duas 

fotografias apresentadas acima, o Gráfico 24 se referiu à questão 01 da atividade aplicada em 

sala, a qual exigiu dos alunos participantes observação atenta para descrever de forma livre os 

elementos, os eventos e personagens que compõem a trama fotográfica. Esse método consistiu 

na fase pré-iconográfica de análise apontada anteriormente, afim de captar o significado 

primário e natural da imagem. 

Figura 6 – I bloco de imagens. “A ordem unida na Escolinha da Boa Vontade”, em 

1945. Fonte: Acervo dos anexos da Dissertação de Mestrado de Maria Elizete 

Guimarães de Carvalho,1997. 

Figura 7 – I bloco de imagens. “Desfile cívico de 07 de setembro 1952, alunos da 

Escolinha da Boa Vontade”. Fonte: Acervo dos anexos da Dissertação de Mestrado 

de Maria Elizete Guimarães de Carvalho,1997. 
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A questão apresentada no gráfico acima, exigiu dos alunos participantes a 

descrição detalhada das figuras 6 e 7, que na atividade aplicada em sala de aula foram 

identificadas como figura 1 e figura 2, pois foram as primeiras apresentadas no caderninho. 

Todavia, a sistematização das respostas exibidas nele apresentou a observação feita das duas 

fotografias em conjunto. No processo de análise dos dados, foi percebido que a maioria dos 

alunos, ao traçar um paralelo entre ambas as imagens não conseguiram estabelecer 

diferenciação entre elas. Tendo isso em vista, os resumos das respostas, para ambas as imagens 

foram organizados e quantificados em um único gráfico. Essa estratégia foi aplicada nas 

quatro questões do I bloco apresentadas a seguir.  

No Gráfico 24, os percentuais mais altos mostraram resultados estatísticos 

semelhantes, 27,3% reproduziram apenas a descrição contida na legenda das imagens, ou seja, 

não identificaram o espaço, os elementos e nem os eventos presentes nas fotografias. Essa 

repetição do texto escrito na legenda, pode ser reflexo do pensamento positivista de 

compreender as imagens como uma fonte complementar ao texto escrito. Dentro da 

perspectiva dessa linha de pensamento, os alunos creditaram ser a linguagem textual a 

descrição ideal para significar todos os componentes das fotografias, não considerando o 

potencial de leituras que as iconografias em si possuem. 

No outro dado com mesmo percentual de 27,3%, descreveram a postura dos 

meninos, as vestimentas, sem identificar a ausência de meninas em ambas as fotos. Quando 

se referiram a postura dos meninos, os termos mais utilizados foram “ordem, organizados, 

comportados,”, como mostrado nas respostas a seguir:  

 

 

 

Gráfico 24 – Descrição feita pelos dos elementos que compõem o cenário 

da fotografia. Fonte: Acervo da autora. 
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O uso recorrente desses termos destacou a surpresa dos alunos diante de uma 

postura diferente da que eles utilizam e/ou estão habituados a ver nas escolas atualmente. 

Ademais, o valor simbólico das palavras empregadas nas frases apresentou-se, nas respostas, 

como uma forma de reivindicação da ausência de disciplina no espaço escolar atual. No final 

da frase da aluna Maria Gabriela, após o ponto final, chama atenção para os alunos estarem 

descalços e permanecerem em ordem, como se ela quisesse dizer “apesar de estarem 

descalços, conseguem ficar em ordem”. Esse argumento, conduz a ideia da disciplina está 

ligada à obediência e, esta por sua vez, como um elemento necessário para manter a 

organização e disciplinamento de pessoas em determinado lugar.  

Como foi observado em ambas as respostas, nenhuma das alunas fizeram 

referência a ausência de meninas nas fotografias, essa questão pode estar atrelada ao fato de a 

memória histórica da instituição estar associada a participação da marinha, por muitas 

décadas, na organização estrutural e pedagógica da escola. Esse elemento ainda está muito 

presente no senso comum dos alunos, tendo em vista que o lugar onde a escola está localizada 

ainda se constitui como um espaço militarizado, mesmo que somente no entorno do prédio, 

tornando, desta forma, a associação pertinente.  

E os 21,2% citaram que se tratava de um desfile e/ou crianças em fila, sem 

identificar o evento do qual o desfile fazia parte, sem questionar o motivo que conduziu os 

meninos estarem em filas, ou seja, fizeram uma observação aligeirada na descrição da imagem 

sem ter havido o momento de fruição no processo de leitura iconográfica.  

Após a descrição geral das imagens, na perspectiva dos alunos participantes 

realizarem uma observação mais detalhada direcionando o olhar para as vestimentas dos 

personagens das fotografias, o Gráfico 25 trouxe a questão de número 06 da atividade do 

caderninho. Essa questão foi importante porque teve como objetivo motivar os alunos 

perceberem as mudanças nos modelos de fardamentos, elemento da cultura material escolar 

Figura 1: 

Aluna Maria Gabriela, turma 6º ano A: “Eu vejo que vários alunos de branco estão 

desfilando na rua perto da Escolinha da Boa Vontade. Eles estão descalços e em ordem”.  

Figura 2: 

Aluna Erilayne, turma 6º ano C: “Estou vendo eles com uma farda bonita bem organizados 

e comportados”. 

 

Quadro 4 – Respostas dos alunos enfatizando adjetivos utilizados para qualificar a postura dos sujeitos escolares 

das figuras 6 e 7. 
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que carrega o signo da memória coletiva daquele dado grupo escolar, por meio da 

padronização e democratização que o modo de se vestir possui em si; símbolos significantes 

que caracterizam a escola, como o nome da instituição, o brasão e as cores que a personalizam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quantitativo de 42,4%, os alunos descreveram as vestimentas dos meninos em 

ambas as figuras, identificando que são fardamentos e que os fardamentos da figura 7 são 

semelhantes aos de militares. Nas descrições, alguns alunos participantes detalharam 

chamando a atenção, na figura 6, para a cor das roupas e, sobretudo os calçados dos meninos; 

outros alunos destacaram a ausência do símbolo da escola no fardamento. Na figura 7, foram 

enfáticos em estabelecerem uma comparação com roupas de militares, como aparece nas 

respostas a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Respostas dos alunos sobre as impressões que tiveram das vestimentas dos sujeitos escolares das 

figuras 6 e 7.  

Gráfico 25 – Descrição detalhada das vestimentas dos alunos das figuras 6 e 

7. Fonte: Acervo da autora.  

Figura 1:  

Aluno Murilo, turma 6º ano A: “Eles estão vestido tudo igual com roupa branca e de 

sandália.  

Aluna Isabella, turma 6º ano C: “ Todos de farda branca e chinelo” 

Aluna Halyne, turma 6º C: “Estão vestidos com uma bermuda e não tem o símbolo da 

escola” 

Figura 2: 

Aluno Murilo, turma 6º ano A: “Eles estão vestido como militar da marinha de bota e com 

boina”. 

Aluna Halyne, turma 6º C: “Estão vestidos muito bem, e igual a soldados e a cor é verde”.  
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Historicizando os modelos e os usos dos fardamentos escolares, importante 

destacar que não são atemporais, carregam em si as marcas culturais e sociais de uma época. 

Essa afirmação foi evidenciada quando se examinou as respostas mostradas acima. As duas 

primeiras, referentes à figura 6, constatou-se uma certa surpresa dos alunos participantes ao 

observarem o uso do fardamento combinado com o chinelo. Essa reação é reflexo da relação 

de poder que os valores da cultura material escolar exercem sobre o delineamento das normas 

de comportamento da instituição, bem como exerce sobre o controle do corpo.  

