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EDITORIAL

Com muita satisfação apresentamos à comunidade acadêmica e aos leitores em geral 
a revista Quipus. O periódico, uma publicação da Editora da Unp – EDUNP, visa 
fomentar o conhecimento científi co e artístico, e sua divulgação, nas áreas de Comu-
nicação, Educação e Artes. 

Quipu, da língua quíchua, é um instrumento feito de cordas, coloridas ou não, com 
diferentes nós, que os incas usavam para comunicação e registro contábil. As cores e a 
posição dos nós construíam a mensagem que chegava ao destinatário pelos mensagei-
ros que transportavam os quipus.

Tecnologia criada numa época em que a palavra escrita não existia no continente, os 
quipus são um registro da cultura latino-americana. Para confeccioná-los, era necessário 
adquirir um saber que incluía o signifi cado das cores e dos nós. O produto fi nal, que 
podia incluir enfeites como ossos ou penas, constituía-se como verdadeiras peças de arte. 

Um quipu reúne, portanto, educação, comunicação e artes. Tomado como título de 
um periódico na contemporaneidade revela uma direção editorial no sentido da inter-
nacionalização do diálogo pós-colonial. E como serão muitos os números do periódi-
co, melhor chamá-lo de Quipus.

A revista está organizada em duas seções, Arremate e Nós iniciantes. A primeira é aberta 
pelo artigo Formação docente: traçando modelos que subjazem à prática. A autora, Ro-
salba Lopes de Oliveira, discute aspectos relevantes de três modelos que orientam as 
propostas de cursos de formação docente para a Educação Básica. Sua análise incide 
sobre o paradigma da racionalidade técnica, o paradigma das competências e o para-
digma do professor prático-refl exivo.

O texto segundo, Refl exões sobre a implantação do Programa Mais Educação na rede 
municipal de ensino do Natal-RN, é assinado por Tereza Cristina Leandro de Faria. A 
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análise da autora parte do conceito de “educação integral” e toma como referência os 
dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, apurados em 2009. 

Nos três artigos seguintes, a presença midiática na sociedade é abordada sob dife-
rentes perspectivas. Integra o conjunto, o texto Políticas públicas em teleducação: 
aportes para uma refl exão em torno da educação a distância, de Andreia Regina Mou-
ra Mendes, que discorre sobre o desenvolvimento das políticas públicas no Brasil, 
ressaltando os principais programas, para implementação da educação a distância e 
teleducação através da TV Escola.

O leitor interessado na relação mídia e educação poderá encontrar, ainda, uma discus-
são relevante no artigo Aquisição dos letramentos necessários à cultura da convergência: 
a narrativa transmídia na escola, de autoria de Patrícia Gallo e Maria das Graças Pinto 
Coelho, orientadora da pesquisa. As autoras, partindo da discussão sobre os letramen-
tos necessários para a participação de um novo processo de produção, distribuição e 
consumo de informação em multiplataformas de mídia, investigam a aquisição de um 
letramento midiático iniciado na escola. A proposta é de uma narrativa transmídia, 
integradora de múltiplos signos, linguagens e pensamentos através das mídias, com a 
fi nalidade de fomentar a participação coletiva e a interação com os conteúdos.

Fechando o conjunto temático, Maria Stella Galvão Santos, autora do Reinvenção de 
códigos sociais e da espacialidade pela via da cibercultura, expõe as relações entre a ciber-
cultura e o pensamento contemporâneo, evidenciando as interações no espaço atempo-
ral da Internet que operam “mudanças radicais e irreversíveis na condição do sujeito”.
Na sequência, dois artigos abordam questões de gênero e imprensa. Em Jornal das mo-
ças (1926-1932): presença de mulheres na imprensa norte-rio-grandense, Manoel Pereira 
da Rocha Neto e Maria Arisnete Câmara de Morais, orientadora da pesquisa, investi-
gando o jornal caicoense que dá título ao trabalho, analisam as práticas de escrita das 
professoras que produziram o periódico, enfatizando questões educacionais e de gêne-
ro. A pesquisa contribui com a historiografi a da educação no Brasil na década de 1920.

Finaliza a seção Arremate  o artigo A vida feminina nos anos de chumbo: representações 
femininas no Brasil nos anos 60 e 70. A autora, Ilane Ferreira Cavalcante, relacionando 
gênero, história e literatura, analisa representações do feminino no romance As meni-
nas de Lygia Fagundes Telles (1973) e nos periódicos Veja, Cláudia e Realidade publi-
cados entre as décadas de 1960 e 1970. Na análise, se observa a interferência dos atos 
públicos, políticos e sociais, do passado recente do país, na vida das mulheres. 

A seção Nós iniciantes é aberta pelo artigo Literáfrica: inserção cultural através da lite-
ratura. Os autores Cristiane Amaral Cruz e Ricelle Fernandes Queiroz Tintin, sob a 
orientação da professora Ana Santana Souza, desenvolvem uma refl exão sobre a in-
clusão, prevista na Lei nº 10.639/2003, da história e cultura africana e afro-brasileira 
na educação básica. Com foco na literatura, o artigo enfatiza a importância de uma 
formação docente que possibilite o trabalho adequado com  tais temáticas.

No artigo seguinte, O uso político dos veículos de comunicação de massa, Bruno Rebou-
ças, sob a orientação da professora Andreia Regina Moura Mendes, analisa a relação 
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entre os políticos e os veículos de comunicação, observando o monopólio da comuni-
cação e das concessões de radiodifusão no Brasil, que favorece a ascensão e manuten-
ção de mandatos políticos.

Encerrando a seção, no artigo Comunicação organizacional aplicada à agência FOTEC, 
Juliana Bulhões Alberto Dantas, sob a orientação do professor Josenildo Soares, desen-
volve uma refl exão sobre o Projeto Agência Fotec de (Foto) Jornalismo Experimental, 
criado, em 2006, para fazer a cobertura foto e jornalística da Semana de Ciência, 
Tecnologia e Cultura (Cientec) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). O texto é um panorama da comunicação organizacional do projeto, identi-
fi cando as ações exitosas e os avanços que podem ser conquistados. 

Os artigos publicados nesta edição da revista Quipus inauguram um novo momento nas 
escolas de Educação, Comunicação e Artes, marcado pelo fortalecimento da pesquisa. 
Esperamos que a interlocução com a comunidade acadêmica seja ampla e profícua. 

Profª Ana Santana Souza
Prof. Manoel Pereira da Rocha Neto

Editores





ARREMATE
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FORMAÇÃO DOCENTE: 
TRAÇANDO MODELOS QUE 

SUBJAZEM À PRÁTICA

Rosalba Lopes de Oliveira • Instituto de Educação Superior Presidente 
Kennedy (IFESP); Doutora em Educação (UFRN); E-mail: lrosalba@ufrnet.br

RESUMO: Este artigo busca delinear aspectos relevantes de três modelos que orientam as pro-
postas de cursos de formação docente para a Educação Básica. O estudo é parte integrante da tese 
defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), que trata da formação de profi ssionais para atuar na Educação Infantil e 
anos iniciais do Ensino Fundamental. Expomos alguns elementos que compõem os modelos 
em estudo: o paradigma da racionalidade técnica; o paradigma das competências e o paradigma 
do professor prático-refl exivo, tomando como referência teórica as ideias de Silva (2007), Soares 
(2006), Maldaner (2007), Nóvoa (1995), Schön (2000), Zeichner (1993), Perrenoud (2002), 
Tardif (2003), entre outros. Como resultado deste estudo, foi elaborado um esquema contendo 
as principais características dos modelos expostos, que contribuíram na construção do perfi l do 
professor que atua na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Ressalta-se, 
também, que o modelo de formação norteador deste trabalho será aquele baseado nas ideias do 
paradigma do professor prático-refl exivo, associado à compreensão do signifi cado de competên-
cia como o que compete ao professor no desenvolvimento de suas ações profi ssionais.

Palavras-chave: Formação docente. Modelos de prática. Competência e habilidades. 
Prático-refl exivo. 

TEACHER TRAINING: DRAWING MODELS 
THAT UNDERLIE THE PRACTICE

ABSTRACT: Th is article seeks to outline relevant aspects of three models that guide the pro-
posals for teacher training courses for Basic Education. Th e study is part of the thesis defen-
ded at the Graduate Program in Education at the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN), which focuses on training professionals to work in Early Childhood Education and 
early years of elementary school. We present some elements that comprise the model under 
study: the paradigm of technical rationality, the paradigm of teacher expertise and the para-
digm of practical-refl exive, taking as reference the theoretical ideas of Smith (2007), Smith 
(2006), Maldaner (2007), Nóvoa (1995), Schön (2000), Zeichner (1993) and Perrenoud 
(2002), Tardif (2003), among others. As a result of this study, we designed a regimen contai-
ning the main features of the models on display, which contributed in building the profi le of 
the teachers who work in Early Childhood Education and early years of elementary school. 
We also emphasize that the training model guiding this work is that based on the ideas of the 
paradigm of teacher-refl ective practice, coupled with understanding the meaning of compe-
tence as it is for the teacher to develop their professional actions. 

Keywords: Teacher education. Models of practice. Competence and skills. Practical and refl ective.
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1. INTRODUÇÃO
As discussões sobre as propostas de Formação de Professores para a Educação Básica 
têm-se acentuado nas últimas décadas, sendo alvo de muitos estudos e questionamen-
tos a partir da análise dos diferentes modelos que subjazem à prática docente e aos 
currículos dos cursos de formação de professores. Pretendemos, neste artigo, apresen-
tar, de forma sucinta, três modelos que nortearam, e ainda norteiam, os programas de 
formação docente: o paradigma da racionalidade técnica; paradigma das competências e 
o paradigma do professor prático-refl exivo. Todos esses paradigmas de formação têm, em 
sua constituição, elementos fundamentados em concepções de ensino, de aprendiza-
gem, de aluno e de professor que direcionam a construção de propostas e currículos 
para os cursos de formação.

A temática destacada neste artigo é parte integrante da tese de doutorado, defendida 
no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).  Esses modelos de formação contribuíram para a construção do 
perfi l do professor que atua na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal no contexto atual, na perspectiva de construção de saberes e desenvolvimento de 
competências e habilidades essenciais nessa formação, que constituiu outro foco do 
nosso trabalho de tese.

Neste artigo, expomos alguns elementos que compõem os modelos em estudo: o pa-
radigma da racionalidade técnica; o paradigma das competências e o paradigma do 
professor prático-refl exivo, tomando como referência as ideias de Silva (2007), Soares 
(2006), Maldaner (2007), Nóvoa (1995), Schön (2000), Zeichner (1993), Perrenoud 
(2002), Tardif (2003), entre outros. 

Discutimos a compreensão do termo competência, tomando como base o que está 
posto na Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), nº 9394/96, e nos Referenciais 
para a Formação de Professores (RFP), que reforçam a ideia de competência como 
o que compete ao professor no exercício de sua docência, com vista à capacidade de 
mobilizar conhecimentos teóricos e práticos da vida pessoal e profi ssional na resolução 
de situações de trabalho. 

Refl etimos sobre o que é ser professor refl exivo, considerando ser, também, um pro-
fessor investigador, aprendiz, pesquisador e tantos outros elementos que defi nem a 
profi ssionalização docente, baseada na compreensão dos saberes profi ssionais que em-
basam a prática pedagógica.
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2. MODELOS DE FORMAÇÃO 
DOCENTE ENQUANTO 
OBJETO DE ESTUDO
O modelo de formação que perdurou por muito tempo e teve grande infl uência na 
elaboração dos currículos dos cursos de formação de professor foi o centrado no pa-
radigma da racionalidade técnica1. Neste, o processo formativo é constituído de uma 
estrutura linear, em que o professor adquire, inicialmente, os conhecimentos científi -
co-culturais de sua área de estudo e, em seguida, os conteúdos relacionados à forma-
ção didático-pedagógica relacionada à sua atuação docente. Nessa visão, “os conheci-
mentos teóricos e as técnicas das ciências básicas e aplicadas antecedem às atividades 
centradas na habilidade de usar teorias e técnicas para solucionar problemas práticos” 
(SANTOS, 2007, p. 236). Não existe articulação entre os conhecimentos teóricos e 
a prática docente, fortalecendo o distanciamento entre as instituições formadoras e as 
instituições de ensino. As questões educacionais são vistas como problemas técnicos, 
que serão resolvidos utilizando os conhecimentos científi cos, e a prática docente está 
baseada na aplicação direta dos conhecimentos teóricos sem considerar outros fatores 
que  interferem nesse processo.

De acordo com essa concepção de formação, o professor é considerado um técnico, 
um especialista em conteúdos, que coloca em prática os conhecimentos científi cos 
e habilidades pedagógicas apreendidos na academia. Um exemplo desse modelo de 
formação esteve presente nos currículos das licenciaturas nas diversas universidades 
brasileiras, caracterizado como “modelo 3+1”, em que, nos três primeiros anos do 
curso, predominava a formação no âmbito do conhecimento específi co de cada área 
e o último ano do curso era destinado à formação pedagógica e à Prática de Ensino.

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LBD nº 
9.394/96 e a elaboração, por parte do governo federal, de importantes documentos 
tais como Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio 
(PCN e PCEM), Parâmetros em Ação, Referenciais para a Formação de Professores 
(RFP) e as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica 
(DCFP) entre outros, dão-se início a outras refl exões que desencadearam na cons-
trução de proposta de cursos de formação profi ssional norteada pelo paradigma das 
competências que se traduz na ideia de uma formação na perspectiva 

[...] de caráter técnico-instrumental do trabalho docente, dentro de uma con-
cepção utilitária e fragmentada do conhecimento, da ciência. Nesse quadro, a 
preocupação com o que e o como ensinar passou a ser o eixo da formação a ser 
desenvolvida em contraposição ao debate sobre os fi ns da educação, seu papel e 
signifi cado histórico (SILVA, 2007, p.57).

1  O paradigma da racionalidade técnica é uma concepção epistemológica da prática, herdada 
do positivismo, na qual a atividade profi ssional é instrumental, dirigida para a solução de problemas 
mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas cientifi cas (PÉREZ GÓMEZ, 1995).
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Nesse modelo, a prática educativa e a noção de habilidade e competência tornam-
-se elementos centrais na elaboração dos currículos em cada instituição de for-
mação. A disciplina Prática de Ensino, que era desenvolvida nos últimos anos do 
curso, passou a se fazer presente desde o início da formação, superando o antigo 
esquema denominado 3+1.

Mas esse modelo de formação baseado em competências sofreu críticas de diferentes 
segmentos da sociedade ligados à educação. Essas críticas, segundo Kuenzer (2002) 
citado por Maldaner (2007), surgiram a partir da compreensão que se tem acerca do 
conceito de competência utilizado no mundo do trabalho, que está relacionado ao saber 
fazer rígido e repetitivo de profi ssionais das indústrias. Esse mesmo conceito não se 
pode aplicar à educação, tendo em vista que as propostas de ensino desenvolvidas nas 
instituições educativas trazem, na sua constituição, elementos norteadores de um fazer 
educativo que privilegia: a contextualização, a fl exibilidade e a integração das diferentes 
áreas do conhecimento, o que se distancia da ideia de um fazer rígido e repetitivo.

As mudanças ocorridas atualmente, no mercado de trabalho, exigem outras habilida-
des dos seus trabalhadores e, desse modo, modifi ca-se o papel da escola e da formação 
de professores, apontando para uma tendência que promove a articulação entre co-
nhecimentos, atitudes e comportamentos e enfatiza a necessidade do desenvolvimento 
de habilidades cognitivas, comunicativas e criativas.

A LDB nº 9394/96 reforça a ideia de competência como o que compete ao professor no 
exercício de sua docência. Essa mesma compreensão está posta nos Referenciais para 
a Formação de Professores (RFP), que aborda o conceito de competência como a “ca-
pacidade de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais, os conhecimentos teóricos e 
experienciais da vida profi ssional e pessoal, para responder às diferentes demandas das 
situações de trabalho” (BRASIL, 1999, p. 61).

Na visão de Soares (2006), incide, nesse documento, uma ressignifi cação na formação 
docente, de modo que o desenvolvimento das competências passa a ser a principal ta-
refa da formação, juntamente com os saberes da prática e os conhecimentos implícitos 
nestes saberes, que assumem lugar central na defi nição da própria ação pedagógica, em 
detrimento do conhecimento teórico/científi co. 

A formação de professores, de acordo com os Referenciais, deve ser pensada “[...] a 
partir das demandas de melhoria da educação escolar de crianças, jovens e adultos e 
das discussões atuais sobre as especifi cidades do trabalho profi ssional do professor” 
(BRASIL, 1999, p. 53). Em se tratando do trabalho profi ssional do professor, os RFP 
esclarecem que é necessário que este tenha:

Compreensão das questões envolvidas no trabalho, competência para identifi cá-
-la e resolvê-las, autonomia para tomar decisões, responsabilidade pelas opções 
feitas. [...] saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua e 
interagir cooperativamente com a comunidade profi ssional a que pertence. Além 
disso, ele precisa ter competência para elaborar coletivamente o projeto educativo 
e curricular para a escola, identifi car diferentes opções e adotar as que considere 
melhor do ponto de vista pedagógico (BRASIL, 1999, p 61).
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Esses elementos, que constituem o perfi l do professor que se quer formar, trazem, 
para a formação, a concepção de competência profi ssional, cuja referência é a atu-
ação profi ssional do professor. Nessa concepção, o educador aprende a criar e re-
criar sua prática, apropriando-se de teorias, métodos, técnicas e recursos didáticos 
desenvolvidos por outros professores, sem, no entanto, absorvê-los como um mero 
receituário, mas tendo a capacidade de ajustar os saberes já produzidos no ambiente 
escolar ao elaborar propostas originais, considerando, também, os elementos que 
compõem o espaço escolar.

Nessa política, há necessidade de uma proposta que oportunize, ao professor, um 
repensar na forma de intervir para transformar a realidade em que está inserido, consi-
derando a sua formação como pessoa e profi ssional. As propostas de formação devem 
contemplar mudanças “[...] nos objetivos da formação, na eleição de seus conteúdos, 
na opção metodológica, na criação de diferentes tempos e espaços de vivência para os 
professores e na organização institucional” (BRASIL, 1999, p.56). 

As ações da formação devem ser compartilhadas e articuladas com a realidade social 
de modo que a teoria adquirida, nos cursos de formação, possa contribuir para a 
construção de saberes necessários ao desenvolvimento de alternativas metodológicas 
que facilitem a aprendizagem dos alunos, além de se preparar para intervir nas rela-
ções sociais e pedagógicas, com vista à construção de bases que proporcionem uma 
educação transformadora. 

Nesse paradigma da formação, o professor cresce profi ssionalmente e avança em ter-
mo de conhecimento e de novas estratégias de ensino, o que propicia a refl exão crí-
tica sobre sua prática pedagógica e redirecionamento da sua ação docente. Sobre esse 
aspecto, Medeiros (2005) esclarece que, no contexto atual, a docência se direciona 
rumo à construção de uma nova identidade alicerçada na profi ssionalização do ensino. 
“Isso signifi ca formar o professor profi ssional, competente, ético, inovador, com visão 
crítica sobre seu trabalho, capaz de transformar seus alunos em cidadãos criativos e 
participativos”. (MEDEIROS, 2005, p.23).

Nesse sentido, o professor assume o papel de agente de transformação, dinamizador 
do processo de ensino e de aprendizagem, que colabora para uma educação de qua-
lidade e, para tanto, é também necessário uma formação adequada e com qualidade. 
Precisamos, de fato, de profi ssionais preparados para assumir a sala de aula com toda a 
sua complexidade, preocupados com a formação de cidadãos atuantes, que possam en-
tender as transformações que acontecem no contexto social de forma mais consciente, 
sendo capazes de tomar parte ativamente do processo de construção de uma sociedade 
mais igualitária e humanizada. 

Visto assim, não tem vez, portanto, uma formação em que a prática pedagógica en-
fatiza o treino e a repetição pela repetição dos conteúdos transmitidos pelo professor. 
Mas aquela em que os alunos possam aventurar-se na busca do conhecimento, sem 
medo de errar, arriscando-se nesse processo de confrontar seus conhecimentos com 
os dos outros, encorajando-os a superarem o medo, na aventura da aprendizagem. 
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Freire (1996), em seus estudos sobre os saberes necessários à prática docente, ressalta 
a importância de uma educação integradora, na qual, educadores e educandos se en-
contram em um ambiente problematizador, em que a criação e recriação do conheci-
mento são comumente partilhadas. 

A formação do professor deve estar voltada para o desenvolvimento de competências, 
habilidades e valorização do saber docente adquirido. À medida que  a sociedade se faz 
mais complexa, com intensas alterações no contexto econômico e político, transfor-
mam-se, signifi cativamente, as relações de trabalho e as relações sociais, que refl etem, 
sobretudo, no processo educativo e, consequentemente, no ambiente da sala de aula, 
exigindo do professor, como sujeito responsável pelo processo de ensino e de aprendi-
zagem, mudanças no seu modo de ser, pensar e de agir em sala de aula.

Maldaner (2007, p. 216) enfatiza que o paradigma das competências “poderia ser uma 
alternativa, porém, pelas críticas necessárias que vem sofrendo e pela cultura escolar brasi-
leira, pode-se afi rmar que isso não vai acontecer, mesmo tendo alargado o signifi cado ori-
ginal pelas demandas contemporâneas”. Com isso, surgem outros modelos alternativos no 
discurso sobre a formação de professores, que giram em torno da ideia de formação “como 
um movimento constante e contínuo de construção e reconstrução da aprendizagem pes-
soal e profi ssional, envolvendo saberes, experiências e práticas” (SOUZA, 2004, p.55). 

O modelo denominado paradigma do professor prático-refl exivo adota a prática docente 
como objeto de estudo e refl exão, na busca coletiva de soluções possíveis para os pro-
blemas e desafi os do trabalho docente. Neste, a investigação da prática toma lugar de 
destaque como atividade permanente de construção e reconstrução do saber, do saber 
fazer e de refazer conhecimentos, o que conduzirá o educador à aquisição de compe-
tências essenciais para o seu desenvolvimento pessoal, pensar com criatividade, saber 
tomar decisões e aprender a aprender. O processo formativo pautado na perspectiva 
prático-refl exiva é defendido por Nóvoa (1995), Schön (2000), Zeichner (1993), Per-
renoud (2002) e outros autores. 

Sobre a prática refl exiva, Perrenoud (2002, p. 50) esclarece que esta não é somente uma 
competência “a serviço dos interesses do professor, é uma expressão da consciência pro-
fi ssional. Os professores que só refl etem por necessidade e que abandonam o processo 
de questionamento quando se sentem seguros, não são professores refl exivos”. O autor 
reforça que, no desenrolar de uma prática refl exiva, aprendem-se vários benefícios da 
refl exão, destacando entre eles: 

• um ajuste dos esquemas de ação que permita uma intervenção mais rápida, 
mais direcionada ou mais segura; 

• um reforço da imagem de si mesmo como profissional reflexivo em processo de 
evolução; 

• um saber capitalizado, que permite compreender e dominar outros problemas 
profissionais (PERRENOUD, 2002, p. 51).
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Perrenoud (2002, p. 60) complementa sua descrição, enfatizando que quando “refl e-
timos sobre nossa prática também trazemos à refl exão a nossa história, nosso habitus, 
nossa família, nossa cultura, nossos gostos e nossas aversões, nossa relação com os 
outros, nossas angústias e nossas obsessões”. Se todos esses elementos estão imbricados 
na prática pedagógica, então, não podemos deixar de compreender que a prática é um 
processo complexo, que exige, do professor, um constante redirecionamento do seu 
fazer para dar signifi cado e sentido aos saberes e conhecimentos construídos. 

Outra ideia sobre a refl exão da prática docente é posta por Schön (2000, p. 32), quan-
do esclarece que o professor pode “[...] refl etir no meio da ação, sem interrompê-la”. 
Acrescenta que em um “presente-da-ação, um período de tempo variável com o con-
texto, durante o qual ainda se pode interferir na situação em desenvolvimento, nosso 
pensar serve para dar nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos”. 
Sobre a prática refl exiva, o autor esclarece que

[...] sermos capazes de refl etir-na-ação é diferente de sermos capazes de refl etir so-
bre nossa refl exão-na-ação, de modo a produzir uma boa descrição verbal dela. E é 
ainda diferente de sermos capazes de refl etir sobre a descrição resultante. Contudo 
nossa refl exão sobre nossa refl exão-na-ação passada pode conformar indiretamente 
nossa ação futura (SCHÖN, 2000, p. 35-36).

Perez (2004), no seu artigo sobre Prática refl exiva do professor de matemática, lança 
informação sobre o desenvolvimento de professores refl exivos, explicando que: 

a refl exão é vista como um processo em que o professor analisa sua prática, compi-
la dados, descreve situações, elabora teorias, implementa e avalia projetos e parti-
lha suas ideias com colegas e alunos, estimulando discussões em grupos. Para isso, 
o professor precisa ter ausência de preconceito e disposição para aceitar e imple-
mentar novas ideias, ter atitudes de responsabilidade baseada em princípios éticos 
e ter entusiasmo e coragem para adotar atitudes novas (PEREZ, 2004, p. 252).

Quando o professor refl ete na ação, torna-se um pesquisador no ambiente de sua sala 
de aula. Sendo assim, ser professor refl exivo, investigador, aprendiz, pesquisador e 
tantos outros elementos que defi nem a profi ssionalização docente pressupõe a com-
preensão dos saberes profi ssionais que embasam a sua prática pedagógica. 

Sobre o signifi cado de saberes, Tardif (2002, p.255) explica que “engloba os conheci-
mentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que 
muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser”. Nessa visão de formação, 
não se pode desvincular a formação geral e científi ca da formação prática, pois à me-
dida que se aprende a conhecer e saber como fazer, está entrelaçada a ideia de saber 
ser, que envolve atitudes, normas e valores necessários à docência. Esse mesmo autor 
designa essa visão de formação como “epistemologia da prática”, entendida como o 
estudo do conjunto de saberes empregado pelos professores, no espaço escolar, para 
cumprir todas as suas tarefas. 

Por isso, é necessário que o professor compreenda que o saber docente não engloba 
apenas o saber do conteúdo específi co de sua disciplina, mas existem outros saberes 



21

que infl uenciam a prática docente. O saber docente, segundo Fiorentini, Nacarato e 
Pinto (1999) é um saber refl exivo, plural e complexo porque é histórico, provisório, 
contextual, afetivo, cultural, formando uma teia, mais ou menos coerente e imbricada, 
de saberes científi cos – oriundos das ciências da educação, dos saberes das disciplinas, 
dos currículos – e de saberes da experiência e da tradição pedagógica (FIORENTINI; 
NACARATO; PINTO, 1999, p. 55).

Portanto, o processo de formação depende do tempo, das experiências vividas, das 
oportunidades e do apoio de outros, da forma pessoal de reagir e lidar com obstáculos, 
entre outros fatores. Cada professor cresce, profi ssionalmente, a seu modo: avançando 
e recuando, arriscando-se em novas estratégias ou deixando-se levar pelos modismos 
ou conveniências, refl etindo, conscientemente, sobre sua prática pedagógica ou desen-
volvendo-a mecanicamente.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE 
A FORMAÇÃO DOCENTE
As ideias sobre a formação docente, no contexto atual, busca integrar o desenvolvi-
mento pessoal e profi ssional com vista a preparar melhor esse professor para a natureza 
do seu trabalho, que é ensinar contribuindo para o processo de humanização da ação 
educativa. Nesse processo, os cursos de formação devem proporcionar oportunidades 
para o professor desenvolver sua autonomia, responsabilidade pessoal e coletiva, sua 
capacidade de auto-organização e de atualização contínua dos saberes e competências 
necessários à sua profi ssionalização, corroborando com o que diz Nóvoa (1995, p.25) 
“a formação de professores não deve ser vista como um acúmulo de cursos e técnicas, 
mas sim como um processo refl exivo e crítico sobre a prática educativa”.

Esses pressupostos estão em sintonia com a perspectiva de desenvolvimento profi ssio-
nal compreendido como um processo que começa muito antes da formação inicial e 
que se estende durante toda a trajetória do professor. Desenrola-se por meio de um 
contínuo movimento de dentro para fora, valorizando o professor pelo seu potencial, 
no qual, a prática é a base para um relacionamento dialético entre teoria e prática e, 
muitas vezes, ponto de partida para o seu profi ssionalismo.

Nessa perspectiva de formação de professores, há um deslocamento do olhar da di-
mensão teórica para a discussão dos saberes e da prática educativa, tendo em vista que 
a singularidade do trabalho educativo pode-se transformar em elemento de análise, 
produção de conhecimento que lhe assegure a apropriação de saberes e competências 
específi cos ao ato de ensinar e ao modo de aprender. Nessa visão, o professor intui 
que é no cotidiano da sua ação docente que ele se torna um profi ssional refl exivo, 
capaz de buscar e construir saberes. Sobre esse aspecto, Brito (2006) esclarece que 

é necessário enfatizar a importância da defi nição de uma política de formação do 
professor, que priorize, entre outros aspectos: a unidade teoria/prática, as diferen-
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tes dimensões da competência do professor, a formação do professor refl exivo, a 
necessidade de um enfoque interdisciplinar, o desenvolvimento do interesse do 
professor pela investigação do cotidiano, pela pesquisa, como também os saberes 
específi cos ligados à natureza da profi ssão docente (BRITO, 2006, p. 41).

Essa proposta reforça a ideia de que não se separe o pensar do fazer, que há necessi-
dade de o professor investigar constantemente a prática; questionar sobre o papel da 
escola, das condições de trabalho e da sua responsabilidade em buscar alternativas para 
desenvolver um ensino de qualidade. Agindo assim, o professor tem uma visão crítica 
do seu trabalho e responsabilidade política e social com sua formação, adquirindo 
conhecimentos e saberes necessários ao exercício de suas funções. 

Face ao exposto, concluímos este artigo, ressaltando que as ideias postas nos modelos 
de formação defi nidos pelos paradigmas da racionalidade técnica, das competências e 
do professor prático-refl exivo colaboraram na elaboração do esquema apresentado no 
quadro a seguir (Esquema 1) e nortearam a construção do perfi l do professor que atua 
na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, que foi objeto de estudo 
em outra seção da tese. Consideramos também que o modelo de formação norteador 
deste trabalho será aquele baseado nas ideias do paradigma do professor prático-refl e-
xivo, associado à compreensão do signifi cado de competência como o que compete ao 
professor no desenvolvimento de suas ações profi ssionais.

