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EDITORIAL

Prezados leitores, 

Apresentamos-lhes, com muita alegria, mais uma edição da Quipus, publicação das 
Escolas de Educação e Comunicação e Artes da Universidade Potiguar (UnP). Neste 
número, destacamos pesquisas e artigos que abordam temáticas de relevo no âmbito 
da educação, da sociedade e das interações sociais por meio das novas tecnologias, 
confi gurando cenários múltiplos.

Na primeira parte da revista, estão elencados os artigos da Seção Arremate. Abrimos 
a referida seção com o artigo Educação ambiental como perspectiva para inclusão social 
de pessoas surdas, de Leonardo Oliveira da Silva e Rosângela Lopes Dias, no qual, os 
autores enfocam a inclusão social de pessoas surdas no contexto da escola. O artigo 
Acesso a ambientes educativos on-line: substituindo a obrigação pelo interesse, de autoria 
de Eugênio Paccelli Aguiar Freire, discorre sobre o mundo digital e o ambiente on-line 
como espaços de sedução para um aprendizado mais plural e contemporâneo. Maria 
Otília Pereira Lage enfoca o vídeo-documentário Os que não morreram velam, produzi-
do em terras lusitanas, que versa sobre o poema ‘Europa’, de autoria de Adolfo Casais 
Monteiro. O referido poema foi recitado pelo poeta português António Pedro, no 
fi nal da Segunda Grande Guerra, na BBC de Londres. O vídeo retrata a exploração do 
tungstenio em Portugal, país considerado o primeiro produtor desse minério no con-
tinente Europeu. O artigo intitulado A campanha de Pé no Chão Também se Aprende a 
Ler: uma extraordinária experiência pedagógica e política, assinado por Eduardo A. G. 
Cavalcanti, faz uma reconstituição histórica desse programa de governo que marcou 
a história da educação norte-rio-grandense. Transpondo limites: o cinema na pesquisa-
-intervenção e o documentário enquanto estratégia de empoderamento em saúde mental é 
o texto seguinte, de autoria de Rafael de Albuquerque Figueiró, Clóvis Leite da Costa 
Neto, e Rolan Carvalho de Sousa. O referido artigo destaca a sétima arte como uma 
aliada na melhoria da qualidade de vida e no avanço da saúde mental. Por sua vez, 
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encontramos o texto Experiências de leitura no memorial de formação, de Ana Santana 
Souza. A pesquisa analisa memoriais de alunos de Letras que atuam como professores 
da educação básica, buscando indícios da formação leitora do professor e de sua mo-
vimentação no papel de formador de leitores. Finalizamos esta edição da Quipus com 
o artigo Revista Cigarra: cenário social de Natal nos anos de 1920, de Isabel Cristine 
Machado de Carvalho, que enfoca, nesse periódico da cidade de Natal, o colunismo 
social emergente nos anos de 1920, como, também, o espírito de modernidade que 
confi gurava a sociedade brasileira da época.

Na Seção Nós Iniciantes, o artigo Discutindo valores na escola: homoparentalidade e 
novos conceitos de família, de autoria de Luiz Ricardo Mesquita de Freitas e Rosangela 
Lopes Dias, discute a abordagem escolar acerca das relações familiares em que ocorre 
a homoparentalidade. O segundo texto, sob o título O Processo de avaliação na educa-
ção a distância, de Gibson Marcelo Galvão de Sousa e Maria do Socorro Queiroz de 
Souza, descreve a avaliação no ensino a distância e quais as difi culdades desse processo. 
Ainda destacando as novas mídias, o texto As Redes sociais e a desconstrução de ações: 
um estudo de caso da estratégia de marketing da marca Arezzo, assinado por Ana Lídia 
de Souza dos Reis, Dayanne Cristine de Oliveira Leite, Juliska Azevedo e Ana Cecília 
Aragão Gomes, traz à baila os desafi os das mídias sociais como ferramenta de marke-
ting e de gerenciamento de crises. Por fi m, encerrando a seção, o artigo Minuto UnP: 
a importância da prática na universidade, de autoria de João Paulo Cardoso Martins, 
Maria Vanessa Florêncio da Silva, Mari Sugai e Michelle Ferret Badiali, que versa sobre 
o informativo Minuto UnP veiculado na TV aberta, como um canal de comunicação 
e divulgação da produção acadêmica da Universidade Potiguar (UnP). 