Ambos os alunos finalizaram a frase mostrando o uso do chinelo, o que conota o 

seu disciplinamento em relação ao uso completo do fardamento, pois é norma do IAP os 

alunos usarem tênis na cor preta ou branca, sem desenhos, cores ou qualquer outro detalhe 

que descaracterize o modelo de calçado como uniforme. Portanto, ao observarem esse detalhe 

na figura 6, os alunos deslocaram a imagem no tempo e impuseram sua visão a partir das 

normas que os regulam no presente. “Nessa perspectiva, é por meio do corpo e das práticas 

sobre ele que se moldam os comportamentos; a regulação da vida social é, em primeiro lugar, 

a regulação dos corpos” (RIBEIRO, 2012, p. 579).  

Na resposta da aluna Halyne, ao ter identificado a ausência do símbolo da escola 

na roupa dos meninos, ela põe em questão se as vestimentas são de fato um uniforme escolar. 

Essa observação foi interessante porque o emblema da escola no fardamento se constitui como 

a identidade do vestuário escolar, é por meio dele que a instituição está representada dentro e 

fora do seu espaço. 

 Atualmente, muitos uniformes escolares têm cores e modelos semelhantes, o 

elemento que o diferencia dos demais é, sobretudo, o símbolo da escola. Portanto, o emblema 

no conjunto do fardamento, possui uma noção de comunicabilidade social que demarca o 

sentido de pertença àquela determinada instituição escolar, quer seja pública ou privada. Desse 

modo, a identificação da ausência do emblema feita pela aluna da turma do 6º ano C 

representou para ela, mesmo que de maneira inconsciente, a potencialidade de mensagem que 

um signo da cultura material escolar tem intrínseco em seu valor simbólico.  

Nas respostas da figura 7, ambos os alunos associaram de imediato à indumentária 

militar. O aluno da turma do 6º ano A, explicou a relação que fez, citando adereços do 

vestuário militar como a bota e a boina. Já aluna da turma do 6º ano C, chamou a atenção 

justificando que “estão vestido muito bem, e igual a soldados”. A combinação dos termos 

em destaque retomou a ideia de creditar aos militares a organização e o bem estar social, ou 

seja, estão vestidos bem porque estão iguais à militares.  Essa forma de pensar faz parte de um 
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Figura 1: 

Aluna Sarah, turma 6º ano A: “Com roupas brancas”. 

Aluna Geovanna, turma 6º ano C: “Camisa, chinelo, calção”. 

Figura 2:  

Aluna Sarah, turma 6º A: “Com roupas mais arrumadas, com sapatos e um chapéu”. 

Aluna Geovanna, turma 6º ano C: “Boina, sapato, camisa e um tipo de calção”. 

 

processo identitário que tem suas raízes no discurso tradicional que se perpetuou e preservou 

o ideário de “ordem e progresso” nacional alavancado pela Ditadura Militar.  

No percentual de 30,3% os alunos estabeleceram breve diferenciação entra as 

vestimentas de ambas as figuras, sem identificar que eram fardamentos. Como exemplificado 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Como observou-se, as descrições feitas foram naturais e simples, pois apenas 

especificaram os modelos das roupas. Contudo, ficou perceptível, mais uma vez a 

diferenciação dos calçados, e a aluna Sarah, que na figura 6 só citou a cor da vestimenta, na 

figura 7, ela enfatizou que as roupas estavam mais arrumadas. Ou seja, outra vez a correlação 

dicotômica, respectivamente, entre civil/militar, desorganizado/organizado, apresentou-se de 

forma implícita nas respostas dos alunos. Ademais, ambas as alunas não reconheceram se 

tratar de uniformes escolares. A explicação para essa questão pode estar associada ao processo 

de mudanças que os fardamentos escolares sofreram ao logo do tempo.  

Atualmente, os uniformes têm grande tendência a seguir modelos mais modernos 

que se apresentam como roupas padronizadas que transmitem a impressão de disciplinamento 

indumentário, mas também são mais simples, com menos adereços e, principalmente, que 

modelam o corpo. Assim, ao descreverem os uniformes, como se fossem roupas comuns, as 

alunas não conseguiram refletir sobre a imagem produzida em seu contexto, recepcionando as 

informações que a imagem lhe forneceu a partir de uma visão do presente, sem questiona-las.  

A forma como os alunos observaram as vestimentas dos meninos, não significa 

que eles aceitem os fardamentos que usam, sem resistência, utilizam-se de estratégias para 

provocar alterações no modelo do fardamento. Todavia, mesmo que por razões sintam que o 

fardamento não se identifica com o seu estilo de roupa e de vida, acabam se habituando e 

seguindo a regra estabelecida pela instituição de ensino. Dessa forma, conformam seu corpo 

ao valor moral que prevalece sobre sua vontade individual.   

Quadro 6 – Respostas dos alunos descrevendo as vestimentas dos sujeitos escolares das figuras 6 e 7.  
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Após o exercício descritivo das fotografias, o Gráfico 26 trouxe a questão de 

número 09 do caderninho de atividade, a qual provocou os alunos participantes a fazer uma 

leitura das imagens aprofundando o olhar sobre a perspectiva do acesso das mulheres à 

educação nas décadas de 1940 e 1950.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao exigir do observador o exame do conteúdo e do contexto da fotografia, no dado 

quantitativo que correspondeu à 42,4%, os alunos responderam que não havia meninas nas 

fotografias porque naquela época eram proibidas de estudar. Já 21,2%, justificaram a ausência 

das mesmas, afirmando que não estudavam meninas no IAP.  No primeiro percentual os 

alunos a partir de sua visão sobre o passado, que consideram distante de si, responderam de 

uma forma mais geral, afirmando ser negado o acesso das mulheres aos estudos.  

Esse olhar lançado, revelou que estes alunos estão imbuídos de uma história que 

parte do senso comum dos familiares e/ou das mídias de comunicação de massa, os quais 

muitas vezes enfatizam que em outros tempos as mulheres eram donas de casa e que não 

estudavam porque os pais não permitiam. Em sua maioria, esse pensamento é reflexo de um 

discurso machista sobre gênero que corrobora para a afirmação do papel da mulher como mãe, 

dona de casa e sexo frágil, como ficou evidente em uma das respostas que segue abaixo:  

 

A ideia de respeito à mulher apresentada nessa resposta está ligada ao de recato, 

mulher de respeito e honesta é aquela que não se expõem demais ao público sozinha. Assim, 

foi percebido como as representações sociais são construídas independente da educação 

Aluno Waldick, turma 6º ano A: “Porque meninas eram muito respeitadas e ninguém 

queria que elas fizessem esforço nenhum”.  

Gráfico 26 – Problematização do acesso de meninas ao ensino público. Fonte: 

Acervo da autora.  

Quadro 7 – Respostas dos alunos sobre a inserção das mulheres ao ensino escolarizado.  
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escolar e perpetuadas na visão de mundo que os sujeitos escolares vão acumulando ao longo 

de suas experiências sociais.  

A noção de visão do mundo permite articular, sem os reduzir um ao outro, o 

significado de um sistema ideológico descrito por si próprio, por um lado, e, por 

outro, as condições sociopolíticas, que fazem com que um grupo ou uma classe 

determinados, num dado momento histórico, partilhem, mais ou menos, 
conscientemente ou não, esse sistema ideológico (CHATIER, 1982. p. 49). 

 

Outrossim, ao terem reconhecido que nas décadas em questão as mulheres não 

estudavam e, saber que atualmente elas tem esse acesso (as próprias alunas terem ciência de 

seu direito), os alunos também não deixaram de compreender que as imagens lhes revelaram 

um processo de mudanças ocorridas durante a periodização examinada, desse modo, 

conseguindo analisar os hábitos do passado a partir de sua experiência do presente.  