Entender o processo de formação do professor nessa perspectiva é contribuir com um 
profi ssional que se identifi que como sujeito de conhecimento, que está sempre cons-
truindo, produzindo e ressignifi cando conhecimento a partir de sua própria prática 
compreendida como uma instância rica de formação e produção de conhecimentos, 
sobretudo se mediada pela pesquisa e refl exão sistemática.
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RESUMO: Atualmente ressurge e se amplia o debate em torno da Educação Integral. É im-
portante salientar que a Educação Integral nasce pensada e concretizada de variados modos e 
a partir de diferentes concepções, todas elas, sem dúvida, devedoras do entusiasmo e da ousa-
dia do educador Anísio Teixeira e herdeiras das contradições inerentes aos projetos de mudan-
ça mais arrojados. Neste contexto, este artigo tem por objetivo refl etir sobre uma experiência 
de Educação Integral, o Programa Mais Educação, que está sendo implantada em escolas da 
Rede Municipal de Ensino de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Como a pesquisa está 
em fase inicial, as informações analisadas são parciais, não conclusivas. No cumprimento da 
investigação, esperamos contribuir com dados empíricos e teóricos para uma melhor refl exão 
em torno da implantação da Educação Integral, como uma das metas propostas pelo Plano 
Nacional de Educação, 2011/2020.

Palavras – chave: Educação Integral. Programa Mais Educação. Proteção social.

REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION 
OF THE MAISEDUCAÇÃO PROGRAM IN THE 
MUNICIPAL EDUCATION IN NATAL/ RN

ABSTRACT: Nowadays, the concept of Integral Education has been widely debated. It is 
important to highlight that the Integral Education has been born thought and consolidated 
from many ways and also from many diff erent conceptions. All of them have come from the 
enthusiasm and boldness of the educator Anísio Teixeira and are heirs of the contradictions 
inherent to the boldest changing projects. In this context, this article aims to refl ect an ex-
perience of Integral Education, the program entitled Mais Educação program (More Edu-
cation), which is being implemented in public schools in Natal city, Rio Grande do Norte 
State, Brazil. As the research is in early stage, all the information analyzed are partial, not 
conclusive. At the end of the present investigation, we hope to contribute with empirical and 
theoretical data for a better refl ection on the implementation of the Integral Education as one 
of the goals proposed by the National Education Plan, 2011/2020.

Keywords: Integral Education. Mais-Educação Program. Social protection.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o século XXI, no plano educacional, apresenta um panorama bastante com-
plexo: de um lado, as escolas dispondo de vários modelos de processos de ensino-
-aprendizagem e buscando pelo mais efi ciente; de outro, resultados insatisfatórios nas 
provas internacionais e nacionais de aferição do conhecimento, o que demonstra a 
incontestável difi culdade de aproveitamento das capacidades intelectuais, sociais, psi-
comotoras e culturais dos alunos desde os primeiros anos de escolaridade. 

Os primeiros anos são fundamentais, pois, de acordo com o desenvolvimento psico-
lógico, é nessa fase que surgem potencialidades extraordinárias. Se essas não tiverem 
a atenção educativa requerida, perder-se-ão, trazendo sérios danos ao indivíduo e um 
possível estancamento do seu processo de crescimento intelectual, afetivo e social.

A universalização do ensino é uma realidade: 97% das crianças com idades entre 7 
e 14 anos estão matriculadas no Ensino Fundamental. No sentido inverso, os dados 
sobre evasão e repetência do sistema público de ensino, disponibilizados pelo Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2007), são preo-
cupantes: revelam que a permanência e o sucesso escolar das crianças e jovens ainda 
são metas a serem alcançadas.

É importante salientar que a universalização do ensino possibilitou às camadas popu-
lares, menos favorecidas economicamente e mais distanciadas dos padrões culturais 
valorizados pela escola, chegarem às salas de aula. No entanto, apesar de todos terem 
acesso à escola, os alunos diferem, em vários aspectos, nas suas condições de partida 
e deles se esperam os mesmos resultados na chegada, sem que lhes sejam oferecidas 
estratégias para a superação das diferenças iniciais.

É preocupante também que, após cinco anos de escolaridade, muitos alunos ainda não 
apresentem os conhecimentos necessários à leitura compreensiva e à escrita autônoma, 
de acordo com as regras do sistema alfabético ortográfi co, e ainda tenham difi culdades 
para realizar operações matemáticas básicas, conforme atestam os resultados da Prova 
Brasil, SAEB e IDEB.

A escola é a instituição explicitamente destinada a transmitir, sistematicamente, os 
conhecimentos. Qualquer que seja ela – pública ou privada, tradicional ou moder-
na, de melhor ou pior qualidade – possui uma característica inerente a esse tipo de 
instituição: o conhecimento é o objeto privilegiado de sua ação. Assim sendo, cabe às 
escolas promoverem um ensino capaz de desenvolver nos alunos uma aprendizagem, 
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que contribua para o desenvolvimento integral de sua personalidade, construída sob a 
base dos contextos socioculturais, nos quais, esses alunos se desenvolvem. 

Por outro lado, a escola, apesar de ser um lugar central, não é sufi ciente para ensinar 
tudo o que uma pessoa precisa aprender. Não há, nessa afi rmação, uma crítica à escola, 
tampouco a desvalorização do que ela faz. Ao contrário, a partir dessa ideia, pode-se 
pensar a escola em relação estreita com o mundo da cultura e com a sociedade vista 
de modo abrangente. São essas relações que podem estabelecer, de modo frutífero, os 
diálogos e as parcerias que a escola pode realizar com outras instâncias que ensinam, 
apontando para a Educação Integral das pessoas.

Em se tratando da Rede Municipal de Ensino de Natal, RN, mesmo com todos os 
esforços empreendidos, visando à melhoria da educação (eleição direta para diretor, 
incentivo à formação continuada de professores; investimento na estrutura física dos 
prédios e nos equipamentos escolares, incluindo biblioteca, laboratório de informática 
e quadra poliesportiva; participação no Programa Dinheiro Direto na Escola – PPDE 
e no Bolsa Escola, entre outros), ainda não se alcançaram índices satisfatórios de su-
cesso escolar, especialmente no que se refere aos dados de aprovação/reprovação e de 
resultados de aprendizagem (SME, 2008).

Nesse contexto, em 2008, a Secretaria Municipal de Educação recebeu o Progra-
ma Mais Educação, projeto instituído pela Portaria Interministerial n. 17/2007, de 
24/04/2007, o qual envolve o Ministério da Educação, o Ministério do Esporte, o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Cultura, o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Meio Ambiente, a Presidência da 
República e a PR/Secretaria Nacional da Juventude.

O Programa Mais Educação tem por base legal a Constituição Federal de 1988; a LDB n. 
9.394/96; o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 
e o Plano Nacional de Educação, Lei n. 10.172 (Diretrizes do Ensino Fundamental). 

A área de atuação do Programa abrange as capitais, as regiões metropolitanas, os 
territórios de vulnerabilidade social/zonas prioritárias de ação socioeducativa e as 
escolas de baixo IDEB.

Para conseguirem sua adesão ao Programa, as escolas pré-selecionadas pela Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD/MEC e validadas 
pela Secretaria Municipal de Educação (17, em 2008, 26, em 2009, 8 em 2010 e 5 em 
2011) preencheram o Plano de Atendimento da Escola, informando as atividades de 
interesse e o número de alunos que participariam de cada atividade, via PDDE-Web.  
Após cadastrar o Plano de Atendimento da Escola, a Secretaria Municipal de Educa-
ção fez a análise e, aprovado, foi liberado para exame e aprovação pela SECAD. Após 
esse processo, as escolas foram habilitadas ao recebimento do repasse dos recursos.

Os recursos disponibilizados atendem ao ressarcimento de despesas com transporte e ali-
mentação dos monitores/professores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades, 
com lanche e almoço das crianças inscritas, com aquisição de materiais de consumo e 
com investimento em pequenos reparos e em kits de materiais para ofi cinas pedagógicas.
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O Programa recomenda que todas as Secretarias de Educação estabeleçam critérios claros 
e transparentes para a implantação da Educação Integral, na seleção das turmas, tais como: 

• alunos que apresentam defasagem série/idade, em virtude de dificuldades de 
ensino e de aprendizagem; 

• alunos das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental, quando existe maior 
evasão de alunos na transição para a 2ª fase; 

• alunos das séries finais da 2ª fase do ensino fundamental, quando existe alto 
índice de abandono após a conclusão; 

• e alunos das séries em que são detectados índices de evasão e/ou repetência, e 
assim sucessivamente.

Conforme critérios registrados no Manual de Educação Integral/SECAD/MEC 
(2008), as turmas foram formadas com um mínimo de 20 alunos e um máximo de 
30 e, quando possível e conveniente, com alunos de diversas séries/anos, mas não se 
prendendo às turmas do horário regular.

As atividades da Educação Integral são coordenadas por um professor comunitário, 
vinculado à escola, e os custos dessa coordenação, com carga horária de 20 horas se-
manais, são a contrapartida da Secretaria de Municipal de Educação.

As atividades de monitoria são desempenhadas, preferencialmente, por estudantes 
universitários de formação específi ca nas áreas de desenvolvimento das atividades ou 
com habilidades específi cas, como por exemplo, instrutor de judô, mestre de capoeira, 
contador de histórias comunitário etc. 

Até 2009, cada escola desenvolveu um mínimo de cinco e um máximo de dez atividades 
constantes em, pelo menos, três macrocampos, áreas do conhecimento contempladas 
pelo Programa. Em 2010 e 2011, o máximo de atividades por escola é de cinco ofi cinas. 

1.1. BASES CONCEITUAIS
Atualmente, ressurge e se amplia o debate em torno da Educação Integral. É im-
portante salientar que a Educação Integral nasce pensada e concretizada de variados 
modos e a partir de diferentes concepções, todas elas, sem dúvida, devedoras do entu-
siasmo e da ousadia do educador Anísio Teixeira e herdeiras das contradições inerentes 
aos projetos de mudança mais arrojados.

Anísio Teixeira, Paulo Freire e Fernando de Azevedo formaram o trio de pensadores 
brasileiros que, nos anos de 1930, voltou dos Estados Unidos imbuído das ideias de 
John Dewey. Entre outras inovações, Dewey defendia que as pessoas aprendiam me-
lhor praticando, e que a escola deveria suprir as necessidades dos alunos sem discipli-
nas fi xas, pois a vida não é compartimentada, mas formada por um todo indivisível. 
Essas ideias, posteriormente, contribuíram para o surgimento do que hoje chamamos 
construtivismo e para a pedagogia de projetos como um meio de quebrar as rígidas 
barreiras entre as disciplinas, oportunizando ao aluno procurar soluções para os pro-
blemas do seu dia a dia. 
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Em 1950, Anísio Teixeira pôs suas ideias em prática fundando, em Salvador, BA, o 
Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque, que se tornou um marco na 
história educacional do Brasil. O projeto tinha por objetivo complementar o currículo 
formal do ensino fundamental com atividades diversifi cadas, permitindo ao aluno a 
oportunidade de participar de um conjunto de experiências esportivas, artísticas e 
recreativas, além de incluir atividades relacionadas com a saúde e de garantir atendi-
mento médico-odontológico.

Fortemente infl uenciado pelas ideias sobre educação de Anísio Teixeira, com quem 
trabalhou em diferentes projetos, como a criação da Universidade de Brasília, Darcy 
Ribeiro implementou os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPS, nos anos 
de 1980, no Rio de Janeiro. Os CIEPS foram concebidos para atender os alunos em 
tempo integral, sendo que, em um dos turnos, os alunos teriam atividades diversas, 
como esporte e recreação, leitura de livros e revistas, entre outras atividades culturais. 
Eles também ofereciam serviços médico-odontológicos e quatro refeições diárias. 

Para Darcy Ribeiro, uma escola popular deveria atender a três requisitos: “espaço”, 
para a convivência e as múltiplas atividades sociais durante todo o período da esco-
laridade; “tempo”, indispensável à realização de múltiplas atividades educativas – de 
outro modo, inalcançáveis –, tais como as horas de estudo dirigido, a frequência à 
biblioteca e à videoteca, o trabalho nos laboratórios, a educação física e a recreação; 
e a “capacitação de professores” (RIBEIRO, 1995). Capacitar os professores é o ele-
mento central em qualquer política que vise melhorar a qualidade da educação. Não é 
possível desenvolver um trabalho de qualifi cação na educação, sem capacitar de forma 
intensa os professores. Não que os educadores não sejam qualifi cados, mas faz parte 
do processo educacional que os professores aprendam sempre, da mesma forma como 
é exigido dos alunos. 

O Programa Mais Educação, por ser realizado com monitores/professores ainda em 
formação, por conseguinte, ainda sem o domínio dos saberes necessários ao exercício 
da profi ssão, demanda uma capacitação que os oriente no planejamento das atividades 
de ensino-aprendizagem, desenvolvido a partir dos objetivos presentes nas ementas 
das áreas do conhecimento contempladas pelo Programa.

É importante salientar que, não raro, iniciativas reformadoras das práticas educacio-
nais caiam sobre os professores em cascatas de novas prescrições, sem considerar que as 
instituições educacionais têm uma história própria e que, nessa história, os professores 
acabam por achar modos de agir que lhes permitem dar conta de realizar seu trabalho. 
Essas propostas, por vezes, desorganizam as práticas dos professores e os culpabilizam 
por não fazerem o que deveria ser feito. Assim, mudanças qualitativas nas propostas 
educacionais não serão efetivas se não derem conta de acolher o saber-fazer dos pro-
fessores, incluindo a dimensão daquilo que é possível e necessário fazer, e não contri-
buam, por meio das capacitações e/ou formações, para a construção de novos saberes.

A implantação e a continuidade dos projetos de Educação Integral não foram fáceis e, 
com o passar dos anos, eles foram se descaracterizando.
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Apesar de o conceito de Educação Integral ser fl utuante e não consensual, podemos 
afi rmar que, atualmente, ela é considerada uma ação estratégica para garantir atenção 
e desenvolvimento integral a crianças e jovens, sujeitos de direito que vivem uma con-
temporaneidade marcada por intensas transformações e exigência crescente de acesso 
ao conhecimento, nas relações sociais entre diferentes gerações e culturas, nas formas 
de comunicação, na maior exposição aos efeitos das mudanças em nível local, regional 
e internacional. Ela se dá, dentre outras formas, por meio da ampliação de tempos, 
espaços e oportunidades educativas que qualifi quem o processo educacional e melho-
rem o aprendizado dos alunos. Não se trata, portanto, da criação ou recriação da escola 
como instituição total, mas da implicação e da articulação dos diversos atores sociais 
que já atuam na garantia de direitos de crianças e jovens na corresponsabilidade por 
sua formação integral (SECAD/MEC, 2008, p. 1). 

Para Rios (2006, p. 52), 

o termo “Educação Integral” é um pleonasmo. A educação ou é integral ou ela não 
pode ser chamada de educação de verdade. A educação terá de levar em conside-
ração todos esses elementos: tornar a pessoa inteira; sempre tendo a possibilidade 
de se completar, de se transformar. Penso que o que nos faz humanos é essa capa-
cidade de projetar, de sonhar, de olhar para frente etc. Projeto é isso mesmo: “pro-
-jeto”, lançado à frente. E é isso que temos como seres humanos. Conseguimos 
nos transformar exatamente a partir desses projetos que fazemos.

A característica principal para a realização de um projeto é que ela seja possível. Daí a 
necessidade de um arranjo possível para a construção da educação que se deseja e da 
qual o Brasil tem necessidade.

Já o conceito mais tradicional de Educação Integral é aquele que considera o indivíduo 
em sua condição multidimensional, não apenas na dimensão cognitiva como também 
na compreensão de um indivíduo que é corpóreo, tem afetos e está inserido num 
contexto de relações. Assim sendo, destaca-se o papel central que a educação exerce 
no desenvolvimento do ser humano. Conforme Gatti (apud GUARÁ, 2006, p. 16),

O que se observa nas discussões de vários autores, especialmente os clássicos da 
Pedagogia, é que, quando se fala em educação integral, fala-se de uma concepção 
de ser humano que transcende as concepções redutoras que hoje predominam na 
educação, por exemplo, as que enfatizam apenas o homem cognitivo ou o homem 
afetivo. A integralidade da pessoa humana abarca a intersecção dos aspectos bio-
lógico-corporais, do movimento humano, da sociabilidade, da cognição, do afeto, 
da moralidade, em um contexto tempo-espacial. Um processo educativo que se 
pretenda “integral” trabalharia com todos esses aspectos de modo integrado – ou 
seja – a educação visaria à formação e ao desenvolvimento humano global e não 
apenas ao acúmulo informacional.

Desse modo, a concepção de Educação Integral agrega-se à ideia fi losófi ca de homem 
integral, realçando a necessidade de desenvolvimento integrado de suas faculdades 
cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, além de resgatar, como tarefa prioritária da 
educação, a formação do homem compreendido em sua totalidade, tendo em vista a 
sua participação na sociedade. 
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Numa defi nição mais prática, a Educação Integral é a que oportuniza a crianças e jovens 
aprenderem com mais autonomia, saberem tomar decisões, buscarem melhor quali-
dade de vida, construírem relações afetivas saudáveis e se reconhecerem como sujeitos 
ativos e participantes. Enfi m, a Educação Integral é uma educação transformadora.

Os modos de organizar e de proporcionar a Educação Integral a crianças e jovens 
podem ser variados, entretanto não se pode perder de vista a concepção de Educação 
Integral. Essa concepção será o pano de fundo que fundamentará a execução desse 
tipo de educação, seja na concepção de desenvolvimento integral da personalidade do 
educando, seja na ampliação de tempo e espaço, seja, ainda, na articulação da escola 
com outros espaços de aprendizagens, governamentais ou não governamentais.

A circulação em diversos espaços de aprendizagens traz possibilidades de ampliação 
de repertórios relacionais, culturais, científi cos, artísticos, todos importantes para 
a criação de signifi cados, compreensão da realidade e aumento da capacidade de 
intervenção positiva.

Por outro lado, muito se tem discutido sobre a proteção social como um dos pilares da 
Educação Integral, proteção essa cada vez mais exigida pela sociedade do século XXI. 
Nesse sentido, é válido refl etir sobre os diversos signifi cados de “proteção social”. 

Di Giovanni (1998, p. 10) entende proteção social como

[...] as formas às vezes mais, às vezes menos institucionalizadas que as sociedades 
constituem para proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas de-
correm de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, 
o infortúnio, as privações. Incluo nesse conceito, também, tanto as formas seletivas 
de distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida e o dinheiro), 
quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão a sobrevivência e a in-
tegração, sob várias formas, na vida social. Incluo ainda os princípios reguladores 
e as normas que, com intuito de proteção, fazem parte da vida das coletividades.

Na Constituição Federal de 1988, a proteção social é compreendida como o alcance 
de direitos sociais mínimos que assegurem o sentido de pertencimento e inclusão so-
cial. Assim sendo, para Sposati (1997, p. 10), “propor mínimos sociais é estabelecer o 
patamar de cobertura, de riscos, garantias, que uma sociedade quer garantir para todos 
os seus cidadãos. Trata-se de defi nir o patamar de dignidade abaixo do qual nenhum 
cidadão deveria estar”.

Desse modo, a proteção social, compreendida como política de seguridade social, é 
responsável por agir em função da parcela da população atingida por conjunturas, 
contextos ou processos produtores de vulnerabilidade e risco social.

Vale salientar que as desigualdades socioeconômicas que geram pobreza e exclusão, 
próprias da sociedade capitalista, engendram a falta de proteção social. Dessa forma, a 
proteção social deve ser parte fundamental da implantação da Educação Integral para 
que haja garantia de vida digna e inclusão social sem as quais não haverá condições 
para o exercício da cidadania.
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Nesse momento, indaga-se: o que muda com a implantação do Programa Mais Edu-
cação no município de Natal?

Em primeiro lugar, muda o Projeto Político Pedagógico das escolas, em que se passam 
a considerar as ações do contraturno na promoção da cidadania participativa. Isso 
implica o acesso a diferentes fontes de informação, o uso de diferentes linguagens de 
expressão e a participação crítica no mundo.

Em segundo lugar, amplia-se a jornada escolar, complementando-se o turno regular 
com ofi cinas de aprendizagens e atividades culturais e esportivas.

Por último, cresce a categoria dos educadores: são os animadores culturais, artistas, 
músicos e contadores de história, entre outros, ensinando a ler o mundo a partir de 
diferentes linguagens.

Considerando-se que a concepção de Educação Integral, aqui proposta, consiste não 
só na ampliação de tempos e espaços escolares, mas, sobretudo, no desenvolvimento 
integral da personalidade do educando – em seus aspectos cognitivo, afetivo, psico-
motor e social –, a perspectiva pedagógica que norteia as atividades em contraturno 
constitui um trabalho articulado com o Projeto Político Pedagógico das escolas, con-
tribuindo, assim, para a melhoria da aprendizagem a partir da expansão do desenvol-
vimento das potencialidades dos alunos. Desse modo, Acompanhamento Pedagógico 
(Letramento, Matemática, Ciências, História e Geografi a), Meio Ambiente, Esporte e 
Lazer, Direitos Humanos em Educação, Cultura e Artes, Inclusão Digital, Prevenção 
e Promoção da Saúde, Educomunicação, Educação Científi ca e Educação Econômica 
e Cidadania (macrocampos) compõem um currículo que visa atender à necessidade 
escolar no sentido de oferecer, às crianças e aos adolescentes do Ensino Fundamental, 
outras oportunidades de aprendizagem. 

Pensar sobre educar integralmente pressupõe, primordialmente, a construção de uma 
nova identidade nos espaços educacionais, um novo olhar dos educadores sobre a ação 
de educar; requer um fazer pedagógico que extrapole o âmbito escolar, pois falar de 
“outras aprendizagens” é considerar a ampliação não só do tempo, que, até então, vem 
atendendo à necessidade do currículo básico, mas, sobretudo, dos espaços onde essas 
aprendizagens serão desenvolvidas.

Não dá mais para dizer que a escola é o único espaço de aprendizagem. É um es-
paço privilegiado, importantíssimo, inclusive para nossa realidade, mas ele tem de 
ser compartilhado com outros espaços de aprendizagem. E mais: entender que o 
cidadão de hoje busca mais aprendizagens do que ensino. Isso parece um jogo de 
palavras, mas tem uma diferença aí que é preciso levar em conta (CARVALHO, 
2006, p. 39).

Para tanto, é fundamental que a integração dos conhecimentos adquiridos na escola e 
nas atividades em contraturno aconteça de forma articulada, permitindo que todo o 
corpo docente envolvido atue em parceria intra e extramuros escolares, monitorando o 
trabalho realizado e trocando ideias para que melhores resultados possam ser alcançados.
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Parceria é uma palavra que tem sido muito mencionada ultimamente, tendo sua im-
portância reconhecida como forma de unir esforços em prol de um objetivo (MIN-
DLIN, 2006). Nesse sentido, as diferentes estratégias de aproximação entre monitores/
professores e entre escola e instituições não governamentais devem ter três motivações 
fundamentais: o enfrentamento de um problema local; o reconhecimento de que a 
participação do outro é imprescindível para completar a ação; e o objetivo de poten-
cializar os resultados em relação ao atendimento de crianças e adolescentes.

Para Gomes e Bauer (2006, p. 33), parceria signifi ca 

[...] uma troca centrada no diálogo, de forma que a aprendizagem seja mútua. 
Como resultado, em vez de uma somatória de saberes, destacam-se a construção 
de um novo saber e, conseqüentemente, a realização de ações inovadoras. Os faze-
res são partilhados e o foco é comum; a defesa dos direitos da criança e do adoles-
cente, a partir da crença na capacidade deles de transformar suas histórias de vida.

Sabendo-se que os espaços das escolas foram organizados para atender à demanda da 
comunidade em três turnos, observa-se que realizar atividades em contraturno implica 
utilização de espaços alternativos, tais como igrejas, clubes, centros comunitários, qua-
dras, o que, dependendo da realidade de cada comunidade, pode levar à necessidade 
de construção de equipamentos adequados para promoção das aprendizagens reque-
ridas.  Tendo em vista a existência de ongs e projetos sociais realizados por diferentes 
instituições públicas e privadas, é possível pensar em parcerias que possam contribuir 
e enriquecer a proposta de Educação Integral.

1.2. NÚMEROS DO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO EM NATAL, RN
O número de escolas e alunos atendidos pelo Programa Mais Educação está no quadro a se-
guir. Em se tratando do ano de 2011, como no momento de elaboração do artigo as escolas 
encontravam-se em greve, não foi possível informar a quantidade de alunos matriculados.

Ano Escolas Alunos atendidos

2008 17 3727

2009 26 3210

2010  8 1278

2011  5 ?

Total 56 8215

Quadro 1: Programa Mais Educação
Fonte: SME (2011).

É sabido que a mudança em educação demanda tempo, mas, passados dois anos da 
implantação do Programa Mais Educação nas escolas da Rede Municipal de Ensino de 
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Natal, RN, já se pode fazer uma análise preliminar dos resultados apresentados. Serão 
analisadas as 17 primeiras escolas a aderirem ao Programa, portanto, com dois anos 
da oferta de atividades no contraturno, a partir dos números do IDEB (2009), ferra-
menta útil para a sociedade e, em particular, para os pais de crianças que frequentam 
a escola pública. 

Vale esclarecer que a nota de 0 a 10, atribuída a cada escola, é o resultado da multipli-
cação dos pontos obtidos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, Saeb 
e/ou Prova Brasil, vezes a taxa de aprovação de alunos da escola. Assim sendo, para 
obter uma boa nota no IDEB, é preciso que os alunos estejam aprendendo o conteúdo 
escolar e, desse modo, a escola apresente um baixo número de reprovação. Uma nota 
é considerada boa, quando ela está próxima ou acima de 6, nota que o Brasil pretende 
alcançar, como média nacional, no ano de 2022, ano simbólico por ser o bicentenário 
da independência do Brasil.

As primeiras escolas que receberam o Programa foram, justamente, aquelas cujo IDEB 
tinha fi cado abaixo da média nacional, 3,8 em 2005, e/ou que se encontravam em 
lugar de elevado risco social. Ver o quadro a seguir.

Escola Municipal 2005 2007 2009

Emmanuel Bezerra 2,6 3,9 3,8

Irmã Arcângela 3,0 3,5 3,8

Malvina Cosme 2,6 3,4 3,7

Josefa Botelho 2,6 2,8 3,5

Chico Santeiro 2,8 3,4 3,4

José Andrade Frazão 2,8 3,3 3,4

Juvenal Lamartine 2,5 2,8 3,4

João Paulo II 2,6 3,9 3,3

Amadeu Araújo 3,5 3,6 3,1

Celestino Pimentel 3,1 3,6 3,1

Francisca Ferreira 2,4 3,3 3,1

Nossa Senhora das Dores 2,5 3,0 3,0

José do Patrocínio 2,8 3,9 3,0

Almerinda Furtado 2,3 3,0 2,9

Francisco de Assis Varela 1,3 1,7 0,5

Oto de Brito Guerra 0,8 ------ ------

São Francisco de Assis 3,9 3,9 -----

Quadro 2: Ensino Fundamental I
IDEB Natal – Rede Municipal de Ensino
2005 (2,3) – 2007 (3,7) – 2009 (3,7)

Fonte: SME (2011)
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A análise dos números aponta que, das 17 escolas iniciais, passados 2 anos letivos, 
apenas 5 atingiram um IDEB maior no ano de 2009;  9 permaneceram no mesmo 
patamar ou diminuíram e 2 não participaram das avaliações posteriores, porque dei-
xaram de ofertar o 5º ano, porém, as que avançaram ainda fi caram abaixo da média 
nacional, ou seja, 3,8.

É importante lembrar que o tempo das crianças na escola aumentou 3 horas por dia, 
ou seja, ampliou-se a jornada escolar, complementando-se o turno regular com ofi ci-
nas de aprendizagens e atividades culturais e esportivas. 

Os professores comunitários foram alvo de reuniões refl exivas, a cada quinze dias, com 
os técnicos da Secretaria Municipal de Educação, da mesma forma que os professores/
monitores foram capacitados em suas respectivas áreas de atuação, pois os professores 
são o elemento central em qualquer política que vise melhorar a qualidade da educação. 
Não é possível desenvolver um trabalho de qualifi cação na educação sem capacitar os 
professores. Não que os educadores não sejam qualifi cados, mas faz parte do processo 
educacional que os professores aprendam sempre, da mesma forma como é exigido dos 
alunos. Freire (1996) afi rmava “professor é aquele que de repente também aprende”. 

Escolas fi rmaram parcerias com outros espaços educativos para as atividades culturais 
e recreativas, pois não dá mais para dizer que a escola é o único espaço de aprendiza-
gem. É um espaço privilegiado, importantíssimo, mas ele deve ser compartilhado com 
outros espaços de aprendizagem.

Entretanto, de acordo com a medição do IDEB (2009), pode-se dizer que a qualida-
de da educação na Rede Municipal de Ensino de Natal ainda vai mal. E aí se pode 
indagar: o que houve com o Programa Mais Educação? Problemas na implantação do 
Programa? Ainda é cedo para se realizar uma avaliação?  O parâmetro avaliativo não 
foi sufi ciente para dar conta das mudanças? Essas e outras indagações precisam de res-
postas urgentes sob pena do Brasil, e Natal/RN em particular, não conseguir formar o 
cidadão que a sociedade do século XXI requer. 

Acredito que já é chegado o momento de se investir em Educação Integral no Brasil, 
em educação de qualidade, da mesma forma que em pesquisas para investigar o que 
tem dado certo e/ou errado em programas dessa natureza, pois, entre outros fatores, o 
novo Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2011/2020, a ser aprovado 
pelo Congresso Nacional, tem como uma de suas metas “oferecer educação em tempo 
integral em 50% das escolas públicas de educação básica” por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de forma que o tempo de perma-
nência das crianças, adolescentes e jovens na escola ou sob sua responsabilidade passe 
a ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo. 

Portanto, pesquisas de abordagem multidisciplinar e multimetodológica para inves-
tigar sucessos e problemas na implantação de programas de Educação Integral são 
essenciais, porque o conjunto de questões que são importantes do ponto de vista prá-
tico e teórico pode ser melhor respondido, utilizando-se um conjunto equivalente de 
referências conceituais e de modelos de pesquisa. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo tratar do desenvolvimento das políticas públicas 
no Brasil para implementação da educação a distância e teleducação através da TV Escola. 
Inicialmente, faremos uma breve contextualização histórica sobre o surgimento dos estudos 
acerca das políticas públicas nos Estados Unidos (RODRIGUES) e, em seguida, procurare-
mos trazer algumas defi nições clássicas e conceitos mais utilizados sobre esta área de estudo 
das ciências políticas (RODRIGUES; SOUZA). Ao longo do trabalho, apresentaremos um 
quadro de análise sobre as políticas públicas (FIGUEIREDO & FIGUEIREDO; FARIA e 
DRAIBE) e, por último, defi niremos quais são os principais programas das políticas públicas 
em educação a distância (MAGALHÃES; SEABRA; LOBO NETO), tentando estabelecer 
uma relação com o trabalho dos estudiosos e analistas de políticas públicas.