Esperamos que esta edição seja uma contribuição relevante para as pesquisas na área 
da educação, comunicação e artes, fomentando o processo de formação de cidadãos 
críticos e refl exivos, capazes de intervir socialmente de forma positiva.

Boa leitura!!!

Manoel Pereira da Rocha Neto
Editor



ARREMATE
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 
PERSPECTIVA PARA INCLUSÃO 
SOCIAL DE PESSOAS SURDAS
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Sustentabilidade Ambiental;Especialista em Gestão Ambiental; Mestrando 
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Resumo: Na perspectiva inclusivista, propomos a capacitação da pessoa surda para que a 
mesma possa atuar, de forma mais abrangente, em busca da melhoria das condições ambien-
tais do nosso planeta, pois, uma vez capacitada, poderá, juntamente com os indivíduos ditos 
“normais”, galgar uma melhora nessas condições. Parece-nos que o processo de educação, 
voltado para um relacionamento diferenciado com o meio ambiente, requer a apropriação 
da realidade por meio da ação-refl exão. A metodologia utilizada consistiu, acima de qualquer 
coisa, em utilizar o meio ambiente como recurso didático para o desenvolvimento de práticas 
educacionais, mostrando a necessidade de conservação e preservação do meio ambiente, a fi m 
de que a pessoa surda seja multiplicadora dessa ideia, sem se valer de suas limitações. Sendo 
assim, podemos inverter o processo de exclusão social e de degradação das bases vitais do 
planeta com novos padrões culturais, cujos valores propiciem: repensarmo-nos na natureza 
e nos realizarmos em sociedade. E, dessa forma, fazer com que a pessoa surda saiba adequar 
suas práticas cotidianas a esses novos valores. Quando não coisifi camos a realidade e agi-
mos, conscientemente, no próprio movimento contraditório, que é a história em permanente 
transformação, ampliamos nossa condição de educadores e educandos, oportunizando, as-
sim, o amadurecimento da pessoa surda enquanto cidadão atuante na sociedade, com relação 
à questão ambiental do nosso planeta.

Palavras-chave: Inclusão social. Educação Ambiental. Cidadania. Pessoa Surda.

ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A 
PERSPECTIVE FOR INCLUSION OF THE DEAF

Abstract: In view inclusivism propose to the empowerment of the deaf person so that it can 
act on a broader basis in search of better environmental conditions of our planet. Th us these 
individuals are trained and able to insert themselves into society and with the individuals 
themselves “normal” will act beyond an improvement in these conditions. It seems that the 
process of education, toward a diff erent relationship with the environment requires an appro-
priation of reality through action-refl ection. Th e methodology used was higher than anything 
in using the environment as a teaching resource to develop educational practices and show 
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the need for conservation and preservation of the environment that they are doing this multi-
plier idea of not assert its limitations. So we can reverse the process of social exclusion and de-
gradation of the planet’s vital bases with new cultural patterns whose values provide: rethink 
in nature and hold in society. And this way he knows how to adjust their daily practices to 
those new values. It is said that the maturity of these people as citizens working on this issue 
in society and also broadens our condition for educators and students thing if not the reality 
and act consciously in their own movement that is contradictory to history, in permanent 
transformation.

Keywords: Social inclusion. Environmental Education. Citizenship. Deaf People.
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1. INTRODUÇÃO
Na perspectiva da inclusão social, propomos a capacitação da pessoa surda para que 
a mesma possa atuar de forma mais abrangente na busca da melhora das condições 
ambientais do nosso planeta, levando-a, dessa forma, a inserir-se na sociedade e, jun-
tamente com os indivíduos ditos “normais”, agir pela melhora dessas condições. 

Ao se trabalhar com Educação Ambiental, podemos observar a necessidade de embasa-
mento teórico, na perspectiva dos vários grupos de nossa sociedade, para que se possa 
agir no âmbito da sustentabilidade dessa sociedade, ou seja, para que se possa desen-
volver a prática da Educação Ambiental e atuar como agente multiplicador da ideia 
de que é necessário proteger, preservar e conservar o meio ambiente. Com isso, fez-se 
necessário um aprimoramento, tanto de nossa parte como, também, do grupo que foi 
trabalhado, para que, assim, pudéssemos desenvolver um trabalho adequado junto à so-
ciedade e adaptado ao grupo, tendo em vista que este era composto por pessoas com de-
fi ciência auditiva. Isso devido à própria natureza da questão sócio ambiental, que requer 
uma busca constante de conhecimento, pela necessidade de se ter mais informações.