Com relação aos 21,2%, que responderam indicando que as meninas não 

estudavam no IAP, analisaram considerando que as fotografias mostravam somente a 

realidade da instituição mencionada. Portanto, depreenderam que o acesso àquela escola, em 

especial, era diferenciado para ambos os sexos. Esses alunos, podem ter recorrido ao resumo 

da história da escola, apresentado no início do caderninho e ter estabelecido uma comparação 

da informação escrita com a que a imagética lhe apresentou, como também, essa compreensão 

pode ter advindo da ideia de que em escola militar não aceitava meninas.  

Isto posto, os alunos explicaram a situação mostrada na fotografia identificando o 

tema implícito e relacionando aos sujeitos históricos. Contudo, a percepção de tempo 

apresentada nas respostas foi a de tempo cíclico, ou seja, o fato de os alunos não questionarem 

se em outros períodos a mulher teve acesso ou não ao ensino escolarizado, significou a forma 

como eles concebem a noção de tempo a partir das representações de sua realidade atual, ou 

seja, se nos dias hodiernos a mulher tem livre acesso à escola, então sempre teve, mesmo que 

reconheçam que era distinto do que se tem atualmente.  

Isto mostra que também a nossa concepção de tempo é “socialmente construída”, 

eventualmente “mítica” e enquadrada dentro de uma “cosmovisão” de uma 

sociedade com um “sistema de valores específico” – como comumente atribuímos 

a outras culturas tradicionais (MACHADO, 2012. p. 19).  

 

Tendo em vista que a leitura de imagens tem o potencial de revelar não somente 

um tema, mas também o significado de seu conteúdo, o Gráfico 27, que correspondeu a 

questão de número 10 do caderninho, foi embasada no terceiro nível do método de análise 

iconológica, o qual tem por objetivo provocar no observador a descoberta e interpretação dos 

valores simbólicos presentes no conteúdo da imagem. Dentro dessa perspectiva, a pergunta 

proposta se direcionou para o exame das atitudes e comportamentos dos personagens das 
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iconografias, pois por meio destes pode-se estudar representações historicamente construídas 

sobre determinadas ações humanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No percentual de 30,3%, os alunos responderam que os meninos das fotografias 

são educados, obedientes e estão em ordem; no dado seguinte com 18,2%, citaram que são 

educados e comportados; e no quantitativo que correspondeu a 15,2%, explicaram que são 

educados, porque senão sofriam punições como surras ou castigos. Esses dados foram 

mencionados em seguida, porque o direcionamento das respostas se cruzou chamando atenção 

para o adjetivo atribuído ao comportamento dos meninos que se repete nas três respostas 

elaboradas por esse grupo de alunos.  

Como foi mencionado nas demais questões mostradas anteriormente, a palavra 

“educado” apareceu sempre seguida de outros adjetivos como obedientes, comportados e 

dentro de um contexto qualificado pela palavra “ordem”. Na última resposta apontada, os 

alunos acrescentaram ao termo à rigidez com que as escolas tratavam os discentes, ou seja, 

eram educados porque existia um tratamento disciplinar que impunha os limites de 

comportamento. Ao começarem as frases com a palavra “educado”, ela ficou em primeiro 

plano na sua linha de pensamento, o que permitiu averiguar que os alunos remeteram o seu 

significado à uma certa crença de que a disciplinarização militar tradicionalmente conhecida 

pela rigorosidade de controle social são necessários para reorganizar a sociedade vista como 

desregrada e marcada pela impunidade. 

O fato dos alunos recepcionarem essa ideia de forma positiva, foi verificado, que 

não se constituiu em saudosismo, tendo em vista que esses alunos não vivenciaram nem o 

período da Ditadura Militar, e nem o período em que a escola foi gerida por militares, mas se 

expressou como uma maneira de reivindicar um ambiente escolar mais tranquilo e organizado, 

Gráfico 27 – Análise iconológica considerando o comportamento dos meninos nas 

fotografias. Fonte: Acervo da autora.  
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ou seja, reclamam por regras que, na opinião deles, a escola pública ainda é muito carente 

desse instrumento regulador.   

E o quantitativo de 21,2% respondeu que os meninos de ambas as fotografias estão 

ordenados em filas. Ou seja, observaram a postura e ação dos personagens, mas não 

relacionaram ao evento que estavam participando nem ao ano em que a imagem se situava. 

Portanto, foi averiguado que estes alunos identificaram a informação obtida pela leitura 

iconográfica como um fato sem estabelecerem os deslocamentos temporais, pois em nenhuma 

das respostas apresentadas nos quatro gráficos do I bloco de análise se reportaram a datas para 

situar o acontecimento. Os alunos que citaram datas, foram os que transcreveram as legendas 

indicadas nas fotografias, sem posteriormente, acrescentar outra informação.  

Essa forma de leitura de uma iconografia de época, evocou a maneira de perceber 

os processos históricos a partir do regime de historicidade do presentismo apontado por 

Hartog. Para esse autor, o passado perde importância diante do presente, quando ele aponta 

um trecho da fala do narrador de “A Náusea de Sartre” essa ideia fica bem marcada em sua 

obra18. “Da mesma forma que “as coisas são inteiramente o que elas parecem” e que “atrás 

delas... não há nada”, o passado não é nada” (HARTOG, 2014. p. 145).  

Após o exame do I bloco de imagens, para finalizar a análise feita pelos alunos, 

seguiu com o II bloco apresentando duas fotografias sendo uma da década de 1960 e outra da 

década de 1970, cuja temática esteve relacionada à prática de esportes na escola. 

A identificação das figuras 8 e 9, respectivamente, foram modificadas, no 

momento de análise das respostas dos alunos, para “figura 3 e figura 4”, ficando conforme 

foram classificadas no caderno de atividade aplicado em sala. As respostas da questão 01 

foram subdivididas em dois gráficos, pois foi uma forma mais didática de fazer o exame das 

figuras 8 e 9, como segue abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2014. 
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Como já foi elucidado no início do capítulo, foram selecionadas três questões das 

vinte que compôs o caderninho de atividade para este bloco. Desse modo, a questão de 01 dos 

gráficos 28 e 29, corresponderam também, a pergunta de mesmo número do referido 

caderninho.  

 

Figura 9 – II bloco de imagens: Abertura dos jogos estudantis, 1973. Fonte: 

Acervo do álbum de fotografias da E.E. Instituto Ary Parreiras.  

Figura 8 – II bloco de imagens: Prática de educação física, no prédio do Instituto 

Ary Parreiras dentro da Base Naval de Natal/RN, na década de 1960. Fonte: 

Acervo dos anexos da Dissertação de Mestrado de Maria Elizete Guimarães de 

Carvalho, 1997.  
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No Gráfico 28, no quantitativo de 21,9% os alunos observaram apenas que eram 

crianças na quadra de esportes. E 18,8%, identificaram que os meninos estavam praticando 

educação física, sem identificar o local. No Gráfico 29, o percentual de 23,1% identificou que 

as meninas estão se preparando para os jogos estudantis, e 19,2% não responderam. Como se 

observou, a questão acima, exigiu dos alunos um olhar livre para fazer uma descrição 

detalhada do cenário fotográfico, tendo a possibilidade de desnudar as informações presentes 

nas fotos, sobretudo, porque a temática presente nas imagens,  por se tratar de atividades 

relativas à disciplina de educação física e esportes, é algo que atrai a atenção deles. Contudo, 

pouco se detiveram na descrição das mesmas, tendo em vista que um número expressivo de 

alunos não opinou com relação a figura 9. 

Essa apatia dos alunos na observação das imagens acima, revelou o caráter 

axiomático que atribuem ao documento histórico. Eles têm dificuldade de compreender as 

fontes iconográficas como registros do passado que fornecem um sentido profundo à assuntos 

Gráfico 28 – Descrição iconográfica da figura 7. Fonte: Acervo da autora. 