Palavras-chave: Políticas públicas. Educação a distância. TV Escola.

PUBLIC POLICY IN TELE-EDUCATION: CONTRIBUTIONS 
TO A REFLECTION ON THE DISTANCE EDUCATION.

ABSTRACT: Th is article intended to treat the development of public policies in Brazil for 
the implementation of distance education and tele-education through TV Escola. Initially we 
will make a brief historical background on the emergence of studies on public policies in the 
United States (RODRIGUES) and then try to bring some classic defi nitions and concepts 
used more on this area of   study of political science (RODRIGUES; SOUZA). During the 
work, we present an analytical framework based on public policy (FIGUEIREDO & FI-
GUEIREDO), (FARIA), (DRAIBE) and fi nally defi ne what are the main programs of public 
policy in distance education (BARRETO; LOBO NETO) trying to establish a relationship 
with the work of scholars and public policy.

Keywords: Public policy. Tele- Education. TV Escola.
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1. INTRODUÇÃO 
Para caracterizar o contexto histórico de surgimento das políticas públicas, é impor-
tante acompanhar a refl exão no livro Políticas públicas, de Marta M. Assumpção Ro-
drigues, no qual, ela defi ne política pública como “um processo pelo qual os diversos 
grupos que compõem a sociedade – cujos interesses, valores e objetivos são divergentes 
– toma decisões coletivas que condicionam o conjunto dessa sociedade” (2010, p.13). 
Ou seja, diversos atores sociais reúnem-se para efetivarem uma determinada política 
que atenda a um setor específi co da sociedade, como educação, habitação, economia, 
saúde, segurança, etc. Entretanto, é importante destacar que o confl ito de interesses e 
divergências de posições são partes integrantes desse processo.

Dito isso, o ponto de partida para uma ação refl exiva em torno do que são as políticas 
públicas e quais os atores envolvidos ocorreu no ano de 1936, nos Estados Unidos, 
com o lançamento do livro de Harold Lasswell, Politics: Who gets what, how (RO-
DRIGUES, 2010; SOUZA, 2009). A década de lançamento desta obra foi marcada 
por um esforço do então presidente norte americano, Franklin Delano Roosevelt, de 
recuperação da economia em função dos abalos sofridos com a crise de 1929. Sobre as 
políticas sociais implementadas por Franklin Roosevelt durante este período, fala-nos 
Karnal et al (2007, p. 210):

Como resposta política, Roosevelt também radicalizou, lançando o segundo New 
Deal, em 1935, com programas ampliados de assistência social emergencial, im-
postos sobre fortunas privadas, um sistema de relações industriais que incentivou a 
sindicalização e a previdência social para os desempregados, crianças, defi cientes e 
aposentados. Três anos depois, legislação foi estabelecida para construir habitação 
pública, garantir um salário mínimo e limitar a jornada de trabalho. Inteligen-
temente usando os meios da propaganda política, apelando aos sentimentos de 
justiça social e fazendo alianças com políticos regionais, sindicatos, intelectuais e 
imigrantes. Roosevelt e o Partido Democrata construíram um programa político 
que duraria duas gerações.

É importante ressaltar que o trabalho pioneiro de Lasswell foi desenvolvido num 
contexto, no qual, as políticas sociais foram elementos centrais para a recuperação 
do país e mostraram os seus impactos no fortalecimento político, econômico e so-
cial dos Estados Unidos.

Neste momento, é interessante destacar a distinção que o professor Dr. Lincoln Mo-
raes de Souza fez em sua obra sobre política pública e política social. Souza afi rma que 
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o objetivo de uma política social é reduzir as desigualdades provocadas pelo mercado 
e que a mesma volta-se para a mercadoria força de trabalho. A partir dessas categorias 
marxistas, podemos entender que uma política social não trabalha com o positivo e o 
negativo, prefere a concepção de prioritário (como principal) e secundário.

Em outras palavras, uma política social volta-se para amenizar os problemas provoca-
dos pelas desigualdades ocasionadas pelas diferenças inerentes ao sistema capitalista.

Ora, a história de nosso país, apresenta um processo dialético composto por diversos 
grupos que auxiliaram na elaboração de nossa construção social. Entretanto, essa cons-
trução foi marcada por profundas desigualdades não apenas entre estes grupos étnicos, 
mas, também, entre os diferentes substratos da sociedade brasileira. 

O passado colonialista e escravagista deixou profundas marcas na sociedade brasileira, ali-
jando uma grande parcela da população tanto dos seus direitos naturais quanto da conso-
lidação de sua cidadania. Entre os direitos, destacaremos, neste artigo, o acesso à educação. 

Figueiredo e Figueiredo (1986, p.109) afi rmam que, para realizar a avaliação de polí-
ticas públicas, é importante a defi nição de objetivos, critérios avaliativos e de modelos 
para análise. Eles destacam que “a noção de sucesso ou fracasso de uma política de-
pende obviamente dos propósitos dessa política e das razões que levaram o analista a 
avaliar tal política”.

Para tratar da aplicação de políticas públicas para o setor educacional, primeiro fare-
mos um breve passeio pela história da educação no Brasil para entender como foram 
organizadas as ações do governo em torno das demandas dessa área.

2. EDUCAÇÃO NACIONAL: 
A CRIAÇÃO DA NOVA LDB
Bello (2001) afi rma que a educação no Brasil conheceu dez períodos distintos, que 
correspondem da chegada dos jesuítas ao Brasil, passando pelo processo de redemo-
cratização política, e fi nalizando nos primeiros anos do século XXI. É deste último 
período, de 1986 até a atualidade, que trataremos especifi camente. 

Com o retorno da democracia, os parlamentares brasileiros organizaram uma nova 
Constituição e, durante sua elaboração, o deputado federal de Minas Gerais, Octávio 
Elísio, propôs, em 1988, um projeto de lei para reformulação da LDB. Este projeto co-
nheceu vários substitutivos, entretanto, apenas no ano de 1992, o senador Darcy Ribei-
ro apresentou um novo projeto de sua autoria, que foi aprovado em dezembro de 1996.

Em seu artigo intitulado A Nova LDB da Educação Nacional: seu trâmite no Congresso 
e as principais propostas de mudança, publicado em 1996, Célia Regina Otranto (1996, 
p.11-12) afi rma que: 
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Em 1992, começou a ser comandado, por parlamentares ligados ao governo do 
então presidente, Fernando Collor, um processo de obstrução ao Projeto de LDB 
que tramitava, democraticamente, na Câmara dos Deputados. O Senador Darcy 
Ribeiro, junto com o então Senador Marco Maciel e, com a aprovação do MEC, 
apresentou um novo Projeto de LDB, no Senado Federal, desconsiderando o trâ-
mite do Projeto original, na Câmara dos Deputados.

Ainda segundo Otranto (1996), o projeto original sofreu três substitutivos, o primeiro 
e o segundo de autoria do deputado Jorge Hage e o terceiro de autoria do senador Cid 
Sabóia. Para a autora, “este Substitutivo foi ao Plenário da Câmara em 1991, onde 
recebeu 1263 emendas e retornou às Comissões de Educação, Justiça e Finanças, bus-
cando, em sua forma, refl etir os anseios educacionais da sociedade brasileira”.

Entretanto, o substitutivo Cid Sabóia retornou, em 1995, para as Comissões de Edu-
cação, de Justiça e Cidadania, sendo, posteriormente, considerado inconstitucional, 
segundo parecer do senador Darcy Ribeiro. Para Otranto (1996), isso representou um 
duro golpe no processo de discussão e debate que havia sido estabelecido entre os ato-
res sociais envolvidos e os setores interessados. Segundo a autora, ainda em seu artigo: 

Educadores de todo o Brasil protestaram e começaram a mobilizar-se contra 
aquilo que consideraram uma manobra e um desrespeito a todo o processo de-
mocrático de construção de uma lei que visa traçar as diretrizes educacionais do 
país. Insistiram na importância de se prolongar o tempo de discussão, conside-
rando que se estava pretendendo ignorar todo o esforço de elaboração de muitos 
anos para favorecer o Substitutivo Darcy Ribeiro, recém elaborado (OTRAN-
TO, 1996,p.11-12).

Assim, a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, diferentes políti-
cas públicas foram elaboradas pelo Ministério da Educação e Cultura e seus órgãos com-
plementares. No próximo tópico trataremos da teleducação (educação a distância), apre-
sentaremos seu conceito, seu programa e metas propostas pelo Ministério da Educação.

3. POLÍTICA SOCIAL EM 
TELEDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA PARA QUEM? COMO?
A pergunta sugerida neste tópico tem como fi nalidade provocar uma refl exão sobre 
quem são os atores sociais que hoje fazem parte dos 760.599 alunos2 que estudam 
pela modalidade de educação a distância (EaD) no Brasil.

Para introduzir este tópico, é importante apresentar o conceito de Bernardo Restrepo 
(1996, p. 9-10) sobre teleducação:

2  Ver: http://www.educacaoadistancia.blog.br/numeros-da-educacaoa-distancia-no-brasil/
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Por educação a distância ou teleducação costuma-se considerar o sistema de insu-
mos e processos que visam levar o ensino a uma população geografi camente dis-
persa, portanto, através de uma relação não-presente. É bom notar que se utiliza o 
termo ensino em vez de educação.

Já o pesquisador Miguel Ramon Martinez afi rma que:

A educação a distância é uma estratégia para operacionalizar os princípios e fi ns da 
educação permanente e aberta, de tal modo que qualquer pessoa, independente de 
tempo, espaço, possa converter-se em sujeito protagonista de sua própria aprendi-
zagem. (MARTINEZ, 1985:2, apud ARETIO, 2001, p. 26).

Em ambas as citações, percebemos que a educação a distância relaciona-se com o pro-
cesso ensino-aprendizagem, fazendo uso de todas as condições do sistema de instrução. 
Outro viés desta modalidade é a possibilidade de inclusão social e democratização do 
acesso aos bens culturais partilhados pelo ensino formal. Essa questão poderá ser dis-
c      utida em outra oportunidade, pois não há espaço para aprofundá-la neste trabalho.

Segundo Aretio (2001, p. 30), é ainda importante ressaltar que a educação a distância 
exige uma justifi cativa e que a mesma deve ter objetivos e metas bem estabelecidos, 
de forma que possa atingir, de forma efi ciente, os grupos sociais para os quais está di-
recionada. O autor também destaca a preparação dos conteúdos utilizados e a seleção 
dos métodos e meios, ou seja, que tecnologias podem ser aplicadas nessa modalidade. 
Aretio (2001) fi naliza afi rmando que tanto o feedback dos alunos, quanto a avaliação 
da modalidade e as revisões contínuas são fundamentais para a efi cácia dessa política.

O educador Cipriano Carlos Luckesi (LUCKESI apud LOBO NETO, 2001, p. 42) 
nos indica o seguinte:

O ensino a distância- pelo seu caráter massivo- poderá tanto tornar linear a cultura 
quanto possibilitar a emergência reelaborada e diversifi cada de culturas locais e 
comunitárias. Serão os objetivos políticos, os recursos científi cos e metodológicos 
da ação que confi gurarão uma ou outra dessas dimensões.

Mas quando começou o ensino a distância no Brasil? A modalidade de educação a 
distância começou no início do século XX através de cursos por correspondência. Em 
artigo da Folha Online, Camila Marques afi rma que o Instituto Monitor foi a primei-
ra instituição a ofertar cursos não presenciais, ainda no ano de 1939. Hoje, o instituto 
incorporou as novas tecnologias e oferece também cursos online. Em sua página na 
web3, o instituto Monitor afi rma que mais de 5 milhões de brasileiros já estudaram 
através de seus cursos a distância desde que o húngaro Nicolás Goldberger iniciou o 
negócio com um curso de eletrotécnica.

Outro destaque na EaD surgiu no começo da década de 1940: o Instituto Universal 
Brasileiro. Apesar do uso de novas tecnologias na educação a distância, o Instituto 

3  Ver: www.institutomonitor.com.br
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Universal Brasileiro4 utiliza apenas da educação mediada pela correspondência, en-
viando seu material de estudo ou kit diretamente para casa do aluno. Na sua grade, 
oferta, até hoje, cursos técnicos e profi ssionalizantes, além do supletivo ofi cial e reco-
nhecido pelo MEC. O meio explorado por essa modalidade foi o rádio. O que pode 
ser atestado pelo fato de, no ano de 1947, o Senac (Serviço nacional de aprendizagem 
comercial), juntamente com o Sesc (Serviço social do comércio) e contando com a co-
laboração de emissoras associadas criaram a Universidade do Ar, sediada em São Paulo, 
cuja principal meta era ministrar cursos comerciais totalmente pelo rádio.

No ano de 1976, o Senac5 criou o Sistema Nacional de Teleducação,  O Sistema 
acompanhava a tendência mais geral e mediava o ensino por meio de correspondência, 
entretanto, também utilizou o rádio e a TV para os seus cursos.  Na época, o Senac 
oferecia cursos para o setor do comércio, serviço e turismo, além de ofertar supletivo. 

Em 1988, o Senac criou o Centro Nacional de Educação a Distância (Cead) e conti-
nuou o investimento em teleducação com o surgimento, no ano de 1996, do Espaço 
Senac, um programa radiofônico com transmissão para região nordeste e estado do Es-
pírito Santo. E, por último, o Senac inaugurou sua Rede Nacional de Teleconferência. 
Em parceria com o Sesc, criou a Rede de teleconferência, cobrindo todo o território 
nacional com 400 pontos de recepção do sinal.

Como vimos acima, muitas organizações e instituições privadas estiveram à frente 
da implementação do sistema de educação a distância no Brasil. É importante agora 
ressaltar quais foram as políticas públicas voltadas para o sistema de EaD e quais as 
avaliações que alguns trabalhos receberam.

No ano de 1996, o MEC criou a Secretaria de Educação a Distância (hoje extinta).  
A Seed foi responsável pela criação da TV Escola, que tinha seu sinal transmitido por 
um canal analógico. Segundo programa da Seed, a TV Escola6 tem como objetivos 
a capacitação, o aperfeiçoamento e a atualização dos professores da educação básica. 

É importante ressaltar que, nesse mesmo ano, foi lançado, no Brasil, o trabalho do 
pesquisador Joan Ferrés, intitulado Televisão e educação. Nessa obra, Ferrés procura 
estabelecer alguns elementos para compreensão da televisão como meio e fenômeno 
e, depois, apresenta a televisão como uma importante ferramenta para a educação na 
escola.  Ele fi naliza o seu livro apontando algumas propostas metodológicas para a 
análise de programas de televisão.

Voltando para o programa TV Escola, sua programação atualmente está dividida em 
faixas: ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, Salto para o futuro e Escola 
aberta. Leva ao ar, diariamente, documentários estrangeiros, cursos de capacitação a 
distância e séries. Existe uma produção própria de conteúdos que tanto pode ser vista 
hoje na TV pelo sinal analógico como pelo sinal digital. A TV Escola também possui 

4  Ver: www.institutouniversal.com.br
5  Ver: http://www.senac.br/cursos/ead-historico.html
6  Ver: www.tvescola.mec.gov.br
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parte da programação em seu site com a possibilidade de acesso de vários conteúdos 
pelos seus usuários.

Apesar da criação da primeira TV pública voltada para educação a distância ocorrer na 
década de 1990, foi o decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005, que regulamen-
tou o artigo 80 da Lei de nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

O primeiro artigo assim indica:

Caracteriza a Educação a distância como modalidade educacional na qual a me-
diação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes 
e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos 

Este decreto sofreu, recentemente, uma reestruturação a partir do decreto nº 7.480 
de 16 de maio de 2011, da presidente Dilma Rousseff , criando a secretaria da regu-
lação e supervisão da educação superior e a diretoria de regulação e supervisão da 
educação a distância.

Podemos concluir que a teleducação surgiu, então, como uma ferramenta de inclusão 
social e de acesso mais democrático ao sistema educacional. Sobre essa questão, Lucke-
si (Op. Cit.) nos indica que: 

Democratização da educação signifi ca acesso, permanência e qualidade. Para que a 
educação intencional seja democratizada é preciso que todo cidadão efetivamente 
tenha acesso a ela; ter acesso é o início, importa permanecer e aprofundar no seio 
da cultura que se veicula através dessa educação. Por último, é preciso ter acesso e 
permanência em algo de qualidade satisfatória. (p.42)

Podemos afi rmar que a avaliação de políticas públicas é uma área de rico debate na 
ciência política brasileira. Tivemos a oportunidade de acompanhar as discussões rea-
lizadas por diferentes pesquisadores e acreditamos que Draibe (2001) sintetizou bem 
como deve ser a metodologia de trabalho em políticas públicas. 

Em seu artigo, inicialmente, ela destaca a difi culdade de formulação e elaboração 
dos projetos de avaliação de políticas e programas sociais. Essa difi culdade deve-se 
ao fato de existir grande divergência sobre os conceitos básicos que direcionam o 
trabalho do analista de políticas públicas. Outra questão, de caráter mais metodo-
lógico, diz respeito aos objetivos e tipo de pesquisa que o avaliador precisa defi nir 
no início de seu trabalho.

Ora, Draibe (2001, p. 17) indica que o pesquisador precisa, inicialmente, defi nir o 
recorte programático de seu objeto, limitando seu olhar sobre a própria política, seus 
programas ou algum projeto específi co.

Entretanto, o aspecto central do texto de Draibe reside nos indicadores agregados: 
avaliações de efi cácia, efi ciência e efetividade dos programas. Segundo a própria autora 
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(DRAIBE, 2001, p. 35), “no plano mais geral, a efi cácia de um dado programa diz 
respeito à relação entre características e ‘qualidades’ dos processos e sistemas de sua 
implementação, de um lado, e os resultados a que chega, de outro”. 

Sobre a efi ciência, a Draibe (idem) afi rma que a mesma relaciona-se com as qualidades 
de um determinado programa, que são examinadas levando em consideração diferen-
tes parâmetros técnicos como tempo e custos. Em outras palavras, a efi ciência pode ser 
compreendida como a relação entre produtos e custos dos recursos, podendo, ainda, 
ser adicionado o parâmetro tempo para auxiliar no exame da efi ciência.

Quanto ao conceito de efetividade, Draibe (2001, p. 36) afi rma que a mesma:

[...] refere-se à relação entre objetivos e metas de um lado, e impactos e efeitos, de 
outro. Ou seja, a efetividade de um programa se mede pelas quantidades e níveis 
de qualidade com que atinge seus objetivos específi cos, isto é, as alterações que se 
pretende provocar na realidade sobre a qual o programa incide. 

Concluindo, as avaliações de processo e as de resultados relacionam-se com as medidas 
de efi cácia, efi ciência e efetividade (2001, p. 37).

Dentro da perspectiva apontada por Draibe e seguindo a linha de discussão de nos-
so artigo, encontramos a avaliação do programa de ensino a distância - TV Escola, 
realizada pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas - UNICAMP. A avaliação foi 
realizada em abril de 2001.

A TV Escola foi avaliada, no mesmo período, pelo Conselho Nacional dos secretários 
de educação e pela Fundação Cesgranrio. Entretanto, optamos pela avaliação constan-
te no caderno de nº 51 do NEPP, por acreditarmos que ela se aproxima da proposta 
metodológica dos autores estudados neste artigo.

Antes mesmo de tratarmos do estudo realizado pelo NEPP, é interessante ressaltar a 
existência de dois trabalhos interessantes sobre o programa TV Escola. O primeiro 
é um artigo de Mirza Seabra Toschi (TOSCHI apud BARRETO, 2003, p. 85-104), 
que tem o seguinte título TV Escola: o lugar dos professores na política de formação 
docente. O outro texto, presente na mesma obra, é da pesquisadora Ligia Karam 
Corrêa de Magalhães (MAGALHÃES apud BARRETO, 2003, p. 105-119), inti-
tulado Programa TV Escola: o dito e o visto. Ambos servirão de escopo para ampliar 
esta discussão no futuro.

Retomando o Caderno nº51, a avaliação do NEPP trabalhou com o indicador efi cácia 
objetiva e processual e demonstrou, ao fi nal do trabalho, resultados diferentes daque-
les propostos pela avaliação da Fundação Cesgranrio. 

O estudo do NEPP tinha como objetivo avaliar a implementação do Programa TV 
Escola no ensino básico municipal e estadual, procurando identifi car quais fatores 
institucionais e organizacionais favoreciam ou ofereciam obstáculos tanto para a im-
plantação quanto para o funcionamento do programa.
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A avaliação também procurou analisar o que Draibe (2001, p. 25) chama de indicado-
res de efeitos, consultando os principais agentes e os benefi ciários do Programa sobre 
o seu nível de satisfação.

No indicador efi cácia objetiva, o estudo comprovou que a cobertura do Programa 
atingia, em média, 86% das escolas públicas do país. Entretanto, percebeu-se que as 
escolas de maior porte são as mais atendidas e, entre elas, encontra-se a maior concen-
tração de escolas estaduais.

A efi cácia objetiva é chamada, por Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 112), de avalia-
ção de metas. Segundo eles, o critério de efi cácia objetiva signifi ca “se as metas atingi-
das são iguais, superiores ou inferiores às metas propostas.” Os autores ainda destacam 
que o modelo analítico utilizado para medir o sucesso ou fracasso de uma política 
procura verifi car se tanto a meta quanto a proposta estão dentro dos limites esperados 
e tolerados. Os limites representam a faixa do sucesso/fracasso da política.

Um dado bastante relevante aponta que apenas 30% dos professores fazem uso do kit 
do Programa, comprometendo a efi cácia dessa política pública. Ademais, no indicador 
efi cácia processual, a análise de infraestrutura foi apontada, com muita recorrência, 
nas falas dos diretores, destacando que a falta de um espaço adequado para atender 
melhor ao funcionamento do Programa TV Escola compromete sua implementação.

Na avaliação de recursos humanos e capacitação, 75% dos diretores afi rmaram que os 
professores não receberam qualquer tipo de treinamento para fazer uso do equipamen-
to do Programa e apenas 15% das escolas tinham, no seu corpo docente, professores 
participando do curso “TV na escola e os desafi os de hoje”. 

Um aspecto positivo, mas ainda não satisfatório, é que 70% das escolas utilizam o 
material do Programa para capacitação dos seus docentes. Dessas escolas, apenas 50% 
afi rmaram utilizar os materiais em atividades pedagógicas com os alunos.

É importante frisar que, na época de implantação do Programa, o aparelho de vídeo 
cassete era bastante utilizado, possibilitando a gravação dos programas em fi tas VHS. 
Por essa razão, no estudo realizado pelo NEPP, aparecem como obstáculos para a im-
plantação e funcionamento do Programa as difi culdades para gravação de fi lmes e a 
falta de capacitação adequada para os profi ssionais da escola.

O estudo realizado pelo NEPP não levou em conta a avaliação da relação custo-benefício 
e custo-resultado, o que é bastante comum na avaliação de políticas públicas. Para Fi-
gueiredo e Figueiredo (1986, p. 113), “os estudos de avaliação que visam estabelecer 
relação ótima entre os custos da implantação de uma política e os benefícios derivados 
de seus resultados são efetivamente os menos utilizados na avaliação de políticas sociais”.

Também percebemos que o mesmo estudo, apontado acima, não avaliou a efetividade 
objetiva da política TV Escola, pois não percebemos, ao longo da avaliação, o critério 
de aferição da mudança quantitativa entre o antes e o depois do programa, nem encon-
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tramos, nos resultados, uma análise sobre os impactos da política: impacto objetivo, im-
pacto subjetivo e impacto substantivo (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 116)

O documento é fi nalizado com as recomendações de políticas e sugestões dos agen-
tes envolvidos para o aumento da efetividade do programa. Segundo Faria (2005, 
p.104), isso nos indica que:

(...) com a popularização das metodologias participativas de avaliação e com o cres-
cente reconhecimento (e propaganda) da avaliação como instrumento de “empode-
ramento” dos benefícios, a avaliação começou a levar em consideração, de maneira 
mais sistemática, as necessidades e as expectativas dos benefi ciários dos programas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente artigo, procuramos realizar um breve esboço em torno das políticas pú-
blicas voltadas para a teleducação. Utilizamos os conceitos trabalhados pelos cientistas 
políticos e pelos estudiosos da teleducação para apresentar um exemplo de avaliação 
de uma política social voltada para este setor: Programa TV Escola.

O nosso objeto de análise foi um estudo realizado pelo Núcleo de Estudos de Políticas 
Públicas, da Unicamp, sobre a efi cácia objetiva de um programa da política do gover-
no federal para teleducação. Apropriamo-nos dessa avaliação para realizar, de forma 
ainda muito incipiente, a avaliação da avaliação de uma política social.

Esperamos contribuir, no futuro, com a ampliação dessa discussão, debatendo sobre as 
políticas de educação e a sua mediatização através das novas tecnologias.
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RESUMO: O artigo posiciona a cultura da convergência que surge na relação entre três 
conceitos presentes na sociedade atual, em rede: a convergência dos meios de comunicação, a 
cultura participativa e a inteligência coletiva, como pano de fundo refl exivo. No entanto, não 
é possível pensar em uma cultura da convergência, sem antes tratar dos letramentos necessá-
rios à participação de um novo processo de produção, distribuição e consumo de informação 
em multiplataformas de mídia. Assim, esse artigo objetiva refl etir sobre a necessidade de um 
letramento midiático mais amplo, bem como analisa se a narrativa transmídia pode ser um 
meio para aquisição desse letramento a partir de atividades iniciadas na escola, principalmen-
te, por envolver, na cocriação e mixagem do conteúdo, variados processos cognitivos.

Palavras-chave: Letramento midiático. Narrativa Transmídia. Cultura da Convergência.

REQUIRED LITERACY FOR CULTURE CONVERGENCE: 
THE NARRATIVE IN SCHOOL TRANSMEDIA

ABSTRACT:Th e article places the convergence culture that arises from the relationship be-
tween three concepts in the network society: the convergence of media, participatory culture 
and collective intelligence as refl ective background. However, it is not possible to think of 
a culture of convergence, without fi rst treats the literacies required for participate in a new 
process of production, distribution and consumption of information in multimedia. Th us, 
this article refl ects on the need for wider media literacy, and examines whether transmedia 
storytelling can be a means for acquiring this literacy from activities initiated at school, main-
ly by engaging in co-creation and mixing of the contents in various cognitive processes.

Key words: Media Literacy. Transmedia Storytelling. Convergence Culture.
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1. INTRODUÇÃO
Fazer uso de variadas mídias em uma sociedade organizada em rede requer, também, 
que o indivíduo tenha habilidades e competências específi cas para participar de uma 
cultura que busca, seleciona, gera, manipula e organiza as informações que circulam 
através das redes. Competência é a capacidade de mobilizar diversos recursos cogniti-
vos para enfrentar um tipo de situação e habilidade, as ações para atingir essa capaci-
dade (PERRENOUD, 2000). 

O surgimento ou adaptação de algumas práticas socioculturais deixa mais evidente 
que é preciso uma apropriação de novos signos e linguagens, de novos artefatos tec-
nológicos, de novos processos comunicacionais para, efetivamente, participar de uma 
cultura da convergência (ou cibercultura), seja consumindo, seja produzindo informa-
ção para gerar conhecimento. 

A cultura da convergência, segundo Jenkins (2010), surge da relação entre três 
conceitos presentes na sociedade em rede (CASTELLS, 1999): a convergência dos 
meios de comunicação, a cultura participativa (BENKLER, 2007) e a inteligência 
coletiva (LÉVY, 1998).

Nela, os indivíduos são participantes de um processo coletivo de interações sociais, 
união de habilidades e associação de recursos, na busca de soluções para problemas em 
comum, bem como são produtores e consumidores de informações.

A organização da sociedade em torno de redes reconfi gura todas as suas esferas eco-
nômica, política, social, cultural e educacional. As escolas, também inseridas nesse 
contexto, equipam-se através de iniciativas privadas e governamentais. Os centros di-
gitais, telecentros, lanhouses, espalham-se pelas cidades, oportunizando novos espaços 
para a aprendizagem, para a elaboração de variadas práticas socioculturais, de projetos 
de conhecimento, de intervenção social e de vida. Para Kenski (2003), abrir-se para 
novas educações possibilitadas pela atualidade tecnológica é o desafi o a ser assumido 
por toda a sociedade.

Nesse sentido, pensar na escola e nos novos espaços de acesso à internet que surgem, 
principalmente através de características como a mobilidade e a portabilidade dos 
equipamentos, como lugares propícios para articular ações que privilegiem as com-
petências e habilidades de uma cultura da convergência, é pensar em uma mudança 
cultural, considerando que se possa ter uma aprendizagem permanente, sem a sepa-
ração dos muros da escola. 
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Espaços esses em que circulam e navegam crianças e adolescentes encantados e inte-
ressados por variadas tecnologias, mídias, linguagens, signos, muitas vezes motiva-
das pela curiosidade.

Santaella (2003, p.24) afi rma que é um engano julgar que as transformações culturais 
são oriundas das novas tecnologias apenas. A autora enfatiza que os tipos de signos, 
de mensagens e de processos de comunicação que circulam nos meios “são os res-
ponsáveis não só por moldar o pensamento e a sensibilidade dos seres humanos, mas 
também por propiciar o surgimento de novos ambientes socioculturais”. 

Para Coelho e Gallo (2010), as ressignifi cações do contexto educacional merecem 
atenção pelo papel estruturante que as novas e complexas tecnologias estão exercendo 
nas sociabilidades contemporâneas, em especial na constituição de novas habilidades 
cognitivas, promovendo aspectos de inclusão e formação social. 

Assim, este artigo tem como objetivo refl etir sobre a necessidade de um letramento 
midiático mais amplo, envolvendo tanto as práticas socioculturais da cultura do papel 
quanto da cibercultura. Mais especifi camente, o artigo objetiva analisar se a narrativa 
transmídia, uma estratégia utilizada principalmente na indústria do entretenimento, 
pode ser um meio para aquisição desse letramento midiático em contexto escolar.