Dessa forma, a questão ambiental não deve se restringir, apenas, a assuntos sobre a na-
tureza, pois está, intrinsecamente, ligada a outros, como saúde, cultura, decisões sobre 
políticas de energia, de transporte, de educação e de desenvolvimento. Essa questão, 
portanto, deve ser trabalhada em sua complexidade, tendo em mente que esses assun-
tos não estão relacionados somente ao Estado, mas é de responsabilidade do educador, 
principalmente, o educador ambiental. 

A Educação Ambiental deve ser enfática e colocar o homem como o centro de todas 
as discussões, tendo em vista que grande parte da degradação ambiental é ocasionada 
por ele. “Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indiví-
duo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. (CONFERÊNCIA 
INTERGOVERNAMENTAL DE TBILISI, 1977).

1.1. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
E SUA IMPORTÂNCIA
Para se trabalhar as questões ambientais, o que pretendemos é criar uma visão holística 
da realidade, que tem uma evolução social e cultural denominada como interdiscipli-
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nar, por englobar problemas ambientais de áreas específi cas. As causas ambientais de-
vem ser focalizadas localmente e, em seguida, globalmente. O homem, mais que outro 
qualquer animal, vem causando danos ambientais e deve fazer a correção e prevenção 
dos mesmos. Para tanto, Dias salienta:

Um dos principais objetivos da educação ambiental consiste em permitir que o ser 
humano compreenda a natureza complexa do meio ambiente, resultante das inte-
rações dos seus aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais. Ela deveria facilitar os 
meios de interpretação da interdependência desses diversos elementos, no espaço e 
no tempo, a fi m de promover uma utilização mais refl exiva e prudente dos recursos 
naturais para satisfazer as necessidades da humanidade (DIAS, 2004, p.210). 

A maneira como as pessoas se comportam no ambiente natural e artifi cial é indício 
de compreensão e valores. Por não desenvolverem a consciência ambiental, as pessoas 
agem de forma descontrolada, desperdiçando e comprometendo, assim, os recursos 
naturais. Dessa forma, este trabalho busca sensibilizar os cidadãos sobre essa proble-
mática ecológica, a fi m de formar sujeitos ecológicos.

A carta de Belgrado declara que a meta da Educação Ambiental é:

Desenvolver o cidadão consciente do ambiente total, preocupado com os proble-
mas associados a esse ambiente que tenha o conhecimento, as atitudes, motiva-
ções, envolvimentos e habilidades para trabalhar individual e coletivamente em 
busca de soluções para resolver os problemas atuais e prevenir os futuros (IBAMA 
– Caderno de Educação Ambiental).

O Artigo 2º da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) afi rma que “a educação, é dever da 
família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualifi cação para o trabalho”.

A Lei 6.938/1981 relata “a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia a vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento sócio-econô-
mico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”.

1.2. O EDUCADOR COMO MULTIPLICADOR 
DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
O educador tem papel primordial e de destaque para criar, nas pessoas, uma cons-
ciência e atitudes ambientais corretas, em especial nas crianças, que serão os futuros 
responsáveis pela sustentabilidade do ambiente. De acordo com a declaração progra-
mática Educação 21, do Reino Unido, o conceito de educador abrange. 

(...) professores, conferencistas, organizadores de programas de estudos, adminis-
tradores, agentes administrativos, instrutores industriais, agentes de defesa fl ores-
tal, funcionários de saúde ambiental, e planifi cadores, especialistas em educação 
comunitários, dirigentes juvenis, membros de associação de pais, representação de 
meios de educação, representação de todos os níveis da escolaridade, e muito mais. 
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Dessa forma, estende-se a apreciação de educação, isto é, compreende-se que ela não se 
dá somente por intermédio do ensino formal e tradicional, mas, também, em ambien-
tes não escolares, ela se dá na sociedade em geral. Enfi m, a educação não está restrita 
à escola ou a instituições científi cas, mas estará presente em qualquer meio em que se 
transmita e compartilhe conhecimentos. 

Podemos acrescentar que cabe ao educador informar e educar a outros sobre as exigên-
cias para o futuro sustentável. Para tanto, Loureiro (2003) salienta. 