Gráfico 29 – Descrição iconográfica da figura 8. Fonte: Acervo da autora.  
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do cotidiano que podem ser problematizados, vendo-as apenas como meras reprodutoras de 

informações simplistas.  Em outras palavras, mesmo abordando um tema relacionado a uma 

prática do cotidiano escolar que os alunos têm afinidade e gostam de realizar, as fotografias 

não estimularam neles a sua imaginação histórica, a qual permite que o indivíduo reconstrua 

o não vivido por meio da fonte primária.  

Na perspectiva de aprofundar o olhar do aluno sobre a fonte histórica e estimular 

sua imaginação histórica, os Gráficos 30 e 31, motivaram os alunos a refletirem sobre os 

processos de mudanças de comportamento por meio da análise e diferenciação da postura e 

atitude dos sujeitos escolares de décadas do século passado com as dos alunos do século XXI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As perguntas propostas nos Gráficos 30 e 31, corresponderam as questões de 

número 05 e 06, respectivamente, da atividade do caderninho. No Gráfico 30, o quantitativo 

de 28,1% respondeu que “não, porque atualmente os alunos são desobedientes e/ou não tem 

educação”, e 18,8% responderam que “não” sem justificar a negativa da resposta. No Gráfico 

Gráfico 31 – Percepções sobre as mudanças de comportamento dos sujeitos 

escolares. Fonte: Acervo da autora. 

Gráfico 30 – Análise do comportamento dos sujeitos históricos. Fonte: Acervo 

da autora.  
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31, verificou-se que os dados são complementares ao do gráfico anterior, tendo em vista que 

os resultados das respostas assumem o mesmo lugar de fala na lógica do discurso. Nos dados 

com quantitativo percentual mais expressivo, 60,6% responderam que “concordam, porque os 

alunos se comportam com disciplina, são organizados e educados e/ou não bagunçam” e, 

15,2% afirmaram que “concordam, porque, diferente de atualmente, esses alunos tem uma 

boa postura”. 

Mediante a esses resultados, foi possível examinar que os alunos conseguiram 

estabelecer uma relação de mudança no comportamento dos sujeitos do passado com os do 

presente, averiguando, portanto, que a marca identitária dos sujeitos escolares das décadas do 

século passado era evidenciada pela característica preponderante da disciplina e regramento 

do comportamento, ao contrário das demandas atuais que cederam lugar à “massificação do 

lazer” (FÁVERO, 2010, p. 09), aos intensos momentos de brincadeiras desmedidas.  

Ao diferenciarem os modos de comportamento do passado e presente utilizando 

os adjetivos em destaque, os alunos perceberam que o cotidiano escolar atual é marcado por 

comportamentos e ações que são influenciados por questões externas (como a família, hábitos 

e costumes) ao aprendido no espaço escolar, as quais interferem na maneira como posicionam-

se no momento das aulas.  

O direcionamento para os alunos fazerem essa comparação, foi importante porque 

estimulou eles perceberem que a fonte histórica imagética, por meio de informações que 

revela, conduz o observador a refletir sobre seu próprio “eu” a partir da relação de alteridade 

que estabelece com o sujeito de outra temporalidade. O estabelecimento dessa relação foi 

fundamental, pois mostrou o potencial do ensino de história de provocar o aluno enquanto 

sujeito ativo analisar a diferença como elemento primordial para interpretar sua realidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

4. Capítulo III - O PRODUTO: MEMORIAL VIRTUAL, SUPORTE DE MEMÓRIA 

INTERATIVO 

 

4.1 Memorial virtual sobre o Instituto Ary Parreiras  

 

Considerando a relevância de estabelecer uma vinculação com o referencial 

teórico apresentado neste trabalho e com o perfil dos alunos atuais que foi aqui mapeado. Na 

perspectiva de conquistar avanços na prática do profissional de História dentro e/ou fora da 

sala de aula, o produto elaborado nesta pesquisa foi o Memorial Virtual Interativo19 da Escola 

Estadual Instituto Ary Parreiras (IAP), que, por meio da articulação entre Ensino de História 

e Educação Patrimonial, possibilitou a navegação online dos alunos para conhecer e se 

apropriar da memória histórica da escola, por meio de um acervo virtual e interativo, com 

fontes iconográficas do período de fundação da escola até os dias atuais, o qual ficará 

disponível para acesso na Internet, pesquisa Google e aplicativo compatível com sistema 

Android e iOS. 

Em adição à função de apenas armazenar informações do passado da escola, esse 

memorial virtual teve por objetivo oferecer um suporte digital aos documentos físicos, 

organizando-os de forma dinâmica e interativa, promovendo uma experiência baseada na 

cultura digital, cada vez mais em ascensão, diferentemente da tradicional, que necessitava de 

um suporte material e um espaço delimitado pré-definido para poder existir e dar significado 

ao patrimônio. 

 Possibilitada por esse acervo específico, a experiência histórica parte do 

entendimento de que os significados sociais e simbólicos do patrimônio histórico e cultural 

atualmente são partilhados pelos sujeitos através de suportes diversos, os quais não lhes tiram 

o sentido, no entanto lhes dão uma amplitude maior de alcance. Esse recurso facilitará a 

realização das pesquisas dos alunos sobre a história da escola e a história local e, ao mesmo 

tempo, contribuindo para os alunos perceberem que a história não é estanque, presa a um 

passado distante, mas está em constate processo de construção e desconstrução, do qual eles 

mesmos são sujeitos ativos. 

A escolha do memorial virtual como produto para ser utilizado como uma 

ferramenta pedagógica no ensino de história com os alunos do 6º ano do IAP partiu da seguinte 

constatação: na internet, em pesquisa Google, durante a investigação da pesquisa, não 

                                                             
19 Este produto foi elaborado e planejado esquematicamente, contudo, virtualmente está em fase de elaboração. 

A título de mostrar a ideia inicial dele, foi criado um protótipo. Ver anexo G. 
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apareceu nenhum site em que constasse narrativas ou artigos a respeito da história desta 

escola. Apenas no site da Wikipedia, abordou acerca da biografia do almirante que deu nome 

ao instituto, citando, no final do texto, a atuação dele em Natal, na organização da Base Naval, 

informando que foi feita uma homenagem a ele, colocando o seu nome em um navio e na 

própria Base Naval, mas sem fazer referência alguma à instituição escolar.  

O que apareceu no Google sobre a escola foram sites informando endereço, 

localização e algumas características básicas da estrutura da mesma. No site do “Planeta 

Educar”, que é um guia de instituições de ensino, constou apenas o endereço e o telefone para 

contato. No espaço intitulado “sobre”, destinado à apresentação da escola, apareceu uma 

mensagem informando: “Esta instituição ainda não cadastrou apresentação!” e informou que 

a escola não possuía website. 

Na pesquisa pela internet, apareceu também uma reportagem no site da Tribuna 

do Norte, publicada em julho de 2015, mostrando a queda no nível de desempenho da 

instituição; e, na fanpage do Facebook, apesar de ter um total de dois mil e vinte e quatro 

seguidores, demonstrou ser uma página virtual pouco alimentada, uma vez que, no espaço 

destinado ao perfil da escola, só constava a seguinte frase: “Esta página tem cheiro de saudade. 

Feita pra você que conhece o Instituto Ary Parreiras, estudou lá ou morou na Vila Naval, 

enfim... Participe!”, contudo nenhuma outra informação ou narrativa que reporte a sua história 

foi apresentada. 