2. O LETRAMENTO 
MIDIÁTICO NA ESCOLA
Por algum tempo, atrelou-se uma possível melhora da educação ao uso das tecnologias 
e mídias, como se os artefatos tecnológicos inseridos na escola fossem a garantia de 
melhoria nos índices avaliativos, porém, deixando de lado as premissas baseadas ape-
nas em noções, o que temos hoje como conceito melhor construído é de que equipar 
a escola ou apenas ter acesso à tecnologia não é sinônimo de melhoria no processo de 
ensino aprendizagem. O uso efetivo das tecnologias e mídias depende de vários fato-
res, entre eles, o de que é preciso criar uma cultura de uso das tecnologias e mídias não 
só nos espaços formais de educação. 

Para Moran (2007, p. 90), “não basta ter acesso à tecnologia para ter o domínio peda-
gógico. Há um tempo grande entre conhecer, utilizar e modifi car processos”. 

De qualquer forma, não é possível pensar em educação, deixando de lado as práticas 
socioculturais oriundas de uma sociedade confi gurada em torno de redes, bem como 
não se pode deixar de lado a concepção de que as tecnologias e mídias são parceiras no 
processo de ensino-aprendizagem e de formação social.

Enquanto os professores e gestores da educação capacitam-se para o uso das tecnologias 
e mídias na escola e fora dela, esses, considerados imigrantes digitais – não nasceram 
no mundo digital, mas, em algum momento da vida, adotou aspectos das novas tecno-
logias -, os alunos, em grande parte, nativos digitais -  nasceram e cresceram envoltos 
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e usando computadores, vídeo games, celulares, mensagens instantâneas, tocadores de 
músicas digitais, câmeras de foto e vídeo digitais e outros tantos aparelhos digitais -, são 
acometidos na curiosidade de explorar outros mundos, interagir através de mecanismos 
digitais e utilizar as tecnologias e mídias em vários espaços públicos e privados. 

Assim, esses são dois grupos de indivíduos que se encontram na escola e que, segundo 
Presnky (2001), têm diferentes linguagens, práticas e modelos de pensamento.

Os Imigrantes digitais tipicamente têm pouca apreciação por estas habilidades que 
os nativos digitais adquiriram e aperfeiçoaram através de anos de interação e práti-
ca. Estas habilidades são quase totalmente estrangeiras aos Imigrantes, que apren-
deram – e escolheram ensinar – vagarosamente, passo-a-passo, uma coisa de cada 
vez, individualmente, e em cima de tudo, seriamente (PRESNKY, 2001, p.2).

É chamada a atenção para os espaços de práticas socioculturais em que habitam e cir-
culam os imigrantes e nativos digitais, em especial, quando é percebido que, para os 
nativos digitais, essas práticas e aparelhos são partes integrais de suas vidas, pois estão 
acostumados a receber informações em ritmo acelerado, são multitarefas, dão prefe-
rências para gráfi cos antes de textos, preferem a linguagem não linear, produzem liga-
dos a uma rede de contatos e preferem aliar ludicidade ao que executam e trabalham.

É visível que os nativos digitais têm domínio sobre o uso das variadas tecnologias e 
mídias, no entanto, cabe questionar essa utilização, ou seja, como estão sendo uti-
lizadas e também como a escola pode benefi ciar-se dessas habilidades no processo 
de ensino aprendizagem.

Assim, pensar em um processo de ensino-aprendizagem que, ao articular-se com as 
diferentes linguagens, signos, pensamentos e processos comunicacionais, através de 
tecnologias e mídias, propicie a aquisição de multiletramentos, confi gurando-se como 
um importante meio efetivo de participação na sociedade para dar voz e identidade 
aos indivíduos, é o estímulo para a refl exão sobre essa temática.

Até porque os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicam, como objetivos do 
ensino fundamental, que os alunos sejam capazes de 

utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfi ca, plástica e corpo-
ral — como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 
usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 
diferentes intenções e situações de comunicação; - saber utilizar diferentes fontes 
de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos 
(BRASIL, 1997, p.69).

Essa apropriação de diferentes linguagens é reconhecida por Soares (2002) através da 
pluralização da palavra letramento e, portanto, de um fenômeno que já vem sendo 
reconhecido internacionalmente. A autora acrescenta que a intencionalidade da plu-
ralização é “designar diferentes efeitos cognitivos, culturais e sociais em função ora dos 
contextos de interação com a palavra escrita, ora em função de variadas e múltiplas 
formas de interação com o mundo” (SOARES, 2002, p.155-156).
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Assim, no multiletramento que, segundo Rojo (2004, p.31), é “colocar-se em relação 
às diversas modalidades de linguagens – oral, escrita, imagem, imagem em movimen-
to, gráfi cos, infográfi cos etc. – para delas tirar sentido”, seja na cultura do papel ou da 
tela, ou mesmo de qualquer outro tipo de formação cultural. Como apresenta Santa-
ella (2003), nas formações culturais estão envolvidas as competências e habilidades de 
atuação do indivíduo em um processo comunicacional e de interação com o mundo 
através de tecnologias e mídias. 

Rojo (2009, p.119) destaca que a noção de letramento é ampliada para o campo 
da imagem, da música, das outras semioses que não somente a escrita. “É enfocar 
os usos e práticas de linguagens, para produzir, compreender e responder a efeitos 
de sentido, em diferentes contextos e mídias”. Para Livingstone (2011, p.13), o 
conceito de letramento comporta “um conjunto de habilidades básicas e avançadas 
relacionando aptidões individuais com práticas sociais, cruzando a fronteira entre o 
conhecimento formal e informal”.

Pode-se, então, pensar que, na Cultura Digital ou Cultura da Convergência, para que 
haja a participação dos indivíduos, está lidando com o letramento midiático em sua 
forma mais ampla, já que é possível visualizar, dentro dele, os letramentos, ditos tra-
dicional e digital, nas práticas socioculturais de leitura, de escrita e também de outras 
linguagens e códigos informacionais. Mas, além disso, para Jenkins (2010), o letra-
mento midiático envolve também habilidades para:

• descobrir e experimentar ambientes; 

• adaptar e criar identidades alternativas; 

• interpretar, modificar e criar simulações; 

• remixar conteúdos; 

• articular abas e executar tarefas simultâneas; 

• interagir, significativamente, com as ferramentas que expandem as capaci-
dades cognitivas;

• partilhar e construir conhecimento em busca de um objetivo comum; 

• avaliar a confiabilidade das informações; 

• acompanhar o fluxo da notícia e informação em multiplataformas de mídia;

• escrever e publicar em rede;

• negociar pontos de vista em comunidades; 

• traduzir informação em modelos visuais, constituindo uma comunicação.

Ou seja, percebe-se maior ênfase aos aspectos cognitivos do processo de interação com 
as tecnologias e mídias, que no manuseio ou aquisição dos artefatos em si. Livingstone 
(2011), ao pesquisar o uso da internet por jovens, conclui que eles precisam aprender 
muito mais, indo além do simples saber usar. A autora ainda questiona sobre quais 
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os conhecimentos extras os professores precisam possuir para detectarem alguns erros 
dos alunos quanto às atividades usando a internet. Livingstone (2011, p.32) completa 
dizendo que “ser capaz de usar a internet é de pouca valia em si. Ou melhor, seu valor 
está nas oportunidades que abrem”.

Jenkins (2010) ressalta que muitos educadores só consideram possível que os alunos 
adquiram as habilidades necessárias para utilizar as tecnologias e mídias, quando há 
computadores na escola. No entanto, o autor coloca que isso não é tão importante, já 
que as formas como as tecnologias e mídias, em especial os computadores, são usadas 
nas escolas não contribuem na aprendizagem dos alunos sobre a cultura participativa 
que existe na internet. O autor ressalta que, normalmente, os computadores são mais 
usados para armazenamentos de arquivos e digitação de textos.

Nesse contexto, apenas de manuseio das tecnologias, a narrativa transmídia7 pode ser 
uma prática educativa para a aquisição dos letramentos necessários à participação do 
indivíduo na cultura da convergência, pois é um método participativo por essência, 
em que os alunos e professores, pela integração de múltiplos textos em variadas lingua-
gens, por meio das mídias, estabelecem uma experiência mais ampla de interação com 
o conteúdo, de forma individual, mas principalmente coletiva, dentro e fora da escola.

Segundo Jenkins (2010, p. 49), a narrativa transmídia “refere-se a uma nova estética 
que surgiu em resposta à convergência das mídias – uma estética que faz novas exigên-
cias aos consumidores e depende da participação ativa de comunidades de conheci-
mento”. Essa estética é um universo a ser explorado. Ou seja, para que a participação 
aconteça, os indivíduos precisam assumir o papel de caçadores, acompanhando o fl u-
xo e os pedaços do universo por diferentes mídias, comparando e compartilhando suas 
descobertas e coletas, por meio de ferramentas on-line, com outros indivíduos para se 
chegar a novas descobertas, tornando a experiência de interação com o conteúdo mais 
envolvente e rica.

O ato educativo é um ato de interação social entre os sujeitos, para que haja a apro-
priação do objeto de conhecimento nas relações com o mundo e com a experiência 
vivida. Isso poderá ser alcançado por meio de uma prática pedagógica que assuma os 
diferentes saberes, o ideal político de forma ética, os esquemas de pensamento do edu-
cando, fazendo uso de materiais que apoiem a aprendizagem e sejam coerentes com os 
objetivos educacionais (FREIRE, 2000; 2007; FREINET, 1976; VYGOTSKY, 1998).

No uso da narrativa transmídia como ação educativa, são privilegiadas as competên-
cias e habilidades socioculturais num processo comunicacional dialógico e coletivo em 
multiplataformas de mídias, em que a convergência surge do pensamento, da ideia, 
da solução mútua, ou seja, da interação entre indivíduos, e não de um único aparelho 
que contemple variadas mídias. 

7  Em 1991 (KINDER, 1991 apud KELLNER; SHARE, 2008) atribuiu ao termo a habilidade 
das tecnologias de informação e comunicação de desempenhar mais funções e a integração de forne-
cedores de mídia criam a Intertextualidade transmídia.
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Esse é um campo ainda a ser explorado, principalmente porque se pretende observar 
o que acontece cognitivamente com os indivíduos em busca de soluções concretas, 
numa construção coletiva transmidiática. Assim, os meios são veiculadores das lingua-
gens, dos signos que são apropriados nesse processo interacional.

Jenkins (2007) denomina esse conjunto de competências culturais e habilidades so-
ciais de “novo letramento midiático”. Para o autor, as habilidades de pesquisa, técnicas 
e de análise crítica se constroem, na escola, sobre a base da alfabetização tradicional 
(JENKINS; et al., 2007 apud KELLNER; SHARE, 2008). 

Ou seja, na cultura participativa o letramento muda o foco de expressão individual 
para um envolvimento coletivo, pois essas habilidades envolvem trabalho em rede e 
colaboração.

Assim, a convergência, a que é referida neste artigo, não diz respeito apenas às tecno-
logias e mídias, mas, também, ao que ocorre, cognitivamente, quando os indivíduos 
estão interagindo socialmente entre si em busca de soluções concretas. 

Com a hipótese de que, através de uma aprendizagem mais interacional, transmidiá-
tica, pode haver, também, um ganho qualitativo no desempenho escolar dos alunos, 
pensou-se neste estudo.

3. A DINÂMICA DA 
EDUCAÇÂO PERMANENTE
A escola, como espaço de sociabilidade, aprendizagem e intervenção de vida, é perfeita 
para planejar e desenvolver ações que permitam ampliar a cognição do indivíduo, pri-
vilegiando as habilidades requeridas no campo das interações sociais através das redes 
e da convergência de mídias, não só em momentos presenciais, pois a escola pode 
promover atividades que continuem após o sinal de encerramento do período letivo 
do dia, através de diversos ambientes virtuais de sociabilidade.

Moran (2007) diz que a sala de aula será um espaço de início e fi nalização de ativida-
des de ensino-aprendizagem. O meio desse processo será intercalado com momen-
tos em que frequentamos outros ambientes físicos. Nesse modelo, a aprendizagem 
se cerca de variadas situações, dentro e fora da escola. As mídias se encarregam de 
ampliar os espaços das interações socioculturais, tornando a presença constante, 
mesmo que distantes fi sicamente.

O autor acrescenta que a “mobilidade e a virtualização nos libertam de espaços e 
tempos rígidos, previsíveis e determinados. Na educação, o presencial se virtualiza e a 
distância se presencializa” (MORAN, 2007, p.89). 

Devido ao grau de imersão no universo virtual, principalmente os jovens têm difi cul-
dades em se perceberem distantes. Demo (2008) enfatiza que os jovens não entendem 
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que, ao navegarem na internet, estão “ausentes”. A distinção entre o universo físico 
e o virtual torna-se, cada vez mais, difícil, já que, através da rede, a virtualidade dá a 
condição de estar presente em muitos lugares.

Caminhando na mesma direção de Moran (2007) e Demo (2008), Pablos (2006) 
aponta o ensino bimodal como alternativa educacional para fl exibilizar os processos 
de aprendizagem. O ensino bimodal trata da inclusão das interações midiáticas no 
processo de ensino aprendizagem de cursos presenciais. É também uma tarefa docente 
em integrar e combinar práticas das duas modalidades de ensino, sem haver distinção 
entre o espaço físico e o virtual para que ocorram os processos de aprendizagem e for-
mação. Um paradigma ainda a ser incorporado na escola.

Demo (2008, p.1) defende que a expectativa mais profunda na era digital é a da 
“aprendizagem permanente (everytime, eveywhere): como um direito de todos poderem 
aprender em qualquer lugar e tempo, mesclando presença física e virtual”.

Evitar a segmentação do processo de aprendizagem, a partir da determinação dos 
locais em que se está presente fi sicamente, é um dos propósitos desta refl exão. 
Muitas vezes, o aluno só identifi ca, como educacional, o momento em que está 
fi sicamente na escola. Além disso, visualiza a escola como um lugar desvinculado 
das práticas socioculturais.

Com o objetivo de estabelecer uma aprendizagem permanente sem que haja a sepa-
ração e fragmentação do processo de aprendizagem, e, ao mesmo tempo, promover a 
aquisição do letramento midiático, é sugerida a narrativa transmídia, que faz uso da 
convergência de mídias, como prática pedagógica a ser incorporada na escola.

Com um foco maior na exploração de conteúdos que convergem, a escola pode bene-
fi ciar-se da convergência de mídias para estimular e promover a aprendizagem, e não 
fi car distante dela.

Para Jenkins (2010), a convergência de mídias representa uma transformação cul-
tural, à medida que os indivíduos são incentivados a procurar novas informações e 
fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. No entanto, tem-se concei-
tuado que a convergência de mídias seria a adoção de um único aparelho que traz 
todos os outros, mas o que estamos vendo é que as plataformas e os hardwares estão 
divergindo e os conteúdos convergindo. Ou seja, as linguagens convergem e pode-
mos acessá-las através das mídias e a escola, também, deve apropriar-se desse processo 
de transformação cultural.

4. A NARRATIVA 
TRANSMÍDIA NA ESCOLA
Como mencionado na introdução desse artigo, o propósito do texto é refl etir sobre 
as práticas socioculturais em uma cultura da convergência. No entanto, além de 
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apenas refl etir sobre elas, é preciso articular e propor estratégias para inserção e par-
ticipação dos indivíduos nesse universo de processamento da informação. Assim, 
pensar na aquisição do letramento midiático, a partir da escola, parece uma direção 
adequada e coerente.

A narrativa transmídia tem as características necessárias para um processo formativo, 
além disso, o currículo escolar na educação básica dispõe de vários temas que podem 
ser trabalhados em multiplataformas de mídia pelos alunos.

Nessas condições, os alunos interagem, seguem e produzem coletivamente alguns con-
teúdos, propostos a partir da escola e do planejamento do professor. É na busca de 
solução para problemas concretos, no processo de interação com os colegas, com a 
mídia e com o conteúdo, em espaço físico e virtual, que o letramento midiático acon-
tece. Para tanto, é necessário focar a importância da dinâmica de uma aprendizagem 
permanente, bem como estabelecer os espaços interacionais, físicos e virtuais como 
propícios à aprendizagem e às práticas socioculturais por meio das mídias em redes.

A narrativa transmídia disponibiliza um universo fi ccional (ou não) a ser explorado. É 
através de um enredo principal que microuniversos são pensados e gerados, individual 
ou coletivamente, complementando-o. A exploração dos microuniversos torna a expe-
riência mais envolvente e rica, pois os indivíduos (alunos e professores) se relacionam, 
até mesmo afetivamente, com o universo. 

É preciso atentar para o fato de que as crianças crescem utilizando tecnologias e mí-
dias, além dos brinquedos; elas, também, brincam processando  informação. A escola 
precisa participar, ativamente, dessa formação para as tecnologias e mídias, pois acon-
tecerá de qualquer forma, com ou sem a participação da escola.

Não dá para ignorar o fato de que muitos alunos chegam à escola sabendo manuse-
ar as tecnologias e mídias e, mais do que isso, é preciso atentar para as habilidades 
que eles estão adquirindo e se essas vão contribuir signifi cativamente para que pos-
sam obter vantagens na solução de problemas concretos. Ou seja, se sabem acessar, 
analisar, avaliar, identifi car, organizar, criar informações, fazendo a relação com 
problemas disponíveis, bem como comunicar mensagens em variados formatos. A 
educação pode esperar inúmeras contribuições dessa parceria com as tecnologias e 
mídias, formal e informalmente.
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RESUMO: A produção contínua de conteúdos e a promoção de interações comunicacionais 
em meios digitais constituem mudanças radicais e irreversíveis na condição do sujeito, na 
relação dos indivíduos com o entorno, no modo como se vislumbra e compreende o mundo, 
ou seja, na forma de relacionar-se por meio da cultura absorvida e incorporada. Um golpe 
desferido na crença tradicional de objetividade do universo e da realidade. As tecnologias da 
comunicação, ao reformularem as bases informacionais da cultura contemporânea, instala-
ram a via da cibercultura de forma irreversível. Nesta espécie de nirvana virtual, vislumbrado 
no espaço proporcionado pelas redes sociais, este sujeito/consumidor/propositor contesta ou 
sinaliza publicamente descontentamentos, frustrações e opiniões, valendo-se dos fl uxos mul-
tidirecionais de interatividade e comunicação. Neste artigo, abordamos, portanto, as relações 
entre a cibercultura e o pensamento contemporâneo, através dos caminhos e indícios das 
interações que se esboçam continuamente no espaço atemporal da Internet.

Palavras-chave: Meios digitais. Comunicação e Interatividade. Cibercultura.

REINVENTION OF SOCIAL CODES AND 
SPATIALITY THROUGH THE CYBERCULTURE

ABSTRACT: Th e continuous content production and promotion of communicational inte-
ractions in digital media constitute radical and irrevocable changes in the subject condition, 
in the relationship of individual with their surroundings, in the way the world is seen and 
apprehended. Th e way through the culture is absorbed and incorporated is also a preoccupa-
tion. It’s a blow on the traditional belief in the universe of objectiveness and reality. Commu-
nication technologies reshaped the informational basis of contemporary culture and installed 
the cyber culture in a irreversible way. In this kind of virtual Nirvana off ered by the arena of 
social networks, this subject/consumer/proposer publicly contests or signs discontentment, 
frustrations and opinions through the multidirectional fl ows of interactivity and communi-
cation. Th erefore, in this work, it approaches the associations between cyber culture and con-
temporary thinking through the pathways and hints of the interactions that are continuously 
drafted on the timeless space of the Internet.
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1. INTRODUÇÃO
A Internet se afi rmou como um espaço decisivo para a integração dos códigos comu-
nicativos e culturais, especialmente a partir da última década do século XX. A cultura, 
por natureza dialética, situando o homem como produtor e produto, novamente se 
articula nesse campo como orientadora e refl etora de impulsos dinâmicos. É o que 
Roland Barthes chama de fatalidade: “em um certo sentido tudo é cultural, e é impos-
sível praticar uma não-cultura. A cultura é uma fatalidade a que estamos condenados” 
(BARTHES, 1981, p. 150). O legado da cultura, por gerações, sempre se estabeleceu 
por meio da educação. 

Na Grécia antiga, essa relação ganhou grande importância na construção da cidada-
nia, denominando-se Paideia a esse processo global de integração social. Na socieda-
de contemporânea, a comunicação mediada por computadores interligados em rede 
gera grande diversidade de comunidades virtuais, caracterizando a metáfora da “aldeia 
global”, conforme Ianni: “províncias, regiões e nações, culturas e civilizações, são atra-
vessadas e articuladas pelos sistemas de informação e comunicação” (IANNI, 1997, 
p. 228). Nesse espaço social, dirá o autor, ocorre um processo de difusão de padrões 
culturais globais, que acarretam alienação dos valores e das culturas locais. São esses 
novos rearranjos, sob a égide de fatores condicionantes da cultura, que nos interessa 
examinar à luz de alguns autores que se detêm nessa análise.

2. DESENVOLVIMENTO
Hall (1998) sugere que a crise identitária, no processo de globalização, relaciona-se 
com noções de identidade cultural formuladas em torno do papel que o sujeito social 
adquiriu nas transformações históricas recentes da humanidade. As práticas contem-
porâneas ligadas às tecnologias da cibercultura têm confi gurado a cultura contemporâ-
nea como uma cultura da mobilidade. Na concepção iluminista, o indivíduo era dota-
do das capacidades de razão, de consciência e de ação, sendo o centro essencial do “eu” 
a identidade de uma pessoa. Em contrapartida, na concepção sociológica, a identidade 
do sujeito se forma através da relação deste com outras pessoas, da interação de valores, 
sentidos, símbolos e cultura dos mundos habitados pelo sujeito. A identidade, nessa 
concepção, preenche o espaço entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o 
mundo público: “a identidade (...) costura (...) o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto 
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os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciproca-
mente mais unifi cados e predizíveis” (HALL,1998, p.10). 

Acerca das teorias de Abraham Moles, Barbosa afi rma que esse autor diferencia “cul-
tura viva”, em perpétua evolução, de “cultura adquirida”, representada pela memória 
comum do grupo social numa dada época; mas, também, distingue a “cultura indivi-
dual”, que se constituiria na “soma da educação e da experiência de cada indivíduo no 
domínio do conhecimento, e a cultura coletiva”, que é pertença do grupo social e se 
caracteriza por uma rede de conhecimentos (BARBOSA, 2002). 

Na globalização, essa ideia de identidade unifi cada e estável tem sido fragmentada, 
apresentando-se como uma composição de várias identidades, algumas vezes contradi-
tórias ou mal resolvidas. Há pensadores que entendem, hoje, que cultura e informação 
“são fenômenos interligados pela sua própria natureza” (MARTELETO, 1995, p. 90). 
A cultura funcionaria como uma memória que, ao conservar e reproduzir artefatos 
simbólicos e materiais de geração em geração, torna-se a depositária da informação 
social. Neste sentido, “torna-se o primeiro momento de construção conceitual da in-
formação, como artefato, ou como processo que alimenta as maneiras próprias do ser, 
representar e estar em sociedade” (MARTELETO, 1995, p. 91). 

Dessa forma, a socialização da cultura (linguagem, estética, visão de mundo, valores, 
costumes) assume papel relevante para a democratização do acesso e uso da informa-
ção. Considerando os pressupostos de uma leitura antropológica da informação, seu 
processo de construção como objeto de estudo só se complementa quando se levam 
em conta as estruturas materiais e simbólicas de um dado universo cultural e as re-
lações práticas e representações dos sujeitos, cada vez mais mediadas por um modo 
informacional e competente de ser e estar em sociedade. Assim, a tendência é se buscar 
no(s) outro(s), cuja identidade é semelhante à nossa, pessoas com ideais, valores ou 
crenças próximas às nossas. Assim, fundam-se as comunidades, independentemente 
do número ou do gênero dos seus membros. 

As últimas décadas do século XX geraram o fenômeno da globalização, ao derrubar 
uma das mais impactantes condicionantes da ação do homem – o espaço. Na perspec-
tiva de Castells (1999), as novas tecnologias não são simples ferramentas a serem apli-
cadas, mas processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a 
mesma coisa. Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da tecnologia, como 
no caso da Internet. Segue-se uma relação muito próxima entre os processos sociais de 
criação e manipulação de símbolos (a cultura da sociedade) e a capacidade de produzir 
e distribuir bens e serviços (forças produtivas).

O advento de uma miríade de recursos não prescinde da imersão do sujeito em 
suas multiplicidades positivas. “Essas tecnologias intelectuais situam-se fora dos 
sujeitos cognitivos, como este computador sobre minha mesa ou este livro em suas 
mãos” (LÉVY, 1994, p. 47). Mas, também as tecnologias, destaca o autor, estão 
entre os sujeitos como códigos compartilhados, “em textos que circulam, progra-
mas que copiamos, imagens que imprimimos e transmitimos por via hertziana. 
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(...). As tecnologias intelectuais estão, ainda, nos sujeitos, através da imaginação e 
da aprendizagem” (LÉVY, 1994, idem).

Identidades que compunham as paisagens sociais externas aos indivíduos e assegura-
vam as necessidades objetivas da cultura estão entrando em colapso diante das mu-
danças estruturais e institucionais. Mais que um processo de transformação social e 
cultural, a globalização representa a materialização de um paradigma que toma corpo 
a partir do momento em que um novo insumo assume papel de “fator-chave” no de-
senvolvimento das forças produtivas: a informação (ORTIZ, 1985).

Em decorrência da proximidade entre os processos culturais e produtivos, na socie-
dade contemporânea as tecnologias da informação e da comunicação não são apenas 
instrumentos técnicos no sentido tradicional, mas “feixes de propriedades ativas”, algo 
novo e diferente. Se antes as tecnologias serviam como instrumentos para aumentar 
o alcance dos sentidos (visão, movimento etc.), agora “ampliam o potencial cognitivo 
do ser humano (seu cérebro/mente) e possibilitam mixagens cognitivas complexas e 
cooperativas” (ASSMANN, 2000, p. 6). 

As novas tecnologias, desse modo, participam ativamente da passagem da informação 
para o conhecimento, ativando um fenômeno técnico para a construção cognitiva da 
realidade. “Doravante, nossas formas de saber terão um ingrediente (...) derivado da 
nossa parceria cognitiva com as máquinas que possibilitam modos de conhecer ante-
riormente inexistentes” (ASSMANN, 2000, p. 13). 

Assim, uma “parceria cognitiva” se estabelece entre o ser humano e as ferramentas tec-
nológicas, de modo que termos como “usuário” não expressariam mais de um modo 
adequado essa relação cooperativa, principalmente considerando que o papel das tec-
nologias de informação e comunicação já não se limita à simples confi guração e for-
matação, ou ao enquadramento de conjuntos complexos de informação. 

Como forma de identifi cação e expressão de uma comunidade, a cultura correspon-
derá a um imaginário coletivo, um conjunto de símbolos e respectivos ritos que nela 
injeta a sua própria dinâmica. Dessa forma, a cultura é algo orgânico, em permanente 
mutação, que tanto se alimenta da memória coletiva como de visões e projeções indi-
viduais. Sua relação interativa lhe permite o acesso potencial ao todo, à rede em si, e a 
cada uma de suas partes, os conteúdos, na forma do holograma, de maneira que cada 
site incorpora as informações da rede que, segundo Pierre Lévy (1999), é o próprio 
espaço, a noção de universo ou completude física.

Abordar questões de comunidade e cultura implica falar da forma como se processa 
este encontro do indivíduo com os outros e com a sociedade: a comunicação. Hoje, 
assistimos, ainda, a novas e sistemáticas mudanças nos meios de comunicação, que se 
traduzem em importantes e profundas alterações culturais, especialmente nas coorde-
nadas espaço-temporais que delimitam as comunidades.

Dessa forma, comunidade e lugar implicam-se mutuamente, sendo que o conceito 
deste sofre, também, com essa revolução em curso. A forma como a tecnologia invadiu 
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a vida em sociedade alterou não apenas a forma de apreender informações que se mul-
tiplicam, reelaboram-se e se reinterpretam, mas, também, o modo como é entendida 
a cultura: uma nova cultura se formou assim, a cibercultura, que se propõe a absorver 
toda a experiência que resulta das novas convergências. 

Lévy propõe uma teoria de interfaces, em que os dispositivos sociotécnicos e infor-
mações constituem elementos indissociáveis de uma ecologia cognitiva. Dito de outra 
forma, o signifi cado de uma informação está intimamente condicionado pela natureza 
de seu suporte: “traduzir antigos saberes em novas tecnologias intelectuais equivale a 
produzir novos saberes” (LÉVY, 1999, p. 184).

Em um cenário que interrelaciona o processo de globalização e a transna cionalidade, o 
problema da cidadania coloca-nos diante da necessidade de enfrentarmos a discussão 
sobre o papel das comunicações e das tecnologias da informação nos processos de mu-
dança e permanência das relações sociais. Como afi rma Wolton (2003, p. 32):

Se uma tecnologia da comunicação desem penha o papel essencial, é porque simbo-
liza ou catalisa uma ruptura radical da ordem cultural ocorrendo simultaneamente 
na sociedade. Não foi a imprensa que, por si, transformou a Europa, mas sim a li-
gação entre esta e o profundo movimento que subverteu o poder da Igreja Católica.

As tecnologias de informa ção e os meios de comunicação não criam revoluções, segun-
do a perspectiva de Wolton (2003); ao contrário, são utilizados como instrumentos 
pelos processos que propõem alterações, ainda que cosméticas. A revolução industrial 
não criou o capitalismo, mas, sem dúvida alguma, o domínio da tecnologia da máqui-
na assegurou a primazia sobre o processo de apropriação da riqueza produzida e esse 
do mínio econômico gerou mais poder sobre a sociedade. Os capitalistas não poderiam 
im por suas relações de produção, se não incor porassem a forma mais produtiva e avan-
çada de geração de bens materiais. 

É possível antever, nas promessas em torno das tecnologias da informação, as mesmas 
ilusões que geraram prognósticos otimistas para os impactos da TV, do rádio, do saté-
lite ou do cabo sobre o convívio humano. A TV e todas as for mas do paradigma de di-
fusão não têm, necessariamente, relação com as tecnologias da informação, ainda que 
sob olhar contemporâneo. Elas são mais do que formas de comunicação intensa e múl-
tipla: são também tecnologias da inteli gência (LÉVY, 1999) que ampliam as possibili-
dades de transformar informações em conhe cimento. São tecnologias que reivindicam 
um comportamento interativo e se baseiam na proliferação da cópia. Permitem fundir 
sons a imagens e estas a textos, sendo multidirecio nais e capazes de armazenar bilhões 
de dígitos na mesma máquina receptora e transmissora de mensagens. 