Uma prática social cujo fi m é o aprimoramento humano naquilo que pode ser 
aprendido e recriado a partir dos diferentes saberes existentes em uma cultura, de 
acordo com as necessidades e exigências de uma sociedade. Atua, portanto, sobre a 
vida humana em dois sentidos: (1) desenvolvimento da produção social, inclusive 
dos meios instrumentais e tecnológicos de atuação no ambiente; (2) construção e 
reprodução dos valores culturais (LOUREIRO et al., 2003, p.12).

1.3. INCLUSÃO SOCIAL X 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AGENTES 
MULTIPLICADORES ESPECIAIS
A formação de agentes multiplicadores das questões de cunho ambiental é algo que se 
faz necessário para preservar o meio ambiente, ou, então, o planeta será levado a um 
verdadeiro colapso. Essa formação não pode se restringir apenas à parcela dita “normal” 
de nossa sociedade. Precisamos viabilizar uma condição mais justa para que a pessoa 
com necessidade especial possa participar, conjuntamente, tendo, assim, assegurado o 
seu direito à educação. Isso é fazer educação ambiental. Sassaki (1997, p. 42) ressalta 
que esse modelo educacional é “um processo que contribui para a construção de um 
novo tipo de sociedade através de transformações, pequenas e grandes, nos ambientes 
físicos e na mentalidade de todas as pessoas”. Ainda segundo Sato, apud Ruscheinsky:

Defende-se, portanto, a ideia de que meio ambiente e sociedade estão intimamen-
te interligados, e que a busca de uma sociedade ambientalmente equilibrada só se 
dá simultaneamente com a busca de uma sociedade justa, igualitária e democráti-
ca. Nisso reside à discussão sobre sustentabilidade, em sua essência (2002, p.50).

Se isso não ocorrer, continuaremos dando margens para a continuação de uma so-
ciedade excludente, que não enxerga os seus defi cientes físicos. Guacira (2008, p.?) 
diz que devemos “promover a inclusão educacional e social de todos aqueles indi-
víduos que foram histórica, cultural e socialmente espoliados de seus direitos em 
aprender, conviver e produzir, por não corresponderem aos padrões de normalidade 
exigidos pela sociedade”.

Por isso, a utilização de práticas em educação ambiental vai ser uma práxis educa-
tiva e social, que tem por fi nalidade a construção de valores, conceitos, habilida-
des e atitudes, que possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação 
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lúcida e responsável de atores sociais, individuais e coletivos, no ambiente, sejam 
ou não com necessidades especiais. 

Na perspectiva da inclusão social a Educação Ambiental vai atuar com esta fi nali-
dade de contribuir para a tentativa de implementação de um padrão civilizacional 
e societário distinto do vigente, pautado numa nova ética da relação sociedade-
-natureza (LOUREIRO, 2002, p.69).

A educação, e em especial a ambiental, não tem que ser o único meio para se atingir a 
transformação no pensamento e nas relações sociais vigentes, mas não deve ser jogada 
para segundo plano sem o devido reconhecimento. A sua função ultrapassa as barreiras 
dos currículos escolares disciplinados em conteúdos, muitas vezes sem ligação; deve 
transpor a distância social, adequando-se à realidade local, às necessidades e diferenças. 
Não é um trabalho fácil, por isso requer empenho, disciplina, dedicação, envolvimen-
to e muita paciência. É assim que a educação caminha: lenta, mas contínua. 

A educação ambiental não vai dar contribuições concretas, como dar vacinas ou cons-
truir redes de esgotos (GRYNSZPAN, 1999), “a sua missão é outra, atuar no subje-
tivo, no imaginário e no lúdico para refl etir em ações na realidade da sociedade”. Na 
visão de Grynszpan (1999, p.137):

Ela é fundamental para o enfrentamento das questões da vida através da formação 
de sujeitos críticos. Etimologicamente signifi ca propiciar o fl orescimento de algo 
que já está dentro da pessoa e não encher de conhecimentos um recipiente vazio. 
Por isso é dada ênfase ás representações e a estratégia.