Na parte dos álbuns de fotografias, foram publicadas apenas treze fotos na linha 

do tempo, vinte e uma fotos nos arquivos de dispositivos móveis, três fotos de capa, quatro do 

perfil e uma no álbum intitulado “Fotos e fatos”, publicadas em julho de 2012. Em todos os 

álbuns, apenas duas fotos parecem ser da década de 1990; as demais são atuais. Em outras 

palavras, mesmo havendo um pequeno registro da memória histórica da escola, através dos 

dados existentes nesses álbuns, eles não possuem uma dinâmica de interconexão satisfatória 

e utilizável na produção de conhecimento no ensino de História. 

 O fato desta escola não possuir um perfil virtual que a apresente de forma 

satisfatória para os internautas, se configurou com um problema preocupante, porque no 

mundo atual marcado pela “Era digital”, no qual tem se dado muita ênfase aos fatos, 

acontecimentos e informações publicados e veiculados nos meios virtuais, a ausência de 

publicações a respeito de algo, além de dificultar na realização de pesquisas, lhe atribui 

significado e sentimentos negativos. No caso do Instituto Ary Parreiras, os alunos atestaram 

que não se tem nada de memória ou lembranças importantes para mostrar. 



85 
 

Segundo Elison A. Paim, “A condição necessária para que haja memória é o 

sentimento de continuidade, presente naquele que lembra” (PAIM, 2010, p.88). Na sociedade 

de memórias fluidas, que se apresenta no século XXI, esse sentimento de continuidade é 

externado na vinculação entre vida real e os ciberespaços. Portanto, ter organizado e 

atualizado o acervo material dessa escola em um suporte virtual e interativo, transformou o 

seu arquivo permanente, que antes estava esquecido nas estantes da secretaria da escola, em 

uma potencial ferramenta pedagógica para o ensino e aprendizagem histórica, dando-lhe um 

novo uso.  

Dentro da perspectiva de trabalhar o ensino de história e educação patrimonial 

para a produção do conhecimento, como elaborar esse produto de modo que contribua para a 

construção desse saber? Não se tornando apenas um espaço virtual de materiais digitalizados.  

Primeiramente, foi importante explicitar a idealização pedagógica do produto. O 

Memorial Virtual Interativo do IAP foi pensado para trabalhar com os alunos da série do 6º 

ano do Ensino Fundamental II no início do ano letivo, no 1º bimestre, sobretudo, porque, é 

nesse primeiro momento do ano que se faz necessário trabalhar algumas dimensões e 

conceitos do ensino de história, as quais são proposta no livro didático, tais como: o papel e 

trabalho do historiador; o conceito de fontes históricas e sua importância;  a nova visão sobre 

a história e a inserção de novos temas e personagens na ciência histórica.  

Afim de tratar sobre essas questões, o livro didático fornece indagações 

abrangentes, que por vezes os alunos respondem de forma mecânica, sem conseguir fazer uma 

conexão da questão com os conteúdos que serão estudados, como por exemplo: no box “Pense 

e responda – Imagine que você seja um historiador. Que questões, dúvidas ou interesses do 

presente poderiam estimulá-lo a fazer uma pesquisa do passado?” (APOLINÁRIO, 2014, p. 

18). Outra questão que o livro aborda de forma desconexa com a idade e maturidade dos 

alunos dessa série, diz respeito à inserção de novos temas e personagens da ciência histórica, 

explica mostrando teorias e correntes historiográficas que contribuíram para a ampliação de 

novos objetos de estudos nessa área do conhecimento, citando como exemplo a história vista 

de baixo.  

Para além de indagar os alunos, colocando-os numa situação hipotética de 

historiador, tendo em vista que eles desconhecem essa função ou conceituando e 

historicizando teorias e correntes historiográficas, o Memorial Virtual Interativo promoveu a 

reflexão destas questões por meio de atividade prática e dinâmica, trabalhando com eles o 

conceito de fonte histórica, por meio da análise da fonte iconográfica, de modo a estimulá-los 

a buscar outras fontes e fazendo-os compreender que este tipo de fonte fornece informações 
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relevantes. Dentro desse processo, vão entendendo o papel do historiador. E sobretudo, 

estudando com os alunos a perspectiva da história vista de baixo a partir de seu próprio 

protagonismo no processo histórico através do estudo e reflexão dos sujeitos escolares que 

construíram a história do IAP inseridos no contexto da história local da cidade de Natal/RN.  

Com relação a educação patrimonial, o produto centralizou à escola enquanto 

fonte na interface para o processo de produção do conhecimento histórico alicerçado numa 

educação para o patrimônio, tendo em vista que o modo como foi sendo construído esse 

conhecimento conduziu os alunos a perceber o patrimônio no seu aspecto mais amplo e 

cultural, preparando-os para um melhor usufruto desse bem.    

O Memorial Virtual Interativo do IAP, para além de apenas oferecer um suporte 

digital para o material físico iconográfico, foi planejado tendo como base a lógica de um 

software para criação de um jogo online. Por essa razão, foi classificado como interativo, pois 

permitirá ao aluno internauta navegar pelo seu ciberespaço tendo acesso as fotografias de 

época da escola por meio da interface com as categorias de dificuldades que os desafios do 

jogo lhe proporcionarão. Fazendo uso dessa tecnologia digital, o jogo foi esquematizado da 

seguinte forma:  

I Parte: Uma Professora Guia (Profguia) será projetada no início do memorial 

virtual fornecendo informações sobre o objetivo do jogo e a respeito da ordenação cronológica 

em que as fases que o jogador terá que percorrer foram organizadas. Ao iniciar a jogada, 

durante o percurso, o aluno jogador, em caso de dúvida, poderá acionar a Profguia a qualquer 

momento para lhe fornecer informações importantes. Essas informações são “pistas” que os 

ajudarão a vencer os desafios, sugerindo-lhes possibilidades para analisar uma fotografia de 

época.   

II Parte: Além da Profguia, o jogador poderá conversar com outro participante por 

meio de áudio. Para realizar tal procedimento, será necessário acionar esse recurso por meio 

de um click nos ícones indicados, representados pelo símbolo de autofalante, para o áudio, e 

o símbolo de fone de ouvido, para que somente ele possa ouvir a fala do outro jogador. 

Realizando, desse modo, troca de ideias entre ambos. 

III Parte: Após as instruções inicias da Profguia, o jogo, automaticamente, 

conduzirá o aluno jogador para a escolha do personagem virtual, com o qual irá jogar. No ato 

da escolha, aparecerão seis personagens representados por alunos fardados utilizando o 

modelo do fardamento atual, a ideia aqui, pretende que o aluno jogador se sinta representado 

pelo personagem virtual. O critério de seleção é livre, podendo o jogador decidir de acordo 

com a preferência de gênero e etnia. Posteriormente a essa etapa, o jogo será iniciado. 
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IV Parte: Para começar o jogo, aparecerá para o aluno jogador a tela principal que 

exibirá a fachada da frente da escola, com a estrutura do prédio atual (esse será o cenário de 

acesso). O jogador abrirá o portão para ter acesso dentro da escola. Ao adentrar, ele passará 

para o primeiro cômodo do prédio, local que tem uma mureta de mármore com duas barras de 

ferro, onde era realizado o hasteamento da bandeira, e uma placa de bronze com nome da 

instituição e ano em que o prédio atual foi inaugurado. Nesse local, os ícones de acesso para 

as quatro fases que compõe o jogo aparecerão. O aluno poderá escolher, com um click, para 

jogar a primeira ou a segunda fase, não sendo permitido escolher a terceira e nem a quarta, 

pois essas só serão disponibilizadas após vencer os desafios das duas primeiras. 