Por cibercultura, compreendemos, então, as relações entre as tecnologias informa-
cionais de comunicação e informação e a cultura, emergentes a partir da convergên-
cia informática/telecomunicações ocorrida na década de 1970. Trata-se de uma nova 
relação entre as tecnologias e a sociabilidade, confi gurando a cultura contemporânea 
(LEMOS, 2002). O princípio que rege a cibercultura é a “re-mixagem”, conjunto 
de práticas sociais e comunicacionais de combinações, colagens, mix de informação 
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a partir das tecnologias digitais. Esse processo de “re-mixagem” começa com o pós-
-modernismo, ganha contorno planetário com a globalização e atinge seu apogeu 
com as novas mídias. 

As novas tecnologias de informação alteram, portanto, os processos de comunica-
ção, de produção, de criação e de circulação de bens e serviços nesse início de século 
XXI, trazendo uma nova confi guração cultural, batizada por Lemos de “ciber-cultura-
-remix”. Uma nova concepção de tempo e espaço é não só vivida, mas praticada pela 
grande maioria de pessoas em todo o mundo. Em “Estética Digital” (2006, p. 95), 
Cláudia Giannetti cita Peter Weibel que, com clareza, desconstrói essa nova concepção 
de espaço e tempo: “Já não vivemos somente nas ruas e nas casas, mas também nos fi os 
telefônicos, nos cabos e redes digitais. Estamos telepresentes num espaço de ausência.” 
Para o autor, o novo cenário confi gura:

(...) O espaço imaterial da telecomunicação, o espaço virtual desmaterializado da 
era tecnológica, um espaço da falta, mas é também um novo espaço de presença, 
da telepresença, situado além do visível, que sempre esteve ali, mas que nunca 
pode ser visto. As tradicionais relações de distância, vizinhança, centro e periferia 
modifi caram. O tecnoespaço e o tecnotempo se situam além da experiência física; 
são espaços que se tornaram experimentáveis por meio das máquinas telemáticas, 
espaços de tempo invisíveis (GIANNETTI, 2006, p. 96).

O desenvolvimento tecnológico, principalmente com base na expansão das comuni-
cações por satélite e através dos sistemas em rede, proporciona uma alteração quer ao 
nível de acesso da informação, quer ao nível da sua partilha. Caracterizada como a era 
das redes telemáticas planetárias, a cibercultura é uma cultura da desterritorialização. 
Ela coloca a humanidade em outra perspectiva frente a diversos problemas de frontei-
ra, agravando as crises de controle e de acesso, infl uindo em todas as demais formas 
de desterritorializações contemporâneas. A desterritorialização informacional afeta a 
política, a economia, o sujeito, os vínculos identitários, o corpo, a arte. A internet é, 
efetivamente, máquina desterritorializante sob os aspectos político (acesso e ação além 
de fronteiras), econômico (circulação fi nanceira mundial), cultural (consumo de bens 
simbólicos mundiais) e subjetivo (infl uência global na formação do sujeito). Estão em 
marcha processos de desencaixe e de compressão espaço-tempo na cibercultura (LE-
MOS, 2002). Neste processo, surge a perspectiva da multiterritorialidade: 

(...) resultante do domínio de um novo tipo de território, o território-rede em sen-
tido estrito (...). Aqui, a perspectiva euclidiana de um espaço-superfície contínuo 
praticamente sucumbe à descontinuidade, à fragmentação e à simultaneidade de 
territórios que não podemos mais distinguir claramente onde começam e onde 
terminam ou, ainda, onde irão “eclodir”, pois formações rizomáticas também são 
possíveis. (...) (HAESBAERT, 2004, p. 344) 

Surge, então, uma nova forma de experienciar a realidade, na qual as concepções de 
tempo e espaço foram alteradas, denuncia também a própria alteração da noção do ho-
mem contemporâneo. A tecnologia é assimilada pelo indivíduo de maneira a reforçar 
a sua autoridade, embora possa também esconder estratégias de dominação exercidas 
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do exterior. “A disponibilidade da informação pode ser uma oportunidade de obter 
melhor conhecimento e também maior superfi cialidade” (SACRISTÁN, 2003, p. 84). 

Dispondo de ferramentas que nos permitem selecionar, questionar e fundamentar 
as nossas escolhas, temos, potencialmente, a possibilidade de produzir conheci-
mento de forma nova e criativa. Temos, hoje, mais do que nunca, um vasto con-
junto de ferramentas tecnológicas que permitem reinventar formas de expressão, de 
conhecimento e comunicação. 

Grande inovação do século XX, a internet é a rede mundial que agrega todas as outras 
redes nacionais, regionais e privadas, e que permite uma permanente ligação a milhões 
de sistemas, desde particulares, instituições acadêmicas, comerciais, governamentais 
e militares. Essa ligação propicia fácil acesso e troca de informação, assim como a 
transferência de dados. Projetada, inicialmente, como ferramenta acadêmica e militar, 
vem transformando a noção de sujeito e seu modo de se relacionar e atuar em face de 
diversos atores sociais e culturais.

A informação é a matéria prima da sociedade globalizada, defi nida por Manuel 
Castells como sociedade informacional - caracterizada por toda a conjuntura que 
permeia o mundo a partir dos anos 1990 e que possibilita a convergência das mídias 
de forma ampla e multicêntrica, em um sistema comunicacional interativo. Vive-
mos em uma sociedade profundamente infl uenciada pela cibercultura - conjunto de 
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, atitudes, de modos de pensamento e 
de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento da rede mundial de 
computadores (LEVY, 1999).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com Castells (1999, p. 461), a produção, a distribuição e o intercâmbio 
de dados digitalizados através de um sistema integrado de comunicação trazem con-
sequências importantes para os processos sociais. A inclusão da maioria das expressões 
culturais na internet “enfraquece o poder simbólico dos emissores tradicionais fora do 
sistema, transmitindo por meio de hábitos sociais historicamente codifi cados: religião, 
moralidade, autoridade, valores tradicionais, ideologia política”.

A Internet veio derrubar barreiras espaciais, alimentando o conceito da aldeia global. 
A expressão “à distância de um clique” tornou-se comum, no que diz respeito à ca-
pacidade de alcançar, “virtualmente”, qualquer ponto do planeta. As potencialidades 
comunicativas deste admirável mundo novo são inúmeras e, ainda, em permanente 
evolução. A democratização do seu acesso e utilização permitiu a qualquer cidadão do 
mundo dar expressão às suas ideias e convicções, seja em fóruns de discussão, seja em 
chats e blogs etc. Obviamente, o poder da Internet foi rapidamente reconhecido pelo 
poder político e econômico e haverá sempre a tentação de exercer formas de controle 
sobre o que circula online. 
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O grande poder do conceito de democracia electrónica reside no fato de as ten-
dências das tecnologias de comunicação poderem ajudar os cidadãos a acabar com 
o monopólio da sua atenção por parte dos poderes subjacentes ao paradigma da 
difusão – os donos das redes televisivas, associações de jornais e associações edito-
riais. A grande fraqueza do conceito de democracia electrónica consiste em poder 
ser mais facilmente transformado num produto do que explicado. A comercializa-
ção e a mercadorização do discurso são apenas um dos graves problemas colocados 
pela sofi sticação crescente dos meios de comunicação. A Rede, que funciona ma-
ravilhosamente como uma rede lateral, também pode ser usada como uma jaula 
invisível (RHEINGOLD, 1996, p. 349).

O ciberespaço, como um mecanismo de liberação da emissão, de reconfi guração cul-
tural e de sociabilidade coletiva em rede, é o que termina por determinar eventuais 
linhas de fuga em um espaço de controle informacional. Essas linhas de fuga vêm obri-
gando a indústria do entretenimento e da cultura massiva a readaptações. No lugar da 
compressão do espaço-tempo, o ciberespaço se confi gura como um lugar de quebra 
e criação de controle e de hierarquias, de territorialização e desterritorializações. De 
fato, não há formação de território que não deixe em aberto os processos desterrito-
rializantes (LEMOS, 2002). O ciberespaço é um exemplo desse fenômeno: ele nasce 
como território controlado pelo poder militar e industrial e vai sendo, pouco a pouco, 
des-re-territorializado por novas demandas sociais. 

Assim, o acesso ou o não-acesso à informação está por trás do processo de territorializa-
ção, desterritorialização da sociedade. Temos, portanto, que a cibercultura não apenas 
destrói hierarquias e fronteiras, mas que também as institui em um processo complexo 
de des-re-territorializações. Meyrowitz sustenta que a cultura contemporânea estaria 
voltando à forma primitiva, transformando-nos em “nômades globais na savana digi-
tal” (MEYROWITZ, 2004). Estaríamos imersos em uma maior fl exibilidade social, 
uma organização fl uida com papéis menos rígidos e lugares sociais intercambiáveis. As 
diversas formas de mobilidade contemporâneas exigem esforços complexos de com-
preensão por parte das ciências que esquadrinham a cultura, que decididamente não 
pode mais ser pensada em termos de categorias estanques. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo investigar o Jornal das Moças (1926-1932), 
enfatizando a presença das professoras Georgina Pires, Dolores Diniz e Júlia Augusta de Me-
deiros, mulheres que produziram o jornal em Caicó, no Rio Grande do Norte. Analiso as 
práticas de escrita dessas mulheres, salientando os aspectos educacionais, a questão de gênero 
e as relações que se estabelecem na sociedade, na tentativa de contribuir com a historiografi a 
da educação no Brasil, durante a década de 1920. Utilizo, como fonte, exemplares disponí-
veis do Jornal das Moças, entrevistas com historiadores, familiares e pessoas vinculadas às 
citadas professoras. Observei que essas mulheres fi zeram o jornal acontecer numa época em 
que a confi guração social de sua comunidade reservava à mulher apenas o domínio do espaço 
privado. Os resultados da pesquisa balizam para constatar que esse impresso foi um veículo 
de comunicação inovador, tornando-se um dos instrumentos dos quais as mulheres puderam 
extrapolar as barreiras do seu espaço, atuando na imprensa, território predominantemente 
masculino. Inferindo no cotidiano através dos seus textos jornalísticos e dos movimentos cul-
turais, educacionais e comportamentais, essas mulheres teceram suas conquistas, ocupando 
posições de destaque no campo da educação e da comunicação.

Palavras-chave: Jornalismo feminino. Gênero. Imprensa.

JOURNAL OF YOUNG WOMEN (1926-1932): PRESENCE 
OF WOMEN IN THE  PRESS OF RIO GRANDE DO NORTE

ABSTRACT: Th e current article intends to analyze the “Jornal das Moças” (Lady’s journal) 
(1926 - 1932) emphasizing the presence of teachers Georgina Pires, Dolores Diniz and Júlia 
Augusta de Medeiros, women who produced the journal at Caicó city in the state of Rio 
Grande do Norte (Brazil). It analyzes their writing practices from these women, accentuating 
the educational aspects, the gender question and the relations established at society in the 
try to contribute with education’s historiography on Brazil, during the 1920’s decade. As a 
research source, it was used some reminiscent copies from Jornal das Moças, interview with 
historiographer, members from their families and people connected with these teachers. Th is 
paper observed that those women made the journal happens, in a time with a social confi gu-
ration which designates do woman just the domain of private territory. Th e results of research 
bounds to verify this journal as a innovate communication vehicle, which became one of the 
instruments to women extrapolate the barriers from their space, acting in the press, place 
where men used to prevails. Inferring at quotidian through their journalists pieces and throu-
gh cultural, educational and behavior movements, these women weaved their conquests, 
occupying detached positions in education and communication fi elds.

Key-words: Female journalism. Gender. Press.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo faz parte da dissertação de mestrado intitulada: Jornal das Moças 
(1926-1932): educadoras em Manchete, da Base de Pesquisa Gênero e Práticas Cultu-
rais: abordagens histórica, educativas e literárias, do Programa de Pós-Gradução em 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da pro-
fessora Maria Arisnete Câmara de Morais. 

A pesquisa tem como objetivo relatar a trajetória de mulheres que contribuíram para 
a educação no estado do Rio Grande do Norte, fazendo uma análise da participação 
feminina na imprensa norte-rio-grandense na década de 1920. A pesquisa investiga 
o Jornal das Moças (1926-1932), enfatizando a presença das professoras Georgina 
Pires, Dolores Diniz e Júlia Augusta de Medeiros, que fi zeram o jornal acontecer. O 
motivo de pesquisar essa publicação surgiu do caráter inovador e pioneiro de suas 
técnicas jornalísticas.

O referido jornal era uma publicação semanal, dedicada ao interesse da mulher. Sua 
circulação iniciou-se no dia 07 de fevereiro de 1926, na cidade de Caicó, no Rio Gran-
de do Norte. Além de editado pela professora Georgina Pires e gerenciado por Dolores 
Diniz, o periódico contava, também, com as redatoras Júlia Medeiros, Santinha Araú-
jo, Maria Leonor Cavalcante, Julinda Gurgel, como, também, com várias moças da 
sociedade caicoense. Esse grupo de mulheres escreveu literatura, humorismo e críticas 
com relação à condição da mulher na sociedade norte-rio-grandense. Colaboravam, 
também, para o jornal os senhores Renato Dantas, Janúncio Bezerra da Nóbrega e José 
Gurgel de Araújo. A folha enquadrava-se nos padrões dos grandes jornais da época no 
estado, no que se refere às técnicas gráfi cas, como por exemplo, os periódicos A Repú-
blica, de Natal, e o Jornal do Seridó (1927-1929) de Caicó, entre outros.

Do tipo tabloide, com 28 cm de largura por 38 cm de altura, com cerca de três colunas 
em cada página - as primeiras edições tinham o formato de duas colunas apenas - e 
impresso em papel jornal, com folhas soltas dobradas em forma de caderno, o perió-
dico mantinha uma redação permanente e sua distribuição era feita através de venda 
avulsa nas bancas e por assinatura. Fato esse inédito para um jornal feminino no Rio 
Grande do Norte, visto que os jornais editados por mulheres, em sua grande maioria, 
eram manuscritos, ao passo que o tablóide de Caicó já utilizava técnicas jornalísticas, 
como a diagramação, formato de três colunas, distribuição nas bancas da cidade, como 
também as assinaturas de seus exemplares. Essas assinaturas tinham os seguintes valo-
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res “anual: 10 mil réis; semestral: 8 mil réis; trimestral: 4 mil réis e a venda avulsa, 200 
réis.” (MELO, 1987, p.28).

O Jornal das Moças registra o sucesso dessas assinaturas, através da coluna de cartas. 
Publicou em suas edições correspondências de seus leitores, comprovando a boa acei-
tação do jornal em Caicó e também em outras cidades do estado. Várias cartas foram 
enviadas à redação do jornal, felicitando e parabenizando o corpo redacional pela ini-
ciativa do impresso em irradiar o pensamento das mulheres caicoenses. 

Leitores das cidades de Natal, Ceará-Mirim e Lajes, entre outros municípios norte-
-rio-grandenses, demonstraram a sua satisfação ao ler o jornal, bem como o interesse 
de se tornarem leitores assíduos do jornalzinho, como as professoras Helena Botelho e 
Josepha Botelho, da cidade de Ceará-Mirim:

Ao distinto corpo redacional do “Jornal das Moças”. Helena e Josepha agrade-
cem a remessa do seu muito apreciado jornalzinho. Aliamos os nossos sinceros 
aplausos e a nossa inteira solidariedade, fazendo votos de prosperidade pela sua 
novel existência. Assinam Helena e Josepha Botelho (JORNAL DAS MOÇAS, 
11 abr./1926, p.2).

A professora Berthilde Guerra, residente em Natal, mostrava-se interessada na leitura 
periódica do jornal:

Cara amiguinha do Jornal das Moças, saudações cordiais. É com grande regozijo 
que tenho lido vosso interessante jornalzinho. Lamento ser já tão tarde para apre-
sentar os meus efusivos parabéns à jovem e distinta falange que tão nobremente 
vem combatendo por um ideal tão sublime que é o amor, a cultura das letras [...] 
aproveito a oportunidade para pedir uma assinatura do vosso jornalzinho para cujo 
fi m envio a respectiva importância. As vossas prezadas ordens, amigas administra-
doras. Assina Berthilde Guerra. (JORNAL DAS MOÇAS, 23 maio/ 1926, p.4).

Da cidade de Lajes, as redatoras do Jornal das Moças receberam os parabéns, pela vi-
tória alcançada, da assinante Ilnah Pereira:

Tendo recebido os números do novo órgão que circula na próspera Caicó [...] é 
impossível deixar de dizer algo às amiguinhas que tanto prazer proporcionam com 
a leitura do muito apreciado jornalzinho. É bem de elogios o sonho que tão digna 
plêiade de senhoritas caicoenses levou a efeito. Levo, pois, ás dirigentes de bem 
acolhido órgão, o meu voto de prosperidade e os sinceros parabéns pela vitória 
alcançada. (JORNAL DAS MOÇAS, 23 maio/1926, p.2).

O impresso extrapolou as fronteiras do município de Caicó, abarcando um número 
maior de leitores no estado e sendo alvo de elogios em outros veículos de comunica-
ção. A edição do Jornal das Moças datada de 4 de abril de 1926 publica uma nota 
veiculada no Jornal do Sertão, editado na cidade de Patos, na Paraíba:

Recebemos a gentil visita do “Jornal das Moças”, mimoso porta-voz das inteligen-
tes fi lhas de Caicó, no vizinho estado do norte. O Jornal das Moças, cujo corpo 
redacional é composto por Georgina Pires, Dolores Diniz, entre outras senhori-
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nhas, traz seleta colaboração que auto-proclama o amor das moças caicoenses pelas 
causas do espírito [...]. O interessante semanário apresenta feição material muito 
atraente. (JORNAL DAS MOÇAS, 04 abr./ 1926, p.5).

A imprensa da capital norte-rio-grandense também fez registro do jornalzinho nas 
suas páginas, através do jornal A Imprensa, diário dirigido por Luís da Câmara Cascu-
do. A edição do Jornal das Moças de 18 de abril de 1926 registra:

“A Imprensa”, de Natal, importante diário dirigido pelo brilhante intelectual pa-
trício Dr. Luís da Câmara Cascudo [...], publicou após receber a edição de número 
quatro do nosso jornalzinho: “Visitou-nos o número 4 do Jornal das Moças, órgão 
literário, humorístico e crítico que se publica em Caicó, sob a direção e gerência 
de nossas ilustres confreiras Georgina Pires e Dolores Diniz. O Jornal das Moças 
é bem feito, e apesar de pequenino traz leitura variada, abordando assuntos de 
valor”. (JORNAL DAS MOÇAS, 18 abr./1926, p.3).

O sucesso do semanário feminino perdurou até o ano de 1932. Segundo Monteiro 
(1999, p.82), ao suspender a circulação do jornal, naquele ano, suas dirigentes deram 
um balanço no caixa e encontraram um saldo de 120 mil réis, que foi assim distribuí-
do: 100 mil réis para os pobres da localidade de São Vicente e 20 mil réis para Manuel 
Rodrigues Filho, o tipógrafo do jornal.

Um fato curioso sobre o prédio onde funcionou a tipografi a do Jornal das Moças, na 
praça da Liberdade, diz respeito a um sobrado do século XIX, de linhas arquitetônicas 
arrojadas. Segundo populares de Caicó, a construção foi colocada abaixo recentemen-
te, por aproximadamente cinqüenta homens, na calada da noite, ou seja, anoiteceu e 
não amanheceu. O motivo da demolição foi a informação de que o referido sobrado 
faria parte do patrimônio arquitetônico da cidade, a ser preservado. Temendo fi car no 
prejuízo, o seu proprietário mandou demolir, negociando, posteriormente, o terreno. 
No local, foi erguido um condomínio moderno de quatro andares.

Nas páginas do Jornal das Moças, eram publicadas curiosidades da cidade, artigos e 
crônicas de interesse feminino, literatura, poesias, pensamentos, colunas sociais, acon-
tecimentos da sociedade caicoense, amenidades em geral, notas diversas e questiona-
mentos sobre a condição da mulher na sociedade.

Na sua edição inaugural, datada de 7 de fevereiro de 1926, o periódico publicou, na 
primeira página, um artigo intitulado O Jornal das Moças, assinado por Renato Dan-
tas, um dos poucos colaboradores do sexo masculino. O mesmo versa sobre a impor-
tância daquele jornal:

[...] Será este um semanário de caráter independente, noticioso, e contará com assídua 
colaboração das nossas conterrâneas. Como se trata de um órgão fundado por moças 
de nossa melhor sociedade, certo ele trará ensejo para o desenvolvimento da mulher 
caicoense, que já se há afi rmando propendente às lides jornalísticas. Caicó está, portan-
to, de parabéns com a criação do Jornal das Moças. (DANTAS, 1926, p.2).

No fragmento, percebe-se a importância do impresso que acabara de nascer, tornando-
-se o veículo das idéias e opiniões das moças caicoenses. Na mesma edição de estréia da 
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folha, em outro artigo, intitulado Surtos de progresso, por sua vez sem autoria, ressalta 
também esse acontecimento:

Com o desenrolar dos tempos modernos e progressistas, a mulher caicoense com-
preendeu que havia um vácuo a preencher no mundo literário do Caicó. E por 
isso, fundou o seu jornal [...]. O jornalzinho viverá porque para tal foi emprestado 
o brilho, a tenacidade e a força de vontade desse punhado de conterrâneas, que 
certamente lhe vão bordar as colunas dos mais agradáveis artiguetes.  (SURTOS 
DE PROGRESSO, 1926, p.2).

Esse jornal possuía como epígrafe: literatura, humorismo e crítica, que traduzia o tripé 
de sua linha editorial. Ao analisar diversos exemplares, percebo que era comum o uso 
de notinhas e pensamentos de caráter crítico, relacionados ao comportamento mascu-
lino da década ora investigada. As editoras faziam uso desses artifícios para completar 
a diagramação do jornal e também como forma de estimular e divulgar as assinaturas 
daquele periódico: “A mulher é o símbolo da alegria e da paz; a formosura de todas as 
formosuras; o homem é uma criança traquina e volúvel, que se deixa arrastar ao im-
pulso de um pequeno capricho”. (JORNAL DAS MOÇAS, 23 fev./1928, p.4). Outra 
mensagem que encontramos com muita frequência nas páginas do Jornal faz referên-
cia aos homens: “O homem tem três caracteres: o que tem, o que mostra e o que pensa 
ter. A mulher, pelos seus sentimentos de bondade, apresenta caracteres que não se po-
dem descrever”.  (JORNAL DAS MOÇAS, 31 jul./1926, p.4).  Portanto, era notória 
a valorização do sexo feminino na busca para conquistar mais espaços na sociedade de 
Caicó. Essas mulheres também visavam à importância da leitura no desenvolvimento 
do intelecto de toda a família: “Assine o Jornal das Moças, ele estimula o desenvolvi-
mento intelectual dos seus fi lhos” (JORNAL DAS MOÇAS, 15 ago./1926, p.4).

A folha feminina tinha um projeto gráfi co defi nido e procedimentos jornalísticos, 
como a impressão, produção de texto jornalístico e, principalmente, a diagramação. 
Ao executar o processo de diagramação, as editoras já utilizavam o conhecimento das 
técnicas jornalísticas. 

1. ANÚNCIOS E 
PUBLICIDADES FEMININOS
O jornal caicoense não inova apenas na linha editorial e na sua forma gráfi ca. Havia, 
também, no impresso, uma página de anúncios que circulou, de fato, após três meses 
da sua fundação. Investigando os exemplares daquele período, percebo que isso acon-
teceu a partir da edição de 23 de maio de 1926. 

Com a boa aceitação e a circulação nas grandes rodas sociais da cidade, causando 
curiosidade e admiração das moças e senhoras, o comércio de Caicó encontrou, nas 
páginas do Jornal das Moças, o meio ideal para divulgar seus produtos para o seg-
mento feminino. Eram veiculados anúncios de lojas de fazendas fi nas, de chapéus, 
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de guarda-sol e adornos para tornar as moças da sociedade da cidade mais belas, bem 
como para ambos os sexos. Endereços da moda e da elegância como a Casa da Torre, 
Casa Dias & Araújo, Casa Soares Araújo e Loja Avenida e até serviços odontológicos 
do cirurgião Dentista J. Freire e do produto Dentefácil, vendido na Farmácia Gurgel. 
Esses anúncios circularam a partir da edição de 23 de maio de 1926.

Instalada em prédio confortável, chama a atenção da distinta família caicoense 
para o variado sortimento de fazendas fi nas, artigos da última moda: charmeuse, 
crepes da China, voiles bordados, organdys bordados [...] lindo sortimento de 
chapéus, última novidade para senhoras, senhoritas e homens. Uma visita à loja 
Avenida é economizar dinheiro e comprar com satisfação (JORNAL DAS MO-
ÇAS, 23 maio/1926, p.4).

O dentista J. Freire, cirurgião dentista pela Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, possuindo completo instrumental de gabinete e prótese, pratica com ab-
soluta segurança: dentaduras duplas, coroas de porcelana sintética, ouro e platina, 
blocos e incrustações a ouro e porcelana. Extrações sem dor, etc. (JORNAL DAS 
MOÇAS, 23 maio/1926, p.4).

Dentefácil, preparado exclusivamente do Dr. Sabino Pinho, premiado em várias 
exposições do estrangeiro e também com medalha de ouro, no centenário da In-
dependência do Brasil. Facilita a dentição e torna as crianças alegres, sadias, fortes, 
robustas e bem dormidas. Não sendo do Dr. Sabino é falso. Vende-se na Farmácia 
Gurgel. (JORNAL DAS MOÇAS, 23 maio/1926, p.4).

Esses fragmentos de anúncio confi guram não apenas o hábito da mulher caicoense em 
vestir-se elegantemente nos eventos sociais, mas também o costume de usar dentes de 
ouro e porcelana, como forma de ostentação. 

Uma página inteira para anúncios e a frequência dos citados anunciantes caracteriza-
vam o prestígio que o Jornal das Moças detinha na sociedade local. Os anúncios viabi-
lizaram a circulação da folha até meados dos anos de 1930. Com o sucesso do jornal, a 
mulher de Caicó, enfi m, teve oportunidade de escrever sobre assuntos de seu interesse. 
A edição de 28 de fevereiro de 1926, por exemplo, retratava, em uma nota intitulada 
Colaboração, a vontade e a participação efetiva das moças em colaborar com a folha:

Diante do pequeno espaço para acolher a colaboração distinta das nossas muitas 
amigas, não publicaremos nenhum artigo que exceda a duas tiras de papel almaço. 
Pedimos também, às distintas colaboradoras, escreverem seus artigos com letra 
bem legível. Portanto, para que nenhuma fi que zangada conosco [...]. (JORNAL 
DAS MOÇAS, 28 fev./1926).

Nesse contexto, as mulheres reverberavam pelo ‘jornalzinho’ suas ideias, pensamentos 
e seus movimentos culturais. Elas começaram a produzir e participar na imprensa 
norte-rio-grandense, de modo mais abrangente. 

No Brasil, o ápice da imprensa feita pelas mulheres aconteceu no período de 1850 a 
1910. Nesta época, os impressos direcionados para as mulheres ganhavam espaço na 
imprensa em geral, principalmente na carioca. Jornais como O Jornal das Senhoras 
(1852), Belo Sexo (1862), Biblioteca das Senhoras (1874), O Bisbilhoteiro (1889), 
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Eco das Damas (1879-1882), Recreio do Belo Sexo (1856), Recreio das Moças (1876-
1877), O Direito das Damas (1882) e tantos outros circularam no Rio de Janeiro. 
(MORAIS, 1996, p.109).

Segundo Buitoni (1986, p.37), o primeiro jornal de caráter feminino, no Brasil, nasceu 
no Rio de Janeiro e chamava-se O Espelho Diamantino (1827). Este periódico, lan-
çado em 1827, continha política, literatura, belas-artes e modas. Em 1831, em Recife, 
surgiu o possível segundo periódico feminino brasileiro, denominado O Espelho das 
Brazileiras (1831). Outros se seguiram: Jornal de Variedades (1835), Relator de No-
vellas (1838). No Rio de Janeiro, surge, em 1839, o jornal semestral Correio das Modas 
(1839-1841) da casa Laemmert, com bastante literatura, crônica de bailes e teatros e 
fi gurinos pintados à mão, oriundos da França. Eram os primeiros passos da participa-
ção da mulher na imprensa do Brasil.

Apesar de o Jornal das Moças ser um impresso para a mulher e tratar de assuntos 
femininos e poesias, em suas páginas há registros de críticas políticas e administra-
tivas às autoridades locais e ao comportamento pré-estabelecido para as mulheres 
naquela comunidade. O jornal era um canal de comunicação, no qual, as mulheres 
de Caicó se faziam ouvir. 

Essa folha sempre esteve pautada em abrir espaço para a mulher de Caicó se fazer 
presente na vida social e cultural daquele município. Através do jornal, analiso as 
práticas de escrita das professoras Georgina Pires (fundadora do jornal), Dolores Di-
niz (gerente) e Júlia Medeiros (redatora e colaboradora). Escolhi essas três mulheres, 
entre as outras colaboradoras, devido à atuação de destaque na vida cultural e social 
de Caicó naquela época. 

Dessa forma, através do meu objeto de pesquisa, o Jornal das Moças, é possível con-
fi gurar e investigar essas mulheres consideradas anônimas pela História tradicional, 
mas que, dentro de um dado período e dado local, também fi zeram a sua história. 
Uma história à margem da historiografi a ofi cial, mas que, confi gurada nesta pesquisa, 
demonstra as lutas por novas conquistas sociais para a mulher norte-rio-grandense.
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RESUMO: Este trabalho privilegia a análise da representação da vida feminina que pode 
ser apreendida no romance As meninas de Lygia Fagundes Telles (1973) e nos periódicos 
Veja, Cláudia e Realidade publicados entre as décadas de 1960 e 1970. Essa análise cruza 
gênero, história e literatura, procurando observar como os atos públicos, políticos e sociais, 
interferem na vida daqueles que formavam o tecido social do período, principalmente na das 
mulheres. O resultado é a construção de um mosaico de elementos que constituem um olhar 
sobre o passado recente do país.
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THE FEMALE LIFE IN THE 1964 BRAZILIAN REVOLUTION: 
THE WOMEN REPRESENTATIONS IN BRAZIL DURING 
THE 60’S AND 70’S DECADES OF THE XX CENTURY

ABSTRACT: Th is work analyzes the female representation present on the novel As meninas 
(1973), by Lygia Fagundes Telles, and the magazines Veja, Cláudia and Realidade published 
during the 60’s and the 70’s. Th is analysis goes beyond gender, history and literature, obser-
ving how social and political acts (that are public) interfere in the private life of those who 
formed the social texture of these years, mostly in the life of women. Th e result is a mosaic of 
elements that form my vision of the recent past of the country.
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1. CALEIDOSCÓPIO DE IMAGENS: 
HISTÓRIA E REPRESENTAÇÃO

Quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam 
trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. 
Cargo muito pesado pra mulher, esta espécie 
ainda envergonhada. (...) 
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 
Mulher é desdobrável. Eu sou. 
Adélia Prado (1991)

Quem nasceu, como eu, em 1969, quando pensa sobre as d écadas de 1960 e 1970, o 
faz através de imagens estereotipadas: a barriga de Leila Diniz, a viagem à lua, as ações 
dos guerrilheiros de esquerda. Até bem pouco tempo, essas duas décadas surgiam em 
minha mente através de um caleidoscópio de imagens que incluíam Beatles, Hair, Hi-
ppies, Vietnã, Raul Seixas, Caetano Veloso, tortura, militares. Imagens confusas mas, 
acima de tudo, em movimento, imagens de transformação. Afi nal, foram as décadas 
do amor livre, da experimentação, da “viagem” e do “papo cabeça”. 