E, em se falando da estratégia, a educação ambiental tem de ser comungada nos am-
bientes escolares das cidades, pois, lá, estão os agentes que atuam e vão atuar no espaço 
geográfi co. O desenvolvimento de projetos locais, a princípio, pode ser uma alternati-
va para iniciar a busca de soluções para os problemas intrínsecos e, às vezes, distintos 
dos bairros de uma cidade. Setorizar e identifi car os problemas podem ser caminhos a 
ser percorridos. Nesse sentido, Carvalho diz que:

Uma formação prática onde não se destaca um autor ou teoria; “soma de experi-
ências”; “um mosaico de coisas” que acumularam ao longo da vida. Neste tipo de 
formação pela ação, convergem saberes e sensibilidades ambientais diversifi cados, 
condensando profi ssão, valores pessoais e militância (2001, p. 313).

A comunidade, junto com a escola, deve constituir conselhos formados por integrantes 
da própria comunidade, escola (alunos e professores), empresários locais (se houver), 
líderes de bairros, representantes do poder publico, ou seja, todos aqueles envolvidos, 
de alguma maneira, com o bairro, para, assim, estabelecer ações que contribuam para 
a solução dos problemas locais. A educação ambiental não envolve, somente, ações de-
signadas à natureza, mas, sim, práticas que viabilizem uma melhor qualidade de vida 
para a sociedade envolvida, no entanto, faz-se necessário o envolvimento de pessoas 
com um objetivo único, que é a qualidade de vida.
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1.4. INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA SURDA
A educação inclusiva é, portanto, uma prática inovadora, que conta com a participa-
ção de profi ssionais, comunidade, pais e alunos, aprendendo, juntos, a compreender 
e a lidar com a enorme diversidade no dia-a-dia da escola e com as especifi cidades de 
cada indivíduo, quebrando as correntes dos preconceitos existentes no contexto esco-
lar e na sociedade brasileira.

A respeito do objetivo da escola inclusiva, Rezende e Souza (2004, p.37) afi rmam que:

O objetivo da educação inclusiva é o de atender todo e qualquer ser humano – 
independente de seu talento, defi ciência, inserção social de classe e de sua cultura 
– em escolas e salas de aula provedoras, aonde todas as necessidades do aluno 
sejam satisfeitas.

O Ensino inclusivo exige que os educadores aperfeiçoem suas práticas pedagógicas, 
reformulando-as e fazendo-as prosseguir, passo a passo, com a modernidade, porquan-
to enfatiza a qualidade de ensino para todos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada se constitui em utilizar o meio ambiente como recurso didá-
tico para desenvolver práticas educacionais e mostrar a necessidade de conservação e 
preservação do meio ambiente no qual estamos inseridos.

• CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

A pesquisa foi realizada com um grupo de quatorze alunos com defi ciência auditiva, 
do tipo médio e severo, matriculado no quinto ano do ensino fundamental na Escola 
Tatear do Centro SUVAG (Sistema Universal Verbotonal de Audição Guberina), lo-
calizada no município de Natal, no estado do Rio Grande do Norte.

• APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

De início, aplicamos um questionário com os sujeitos da pesquisa, a fi m de ter um 
diagnóstico inicial sobre o conhecimento deles em relação ao meio ambiente. Esse 
questionário constava de dez questões fechadas para facilitar a compreensão dos alu-
nos, tendo em vista estarem na série inicial do ensino fundamental. Vale salientar que 
o processo avaliativo não se limitou, apenas, à aplicação de um questionário, pois 
foram realizadas avaliações após o fi m de cada atividade.

• DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

No desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas cinco atividades, as quais tiveram 
o intuito de desenvolver a capacidade de análise critica de suas ações em relação ao 
ambiente em que estão inseridos, possibilitando fazer a interpretação dos roteiros de-
fi nidos, a fi m de despertar o sujeito ecológico, como diz Carvalho (2004). A partir do 
reconhecimento de suas atividades impactantes no ambiente, esses sujeitos poderão ter 
a capacidade de avaliar suas ações. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A principal função deste trabalho é contribuir para a formação de cidadãos conscien-
tes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo com-
prometido com a vida e com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. 

Para isso, é necessário que, mais do que proporcionar informações e conceitos, a es-
cola se proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino 
e a aprendizagem de habilidades e procedimentos. E esse é um grande desafi o para a 
Educação Ambiental. Comportamentos “ambientalmente corretos” serão aprendidos 
na prática do dia-a-dia da elaboração da pesquisa.

Baseando-nos nesse contexto, desenvolvemos algumas atividades com o intuito de 
fazer os alunos interagirem com o meio ambiente e, assim, desenvolverem ações 
críticas, de modo a modifi car suas atitudes e se tornarem cidadãos comprometidos 
com as questões ambientais.