V Parte: As fases são representadas por fotografias de época, sendo a primeira 

fase com uma foto da década de 1950, a segunda fase com uma imagem da década de 1960, a 

terceira fase com uma fotografia do ano de 1980 e a quarta fase com uma fotografia do ano 

de 2010.  Todas as fases foram ambientadas de acordo com o cenário da época indicada na 

imagem de acesso, ou seja, se o aluno entrar na segunda fase, ele vivenciará o modelo de 

escola do referido período, com estrutura de prédio, material escolar (como carteiras, lousa) e 

alunos fardados semelhantes à década indicada.  

VI Parte: Ao entrar na primeira fase, começará o desafio. O aluno precisará 

encontrar a sala de aula onde estará guardada a imagem que ele precisará analisar para poder 

prosseguir. Se ele abrir a porta errada, um som será emitido indicando o erro. Abrindo a porta 

correta a imagem se projetará em sua frente, para que possa clicar em uma das partes da figura 

e iniciar a leitura de análise. Essa leitura será subsidiada por uma pergunta, seguida de quatro 

alternativas, indicadas pelas letras A, B, C e D. Se ele acertar uma luz azul acenderá em cima 

da assertiva, ganhará pontos e aparecerá a resposta, contextualizando o elemento da fotografia 

que lhe foi questionado. Se errar, perderá pontos, contudo, só poderá errar duas vezes, na 

terceira vez a explicação será exibida, permitindo que o jogador avance para o próximo desafio 

da fase. Essa estratégia foi pensada porque, independente de erros ou acertos, o aluno terá o 

feedback do contexto histórico, possibilitando de todo modo seu aprendizado. 

VII Parte: Para as quatro fases terá uma imagem central com dois desafios a serem 

vencidos, os quais terão como propósito conduzir a reflexão sobre o modo de vida das pessoas 

daquele período, sobre o cotidiano da escola, a cultura material escolar e a estrutura física do 

prédio. Superado o desafio, o jogador terá que encontrar o caminho da saída, nesse momento 

ele estará percorrendo o espaço escolar, vivenciando os elementos mencionados, na posição 

de observador.  



88 
 

VIII Parte: Na segunda fase o jogador será submetido a outro desafio lançado. A 

fotografia da década de 1960 aparecerá desmontada em forma de quebra-cabeça, o jogador 

terá como tarefa montá-la, para descobrir o cenário que a compõe. No processo de montagem, 

cada vez que errar, o jogo indicará que está incorreta a montagem emitindo um som e a peça 

voltará para o lado direito superior da tela, onde estarão as demais peças. Novamente a cada 

erro perderá pontos. Ao finalizar a montagem de forma correta, surgirá uma fotografia 

secundária para ele responder uma única pergunta e continuar seguindo. A indagação o conduz 

a pensar sobre mudanças ocorridas na escola entre as décadas de 1960 e 1970.  

IX Parte: Encerrando as duas fases, automaticamente, abrirá, o acesso para a 

terceira e quarta fase.  

X Parte: Na terceira fase, será projetada uma fotografia da década de 1980 que 

mostrará a fachada da escola. O desafio consistirá em estimular o aluno jogador a localizar 

erros de anacronismos que serão inseridos na imagem, o que suscitará nele descobertas sobre 

os costumes sociais do passado e do presente no ambiente escolar. Antes de iniciar a jogada, 

a imagem original aparecerá para o aluno jogador, para que ele a observe atentamente. Em 

seguida, o jogo informará a quantidade de erros que ele deverá descobrir. Após as 

coordenadas, a imagem original ficará em tamanho reduzido no canto superior direito da tela 

e a imagem com erros ficará centralizada em tamanho ampliado. Para cada acerto uma luz 

azul incidirá sobre o objeto acertado. Encontrados todos os erros de anacronismo, o jogo 

indicará para o jogador clicar sobre um dos objetos encontrados, feito isto, surgirá a pergunta 

para finalizar o desafio.  

XI Parte: Na quarta e última fase, o aluno será desafiado a encontrar três 

fotografias que estarão guardadas em cômodos diferentes, sendo duas fotografias do ano de 

2010 e outra fotografia do ano de 1980. Novamente, a fotografia da faixada da escola será 

objeto de análise, porém sendo observada sobre outro aspecto. Na medida em que as imagens 

forem sendo encontradas, o jogo indicará que o jogador deverá coloca-las dentro de um 

quadro, onde ficarão lado a lado para que ele possa compará-las examinando as mudanças.  

Ao chegar no final do jogo, vencida todas as etapas, o aluno jogador receberá 

como bônus de sua vitória: um banco de imagens armazenadas em ordem cronológica, para 

que ele tenha a possibilidade de fazer o download. Desta forma, permitirá que essas imagens 

possam ser utilizadas em trabalhos de pesquisa e que o aluno conheça mais sobre a história da 

escola.  

O Memorial Virtual Interativo do IAP, por ser um gênero de jogo educacional 

lúdico, as quatro fases foram elaboradas com estratégias de desafios diferentes para provocar 

https://www.google.com/search?q=download&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjLrvW8rd_eAhXGhJAKHTm8DR8QkeECCCooAA
https://www.google.com/search?q=download&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjLrvW8rd_eAhXGhJAKHTm8DR8QkeECCCooAA
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no aluno jogador inquietação e curiosidade, além de trabalhar com dimensões históricas 

distintas, porém, complementares e fundamentais para o aprendizado histórico e patrimonial. 

Em suma, por meio desse acervo específico, o jogo vinculou as noções da triangulação que 

fundamentou todo esse trabalho científico, ensino de história, educação patrimonial e lugar de 

memória e permitiu aos alunos uma experiência histórica fazendo uso do recurso das múltiplas 

linguagens fornecidas por um suporte virtual.  

Afim de mostrar de forma sucinta os principais elementos do produto, segue 

abaixo seu resumo esquemático:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Diagramação de apresentação dos personagens do jogo Memorial Virtual Interativo do IAP. Fonte: Acervo da autora. 

Figura 10 – Instruções de abertura do jogo Memorial Virtual Interativo do IAP. Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 13 – Cenário da 1º fase do jogo Memorial Virtual Interativo do IAP. Fonte: Acervo da autora. 

Figura 12 – Diagramação dos ícones de acesso às fases do jogo Memorial Virtual Interativo do IAP. Fonte: Acervo da autora. 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Diagramação da composição lógica da 1º fase do jogo Memorial Interativo do IAP. Fonte: Acervo da autora. 

Figura 15 – Diagramação do percurso de saída das fases do jogo Memorial Virtual Interativo do IAP. Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 16 – Diagramação da composição lógica da 2º fase do jogo Memorial Virtual Interativo do IAP. Fonte: Acervo da 

autora. 

Figura 17 – Diagramação da composição lógica da 3º fase do jogo Memorial Virtual Interativo do IAP. Fonte: Acervo da 

autora. 
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Figura 18 – Diagramação da composição lógica da 4º fase do jogo Memorial Virtual Interativo do IAP. Fonte: Acervo da 

autora. 

Figura 19 – Tela de finalização do jogo Memorial Virtual Interativo do IAP. Fonte: Acervo da autora. 
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Em suma, o Memorial Virtual Interativo do IAP que foi apresentado no decorrer 

desse capítulo, explicitando todo o seu processo de elaboração e estruturação lógica por meio 

de diagramas explicativos, se constituiu como um produto que envolveu a apropriação de 

tecnologias digitais no espaço escolar, permitindo o uso de estratégias pedagógicas mais 

dinâmicas que perseguiram o ritmo dos espaços de virtualidade que os alunos atuais estão 

inseridos. Potencializando, desse modo, o ensino de história e a educação patrimonial por 

permitir a transformação da linguagem rebuscada da história em uma linguagem cibernética 

e por oferecer um suporte de memória virtual à materialidade física das iconografias que 

constroem a narrativa histórica da escola inserida na história local da cidade do Natal/RN.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A investigação científica apresentada neste trabalho foi resultado da inquietação 

da professora de História das séries de 6º ano, do Ensino Fundamental II da E.E. Instituto Ary 

Parreiras, gerada no decorrer de sua carreira profissional no cotidiano de sala de aula a respeito 

da relação que os alunos mantêm com os objetos materiais e espaço escolar. Relação essa, que 

se refletia nas atitudes que provocavam o desgaste físico e material da escola. Somado a esse 

fator,  confrontou-se o ensino em sala de aula com a apatia dos alunos para com o ensino de 

História. Permeada por essas questões e, compreendendo as ações dos sujeitos como 

resultantes de condicionantes históricos e culturais, a profissional do ensino, no papel de 

professora/pesquisadora trilhou o caminho da pesquisa histórica problematizando as questões 

suscitadas sob embasamento teórico e metodológico da Nova História Cultural.  