Compreender melhor esse período da história do país foi importante elemento mo-
tivador na realização desta pesquisa. Reconheço ser essa uma história muito recente, 
mas visitá-la através de romances e de revistas me fez entender muito mais o que vivo 
e me fez perceber que muitas das questões que a sociedade discute hoje já faziam parte 
da vida das pessoas na época. 

Como mulher, eu escolho visitar esse período histórico, tentando compreender como 
era a vida feminina na época, como a censura e a ditadura interferiam nas suas práticas 
sociais, e, para visitar essa época, eu escolhi quatro fontes distintas: um romance da 
escritora paulista Lygia Fagundes Telles, As meninas (1973) e três periódicos da época: 
Veja, Cláudia e Realidade.

As revistas foram escolhidas não só pela possibilidade de acesso, mas por sua di-
versidade. São revistas de grande circulação. A Veja, cuja estréia se deu em 1968 e 
é publicada até os dias atuais, tem periodicidade semanal e preocupa-se em trazer 
informações de caráter genérico, com seções sobre fi nanças, política e cultura. A 
Realidade, que circulou entre os anos de 1966 a 1975, tinha uma periodicidade 
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mensal e era mais voltada para as grandes reportagens, trazendo diversos resultados 
de pesquisa e estudos sobre o Brasil. 

No diálogo com as revistas, observo a construção da representação feminina no ro-
mance As meninas (19738), de Lygia Fagundes Telles, que é um romance em que o 
panorama político do país se apresenta com muita força. Lygia Fagundes Telles ousou 
apresentar a história de uma militante de esquerda em plena ditadura militar, pois 
lançou o livro no auge da repressão política. As personagens principais são três moças 
(Lorena, Lia e Ana Clara), sem idade defi nida, porém bastante jovens, morando num 
pensionato religioso durante a década de 1970.

Lorena vem de uma família de classe social elevada, é uma mulher culta, estudante 
de Direito, que cita vários autores da literatura durante seus monólogos interiores. 
Apresenta, porém, uma grande insegurança emocional. Ainda criança, perdera um dos 
irmãos em um acidente doméstico: um irmão matou o outro com um tiro acidental. 
Também perdeu o pai e sua relação com a mãe não é das melhores. Lorena tem uma 
grande difi culdade de se relacionar e passa grande parte do seu tempo trancada em seu 
quarto, pensando no amor platônico que sente por um professor.

Lia é baiana e foi para uma cidade maior, supostamente São Paulo, estudar e fugir 
do domínio familiar. De uma situação social apenas remediada, frequentemente 
pede dinheiro emprestado a Lorena para as ações revolucionárias do grupo a que 
pertence. Seus pais são um alemão que fugiu do nazismo, cuja profi ssão é indefi -
nida, e uma baiana, Dionísia, dona-de-casa. Lia se relaciona, ainda, com um rapaz 
cujo codinome é Miguel, preso político que ela luta para libertar e, quando conse-
gue, é obrigada a partir ao seu lado para o exílio. Sua partida é indício de realização 
dos seus sonhos futuros.

Ana Clara nunca conheceu o pai e tem lembranças atormentadas dos frequentes aman-
tes da mãe que maltratavam e violentava a ambas. Sua infância e adolescência foram 
marcadas por constantes explorações sexuais que lhe renderam, entre outros, o trauma 
de não conseguir alcançar o prazer sexual. Fazia Psicologia na Universidade, mas tran-
cou o curso. Seu maior desejo, aparentemente, é casar com um marido rico, que lhe dê 
uma boa situação fi nanceira e seja cego para suas fraquezas: o álcool e as drogas. Para 
piorar sua situação, envolve-se com um jovem trafi cante, a quem ama, mas com quem 
tem imensa difi culdade de comunicação, e engravida.

O tecido textual do romance se constrói através das memórias, das tentativas de diá-
logo e das descrições que as jovens fazem de si e dos outros personagens. O período 
sobre o qual o romance se debruça é de tensão política e social, e, talvez, uma das 
grandes mudanças esteja situada justamente nos papéis e nas funções exercidas pela 
mulher na sociedade.

8 Neste trabalho utilizo a 32ª edição de As meninas (1998).
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O conceito de representação é norteador de toda a discussão que se desenvolve aqui. 
Acredito, como afi rma Bakhtin (1987), ao discutir a ideologia do signo, que as repre-
sentações não só refl etem o contexto em que são construídas, mas também se desviam 
dele, refratando-o. Bakhtin (1990) também afi rma que o romance é o gênero que 
melhor se presta a esse tipo de análise, por representar vivamente o tempo e a socie-
dade em que se insere.

O romance tornou-se o principal personagem do drama da evolução literária na 
era moderna precisamente porque, melhor que todos, é ele que expressa as ten-
dências evolutivas do novo mundo, ele é, por isso, o único gênero nascido naquele 
mundo e em tudo semelhante a ele (BAKHTIN, 1990, p. 400).

Palco das representações da sociedade e do mundo moderno, o romance é o gênero 
literário que melhor se presta a uma análise de uma sociedade, de um período históri-
co, de um grupo social. A representação, por sua vez, é uma construção, um ponto de 
vista elaborado por um determinado indivíduo, ou grupo, que demonstra como em 
um determinado contexto, a identidade social de outro grupo ou indivíduo é percebi-
da, dada a ver. Ou seja, a representação possibilita:

[...] em primeiro lugar, o trabalho de classifi cação e de delimitação que produz 
as confi gurações intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é contradito-
riamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, as práticas que visam 
fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no 
mundo, signifi car simbolicamente um estatuto e uma posição; por fi m, as formas 
institucionalizadas e objetivadas graças as quais uns “representantes” marcam de 
forma visível e perpetuada a existência do grupo, da classe ou da comunidade 
(CHARTIER, 1990, p. 23).

Chartier (1990) demonstra, dessa forma, que a realidade é uma teia em que diferentes 
grupos sociais se interrelacionam, gerando tensões e equilíbrio dos quais nascem as 
representações que esses diferentes grupos têm sobre si e sobre os outros.

O conceito de confi guração proposto por Elias (1970) demonstra que uma confi gu-
ração se forma através de redes de interdependências entre sujeitos num determinado 
jogo social. Ou seja, uma confi guração é uma formação social de dimensões variáveis, 
como uma sala de aula, uma escola ou uma comunidade.

Baseada nesses conceitos, busco traçar um panorama da representação da vida femini-
na que perpassa os periódicos e os romances analisados.
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2. ANOS DE CHUMBO: ESPELHO 
DA DITADURA NAS FONTES

A minha gente hoje anda
Falando de lado
E olhando pro chão, viu?
Chico Buarque (1978)

A década de 1960 no Brasil fi ca marcada pelo início da ditadura militar, que se esten-
derá por toda a década de 1970. A ditadura só perderá a sua força no início dos anos 
1980, com os primeiros passos rumo à abertura proposta pelo governo Geisel, através 
da revogação do Ato Institucional n° 5 e pelo movimento em prol da anistia. 

A classe média foi uma das mais participativas tanto na instauração do novo regime 
quanto no seu combate nos anos seguintes. A marcha da Família com Deus e pela Li-
berdade, que antecipou e depois saudou a ditadura, reunindo mais de 500 mil pessoas 
no Rio de Janeiro, era um movimento que representava uma parcela da sociedade que 
acreditava na ditadura como a salvação do Brasil diante das ameaças de subversão, 
corrupção e comunismo. 

Historiadores, como Reis (2000), demonstram que a maior parte da sociedade tinha 
simpatia pela ditadura. Em reportagem para a revista Época, ele afi rma que as “marchas 
da Família com Deus e pela Liberdade reuniram mais gente que o comício do Jango 
na Central do Brasil (ÉPOCA, 28 de maio de 2001)”. 

Grande parte da sociedade temia o que a imprensa nacional e estrangeira divulgava 
sobre a guerra fria, as imposições americanas à Cuba, à guerra do Vietnã. O medo do 
comunismo juntava-se aos graves problemas sociais enfrentados pelo Brasil na década 
de 1960. A classe trabalhadora se organizava em sindicatos ou em entidades anti-sin-
dicais, ou inseria-se em movimentos nacionalistas. A classe trabalhadora rural organi-
zava-se em Ligas Camponesas, liderando, no Nordeste, movimentos reivindicatórios 
com feições políticas. Grande parte da sociedade se mobilizava em prol de mudanças 
ou em prol da permanência dos valores e das estruturas já estabelecidas. 

Entre os setores que apoiaram o golpe também havia uma divisão. Na verdade, três 
tendências lutavam pelo poder dentro das Forças Armadas. Em primeiro lugar, es-
tavam os militares sob infl uência da Escola Superior de Guerra, articulados com 
IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais) e IBAD (Instituto Brasileiro de Ação 
Democrática). Em segundo lugar, vinha a “linha dura”, que congregava os escalões 
intermediários e tinha como porta-vozes alguns generais, como Costa e Silva. Eles 
propunham a permanência dos militares no poder e medidas cada vez mais autori-
tárias. E, em terceiro lugar, alguns generais, como Peri Bevilacqua e Mourão Filho, 
que denunciavam os aspectos antidemocráticos do golpe, assim como queriam evitar 
a total militarização do regime. 
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A linha dura delineou sua vitória desde os primeiros momentos, o que culminou com 
a prorrogação do mandato de Castelo Branco, com o AI-2 e AI-3 e com a indicação 
de Costa e Silva para a presidência, posteriormente. 

O regime centralizou todo o poder e todas as decisões no Executivo, governan-
do na base de atos institucionais, decretos lei e constituição outorgada. Foram 
suspensas as eleições diretas para governadores e presidente da República. Foram 
fechados os partidos políticos existentes e criado, por decreto, o bipartidarismo 
- Arena (Aliança Nacional Renovadora) e MDB (Movimento Democrático Brasi-
leiro) (HABERT, 1996, p. 9).

A crescente insatisfação social faz aumentar gradualmente a truculência do poder ins-
tituído. Grande parte da sociedade brasileira via nos desígnios da ditadura, a única 
forma de evitar o “perigo vermelho”. Mas a sociedade aceitava ou se opunha ao regime 
com certa fl uidez, com a mesma instabilidade que cercou a própria ditadura. Não fo-
ram maioria os grupos que optaram pela resistência integral. 

Aos poucos, inicia-se um verdadeiro processo de caça às bruxas pelo país, com prisões, 
censura a publicações e intimidações de toda a ordem. Frustrada pela falta de ações 
decisivas do governo no combate à infl ação e a outros problemas, a sociedade começa 
a se manifestar negativamente ao novo regime. Charges na imprensa exprimem o desa-
grado social, movimentos estudantis debatem as questões mais relevantes. “No teatro, 
na música de protesto, nas artes plásticas, ecoavam as perplexidades e as amarguras de 
amplos setores sociais (REIS, 2000, p. 41)”. 

Na área da economia, distante do terror dos bastidores, o país desenvolvia-se próspero 
e dinâmico. O Produto Interno Bruto entra na década de setenta em pleno crescimen-
to. Liderava esse crescimento do PIB a produção industrial, principalmente a indústria 
automobilística e a de eletroeletrônicos. Grandes corporações multinacionais insta-
lam-se no país incentivadas pela mão-de-obra barata, grandes mercados potenciais e 
garantias políticas. É a internacionalização da economia. O fenômeno da globalização 
começa a dar os seus primeiros passos no Brasil. Cresce, nesse processo, uma onda 
ufanista incentivada pelo Estado com slogans como: Prá frente, Brasil ou Brasil, ame-o 
ou deixe-o, que culmina com a conquista da Copa de 1970 no México. 

As mudanças econômicas pareciam levar a fl ores no futuro do Brasil. O Brasil era, 
então, o país do futuro. Entretanto, as desigualdades sociais só aumentavam. Os pa-
cotes sociais, previstos pelo governo, não engrenavam. Com todas as dívidas e com os 
evidentes contrastes, o Brasil entra nos anos setenta como uma potência emergente no 
plano internacional e grande parte dos brasileiros canta, levados pela explosão ufanis-
ta, a música de Don e Ravel: 

Eu te amo meu Brasil, eu te amo, 
Meu coração é verde, amarelo, branco, azul-anil 
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, 
Ninguém segura a juventude do Brasil. 
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O “milagre econômico” multiplicou as oportunidades de trabalho e lançou as bases 
para uma diversifi cada e moderna sociedade de consumo; além de ter concentrado 
ainda mais a renda, de tal forma que o Brasil urbanizado do topo da pirâmide social se 
estabelece a uma distância quase insuperável da base rural dessa pirâmide. 

Essa multiplicação das chances de trabalho mantém, entretanto, as normas da socieda-
de patriarcal. Poucas são as mulheres que ultrapassam as barreiras sociais impostas ao 
seu comportamento. A revista Realidade (Fev./1971) oferece uma reportagem (Tenha 
a coragem de mudar) que clama a sociedade para uma mudança, mostrando exemplos 
de pessoas que ousaram deixar um emprego estável em busca de outro que lhes desse 
maior prazer. A reportagem é seguida por um quadro intitulado Estas profi ssões dão 
dinheiro. Escolha uma. O quadro oferece o perfi l de 10 profi ssões de sucesso, cada uma 
com a foto de um profi ssional em ação. Entre as 10, só uma apresenta um perfi l já 
cristalizado socialmente como delegado às mulheres, o de secretária bilíngue. 

A secretária bilíngüe é a pessoa mais importante do escritório depois do executivo 
- a quem assiste nos mínimos detalhes. Suas funções vão desde controlar a corres-
pondência, cuidar do arquivo e recepcionar, até redigir em português ou inglês ou 
servir como intérprete. É formada pelo curso de secretariado de nível médio. Mas, 
ao mesmo tempo, a aluna deve estuda algumas línguas, no mínimo inglês. (..) A se-
cretária bilíngüe deve ser também uma boa taquígrafa (REALIDADE, Fev./1971). 

Todas as outras nove profi ssões são apresentadas não só com fotos de modelos mascu-
linos, mas com todo o texto direcionado para esse gênero. Das nove profi ssões mascu-
linas, apenas três exigem nível médio de formação educacional. As outras seis exigem 
curso de nível superior. A profi ssão feminina é uma profi ssão de nível médio. Além 
disso, exige apenas alguns cursos de língua estrangeira. Não há, realmente, nenhuma 
alusão à possibilidade de que as profi ssões apresentadas para homens possam ser exer-
cidas também por mulheres. 

As oportunidades de trabalho para a classe média cresceram durante a ditadura junto 
com as oportunidades de altos salários nas estatais ou nas grandes empresas privadas, o 
que aumentou o poder de compra de uma infi nidade de produtos. Em 1969, os con-
sórcios ofereciam o Opala e o Corcel, modelos recém lançados e totalmente direcio-
nados a esse público de classe média. São inúmeras as propagandas de carro veiculadas 
nas revistas, procurando atingir, em sua grande maioria, um público familiar. Ou seja, 
o carro para a mulher/mãe, útil para levar os fi lhos à escola. O carro para o casal que 
ainda está formando uma família (caso do Fusca), o carro amplo, para viagens, caso do 
Galaxie, ou carros para viagens com toda a família, incluindo os animais de estimação, 
caso da Kombi. Como afi rma a propaganda: 

Com uma Kombi Luxo Volkswagen v. pode levar todos aqueles “itens” que tor-
nam um passeio mais agradável. (..) Além d levar toda a família e as coisas que v. 
mais gosta em sua casa, Kombi VW tem mais 15 vantagens extras (..) (REALI-
DADE, Jun./1967).

Raul Seixas expressa sua opinião, seu humor e ironia, através da música Ouro de tolo:
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Eu devia estar contente, porque tenho um emprego. sou dito 
cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês. 

(...) 

Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. 
(...) e agora eu pergunto: E daí? 

Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar, eu não 
posso fi car aí parado (...) 

(SEIXAS apud CARMO, 2001, p. 114).

Se, por um lado, a família “remediada” brasileira podia sair desfi lando pelas ruas o seu 
Fusca zerinho, por outro, sofria pelos inúmeros perseguidos, exilados, desaparecidos 
e pelo medo e insegurança constantes. Medo do interlocutor, do vizinho da mesa ao 
lado, do desconhecido. 

Ao se instalar no poder em 9 de abril, os militares obrigaram a dar uma reviravol-
ta: com efeito, desmoronava a primeira experiência democrática que o país vinha 
construindo ao longo de dezoito anos (ALMEIDA; WEISS apud SCHWARCZ, 
1998, p. 323). 

Nesse ambiente instável, fazer oposição incluía uma infi nidade de formas e ações: a 
resistência organizada em prol de uma revolta armada ou de uma redemocratização 
social; atitudes ocasionais de solidariedade a um perseguido; assinatura de manifestos; 
empréstimo de casa para reuniões políticas; participação em peças, fi lmes e manifestos 
públicos contra o regime. A sociedade participava dando sua opinião na imprensa, 
no teatro e, principalmente, na música. A ordem geral era testar os limites do que era 
permitido: “o que se pode escrever numa coluna de jornal, o que se pode compor e 
contar, o que se pode encenar ou ensinar sem atrair represálias pessoais” (ALMEIDA; 
WEISS apud SCHWARCZ, 1998, p. 330). 

Esses limites vão se estreitando, cada vez mais, até o implacável golpe contra a liberda-
de pública e individual, que foi o Ato Institucional n° 5, em 1968. A existência deste 
ato afeta toda a confi guração que eu possa construir sobre essas duas décadas, pois 
ele institui um importante fator político e social: a censura. Ela origina, em maior ou 
menor grau, os sentimentos que também atingiam os indivíduos durante esse período: 
a insegurança e o medo. 

A imprensa nacional, ao mesmo tempo em que apresenta um grande crescimento ori-
ginado pela crescente modernização da sociedade na década de 1970 e pelas novas tec-
nologias, por outro lado, enfrenta a presença constante e castradora da censura prévia. 

Essas mudanças no “business” da comunicação - mudanças técnicas, tecnológicas, 
administrativas, de escala empresarial e de relacionamento do setor com o mer-
cado e o Estado afetaram de modo substancial o exercício do jornalismo no país, 
o dia-a-dia dos jornalistas e suas escolhas políticas possíveis (ALMEIDA; WEISS 
apud SCHWARCZ, 1998, p. 350). 
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Foram poucos os meios de comunicação que assumiram uma atitude de oposição 
declarada ao regime. Entre os maiores jornais brasileiros o Correio da Manhã, do 
Rio de Janeiro, foi um dos primeiros a voltar-se contra o novo regime. Já em 3 de 
abril de 1964, estampou o editorial Terrorismo não, responsabilizando o governa-
dor Carlos Lacerda pela truculência da polícia carioca. Seus jornalistas - Antonio 
Callado, Carlos Heitor Cony, Hermano Alves, Márcio Moreira Alves, Otto Maria 
Carpeaux e Paulo Francis – tornaram-se porta-vozes da elite oposicionista. O jor-
nal, no entanto, passou por uma longa agonia fi nanceira, estimulada pelo regime e 
deixou de circular em junho de 1974. 

Outros jornais que pouco tempo depois romperam com a ditadura foram o Estado de 
São Paulo e o Jornal da Tarde, da família Mesquita, que também sofreram censura pré-
via de agosto de 1972 a janeiro de 1975, véspera do centenário do jornal. Sua forma 
de protesto mais evidente foi a opção de preencher os espaços censurados com versos 
de Os Lusíadas ou receitas de culinárias, às vezes sem pé nem cabeça, para desespero 
dos leitores de mente literal, desapegados das questões políticas. 

A revista Veja, muitas vezes, preencheu seus espaços censurados com o logotipo da 
editora Abril. A revista Realidade, que elaborava reportagens de gosto indigesto ao 
regime, sobre comportamento sexual, fi delidade conjugal, divórcio, aborto, chegou a 
ter uma edição especial sobre a mulher, em 1967, totalmente apreendida. Os censores 
brasileiros, que se tornaram famosos por sua total ausência de critérios objetivos, po-
diam pecar por excesso, jamais pela falta. Dessa forma, eles censuravam desde textos, 
programas, peças que fossem uma explícita crítica ao regime, até palavras e expressões 
que afetassem o que se estabelecia como “moral e bons costumes”. 

O general Juvêncio Façanha, chefe da Polícia de Segurança Federal, que dava a palavra 
fi nal na liberação de fi lmes e peças teatrais, afi rmava que não deixava passar palavrões 
na boca das personagens femininas. Mulher não diz palavrão, diz ele em entrevista à 
revista Realidade (Abril, 1968). Acho que dizer palavrão fere a dignidade de uma mulher.

Afi nal, dizia um investigador do DOPS paulista nos anos 70, o perigo era “sexo, 
marxismo e idéias exóticas” - que ele pronunciava “secho, marchismo e idéias ejó-
ticas” (ALMEIDA; WEISS apud SCHWARCZ, 1998, p. 343). 

Os censores estavam presentes nas redações dos jornais e revistas, nas emissoras de 
rádio e TV, em todos os meios de comunicação e só deixavam sair notícias fi ltradas e 
maquiadas que passassem uma imagem de paz, prosperidade e tranquilidade no país. 

Embora o número de aparelhos ainda fosse reduzido na década de 1960, a televisão apre-
sentou um crescimento considerável durante toda a década de 1970, impulsionada pelo 
“milagre econômico”. O lazer fundamental da população repousava, cada vez mais, nessa 
tela e ela começa a gerar comportamentos, ditar modismos e mostrar um retrato da so-
ciedade através da novela. Um retrato censurado e intermediado pelos desejos da ordem 
pública, mantendo os indivíduos ao largo das grandes decisões. Durante o governo do 
general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), a censura alcançou o auge de sua atua-
ção. O general tentava, a todo custo, manter a imagem de um país próspero e tranquilo, 
com um grande futuro. A censura tinha, nesse projeto, um papel de destaque e a televisão 
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era o principal veículo de difusão dessa imagem. Tanto que, em mensagens do presidente 
à nação o tema girava em tomo dessa imagem de tranquilidade que o país apresentava: 

Sinto-me feliz todas as noites, quando ligo a televisão para assistir ao jornal. En-
quanto as notícias dão conta das greves, agitações, atentados e confl itos em várias 
partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo ao desenvolvimento. É como 
se eu tomasse um tranqüilizante, após um dia de trabalho (MÉDICI apud HA-
BERT, 1996, p. 27). 

Nesse ambiente de intensas mudanças, a imprensa voltada para o público feminino 
também se desenvolve bastante. A revista feminina é uma das formas que a mulher 
encontrou para projetar a sua presença no espaço público. Esse tipo de periódico, 
fundamentalmente voltado para o que se considerava serem “assuntos de mulher”, 
continha dicas de etiqueta, economia doméstica, prendas, higiene e beleza, além de 
um pouco de cultura, para que a mulher pudesse brilhar nas ocasiões sociais, com o 
famoso “verniz literário”. 

As revistas femininas sempre se caracterizaram por uma linha diversional, um jorna-
lismo de serviço, muito mais voltado para os temas tradicionais, ligados ao “eterno 
feminino”. Grande parte de suas matérias é chamada, no jargão jornalístico, de 
“fria”: matérias que não têm uma data exata para a sua publicação, que tanto podem 
aparecer hoje como daqui a duas semanas, ou serem retomadas, com leves altera-
ções, na estação seguinte. Essa opção enfatiza o caráter ideológico das publicações, 
no sentido de que mantêm as estruturas que tradicionalmente condicionam os pa-
péis femininos na sociedade. 

A imprensa feminina é duplamente mítica. Primeiro, porque apresenta diversos 
conteúdos, senão todos, de forma mítica. Segundo, porque o conteúdo que a 
identifi ca mais de perto com seu público - isto é, a representação subjacente do 
feminino aparece sempre como mito (BUITONI, 1981, p. 6). 

Nas primeiras décadas do século XX, essas revistas são palco, também, das reivindica-
ções femininas por maior espaço e por maior diversifi cação de papéis na sociedade. Po-
dem ser encontradas duas representações da mulher nas revistas analisadas: a tradicio-
nal - que circunscreve a ação feminina ao lar e engrandece as virtudes domésticas - e a 
progressista, que defende os direitos das mulheres, dando ênfase à educação e à cultura. 

De qualquer modo, entre a literatura e as chamadas artes domésticas, o jornalis-
mo feminino já nasceu complementar, revestido de um caráter secundário, tendo 
como função o entretenimento e, no máximo, um utilitarismo prático ou didático 
(BUITONI,1981, p. 9). 

O desenvolvimento e a modernização da sociedade sedimentaram o público feminino 
e as revistas femininas passaram a fazer parte das grandes editoras. Surgem Querida, 
Amiga, Cláudia e Nova. Revistas diversas voltadas para públicos diversos. Fundadas 
entre o desejo de traçar um perfi l da mulher moderna e a necessidade de se ater às 
regras do mercado editorial, essas revistas acabam inovando na forma e mantendo o 
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padrão tradicional, com seções voltadas para economia e prendas domésticas, cuidado 
com os fi lhos, beleza e etiqueta. 

Cláudia, a revista feminina que mais utilizo aqui, nasce no Brasil em 1963, tendo 
como modelo a revista homônima argentina. Ela quer representar o espírito da mu-
lher moderna. Mantém as seções tradicionais das revistas femininas com algumas al-
terações modernizadoras, uma seção de consultas jurídicas, cuidados com plantas e 
animais domésticos e contos. 

A Cláudia n° 22 (Jul./1963), por exemplo, traz uma seção que ensina a cuidar dos 
animais domésticos; a seção “Ser mulher... e ser feliz”, assinada pela personagem Anita 
Galvão, consultora feminina da Johnson & Johnson, que discute elegância; uma seção 
literária, trazendo o conto O regresso de Somerset Maugham; um artigo sobre O proble-
ma dos casamentos estéreis - o homem também é responsável, esclarecendo os problemas 
de esterilidade masculina e uma seção de estética: Mostre um rosto sem preocupações. 

Entre as reportagens, chama atenção a que trata dos direitos da mulher casada, de 
autoria de Lena Maria, a abertura mostra uma mão feminina rompendo grilhões e a 
repórter retoma, rapidamente, a posição feminina na legislação romana, portuguesa 
e americana, citando, por exemplo, uma frase de Aristóteles que afi rmava: “quando a 
natureza erra na fabricação de um homem, sai uma mulher” (Cláudia, Jul./1963). E 
colocando os Estados Unidos numa posição de avanço em relação aos outros países, 
inclusive o Brasil: “os EUA outorgam à mulher todos os direitos civis de que gozam os 
homens desde a Convenção Interamericana, assinada em Bogotá a 2/05/1948” (Idem). 

A tônica da reportagem parece ser informar não só sobre as mudanças do Código Civil 
brasileiro em relação aos direitos e deveres da mulher casada, mas apresentar esse códi-
go em relação ao de outros países, dando ênfase aos avanços e às conquistas. 

As reportagens também denotam que o público preferencial da revista Cláudia é a 
mulher casada. A maioria das propagandas demonstra esse fato, desde a do chá Tender 
Leaf, que apresenta as socialites Cecília Matarazzo, Sandra Massena e Gina Furlan, 
até a de móveis para a cozinha, cuja foto representa o sonho de uma adolescente com 
seu casamento. Prevalece, nessa e em outras revistas, a representação da mulher como 
um ser cujo maior desejo é formar uma família e cuidar do lar. Da realização desse seu 
desejo dependem a confi rmação de sua feminilidade e o seu status dentro da sociedade. 

A década de 1970 vai determinar o auge da comercialização da imprensa. As revistas 
logo se transformam em verdadeiros catálogos de mercadorias, entremeados por uma 
ou outra matéria jornalística. Trazem mais páginas coloridas, papel de melhor qualida-
de e, muitas vezes, matérias mais curtas e menos profundas. 

Dessa forma, a revista apresenta um caráter de modernização muito mais voltado para 
o mercado que para a modernização da mulher em si. A revista se volta para a mulher 
que está apta a consumir os mais novos produtos oferecidos pela indústria. Aquela 
que está atenta às cores da moda, à roupa da moda, ao sapato da moda. A mulher que 
dirige na propaganda do Fusca, por exemplo, ela disputa o carro com o marido, sim-
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plesmente porque esse carro é “fácil de dirigir. Fácil de estacionar. Obediente. Não dá 
problemas” (Claudia, Out./1963). No entanto, essa mesma mulher casada, que dispu-
ta o espaço público da rua atrás da direção de um carro, precisa aprender, na seção “A 
melhor maneira de...”, a passar e dobrar a camisa masculina com perfeição. Para tanto, 
a seção traz fotos passo a passo. 

A mulher precisa ter uma aparência moderna, mas precisa manter as mesmas funções, 
os mesmos papéis que vinha exercendo ao longo da história. Essa é uma das consta-
tações possíveis diante da leitura dessas revistas femininas, salvo exceções, como as 
crônicas de Carmem da Silva que abordavam questões como o aborto, a fi delidade e o 
divórcio. Sua perspectiva, moldada em bases psicológicas, tentava causar uma refl exão 
na leitora, em prol de uma mudança de sua visão de mundo, não só nas formas de 
ação. A crônica Pura magia, quase milagre, por exemplo, aborda as idealizações que a 
própria mulher constrói acerca de seus parceiros: 

Todas as mulheres forjam um ideal de homem que corresponde às suas aspirações 
e necessidades: umas o querem forte, outras o desejam inteligente, algumas o so-
nham meigo, audaz, empreendedor, meditativo, sentimental, prático, dominan-
te... (CLÁUDIA, Fev./l963). 