• VISITA AO PARQUE DAS DUNAS

O Parque das Dunas constitui uma unidade do Instituto de Desenvolvimento Eco-
nômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), órgão vinculado à 
Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte (SEPLAN). O Parque 
Estadual Dunas de Natal “Jornalista Luiz Maria Alves” foi criado através do Decre-
to Estadual nº. 7.237 de 22/11/1977, sendo a primeira Unidade de Conservação 
Ambiental implantada no Estado. Possui 1.172 hectares de mata nativa, sendo parte 
integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira e exerce uma grande 
importância para a qualidade de vida da população da cidade de Natal. 

No Parque, tivemos o desenvolvimento de uma atividade com duração de três horas. 
Estipulamos esse tempo, devido à demanda do grupo atendido. A atividade se desen-
volveu da seguinte forma: uma pequena explanação sobre o lugar, abordando temas 
relacionados à história do Parque e sua importância como unidade de conservação, 
além de abordar aspectos como a biodiversidade encontrada no local.

Em todos os casos, foram cumpridos os roteiros interpretativos, discutindo-se, apro-
ximadamente, os mesmos conceitos ecológicos, com linguagem e profundidade ade-
quada ao perfi l do grupo, e a avaliação da atividade deu-se através da observação das 
atitudes destes no local.

Após a atividade, e tendo sido feitas as observações necessárias das ações, bem como 
das atitudes dos sujeitos da pesquisa, e com os dados obtidos, todos foram sistematiza-
dos e analisados, permitindo inferências sobre o perfi l do grupo atendido.

• CAMINHADA ECOLÓGICA URBANA

O objetivo desta atividade foi aprimorar a percepção daquilo que está causando 
poluição e modifi cando o ambiente, ou seja, perceber a degradação causada pelo 
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homem, permitindo que os sujeitos da pesquisa pudessem perceber os problemas 
decorrentes da ação antrópica. 

Nessa atividade, foram feitas observações e comparações de um ambiente bonito e 
bem cuidado, no caso, um jardim, com um ambiente degradado e sofrido, decorrente 
da ação do homem, por exemplo, sem fl ores, sem gramado, com bancos e construções 
(casas, prédios, escolas etc.) destruídos por atos de vandalismo, a fi m de desenvolver o 
conceito de conservação/preservação, pois somos responsáveis por tudo que nos cerca. 

No retorno à sala de aula, os alunos fi zeram uma descrição, por meio de desenhos, do 
que observaram, ou seja, do que mais lhes chamou a atenção, para que, dessa forma, 
fosse feita uma análise crítica e, assim, foi possível observar aquilo que, para eles, foi 
mais marcante no desenvolvimento da atividade.

• COLETA SELETIVA

Desenvolvemos a implantação da coleta seletiva nas dependências do SUVAG, Visa-
mos, com isso, oportunizar, aos sujeitos da pesquisa, a observação de como pode ser 
feita a diminuição e o controle dos resíduos sólidos produzidos no cotidiano do Cen-
tro. No desenvolvimento dessa atividade, foi ministrada uma palestra, para que eles 
tomassem conhecimento da diversidade de resíduos presentes na coleta seletiva, bem 
como as cores que representam cada material e, ainda, a durabilidade desses materiais 
no meio ambiente. Também foi discutida a necessidade e a importância da redução da 
produção de resíduos para o meio ambiente. 

• OFICINA DE MATERIAIS REUTILIZADOS

A partir do conhecimento obtido com a implantação da coleta seletiva, foi desenvol-
vida uma ofi cina, para que pudessem perceber tudo quanto pode ser produzido com 
resíduos reutilizáveis. No desenvolvimento dessa atividade, contamos com a colabora-
ção da Arte-educadora Vera Benevides, que é funcionária do Centro há quinze anos, 
e foi ela que idealizou e colocou em prática a ofi cina de artes do SUVAG. Essa ativi-
dade teve por objetivo mostrar como materiais, que anteriormente eram descartados 
de maneira indevida, podem ser reutilizados na produção de objetos decorativos e de 
utensílios para serem utilizados no dia-a-dia do próprio instituto.

Sendo assim, trabalhamos pelo desenvolvimento, neles, a capacidade de cuidar e zelar 
pelo meio ambiente e, acima de tudo, em um contexto mais amplo, de todos os am-
bientes que os rodeiam e, nos quais, estão inseridos.