A partir do aprofundamento teórico fundamentado na corrente historiográfica 

supracitada e, dentro da perspectiva da leitura analítica da história vista de baixo, verificou-se 

a importância de dar visibilidade aos sujeitos escolares produtores de sua própria história e da 

história social/local. Partindo dessa premissa e objetivando buscar respostas para os problemas 

mencionados no parágrafo anterior, este trabalho direcionou seu esforço em construir o 

conhecimento histórico com e nos alunos a partir da triangulação entre: ensino de história, 

educação patrimonial e lugar de memória.  

Dentro dessa dinâmica, foi relevante neste trabalho ter explorado com os alunos o 

campo da materialidade simbólica da escola enquanto fonte de produção para o conhecimento 

histórico/patrimonial e enquanto lugar de memória. O enfoque desse estudo, se direcionou 

para a memória histórica dos sujeitos escolares, situando-os como protagonistas do processo 

histórico, dando voz a esse grupo para compreender seu lugar de fala no sistema social no 

qual está inserido e, sobretudo, no cotidiano escolar.  

Para tanto, foi utilizado procedimentos metodológicos direcionados para os 

alunos, afim de fazer levantamento de dados e se obter resultados. O primeiro procedimento 

consistiu no mapeamento por meio de um questionário diagnóstico relativo a relação dos 

alunos com o espaço escolar, afim de compreender porque depredam a escola e se essa atitude 

está diretamente relacionada com a ausência de laços de pertencimento para com a instituição.  

Os dados quantitativos apresentados nos capítulos desse trabalho, convergiram 

com a revisão de literatura aqui apresentada, no que se referiu ao comportamento dos alunos 

atuais. Revelou-se assim nesses dados que o IAP é composto por alunos que trazem para o 

cotidiano escolar suas experiências culturais de vida, as quais estão em constantes movimentos 
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de mudanças. Fruto dessa cultura em movimento, o perfil que essas crianças das séries do 6º 

ano vão formando é de indivíduos que veem suas atitudes e ações imediatas como construtoras 

da realidade social.   

Isto posto, o mapeamento do questionário diagnóstico obteve como resultado que 

os alunos do IAP reconhecem que a estrutura física da escola é inadequada para a promoção 

e garantia de um ensino de qualidade, haja vista que no entendimento deles, escola de 

qualidade é aquela que tem bons espaços de sociabilidade para além da sala de aula. A 

precariedade da estrutura física e material da escola é, na concepção deles, responsabilidade 

do poder público que negligencia não investindo as verbas destinadas para a educação de 

forma coerente com a necessidade da realidade escolar.  

Desse modo, o grupo de alunos que depredam a escola, não percebem como um 

ato de violência, mas sim como uma ação legítima reivindicatória para chamar a atenção do 

Estado para a visibilidade da precariedade da estrutura física e material em que a escola 

pública se encontra. Utilizar essas ações na busca de soluções para problemas historicamente 

construídos, revelou que esse alunos respondem aos modelos socio/culturais da 

contemporaneidade que é marcada, como aponta Gevehr, por uma sociedade de atitudes e 

memórias fluídas, as quais são resultantes do presentismo, fenômeno que interfere na 

percepção dos sujeitos em relação as trajetórias histórico-temporais dos problemas que 

surgem no presente, ou seja, tem dificuldades de compreender a dialética entre passado e 

presente.  

O regime de historicidade do presentismo, também predominou nos resultados 

dos dados percentuais do segundo procedimento metodológico aplicado com os alunos, o qual 

consistiu na análise das imagens de época da escola. Nesse procedimento, foram gerados oito 

gráficos para levantamento dos resultados, sendo enumerados do gráfico 24 até o 31, em todos 

apareceram percentuais nos quais grupos de alunos faziam leituras rápidas com pouca 

profundidade de análise. Nos gráficos 28 e 29, os primeiros que trouxeram para análise a 

temática de atividades desportivas, foi constatado que, mesmo sendo um tema que os alunos 

revelam interesse, as imagens apresentadas e os questionamentos não despertaram neles a 

imaginação histórica, ou seja, os alunos não compreenderam as fontes iconográficas como 

registros que revelam aspectos importantes do passado.  

E a noção de tempo que se apresentou como a que eles utilizam no momento de 

análise das imagens, foi a de tempo cíclico. Em outras palavras, os alunos ao examinarem a 

fonte histórica atribuem elementos do presente ao passado, sem questionar ou refletir sobre os 

hábitos e costumes de épocas diferentes.  
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Além disso, outro resultado relevante obtido foi sobre o distanciamento dos alunos 

com relação ao papel impresso. Nas questões que se direcionaram para saber o relacionamento 

deles coma a biblioteca e com os veículos de acesso a pesquisa, revelaram em sua maioria a 

predileção pela internet via celular como ferramenta de pesquisa e que, muitos perderam o 

hábito de frequentar com regularidade a biblioteca, os que a frequentavam justificaram  por 

ser um lugar tranquilo, sem barulhos.   

Diante dos resultados apresentados que mapearam o perfil dos alunos no cotidiano 

escolar, bem como a relação que estabelecem com o processo de produção do conhecimento 

histórico, ficou evidente que: estando eles inseridos em uma sociedade contemporânea 

marcada pelos processos de comunicabilidade efêmeros e ao mesmo tempo dinâmicos, móveis 

e interativos. As imagens não despertaram neles a imaginação histórica e nem desejo de 

fruição, porque estavam estáticas em papel impresso sem acompanhar o ritmo frenético de 

seus pensamentos. Outrossim, o presentismo  se apresentou como latente, pois também é 

reflexo dessa cultura das vivências nos ciberespaços, na qual o momento vivido no presente 

marcado pelo “agora” é o mais importante, pois em instantes de momento já se renova, já é 

recriado e o “agora” já se transformou em passado, esquecido.  

Em suma, na sociedade de memórias fluídas, o que não é dinâmico, é considerado 

enfadonho. Tendo essa realidade em vista e como resultante do exposto acima, este trabalho 

elaborou como produto didático pedagógico para tornar o ensino de história mais significativo 

para esses sujeitos atuais, o Memorial Virtual Interativo do IAP, que trouxe como proposta 

fazer uma releitura da história da escola dinamizando-a em um ambiente virtual, que 

transformará os cenários de época do IAP em computação gráfica e permitirá aos alunos 

dedicar uma parte do seu tempo a estudar história de forma lúdica, porém sem perder de vista 

os valores de dimensões e conceitos históricos importantes.  