Essa idealização, diz ela, pode arruinar o relacionamento, principalmente quando a mu-
lher quer operar uma mudança no companheiro, tentando ajustá-lo a seus padrões ide-
ais. A cronista propõe, então, que a leitora refl ita sobre suas atitudes diante dos homens: 

A leitora que, em maior ou menor grau, encontra semelhanças entre sua forma de 
amar e as aqui descritas, faria bem em proceder a um consciencioso auto-exame: 
que quero de meu companheiro? Em que medida lhe reconheço uma identidade 
própria, em que medida pretendo que seja refl exo de mim ou de minhas fantasias? 
(CLÁUDIA, Fev./l963). 

Seja tocando em assuntos polêmicos, seja aconselhando uma revisão de valores, Car-
mem da Silva propõe, sempre, uma refl exão da mulher sobre si mesma em relação ao 
mundo, à sociedade, à vida e aos homens. Inseridas numa revista cujo público alvo é 
a mulher casada, as crônicas da autora deixam entrever, também, algumas mudanças 
em curso na sociedade brasileira, introduzidas, em parte, pelo movimento feminista. 

O romance de Lygia Fagundes Telles retrata uma crise na pró pria constituiç ã o dos 
papé is masculinos e femininos. Essa crise se verifi ca, também, na representação obser-
vada nos perió dicos analisados. O que me leva a afi rmar que, entre as reformas sociais 
das dé cadas de 1960 e 1970, algumas das mais importantes se dã o no ambiente priva-
do, mais especifi camente, nas relaçõ es familiares. 

Lia, por exemplo, entra em choque com o futuro que os pais planejaram para e por 
ela: marido e fi lhos, muitos fi lhos. Esse é  o principal fator que a faz sair de Salvador, 
onde nascera, para ir morar longe dos pais, num pensionato. Distante, ela pode levar 
a vida como acredita. 
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Preciso escrever comprido pra mã e. Outra carta pro pai, eles sã o opostos. Ao mes-
mo tempo, iguais. Quando nã o mando notí cia, cada qual vai chorar no seu canto, 
um escondido do outro. Queriam tanto ver a fi lha recebendo o diploma. Noi-
vando. Noivado na sala e casamento na igreja, com vestido de abajur. Arroz na 
despedida. Os netos se multiplicando, embolados na mesma casa, casa enorme, 
tinha tanto quarto, nã o tinha? (TELLES, 1998, p. 29). 

O confl ito de Lia se instaura na ruptura dos paradigmas que sã o estabelecidos pelo 
modelo ideal da mã e: a moç a que se prepara para o lar, para o marido e para os fi lhos. 
Ela compreende o desejo dos pais, mas nã o pretende realizá -lo. Analisa o modelo à  
distâ ncia, como um sonho que nã o cabe na realidade em que ela se insere.

O feminismo, que poderia representar um importante fator nessa revisão de papeis fa-
miliares era, no Brasil da época, experimental e tateante, diz Ventura (1988).  As mu-
lheres sabiam mais o que não queriam, o que já constituía um avanço. Não queriam 
repetir o que consideravam a infelicidade das gerações anteriores e experimentavam 
liberando o vocabulário e o sexo. Muitos dos rebeldes da época tinham, como fato 
comum, a revolta contra os pais e a rejeição da família. 

De tal maneira que muitos, como Calmon, reduzem os questionamentos da época 
a um “problema familiar freudiano”. Essa ocorrência aliás, não parece ter sido um 
fato isolado, como constata Vladimir: “Aquela rapaziada de 64/68 rompeu com 
a estrutura repressiva do pai, da mãe, da família, que tradicionalmente absorvia 
a rebeldia do fi lho e o colocava no bom caminho (VENTURA,1988, p. 45/46). 

A revista Realidade traz uma reportagem que discute o feminismo como uma briga 
justa, que pode ser perigosa. A reportagem comenta os mandamentos da Organização 
Nacional de Mulheres (NOW), dos Estados Unidos, e as manifestações que ela pro-
movia entre as mulheres americanas desde 1966. Principalmente a marcha de setem-
bro de 1970, em que cerca de cinquenta mil mulheres marcharam pelas ruas de Nova 
York, empunhando cartazes e faixas e gritando frases agressivas contra os homens. 
Uma das consequências dessa marcha fora a greve protagonizada por donas de casa em 
todo o país. A palavra de ordem era: -Neguem tudo aos seus homens!. 

O feminismo é, muitas vezes, alertado e ridicularizado em jornais e revistas do país 
que, para tanto, fi xam-se na estereotipização das feministas como “feias” e “macho-
nas”. Rose Marie Muraro é apresentada ao leitor como “mãe de cinco fi lhos, escritora 
e diretora do departamento de edições da Editora Vozes”; ou seja, em primeiro lugar, 
pela função regular de mãe que ela exerce na sociedade; em segundo lugar, pela pro-
fi ssão estável que tem, em terceiro lugar, é apresentada sua visão feminista através do 
livro recém publicado Libertação sexual da mulher (1971). 

Betty Friedan, autora do livro que serve de verdadeiro manifesto contra a condição da 
mulher na sociedade, Mística feminina (1967), é descrita, na revista Realidade, como 
“uma senhora feia de 46 anos”. Essa revista expõe, na reportagem Mulheres do Brasil, 
uni-vos, a visão de Rose Marie Muraro, com quem a revista manifesta um alinhamento 
muito maior. Baseada nas palavras da feminista brasileira, o texto afi rma: 
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A mulher é fundamentalmente igual ao homem (funções digestivas, respiratórias, 
intelectuais, etc.) e secundariamente diferente (funções sexuais e de reprodução). 
O que acontece é que, no mundo tradicional, essas diferenças foram extrema-
mente valorizadas. A mulher fi cou reduzida à sua função sexual e reprodutora e o 
homem desenvolveu sua capacidade intelectual na construção da sociedade e no 
domínio da natureza (REALIDADE, Mai./1971).

O que a reportagem aponta é que o feminismo brasileiro difere do americano, no 
sentido de ser muito mais conciliador. Rose Marie Muraro propõe o diálogo, a com-
preensão mútua entre homens e mulheres, percebendo a ambos como elementos fun-
damentais na construção da sociedade e alertando para a necessidade de um não ser 
oprimido pelo outro. O mesmo discurso conciliador que Carmem da Silva apresenta 
em seus artigos na revista Cláudia. 

O feminismo no Brasil, nesse período, revestiu-se de um caráter específi co, evitando o 
radicalismo e as confrontações explícitas. As mulheres evitavam o termo “feminista”, 
para não associar-se totalmente aos ideais norte-americanos, mas propõem, também, 
uma revolução, no sentido de uma maior participação da mulher na sociedade, sem 
que isso signifi casse a perda de suas características específi cas. Nesse caminho, as mu-
lheres repensaram uma série de modelos pré-estabelecidos propostos pela sociedade. 
Recusar os limites desses modelos signifi cou lançar-se a uma aventura, cujos principais 
obstáculos seriam estabelecer para si uma identidade social diversa da proposta pela 
sociedade e construir-se enquanto sujeito social ativo. 

Em meados da década de 1960, é que se começa a desenhar, na maior parte dos países 
ocidentais, uma nova participação da mulher na sociedade. A pílula anticoncepcional 
teve aí um importante papel, além dos acontecimentos de Maio de 1968 e dos movi-
mentos feministas. A liberalização da contracepção permite à mulher um maior do-
mínio sobre sua principal função social, a procriação. É justamente nessa década que a 
pílula se populariza no Brasil. A presença da mulher no mercado de trabalho começa 
a se estabelecer e gera a modifi cação do direito privado e das atividades domésticas: 

Em todos estes processos, e particularmente na conquista de autonomia política e 
simbólica - o afi rmar “nós, as mulheres” o feminismo, ou antes, os feminismos dos 
anos sessenta e setenta desempenharam um papel essencial, impondo a feminili-
dade como categoria fundamental da identifi cação política e organizando-se como 
espaço autônomo, onde podiam operar-se a sua desconstrução e a sua reconstru-
ção (THÉBAUD, 1991, p. 19/20). 

A década de 1970 vai trazer uma mudança gradual na participação feminina nas pro-
pagandas, por exemplo. As mulheres começam a aparecer em algumas posições mais 
destacadas. A propaganda da Ford Rural mostra uma mulher ao volante, o que já 
sugere uma inovação, pelo fato de a mulher estar numa situação de atividade. O texto 
enfatiza o seu papel de mãe: “Neste mundo tão inseguro a sua família precisa de uma 
Ford Rural” (VEJA, 2 Dez./ 1970). 

Fica evidenciada a função que a sociedade espera da mulher e a fotografi a a sedimenta, 
mostrando uma mulher e sua família. Enquanto isso, uma reportagem demonstra o 
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domínio feminino sobre o programa televisivo de maior audiência da televisão brasi-
leira: a telenovela. Três mulheres são as principais responsáveis pelo sucesso das teleno-
velas no Brasil: Ivany Ribeiro, Glória Magadan e Janete Clair, escritoras. 

Os modelos que a sociedade determinou como caracterizadores do feminino ainda 
são a forma predominante de representação das mulheres na mídia: a mãe, a dona de 
casa, a boa fi lha. Mas é possível perceber uma mudança sutil na representação dessas 
mulheres que, vez por outra, surgem em atitudes ousadas, rebeldes, ou em posição 
mais ativa na publicidade. As pesquisas denotam uma mudança de comportamento 
principalmente entre as mulheres mais jovens. A indústria cultural é um dos fatores 
que servem de estímulo e de veículo para essas mudanças. Mas são as mulheres que 
buscam mudar, que conquistam novos espaços e geram novas representações. 

3. PALAVRAS FINAIS: 
TECENDO A HISTÓRIA

Nas mulheres que escrevem hoje vivem as mães e avós que escon-
deram diários, vive também a experiência do livre exprimir-se, 
assim como vive a ambigüidade face ao que se está sendo. 

Rosiska Darcy de Oliveira (1993).

Acredito que aprendemos com a experiência daqueles que nos antecederam. Através 
da memória dessa experiência, mesclada à nossa própria experiência pessoal no meio e 
no tempo histórico em que vivemos, construímos, aos poucos, o nosso próprio perfi l. 
Ele se estabelece em nível de interdependência com todos esses fatores, e é através desse 
perfi l, que vemos e somos vistos pelos outros, pela sociedade. Assim, pesquisar a histó-
ria de um passado, distante ou recente, é construir um pouco da nossa própria história. 

As mulheres de hoje, do nosso tempo, cobram de si mesmas um aprendizado e um 
percurso de auto-descoberta que é também a descoberta do mundo, ocupando um 
lugar todo seu na história, no espaço social e no espaço da cultura. Nesse caminho de 
descoberta, voltar-se para o passado é tentar reconstruir os fi os que teceram a história 
da mulher. Nesses fi os inúmeras faces surgem, faces de mulheres que, com grandes 
ou pequenas ações, reafi rmando ou questionando os padrões morais e sociais de sua 
época, deixaram as suas marcas, para que eu, hoje, pudesse compreender como se es-
tabeleciam as relações entre a mulher, seu meio social, seu tempo. Como era a vida da 
mulher na família, como se dava a sua conquista por emprego, como ela reagia e como 
era a reação da sociedade para aquela que não seguia os modelos impostos. Enfi m, 
como era o seu estar no mundo. 

Mulheres que viviam, então, a descoberta da pílula anticoncepcional, elemento funda-
mental na libertação da sua sexualidade. As primeiras experiências com a pílula vieram 
cercadas de medo, de desinformação, de resistências. Inconscientes dos mecanismos 
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biológicos de seu sexo e do sexo oposto, as jovens das décadas de 1960 e 1970 recor-
riam, muitas vezes, ao aborto, em clínicas ilegais, ou através de métodos caseiros, que 
podiam levar a danos irreversíveis ou à morte. E será que ainda não é possível afi rmar 
que, ainda hoje, apesar das campanhas governamentais, apesar da televisão, o mesmo 
acontece com muitas mulheres das classes mais desfavorecidas, carentes de informação 
sobre seu próprio corpo, sobre sua própria sexualidade? 

Essa, assim como outras questões elaboradas ao longo deste trabalho, permanecerá 
sem resposta. Servirão de guias para a realização de outras pesquisas. A busca por no-
vos paradigmas comportamentais, por novos modelos, levava a experiências de todos 
os tipos, desde novos fi gurinos que celebravam a liberdade de cores e de movimento, 
até o uso de substâncias que se acreditava poder contribuir no processo de autoconhe-
cimento. Evidentemente, essa mesma força de mudança trazia, em si, um movimento 
em sentido inverso, de permanência de valores. Essas forças antagônicas digladiavam 
na sociedade e surgem nas fontes através de perfi s contraditórios.

O movimento feminista representa uma grande força de renovação. O questionamen-
to dos papéis sexuais na família e na sociedade ganha as páginas das revistas como 
a guerra dos sexos. A mulher busca a igualdade de direitos, os homens reivindicam 
a manutenção dos papéis. Aos poucos, as mulheres surgem nas fontes donas do seu 
destino, indivíduos em ação: chefes de família, profi ssionais de sucesso, mães solteiras 
por opção. Aos poucos, elas surgem na mídia, em propagandas, artigos, reportagens, 
como fi guras que também fazem parte do espaço público. A década da mulher, que se 
inicia, para a ONU9, em 1975, Ano Internacional da Mulher, gera inúmeras batalhas, 
inúmeras conquistas na elaboração de novos modelos femininos, na quebra de velhos 
paradigmas da feminilidade.

As mudanças mantêm o curso apesar das forças de avanço e de recuo que atuam, como 
sempre atuarão, na sociedade. Mas as mudanças, uma vez iniciadas, evoluem em dire-
ção ao que vivemos hoje, em direção ao que a mulher representa hoje para a família e 
para a sociedade. São essas forças em eterno diálogo, em eterno processo dialético, que 
constroem a confi guração de um período histórico. Perceber a mulher nessa confi gu-
ração é buscar reconhecer, através das fontes, a existência de vários perfi s femininos, 
de mulheres cujos anseios e opiniões variam de acordo com fatores como raça, classe 
social e nível cultural. 

Um estudo histórico, descobri, serve para esclarecer muitos acontecimentos e, a partir 
deles, abrir muitos outros caminhos e gerar muitas outras questões antes não pensadas 
pelo historiador. Dessa forma, a chama da pesquisa se mantém acesa para além do 
ponto fi nal de um trabalho, gerando outras pesquisas, outros percursos a trilhar. As 
fontes que pesquisei podem gerar inúmeras outras histórias, inúmeros outros prismas. 
Esta é a história possível diante da leitura que fi z das fontes, dos historiadores, das 
teorias. Esta é a minha história. 

9  Organização das Nações Unidas.
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo refl etir a respeito da inclusão da temática da his-
tória e cultura africana e afro-brasileira na sala de aula da educação básica, especifi camente 
através da literatura. Dentro desse contexto, refl etiremos acerca da importância de uma for-
mação adequada na área das literaturas pós-coloniais, proporcionando aos futuros docentes 
a habilidade necessária a trabalhar tais temáticas dentro da sala de aula. O artigo se embasa 
nas abordagens de pós-colonialismo de Inocência Mata (2007) e Th omas Bonnici (2005), 
bem como nas pesquisas realizadas em um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Uni-
versidade Potiguar – Terra sonâmbula: elementos sonhambulantes de um discurso pós-colonial 
(2011). Diante da atual faceta de nossa sociedade, a qual discrimina as minorias étnicas, 
dentre as quais os negros e sua cultura, fator que refl ete diretamente na escola, espera-se 
que o estudo possa contribuir para uma nova abordagem escolar que inclua as diferenças e 
estimule a convivência entre as diversidades. Além disso, estimule os educadores a promover, 
na prática, a inserção do estudo da história e da cultura dos africanos, bem como o estudo 
da contribuição desse povo nas áreas social, econômica e política no nosso país. Coletamos 
informações por meio de pesquisas teóricas em livros e revistas especializadas, analisando 
como a Lei nº 10.639/2003 deve ser implantada no âmbito educacional. Em síntese, pre-
tende-se, neste trabalho, refl etir sobre a atual perspectiva do ensino da literatura africana em 
sala de aula, destacando a necessidade do preparo dos profi ssionais e até mesmo dos gestores 
escolares na busca desse ideal.

Palavras-chave: Educação. Literatura Africana. Pós-colonialismo.

LITERÁFRICA: CULTURAL INTEGRATION 
THROUGH LITERATURE

ABSTRACT:Th is work aims to refl ect on the issue of inclusion of African History and 
Culture and African-Brazilian in the classroom of basic education, specifi cally through li-
terature. Within this context, we will refl ect on the importance of adequate training in the 
area of post-colonial literatures, providing future teachers the skills needed to work these 
themes into the classroom. Th e article underlies the approaches of post-colonialism Forest 
of Innocence (2007) and Th omas Bonnici (2005) as well as in research work carried out in 
fi nal essay for a course from Potiguar  University (UnP), as sleepwalking: sonhambulantes 
elements of a speech postcolonial (2011). Given the current facet of our society which dis-
criminates against ethnic minorities, among which the blacks and their culture, a factor that 
directly refl ects the school. It is expected that the study may contribute to a new school ap-
proach that includes the diff erences and encourages coexistence in diversity. Also, encourage 
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educators to promote, in practice, the inclusion of the study of history and culture of Africa, 
as well as the study of the contribution that people in the social, economic and politics in 
our country. We collect information by means of theoretical research in books and magazi-
nes, looking at how the Law No. 10.639/2003 should be implemented in the educational 
fi eld. In summary, the aim of this work, refl ecting on the current perspective of the teaching 
of African Literature in the classroom, highlighting the need for staff  training and even the 
school managers in pursuit of that ideal.

Keywords: Education. African Literature. Postcolonialism.
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1. INTRODUÇÃO
A escola é um dos principais ambientes, fora do núcleo familiar, em que o indivíduo 
aprende valores e se habitua a viver em sociedade. Entretanto, a desvirtuação desse 
modelo vem se tornando um fator preocupante nos dias de hoje. Muitos valores são 
esquecidos e o ambiente escolar refl ete este que é um dos aspectos negativos da socie-
dade: a discriminação.

Desde a colonização do Brasil os negros são tidos como uma classe inferior, já que 
eram, em sua quase totalidade, escravos e considerados mera mão de obra. Subme-
tidos a todo tipo de humilhação, passou-se muito tempo até serem reconhecidos na 
sociedade e ganharem posições de destaque. Na realidade, até hoje, ainda são vítimas 
desse passado recente.

Diante disso, a concepção da Lei nº 10.639/2003, que busca inserir a representativa da 
população negra e sua cultura na educação básica, surge como uma tentativa de modifi car 
tal estereótipo. Busca dar ao negro e à sua cultura a posição que merecem dentro da so-
ciedade brasileira, já que o negro exerceu papel fundamental na formação de nosso povo.

Essa cultura pode ser exemplifi cada através da produção literária das ex-colônias, em 
especial das ex-colônias africanas. A partir desse ponto, surge também a necessidade de 
inserir, na formação do professor, uma base sólida para que este trabalhe tais temáticas 
em sala de aula, motivo pelo qual destacaremos um exemplo de como a literatura africa-
na vem sendo trabalhada no âmbito do curso de Letras da Universidade Potiguar - UnP.

2. A LITERATURA PÓS-
COLONIAL EM SALA DE AULA
Ao chegarem às terras recém-descobertas, na época das grandes navegações, os países 
europeus resolveram se estabelecer e impor sua cultura e costumes aos nativos. Desse 
modo, países, como o Brasil, foram colonizados pelos europeus de maneira radical e 
violenta. A maioria dos autóctones foi exterminada ou subjugada, de modo que a terra 
colonizada era considerada uma extensão das terras da Nação colonizadora.

Nesse contexto, até pouco tempo, essas nações colonizadas ainda eram muito dependen-
tes, tanto social como economicamente, mesmo sendo países já independentes. O pós-



108

Ano 1, n° 1, dez. 2011 / maio 2012 

-colonialismo surge, então, como uma nova condição dessas nações, já independentes, em 
busca de criar uma identidade própria, resgatando valores e costumes outrora perdidos.

Conforme extraímos do texto de Inocência Mata (2007), as nações recém-indepen-
dentes entraram em um processo de descolonização, mas ainda permaneceram por 
muito tempo, de algum modo, ligadas às nações que as colonizaram:

O pós-colonial pressupõe, por conseguinte, uma nova visão da sociedade que re-
fl ecte sobre a sua própria condição periférica, tanto a nível estrutural como con-
juntural. Não tendo o termo necessariamente a ver com a linearidade do tempo 
cronológico, embora dele decorra, pode entender-se o pós-colonial no sentido de 
uma temporalidade que agencia a sua existência após um processo de descoloniza-
ção – o que não quer dizer, a priori, tempo de independência real e de liberdade, 
como o prova a literatura que tem revelado e denunciado a internalização do outro 
no pós-independência. (MATA, 2007).

Como observado, o outro permanece enraizado na cultura da nação colonizada, tor-
nando-se impossível seu total desvencilhamento. Esse aspecto se estende ao campo da 
literatura, conforme nos afi rma Th omas Bonnici (2005):

Praticamente até meados do século XX, no contexto dos países novos fabricados 
pelo colonialismo, não existia uma literatura nacional na África e na Ásia, e a litera-
tura produzida nesses continentes seguia padrões eurocêntricos, já que foi escrita por 
viajantes, missionários, mulheres de administradores coloniais e soldados intima-
mente ligados à metrópole colonizadora. Raríssimos foram os casos em que surgiram 
produções literárias diferentes da metrópole. (BONNICI, 2005, p. 226-227)

Somente recentemente, é que vemos despontar a literatura feita por nativos, a cha-
mada literatura pós-colonial, que se caracteriza pela ruptura com a metrópole, dei-
xando transparecer elementos próprios caracterizadores de sua nação. É através dessa 
literatura, em especial a africana, que poderemos ampliar os horizontes dos alunos 
no contexto escolar, tendo em vista a possibilidade de valorizar as raízes do negro 
brasileiro e sua cultura.

2.1. O ADVENTO DA LEI Nº 10.639/2003
A população negra no Brasil sempre foi renegada à margem da sociedade, e, como 
tal, sempre teve menos oportunidades e opções de sobrevivência, se comparada às de-
mais. Apesar de muito lutarem para conseguir vencer essa herança colonial, até hoje os 
negros precisam recorrer a leis e normas impositivas para fazerem valer seus direitos. 
Como não poderia deixar de ser, esse aspecto refl ete diretamente no ambiente escolar.

Diante disso, perceber a escola enquanto espaço caracterizado pelas diferenças, de 
convivência entre alunos dos mais diferentes perfi s, e aceitar esse contexto da maneira 
mais natural possível é a atitude primordial para contribuir com o processo de inclusão 
escolar. Estimular a convivência pacífi ca e a curiosidade por conhecer melhor o outro 
é tarefa da qual a escola não pode se eximir.
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Um avanço primordial para estimular essa convivência e valorizar a cultura afro-bra-
sileira e sua origem foi a publicação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 
prevê o ensino da história e da cultura afro-brasileira na rede de ensino de nosso país. 
O advento dessa Lei possui raízes históricas remotas, que remetem à década de 30, 
quando o movimento social negro ganha força e passa a levar adiante a discussão da 
ascensão social do negro. Como decorrência, a Lei surge possibilitando a ruptura de 
um modelo de ensino fechado e discriminatório. Passa-se a valorizar uma educação 
multicultural na escola brasileira:

Sem sombras de dúvida, a Lei representa um avanço ao possibilitar a construção 
de um multiculturalismo crítico na escola brasileira, ao tempo em que reconhece 
uma luta histórica do movimento negro em nosso país, cuja bandeira de luta 
consistia em incluir no currículo escolar o estudo da temática “história e cultura 
afro-brasileira”. Por outro lado, não podemos esquecer que muito ainda precisa ser 
feito para que a Lei não se torne letra-morta e venha contribuir, de fato, para uma 
educação multicultural (FERNANDES, 2005, p. 384).

Observamos o quanto essa Lei foi importante para contextualizar, no nosso cotidiano, 
a formação cultural negra inserida em nosso contexto multicultural, uma vez que o ne-
gro é parte integrante da formação do nosso povo. Nessa mesma linha de pensamento, 
vejamos o que Backes e Rosa (2011) nos dizem:

Acredita-se que através do ensino da literatura africana nas escolas, teremos a va-
lorização do negro brasileiro e de sua cultura, pois terá o conhecimento de sua 
origem, de sua história, e com isso talvez, poderá se aplacar o preconceito racial 
contra a pessoa negra nas escolas e na sociedade em geral. Se quisermos ser respei-
tados é necessário que nos conheçamos e saibamos de onde se deu a nossa origem. 
Conhecer a própria cultura ajuda-nos a conhecer e a respeitar as diferenças exis-
tentes e, a valorizar o outro.

Com isso, cientes da importância da literatura pós-colonial e do que ela proporciona 
em sala de aula, passemos a discorrer acerca da formação docente para atuar nessa área.

3. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
A formação adequada do professor para que possa lidar com essa vertente da educação 
é de fundamental importância, haja vista que um docente que não esteja preparado 
não terá como repassar aos seus alunos o conhecimento adequado a se trabalhar com 
o multiculturalismo.

Pensando nisso, é dever das instituições de formação docente colaborarem para o co-
nhecimento dos objetivos da Lei nº 10.693/2003 e fornecerem subsídios para que o 
profi ssional seja capaz de colocar tais ideais em prática. Como já mencionado, uma das 
maneiras mais efi cazes de se trabalhar com a inserção dos temas propostos pela citada 
Lei é através da literatura:
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O trabalho com Literatura ocupa um espaço privilegiado no atendimento dos 
objetivos da Lei 10.639/03, uma vez que a Literatura cria oportunidades diversas 
para discutir aspectos culturais e históricos do continente africano e do Brasil, bem 
como fomentar o pensamento crítico acerca de realidades diversas. (AMÂNCIO; 
GOMES; JORGE, 2008, p. 108).

Esse trabalho se tornará mais envolvente na medida em que o docente domine a cul-
tura afrodescendente e sua produção literária, pois, dessa forma, terá um amplo leque 
para discutir os aspectos que envolvem a ligação entre o continente africano e o Brasil. 
Para que o docente tenha esse domínio, o papel da instituição formadora é fundamen-
tal, tornando-o sensível às questões raciais e apto a desenvolver um trabalho de imple-
mentação da Lei nº 10.693/2003, promovendo o multiculturalismo em sala de aula.

3.1. UM EXEMPLO PRÁTICO: 
MIA COUTO E SUA OBRA
Diante dessa perspectiva de formação na área das literatura pós-coloniais, o Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) intitulado Terra sonâmbula: elementos sonhambulantes 
de um discurso pós-colonial surge como uma força estimuladora na busca por esta for-
mação específi ca. O referido trabalho serve como modelo do quanto a leitura de uma 
autor africano pode ser útil na busca de um modo de trasmitir e incentivar o estudo 
da cultura africana em sala de aula.

Como tal, a leitura de um autor do porte de Mia Couto se mostra excepcional, pela 
maneira como este aborda a cultura de seu povo. Nascido na cidade de Beira, em 1955, 
Antônio Emílio Leite Couto atuou como jornalista, estudou Medicina e formou-se 
em Biologia. Atualmente, trabalha em estudos sobre impacto ambiental e dedica-se à 
arte de escrever, fazendo de sua literatura uma expressão africana.

O romance analisado no TCC, Terra sonâmbula, foi publicado em 1993 e narra as 
adversidades vividas por um jovem (Muidinga) e um velho (Tuahir) no período de 
guerra civil. Traduzida para mais de vinte línguas, é uma das obras mais divulgadas do 
escritor Mia Couto, sendo reconhecida nacional e internacionalmente.

Na obra, somos apresentados ainda ao personagem Kindzu, um garoto que vê sua 
família ser despedaçada pela guerra e vai embora para uma jornada em busca de seu 
destino e com um sonho em mente: juntar-se aos naparamas, guerreiros típicos da 
região, que lutavam por justiça.

A preocupação principal do autor foi demonstrar como a cultura de um país consegue 
sobreviver mesmo quando seus habitantes não têm perspectivas com relação ao futuro. 
Uma amostra de como o velho e o novo convivem para que as tradições sobrevivam e 
não caiam no esquecimento.

Diante disso, Mia Couto se utiliza de personagens de transição e de lugares híbridos 
para fazer um retrato da nação através das histórias de Muidinga e de Kindzu. Podere-
mos perceber como os ambientes da narrativa representam o que o autor nos propõe, 
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uma imersão na cultura moçambicana, através da leitura, e, ao mesmo tempo, um 
retrato da realidade mais pura de uma nação híbrida, que surge do confronto entre a 
tradição e a modernidade.

3.2. LITERATURAS PÓS-COLONIAIS 
NA UNIVERSIDADE
No curso de Letras da Universidade Potiguar - UnP, tivemos a oportunidade de pagar 
a disciplina Literaturas Pós-coloniais, ministrada pela professora Doutora Ana Santana 
Souza de Fontes Pereira. Durante a disciplina, refl etimos sobre as noções de pós-colo-
nialismo e de literaturas pós-coloniais, de diáspora, de multiculturalismo e de lusofonia, 
bem como analisamos textos literários representativos e questionadores desses conceitos.

Além do mergulho na literatura de origem africana, a disciplina facultou a análise, de 
forma pontual, das obras propostas, bem como um estudo comparativo a respeito dos 
diversos autores e suas representações. Um estudo que não só foi proveitoso do ponto 
de vista acadêmico, mas, também, do ponto de vista social, propiciando um debate a 
respeito da valorização das culturas marginalizadas.

Foi também nessa disciplina que surgiu a idéia de trabalharmos os aspectos do discur-
so pós-colonial presentes na obra Terra sonâmbula, objeto do TCC discutido no tópico 
anterior. Tendo sido também objeto de estudo em sala de aula, pudemos observar 
como um escritor utiliza-se de diversos elementos para caracterizar o seu discurso pós-
-colonial e expor, através dele, a nova realidade de seu país, que foge dos padrões colo-
niais e tradicionais, mas atende à simultaneidade desses valores em um mesmo espaço.

Por meio da leitura de poemas, contos, estudos comparativos e debates em sala de 
aula, investigamos a fundo essa cultura da qual descende a etnia afro-brasileira. Con-
sideramos, portanto, a disciplina Literaturas Pós-coloniais um passo fundamental em 
nossa formação docente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procuramos com este trabalho refl etir sobre a relevância do ensino da história e cultura 
africana e afro-brasileira em sala de aula, bem como demonstrar a aplicabilidade desta 
através da literatura pós-colonial, incentivando escolas e professores a colocarem sua 
formação nessa área em prática.

Tendo em vista a situação atual dessa cultura, tida como inferior e de pouca importân-
cia, seu estudo e discussão no ambiente escolar é útil, na medida em que inicia uma 
quebra de paradigmas, fazendo com que seja vista a partir de um novo olhar.