Considera-se, portanto, o Memorial Virtual Interativo do IAP uma ferramenta 

educacional que agrega experiência histórica inovadora, valorizando a escola enquanto lugar 

de memória e dando protagonismo ao aluno. Com isso, amplia-se as possibilidades de novas 

pesquisas interessadas em estudos voltados para o uso e apropriação das potencialidades da 

informática para o avanço de ferramentas que auxiliem na produção do conhecimento 

histórico, reinventando desse modo as estratégias narrativas dessa disciplina considerando 

sempre, como primordial para sua compreensão, a utilização de linguagem pertinente a 

realidade dos alunos.  
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ANEXO A – CONVÊNIO Nº 680/001/1988 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO APLICADO COM OS ALUNOS DO 

6° ANO A e C 

 

Turma:_________ DATA:___/___/____ 

 

1. Identificação de gênero: (  ) M  (  ) F  (   ) Outro _______________ 

2. Idade: (   ) 10 -11   (   ) 12 -13 (  )14-15                 

  (   ) 16 -17 

3. Possui Celular? (   ) Sim        (   )Não 

4. Possui internet no celular? (   ) Sim        (   )Não 

5. Possui internet em casa? (   ) Sim        (   )Não 

6. Com qual finalidade utiliza a internet? 

a) Para pesquisas escolares 

b) Redes sociais 

c) Trabalho  

d) Outros _____________________ 

7. Com que frequência utiliza a internet para uso escolar? 

a) Todos os dias da semana 

b) Final de semana 

c) Quando o professor passa trabalho de pesquisa 

d) Não utilizo 

- Quanto à relação bairro/escola 

8. Mora em uma área próxima a escola?(   ) Sim (   )Não 

9. Qual bairro/comunidade você mora? 

(  )Barro Vermelho (  ) Quintas (  ) Lagoa Seca          (  ) Dix-Sept Rosado (  ) Cidade Alta                   ( ) Lagoa 

Nova       ( ) Alecrim    Outros______________________________ 

-  

10.  Quanto à infra estrutura de sua escola, você acredita que ela está adequada as necessidades do alunado? 

(   ) Sim        (   )Não 

 

11. O que você mudaria em sua escola? 

a) Aumentaria as áreas de sociabilidade 

b) Aumentaria o acervo da biblioteca 

c) Diminuiria o número de alunos por sala 

d) Promoção de mais atividades lúdicas 

e) Promoção de mais atividades culturais e desportivas 

f) Outro ________________________________ 

 

12. Você costuma freqüentar sua Escola fora do horário normal das aulas?  

(     ) Sim, sempre       

(     ) Às vezes            

(     ) Não, nunca 

 

13. Você costuma utilizar a sua escola fora do horário de aula com qual finalidade? 

a) Para pesquisas 

b) Trabalhos em grupo 

c) Utilizar a biblioteca 

d) Utilizar a quadra de esportes 

e) Outros__________________________ 

 

14. Você considera sua escola um bom ambiente de aprendizagem e convivência? 

(    ) Sim 

(    ) Parcialmente 

(    ) Não 
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15.  Na sua escola há manifestações de violência?   

(    )Freqüentemente 

(    ) Às vezes 

(    )Raramente  

(    ) Nunca 

 

16. De que forma ela é expressa? 

(    ) Brigas entre alunos 

(    ) Atitude de alunos com professores 

(    ) Atitude de professores com alunos 

(    ) Depredação das instalações (quebrar portas, janelas, carteiras, riscar paredes, etc.) 

(  ) Outras.________________________________ 

 

17. Você acha que sua escola merece ser preservada? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Parcialmente 

 

18. Quem você acredita que deve se preocupar em preservar a escola?  

(   ) O Estado 

(   ) Os diretores, coordenadores e professores 

(   ) Os alunos e alunas 

(   ) Todos numa ação conjunta 

 

19. Você considera que sua escola é um patrimônio? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

- Quanto à relação com a escola 

 

20. Por que você decidiu  estudar no  Ary Parreiras? 

 

 

 

 

21. O que você mais gosta no ambiente escolar do Ary Parreiras? 

 

 

 

 

22. O que você menos gosta no ambiente escolar? 

 

 

 

 

 

 

23. Fale um pouco sobre o que você acha do Ary Parreiras e  o que conhece sobre a história da escola? 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO COMPLETO DO I BLOCO DE ANÁLISE DE 

IMAGENS 

 

1) Observe atentamente as imagens e descreva detalhadamente tudo o que percebe: 

 

• Figura 1: 

• Figura 2:  

2) As imagens pertencem a qual período da história da escola?  

3) Essas fotos pertencem a quem?  

4) O que os alunos estão fazendo nas duas imagens?  

 

• Figura 1:  

• Figura 2: 

5) Nas duas figuras, os alunos estão participando do mesmo evento? Explique: 

6) Descreva como os alunos estão vestidos nas figuras 1 e 2: 

 

• Figura 1: 

• Figura 2:  

7) Existem semelhanças e diferenças na forma dos alunos das duas imagens se vestirem? 

Explique:  

8) Quantos alunos aparecem nas duas imagens?  

9) Observando atentamente as duas imagens, você percebeu que não tem meninas? Por que 

elas não aparecem?  

10) Como os alunos estão organizados e como se comportam nas figuras 1 e 2?  

 

• Figura 1: 

• Figura 2: 
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ANEXO D - QUESTIONÁRIO COMPLETO DO II BLOCO DE ANÁLISE DE 

IMAGENS 

 

1) Observe atentamente as figuras 3 e 4 e descreva detalhadamente que percebe: 

 

• Figura 3:  

• Figura 4: 

2) Essas imagens são do mesmo período? Explique: 

3) Onde essas imagens foram encontradas?  

 

• Figura 3:  

• Figura 4: 

4) Como os alunos estão organizados na figura 3? Na sua opinião, por que eles estão 

posicionados dessa forma?  

5) Atualmente, antes de iniciar as aulas de educação física na quadra, vocês ainda 

assumem uma postura semelhante à desses meninos da figura 3?  

6) Como os alunos e alunas se comportam nas figuras 3 e 4? Você concorda ou discorda 

com a postura deles?  

7) Explique como os alunos e alunas estão vestidos nas duas fotografias:  

 

• Figura 3: 

• Figura 4: 

8) Que tipo de emoção ou sentimento você percebe que revelam nas duas fotografias? 

São semelhantes ou diferentes? Explique: 

9) Quais eventos os alunos estão participando nas duas fotografias?  

 

• Figura 3: 

• Figura 4: 

10) Observe as duas imagens, você percebeu que a figura 4 revela uma mudança 

importante ocorrida na escola? Aponte qual foi essa mudança:  
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ANEXO E – CONFECÇÃO DO CADERNINHO DE ATIVIDADE “BREVE 

HISTÓRIA DA E.E. INSTITUTO ARY PARREIRAS (1945 – 2000) 
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ANEXO F – IMAGEM DO CADERNINHO CONFECCIONADO PELOS ALUNOS 
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ANEXO G – PROTÓTIPO DO PRODUTO20 

 

O protótipo do produto Memorial Virtual Interativo da Escola Estadual Instituto 

Ary Parreiras (IAP) foi desenvolvido utilizando o Construct 221, que é um software 

multiplataforma para criação de jogos. Considerado um motor de jogo, o Construct 2 permite 

o desenvolvedor de jogos digitais por meio da utilização de ações e eventos pré-estabelecidos, 

com sua mecânica de clicar e arrastar, não sendo necessário conhecimento em linguagem de 

programação de script para o desenvolvimento do jogo. 

O Construct 2 permite a exportação para um modelo web, no qual está sendo 

utilizado a plataforma gratuita Github para hospedar o código-fonte do jogo desenvolvido. As 

imagens utilizadas foram fornecidas pela autora, com exceção do personagem estudante que 

foi retirado do site Freepik22  em versão gratuita. 

 

                                                             
20 O protótipo é de autoria Rodolfo Araújo de Carvalho e Amanda Maria Domingos de Oliveira, estudantes do 

curso de Graduação Bacharelado em Tecnologia da Informação, pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 
21 https://www.scirra.com/construct2. 
22 https://br.freepik.com/ 