Como parte disso, a formação docente é de suma importância, já que o professor atuará 
como elemento multiplicador e divulgador das novas práticas pedagógicas que se alinham 
aos objetivos propostos pela Lei nº 10.693/2003. Atingidos tais objetivos, podemos dizer 
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que conseguimos ampliar um pouco mais o conhecimento dos alunos e contribuímos 
para a valorização de uma cultura que possui um imenso valor pouco explorado.
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RESUMO: Este artigo objetiva analisar a relação que os políticos mantêm com os veículos de 
comunicação, utilizando-os no processo eleitoral para ascensão e manutenção de mandatos 
políticos, e o monopólio da comunicação e das concessões de radiodifusão no Brasil. Para 
tanto, analisamos os conceitos desenvolvidos por Venício Lima (2006), na sua teoria do “co-
ronelismo eletrônico”, bem como bibliografi a especializada na área, além de websites, artigos 
científi cos e de opinião, principalmente no Observatório da Imprensa. Apesar de a pesquisa 
ainda está em fase de desenvolvimento, constatamos que os veículos de comunicação de mas-
sa são fundamentais para a ascensão e manutenção de mandatos políticos, assim, alcançando 
o objetivo geral que era analisar a relação dos políticos com os veículos de comunicação.

Palavras-chave: Opinião-Pública. Coronelismo Eletrônico. Mídia. Política. Sociedade.

THE POLITICAL USE OF MASS MEDIA

ABSTRACT: Th is article aims to talk about the relation that politicians keep with the me-
dia, using it in the electoral process in order to achieve and maintain political mandates, 
the monopoly of communication and concessions of broadcasting in Brazil. For this, we 
analyzed the concepts developed by Venício Lima (2006) in his theory of “electronic co-
ronelism”, as well as specialize bibliography in the area, besides websites, scientifi c article 
and of opinion, mainly in Observatório da Imprensa. Although, the research stills in the 
development’s fase, we found that the mass media is essential to the achieve and maintain 
of political mandates, this way, reaching the general ideas that was analyzed in the relation 
between Politicians and Mass Media.

Keywords: Public opinion. Electronic Coronelism. Media. Politics. Society.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo se insere na necessidade de discutir, de forma pontual, a relação existente 
entre política e comunicação. Hoje, a maioria das concessões de radiodifusão no Brasil 
é de propriedade dos políticos profi ssionais, os mesmos que permanecem há anos com 
legislaturas, descaracterizando uma das prerrogativas da democracia: a alternância no 
poder. Embora todos tenham sido eleitos de forma legítima, com o voto do cidadão, 
o uso de um veículo de comunicação de massa se caracterizou como fundamental 
para a vitória eleitoral de determinados políticos. Levando em conta que a maioria da 
população brasileira só se informa através da rádio e da televisão e que esses veículos 
estão predominantemente nas mãos dos políticos de profi ssão, a manipulação, além 
da compra de voto a céu aberto, tornou-se uma constante para a manutenção de um 
poder legítimo e cheio de privilégios. 

Portanto, uma ferramenta com essa força nas mãos de políticos que só defendem seus 
interesses é tão prejudicial à sociedade quanto uma ditadura que cerceia seus cidadãos 
da liberdade. Os donos da mídia privam os cidadãos da verdade e contam suas versões 
das histórias, que, de tão repetidas, tornam-se verdades. Nesse contexto, é possível 
distinguir imprensa de poder político?

2. MÍDIA PARA QUE TE QUERO?
Com a aprovação da Constituição de 1988, o poder de dar concessão saiu das mãos do 
presidente e passou para as do Congresso Nacional, com sanção do Presidente da Repú-
blica. Porém, antes da nova lei entrar em vigor, José Sarney, então presidente da repúbli-
ca, distribuiu 90 concessões de televisão, inclusive a de Aluízio Alves e do ex-governador 
Tarcísio Maia, pai do senador José Agripino, à época governador do Rio Grande do 
Norte. O próprio José Sarney é dono de duas fi liadas da Rede Globo e se mantém com 
mandato político há 20 anos, tendo mais 12 anos a frente. “Todos aqueles grupos polí-
ticos benefi ciados durante a ditadura militar e durante o período Sarney são os donos da 
televisão e do rádio do nosso país” (MUITO ALÉM DO CIDADÃO KANE, 1993).

O político profi ssional que ganha a vida exclusivamente da política historicamente uti-
lizou os veículos de comunicação de massa para se perpetuar no poder, seja como dono, 
seja como fi nanciador. Para Max Weber, o soberano só consegue governar com o au-
xílio de uma aristocracia independente e, por isso, com ela partilha do poder (2003). 
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Esse poder exercido pelo político profi ssional é, geralmente, dividido com jornalistas 
infl uentes e que têm poder de decisão em um veículo de comunicação de massa. 

Jornais, revistas, meios de comunicação em geral apóiam o poder pelo simples fato 
de que fazem parte dele, são seus instrumentos. Ou por conta, apóiam a si pró-
prios [...] evitam declarar abertamente a sua preferência pelo candidato do poder, 
embora o sustentem em todas as páginas [...] (CARTA, 2002, p. 18).

A relação imprensa-político de tão próxima confunde-se. O profi ssional da política 
concentra em suas mãos o máximo de ferramentas possível para tornar a todos seus 
reféns. Este procura “[...] criar um exército que dependa de sua pessoa, na medida que 
é equipado com os frutos de suas colheitas, com o conteúdo de seus armazéns ou com 
os recursos de seus arsenais” (WEBER, 2003, p. 16).

Levando em consideração que dois terços das rádios e televisões do país estão nas 
mãos de políticos, direta ou indiretamente, podemos afi rmar que esses veículos são 
mais importantes para elegê-los que o histórico político de cada um e suas respecti-
vas plataformas eleitorais. 

Para entendermos melhor, os políticos que não são ligados diretamente à propriedade 
de um veículo de comunicação de massa investem muito no valioso espaço dos jor-
nais, revistas, rádios e, principalmente, das emissoras de televisão. 

De acordo com reportagem de Fernando Rodrigues, do jornal Folha de São Paulo 
(2009), até 2003, quando Luís Inácio Lula da Silva assumiu a presidência, o Governo 
Federal anunciava em 499 veículos de comunicação. Em 2009, sete anos depois, o 
governo Lula pagava a mais de 5.200 (cinco mil e duzentos) veículos de comunicação 
para estampar suas realizações, projetos e propagandas. Para Weber (2003, p.17), o 
governante busca apoio em pessoas que “dependem inteiramente dele, sem encontrar 
apoio em outro poder que possa contrapor-se ao soberano”.

Com a dependência dos anúncios ofi ciais, os veículos de comunicação passam a sofrer 
da autocensura. É o que Leandro Marshall (2003) chama de ‘jornalismo cor de rosa’, 
ou seja, aquela que vive de anúncios e, devido a isso, não aborda determinados assun-
tos para não contrariar os interesses de seus anunciantes. Como dependem daquela 
verba de patrocínio, não denunciam ou omitem algumas das irregularidades que o 
poder Executivo ou Legislativo cometem.

3. CONCESSÃO COMO 
MOEDA DE TROCA
Como já abordado antes, até 1988 as concessões públicas eram concedidas pelo pre-
sidente da república. Durante esse período, as concessões foram moedas de troca. 
Dava-se uma concessão, ganhava-se o apoio político. O caso mais emblemático foi 
o de José Sarney. Com o objetivo de conquistar mais um ano de mandato, Sarney 
distribuiu “79 rádios FM, 59 AM e 30 geradoras de televisão a um total de 91 par-
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lamentares federais”, de acordo com o ‘Dossiê das concessões de TV’, de autoria de 
Sylvio Costa e Jayme Brener, publicado no Correio Braziliense em 1997 e reprodu-
zido no Observatório da Imprensa. Entre esses benefi ciados, estava Aluízio Alves, 
então ministro da Administração.

De acordo com reportagem produzida por Elvira Lobato, na Folha de São Paulo, 
na edição do dia 19 de junho de 2006, Sarney foi o presidente que mais concedeu 
concessões de rádios e televisões. Ao total de cinco anos (1985-90) ele entregou 958 
concessões de Rádio e TV. Enquanto isso, o governo Lula distribuiu, em três anos 
(2003-2006), 110 emissoras educativas, sendo 29 televisões e 81 rádios. Dessas, 
“uma em cada três rádios foram parar, direta ou indiretamente, nas mãos de políti-
cos”. Já Fernando Henrique Cardoso, em oito anos (1995-2003), liberou a abertura 
de 239 rádios FM e de 118 TVs educativas. O segundo colocado no ranking de dis-
tribuição de concessão pública foi o governo do general João Figueiredo. Entre 1978 
e 1985, foram 634 concessões, entre rádios e televisões, inclusive a do ex-senador 
Carlos Alberto de Sousa.

André Deak e Daniel Merli, no artigo “Donos de TVs e rádios, parlamentares desres-
peitam a constituição” (DEAK; MERLI, 2007), afi rmam que: “são 27 senadores e 53 
deputados sócios ou parentes de proprietários de empresas de comunicação concessioná-
rias de serviço público”. Vale ressaltar que o artigo 54, da Constituição Federal de 1988, 
proíbe senadores e deputados de “fi rmar ou manter contrato com (...) empresa conces-
sionária de serviço público”, tendo como penalidade a perda do mandato em vigor.

Apesar da proibição constitucional, 32% dos senadores brasileiros têm concessão, ou 
seja, 26 dos 81 parlamentares. Desses 26 senadores, quinze estão no Nordeste, cinco 
na Região Norte, três no Sudeste, dois no Centro-Oeste e um no Sul. No Nordeste, 
somente Pernambuco não possui senador com concessões. No Rio Grande do Norte, 
José Agripino Maia (DEM) é concessionário direto e Garibaldi Alves (PMDB) é con-
cessionário ou acionista de oito rádios no RN, além de Garibaldi Alves Filho que tem 
o pai e outros parentes com concessão de TV e rádio.

Segundo estudo realizado pelo professor Venício Lima (2006), no Norte do país, sete 
parlamentares têm algum tipo de concessão. No Centro-Oeste brasileiro, são três par-
lamentares. Já na região Sudeste, 18 parlamentares; Na região Sul, oito parlamentares. 
Enquanto isso, a região Nordeste tem mais concessão que todas as outras regiões do 
Brasil juntas. Ao todo, são 44 parlamentares que têm o controle de rádios e/ou televisão. 

Com o grande contingente de políticos proprietários de veículos de comunicação, 
em especial rádio e TV, é que Venício Lima classifi ca uma nova forma de corone-
lismo: o eletrônico. 

Ao controlar as concessões de rádio e televisão, o novo coronel promove a si mes-
mo e aos seus aliados, hostiliza e cerceia a expressão dos adversários políticos e é 
fator importante na construção da opinião pública – cujo apoio é disputado tanto 
no plano estadual como no federal (LIMA, 2006, p. 28).
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Lima (2006) defi ne que o voto continua sendo a moeda de troca, assim como era no 
coronelismo tradicional. Porém, ele acredita que não mais no controle da terra e sim 
no controle da informação e na capacidade de infl uenciar na formação da opinião 
pública. Para Venício de Lima (2006), a expressão ‘coronelismo eletrônico’ nada mais 
é que uma tentativa do político proprietário de veículo de comunicação de controlar a 
opinião pública, logo, o voto do cidadão. Para o autor, “o vínculo de nossa mídia com 
as elites políticas locais e regionais encontra, no Congresso Nacional, um terreno fértil 
para se consolidar e prosperar”.

4. MÍDIA E POLÍTICA NO RN
Foi justamente no período Sarney que muitos políticos norteriograndenses consegui-
ram suas concessões. O estado do Rio Grande do Norte tem sete televisões e diversas 
rádios comerciais. As rádios são predominantemente de propriedade dos políticos. 
Muitos políticos se encaixam na propriedade cruzada, lei que proíbe, em todo o mun-
do, inclusive nos Estados Unidos, que um mesmo grupo tenha um jornal, uma rádio 
e uma televisão. Apesar da Constituição Federal de 1988 declarar que “os meios de co-
municação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio e oli-
gopólio” (BRASIL, 1988, § 5º, Art. 220), na realidade, no Brasil, tal lei não funciona.

Neste contexto, os grupos políticos detêm diversos veículos de comunicação. É o caso da 
Intertv Cabugi, antes chamada de TV Cabugi, que foi fundada em 1987 e pertencia ao 
Grupo Alves (Agnelo e Aluízio Alves). A concessão era do ex-ministro, falecido, Aluízio 
Alves, e, hoje, está no nome do deputado federal Henrique Eduardo Alves, fi lho de Alu-
ízio, mas tem como proprietário, além de Henrique Alves, a Rede Intertv. Além de uma 
televisão, com alcance em 97% do Estado, a família Alves é proprietária da Rádio Globo 
AM e do maior jornal de circulação no Rio Grande do Norte, a Tribuna do Norte. 

A TV Tropical é afi liada a Rede Record e a concessão pertence ao senador José Agripino 
Maia. Segundo a reportagem de André Deak e Daniel Merli, na revista Rolling Stones 
(2007): Agripino tem cinco concessões de rádio, sendo duas delas herança de seu pai, 
o ex-governador Tarcísio Maia de Vasconcelos. Além da radiodifusão, Agripino Maia é 
acionista do Novojornal, fundado pelo jornalista Cassiano Arruda, em 2009. O grupo 
Tropical Comunicações foi fundado em 1987, pelo ex-governador Tarcísio Maia.

A edição da Rolling Stones destaca, ainda, o senador Garibaldi Alves como proprietário 
de diversas concessões de rádio em seu nome. Segundo a reportagem de Deak e Merli, 
Garibaldi Alves é dono ou acionista de oito rádios no RN. São elas: ‘Rádio Cabugi 
do Seridó’; ‘Rádio Jardim do Seridó AM’; ‘Rádio Baixaverde AM’, em João Câmara 
(RN); ‘União Caxeiral de Lajes AM’; ‘Rádio Difusora de Mossoró AM’; ‘Rádio Ca-
bugi AM’, em Natal; ‘Rádio Santa Cruz AM’, em Santa Cruz; ‘Rádio Trampolim da 
Vitória FM’, em Parnamirim.

Além dessas, existe a TV Ponta Negra, a primeira televisão comercial do Rio Grande 
do Norte, fi liada ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Hoje, a TV Ponta Negra 
é de propriedade da prefeita de Natal, Micarla de Sousa, sua mãe e suas irmãs. A TV 
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Ponta Negra foi fundada pelo ex-senador Carlos Alberto, em 1987, quando ele ga-
nhou a concessão do então presidente João Batista Figueiredo de presente, literalmen-
te, quatro anos antes (MARINHO; OLIVEIRA, 2010).

A TV Ponta Negra, até 2010, tinha alguns políticos apresentando programas em sua 
grade. Era o caso do ex-vereador e, agora, deputado federal Paulo Wagner, do deputa-
do estadual Gilson Moura e o ex-deputado estadual Luiz Almir. O vereador Aquino 
Neto permanece na grade da TV. Além do ex-vereador Salatiel, que apresenta o popu-
lar programa ’60 minutos’, antes apresentado por Micarla de Sousa. Com exceção de 
Salatiel, todos fazem parte do Partido Verde, presidido pela Prefeita de Natal. 

Vale ressaltar, que todos eles, inclusive o ex-senador Carlos Alberto, começaram como 
comunicadores que se transformaram em políticos profi ssionais, usando a estrutura tele-
visiva ou radiofônica, para a eleição e, logo depois, para a manutenção de seus mandatos.

No caso do ex-deputado estadual Luiz Almir e do vereador Aquino Neto, além da 
estrutura televisiva, ambos são donos de concessões de rádios comunitárias, uma na 
Zona Norte da cidade de Natal e a outra no bairro Cidade Satélite, respectivamente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação entre política e mídia de tão próxima confunde-se com os mandatos dos 
parlamentares. Os veículos de comunicação têm um alcance avassalador na vida da 
sociedade, capaz de programar o que cada grupo de cidadão irá discutir (teoria da 
Agenda Setting), em diversos nichos. Esses veículos são considerados como a extensão 
do homem por Marshall Mcluhan (2007). Por isso, a mídia/imprensa é tão usada para 
defender os interesses daqueles que têm o privilégio de utilizá-la.

Ao analisarmos os dados e informações contidos no texto acima, podemos considerar 
que não há uma dicotomia entre imprensa e poder. Fica evidenciado, com o dia-a-dia 
nas redações e com as notícias políticas, que imprensa e poder caminham lado a lado, 
defendendo interesses comuns e relativos aos seus acionistas.
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RESUMO: O artigo discute a implantação de uma equipe de assessoria de imprensa na 
Agência Fotec. O Projeto Agência Fotec de (Foto) Jornalismo Experimental foi criado em 
2006 com o intuito de fazer a cobertura foto e jornalística da Semana de Ciência, Tecnologia 
e Cultura (Cientec) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – e somente 
em 2010 ganhou uma equipe de assessoria de imprensa. Ao fi nal, é traçado um panorama da 
comunicação organizacional do projeto, as ações que obtiveram êxito e que devem seguir nas 
próximas edições da Cientec e os avanços que podem ser feitos para torná-lo mais efi caz com 
vistas ao alcance dos objetivos. 
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ORGANIZATIONAL COMMUNICATION 
IN THE FOTEC AGENCY

ABSTRACT: Th e article aims to discuss the deployment of a team spokesperson for the 
Fotec Agency. Project Agency of Fotec (Photo), Experimental Journalism was established in 
2006 in order to photograph and develop a newspaper at Week of Science, Technology and 
Culture (Cientec) of the Federal University of Rio Grande do Norte – where there was only 
one group working in 2010 as press. At the end, it provides an overview of organizational 
communication project, the actions that were successful and should follow in upcoming 
editions of Cientec and advances that can be done to make it more eff ective with a view to 
achieving objectives.

Keywords: Public Relations. Organizational Communication. Fotec Agency. Media Rela-
tionship; Science Journalism.
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1. INTRODUÇÃO
O Projeto Agência Fotec - (Foto) Jornalismo Experimental - foi criado durante a XII 
Cientec - Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), realizada de 3 a 6 de outubro de 2006. O Projeto Agên-
cia FOTEC: Fotografi a Experimental em Comunicação tem como coordenador o 
Prof. Dr. Itamar Nobre, da base de pesquisa Pragmática da comunicação (Pragma). 
Nesse contexto, o Projeto surgiu com caráter eventual, visando a realizar a cobertura 
fotográfi ca daquele evento. 

No ano de 2010, dando prosseguimento ao Projeto, foi proposta a criação de uma 
equipe de assessoria de imprensa para a Agência apenas durante a Cientec 2010, que 
aconteceu no mês de julho. Foram selecionados seis estudantes de Comunicação So-
cial – Radialismo, Jornalismo e Publicidade & Propaganda – e uma coordenadora para 
a equipe. O primeiro passo foi a defi nição do planejamento estratégico e a criação do 
blog Sala de Imprensa, em que foram postados os releases produzidos

2. SOBRE O PROJETO FOTEC
A Agência Fotec tem como objetivos propiciar aos alunos do curso de Comunicação 
Social da UFRN a experimentação da produção jornalística e da fotografi a de impren-
sa em uma mesma pauta; estimular a formação de um profi ssional habilitado para as-
sumir múltiplas funções; estimular o trabalho em equipe; desenvolver, nos participan-
tes, a responsabilidade produtiva; estimular, nos monitores, a capacidade de liderança 
e de gestão de grupos em formação profi ssional.

No projeto atual, há a proposta de realizar a Agência Fotec em três dimensões: ex-
tensão, pesquisa e pesquisa. Como projeto de extensão, vinculado ao Programa de 
Melhoria de Qualidade de Ensino na Graduação; como suporte midiático para os alu-
nos dos componentes curriculares de Introdução ao Jornalismo, Fotojornalismo, Lin-
guagem jornalística e Redação, Pesquisa e Entrevista, para exercitarem o jornalismo e 
fotojornalismo estudados na sala de aula; e em caráter fi xo, semestralmente, inserindo 
alunos avulsos das habilitações Jornalismo, Radialismo e de Publicidade e Propaganda, 
de qualquer período; e, em caráter eventual, nos diversos eventos ocorrentes durante 
o ano, em especial a CIENTEC e o Programa Trilhas Potiguares. 
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Na proposta de melhoria de qualidade de ensino na graduação, os alunos das dis-
ciplinas citadas, todas vinculadas ao Departamento de Comunicação Social da 
UFRN, regularmente oferecidas a cada semestre letivo, produzirão seus trabalhos 
de forma orientada, através do FotojoRN – Ateliê Curricular de Fotojornalismo 
da UFRN, sob a orientação do prof. Dr. Itamar de Morais Nobre; e do LabjoRN 
- Laboratório de Jornalismo da UFRN, sob a orientação da profa. Dra. Maria do 
Socorro Furtado Veloso. Semestralmente as disciplinas registram um número entre 
45 e 50 de alunos matriculados.

De um modo geral, o Projeto propõe uma inovação na Comunicação Social da UFRN 
ao articular o ensino, a pesquisa e a extensão, envolvendo os monitores da disciplina 
no exercício de iniciação à docência, da subcoordenação do Projeto, desenvolvendo 
suas aptidões administrativas e de liderança; assim como, articulando o conhecimento 
teórico com o prático, refl etindo cientifi camente sobre as dinâmicas comunicacionais, 
e servindo à pró-reitoria de extensão, à universidade e à sociedade civil, como suporte 
para divulgação de informações Institucionais, sociais, culturais e científi cas.

Nessa perspectiva, propõe-se, também, a desenvolver uma intervenção pedagógica, 
estimulando a produção fotojornalística e a divulgação de notícias referentes ao coti-
diano social, na perspectiva de se formar um profi ssional mais completo, habilitado 
para escrever notícias textuais e fotográfi cas. É nesse campo que cada aluno assume o 
desafi o de experimentar, em uma mesma pauta, as funções de pauteiro, chefe de repor-
tagem, repórter e editor de texto, repórter fotográfi co e editor de fotografi a. 

É importante deixar claro que a intenção é formar um profi ssional habilitado para as 
múltiplas funções sem, contudo, defender essa prática simultânea como efetiva e per-
manente. Pensamos que, ao experimentarmos pedagogicamente tal formação, o aluno 
possa estar pronto para explorá-la eventualmente, quando for solicitado no mercado 
de trabalho. Pensamos em uma formação que acompanhe as mudanças mercadológi-
cas provocadas pelas novas tecnologias e a multidisciplinaridade.

3. IMPLANTAÇÃO DA 
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Antes de qualquer coisa uma organização qualquer deve se preocupar com a imagem. 
Em se tratando de um Projeto do curso de Comunicação Social, isso se intensifi ca. 
Logo os integrantes da Agência Fotec perceberam que algo estava faltando para com-
plementar a divulgação do material produzido pelos alunos. Para Argenti (2006), a 
imagem de qualquer organização está diretamente ligada à percepção que os diferentes 
públicos têm das mensagens que ela envia em nome e logomarcas, incluindo expres-
sões da sua visão corporativa.

Essa refl exão leva-nos a pensar que é muito tênue a imagem de uma empresa ou ins-
tituição qualquer; tudo que é enviado ao meio externo ou até impressões não progra-
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madas podem afetar na imagem que se tem da mesma. Para Mafei (2004), investir na 
mídia é dar um voto de confi ança nela. E acrescenta: “ir à mídia para expor posições 
e tornar públicos bons trabalhos é o que têm buscado as empresas, os governos, as 
entidades da sociedade civil e os cidadãos comuns. Isso é algo próprio da democracia 
avançada em todo o mundo.” (MAFEI, 2004, p.18).

Ter uma equipe de assessoria de comunicação e ou de imprensa é, antes de tudo, 
preocupar-se com essa imagem e, ainda, com possíveis problemas que a instituição ou 
grupo possa passar. Para Kunsch:

Não basta pautar-se por ações isoladas de comunicação, centradas no planejamen-
to tático para resolver questões, gerenciar crises e gerir produtos sem uma conexão 
com a análise ambiental e as necessidades do público de forma permanente e 
pensada estrategicamente (KUNSCH, 2006, p. 132).

Nos preparativos para a Cientec 2010, dando prosseguimento ao Projeto, foi lançada 
a proposta da criação de uma equipe de assessoria de imprensa para divulgar os feitos 
da equipe da Fotec pontualmente durante o evento. Foram selecionados, entre os 
inscritos no Projeto, seis estudantes de Comunicação Social e uma coordenadora para 
guiar a equipe, sendo esta a autora deste artigo. O primeiro passo foi a defi nição do 
planejamento estratégico e a criação do blog Sala de Imprensa, em que foram posta-
dos os releases produzidos. 

No site (http://www.fotec.ufrn.br), em que são postadas as matérias e as fotos pro-
duzidas pelos estudantes, havia necessidade de um espaço específi co para a assessoria, 
para o internauta não confundir as matérias jornalísticas com os releases e afi ns. 
Assim, surgiu a ideia do blog, que se encontra disponível no endereço http://www.
saladeimprensafotec.blogspot.com.

O blog da assessoria de imprensa da Fotec foi o ponto de convergência para postar os 
três releases produzidos pelos alunos e enviados pela imprensa, além de ser o encontro 
do material da assessoria – como matérias veiculadas e pequenas notícias internas, 
que não interessam a todos os internautas. Além disso, foi defi nido, no planejamento, 
que o uso do Twitter fi caria a cargo da equipe de assessoria, por serem os alunos mais 
ligados à divulgação do Projeto e do evento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A equipe de assessoria recebeu várias críticas, tanto positivas quanto negativas. As 
principais reclamações foram, entre outras, com relação à falta de internet, bem 
como de impressora e celular. Alguns pontos do planejamento não puderam ser 
cumpridos, como foi o caso do contato por telefone com as redações jornalísticas 
da cidade do Natal.
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Positivamente, houve uma maior veiculação das matérias da Fotec na mídia. Alguns 
jornais da cidade utilizaram as fotos produzidas pelos alunos – com os devidos crédi-
tos. E a agência serviu como pauteira do evento, como sempre acontece, fornecendo 
informações específi cas e de diversos ângulos sobre o projeto. A assessoria serviu como 
ferramenta para deixar isso à mostra tanto para a mídia local, que pode conhecer o 
projeto, como para estudantes, que, no futuro, podem vir a integrar a equipe e desen-
volver trabalhos fotojornalísticos em suas carreiras.

Outro ponto positivo foi a formulação de uma linguagem para o blog, o que foi feito 
por meio de uma identifi cação que as notícias do blog teriam caráter institucional 
com objetivo de publicizar a Fotec. Também foi salutar o fato do release ter sido feito 
em conjunto, pois todos puderam ver seu processo de concepção e modifi cação; o 
segundo release, por exemplo, foi uma atualização do primeiro e deu mais condições 
de pautas que o anterior, possibilitando uma maior chance de publicação na mídia.

Um grande fator positivo foi a movimentação do Twitter da Fotec pela assessoria 
de imprensa durante a Feira Cientec. Houve o desenvolvimento de formas criativas 
de divulgar o Projeto pelo micro-blogging, além disso, contabilizou-se uma grande 
estatística de retuitagens no perfi l do Twitter da Fotec, o que, com certeza, trouxe 
mais acessos ao site. 

A novidade no gerenciamento da mídia possibilitou uma grande mudança para o 
perfi l @Fotec, aumentando em mais de 100% os “seguidos” e ajudando a aumentar os 
“seguidores”, além de ter batido o recorde de atualizações do perfi l.  O fato de apenas 
a assessoria mexer no twitter foi bastante interessante para manter-se a unidade no 
trabalho. Em suma, o Twitter da Fotec teve um ganho signifi cativo de seguidores, se-
guidos, atualizações e retuitagens (inclusive de jornalistas) durante essa Cientec, graças 
ao trabalho focado da assessoria.

Muito ainda pode ser melhorado. Uma das sugestões dadas foi que a coordenação 
geral do Projeto deve fi car atenta à sub-utilização da equipe de assessoria, pois algu-
mas pessoas a confundiram com o apoio técnico e até com o grupo dos pauteiros. Em 
alguns casos, as atividades que não eram específi cas de nenhuma equipe eram deixadas 
para a assessoria de imprensa executar, o que não deve acontecer, já que a função re-
presenta um trabalho especializado, que requer dedicação específi ca. 

Outro ponto sugerido foi a criação de uma equipe de arte para desenvolver as peças 
– camisetas, cartões, crachás – antes da Feira, pois este serviço também não deve fi car 
com a assessoria, já que o assessor não é a pessoa ideal para esse tipo de serviço. Um 
ponto bastante cotado para as modifi cações posteriores diz respeito à realização de 
ofi cinas de assessoria de imprensa para os integrantes da equipe.

Um dos grandes avanços que a Agência poderá ter, partindo do investimento em uma 
assessoria de comunicação, é o acréscimo na vertente da comunicação interna, que, 
mesmo sendo muito efi caz, pode melhorar e se profi ssionalizar, tornando-se mais um 
ponto de aprendizagem para os alunos envolvidos. Para Rego (1986), a comunicação 
interna dá a possibilidade de se criar e se manter um fl uxo de informações que acolha 
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todos os setores organizacionais, compondo um fl uxo ágil e adequado no que diz res-
peito à disseminação de mensagens.

A criação da assessoria pode dar uma contribuição positiva ao Projeto, pois deu uma 
projeção à Agência perante a mídia. Foram muitos os comentários via Twitter, email 
e pessoalmente. Por meio da clipagem, pode ser conferido o resultado do trabalho 
da assessoria de imprensa. Vários meios de comunicação divulgaram o Projeto, tanto 
online, quanto impresso e até via televisão.

No fi nal da Cientec 2010, o coordenador geral, prof. Dr. Itamar Nobre, constatou 
que a assessoria foi um diferencial e aprovou a continuação da equipe no Projeto. Por 
isso, há a expectativa de que, na edição 2011 da Cientec, a Agência Fotec de (Foto)
Jornalismo Experimental continue com a experiência da assessoria de imprensa, que 
foi o primeiro passo para a consolidação da comunicação organizacional da Agência.

Novos planos estão sendo traçados e estima-se um grupo mais consolidado e com 
mais integrantes, além de uma melhor condição de trabalho. É muito importante que 
a equipe continue nas outras oportunidades de trabalho da Fotec, sempre dando um 
foco diferente ao trabalho feito pela redação, pois, da perspectiva de sucesso do Pro-
jeto, de pouco adianta ele existir e só fi car no meio acadêmico. Toda a sociedade deve 
conhecer o trabalho da Agência.
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