• BARCO ESCOLA “CHAMA MARÉ”

Basicamente, foi feito uma avaliação da percepção ambiental dos sujeitos no ambiente 
em que estávamos. No Barco Escola, foi-lhes atribuída a função de observar o ambien-
te, com a intenção de que percebessem tudo aquilo que é bonito e o que é feio, e o que 
foi modifi cado pela ação humana, proporcionando-os uma visão e uma análise crítica. 
Sendo assim, puderam perceber como as atividades do cotidiano trazem prejuízo e 
degradação ao ambiente ou não. 
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E, assim, buscamos mostrar que atitudes simples, como não jogar lixo no chão, pode 
permitir a minimização de resíduos lançados em rios, na areia da praia, viabilizando, 
assim, de maneira surpreendente, a modifi cação da “cara” do ambiente, de modo a 
deixa-lo mais limpo e saudável. O interessante foi que, em dado momento da ativi-
dade, em uma localidade próxima de uma área de despejo de esgoto “in natura”, eles 
perceberam a diferença de odores e até mesmo o surgimento da dúvida a respeito da 
consistência da água naquele local, o qual era diferente dos outros. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O homem está, constantemente, agindo sobre o meio ambiente, a fi m de saciar suas ne-
cessidades e desejos. Fica notório que determinadas atitudes e ações prejudicam, e mui-
to, o meio ambiente. É por meio da atuação, coletiva e individual, no funcionamento 
excludente dos aspectos ambientais, que podemos concluir que não importa a difi cul-
dade e/ou a defi ciência, todos podem cooperar para uma melhora do meio ambiente. 

Sendo assim, ocorre a quebra de paradigmas, em que determinados grupos sociais, 
hoje vulneráveis, devido ao modelo social implantado, não podiam ampliar suas ações, 
estando distanciados da democracia e da cidadania, que lhes garantem o direito de 
atuarem de igual modo em prol das questões ambientais. Com o desenvolver do traba-
lho, os alunos puderam perceber que devemos pensar no micro para termos resultados 
no macro, ou seja, com pequenas atitudes, como, por exemplo, não jogar um papel 
de bala no chão, podemos sim, e muito, colaborar para a melhora do nosso planeta.

Relativamente aos sujeitos que foram o foco da pesquisa, a intervenção didática am-
pliou os conhecimentos que eles já possuíam e proporcionou conhecimentos para os 
que não possuíam informações nessa área. A maior parte dessas informações foi extra-
ída do próprio cotidiano dos mesmos e, também, foi resultante do seu contato com o 
meio ambiente, onde foram desenvolvidas as atividades. 
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Resumo: A mudança da visão afetiva, por parte dos alunos, sobre um projeto educativo em 
ambiente on-line, de atividade penosa para ação baseada no interesse é possível através do de-
senvolvimento da prática espontânea de acesso periódico. Nesse artigo, oriundo da pesquisa 
de mestrado “construindo um modelo de referência ao despertar do interesse dos sujeitos em 
projetos educativos em ambiente on-line”, buscamos esclarecer o funcionamento dessa rela-
ção, bem como propor modos de desenvolvimento dessa prática. Para isso, utilizando como 
elemento norteador os referenciais de Célestin Freinet, analisamos o trabalho do site guana-
bara.info – iniciativa educativa na área de informática – de forma a embasar, de modo prático, 
a tese de que o desenvolvimento de uma prática de acesso periódico torna, potencialmente, 
mais rico um projeto educativo em ambiente on-line. Para tanto, foram ouvidos dez usuários 
do guanabara.info, através de entrevistas semiabertas, de modo a articular esses dados com os 
referenciais elencados no direcionamento proposto.

Palavras-chave: Tecnologia Educaciona. Acesso Periódico. Ambiente On-Line. Interesse. 
Obrigação.

ACCESS TO ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS: 
THE OBLIGATION TO THE INTEREST

Abstract: Changing the aff ective view by students on an educational project in the online 
environment, the painful activity for action interesting and spontaneous, it is possible throu-
gh the development of spontaneous practice of periodic access. In this article, coming from 
the master’s research “building a reference model to the awakening interest of the subjects 
in educational projects in an online environment,” we aimed to clarify the operation of this 
relationship and propose ways of developing this practice. To do this, using as reference 
the positions of Celestin Freinet and Paulo Freire, we analyze the work site guanabara.info-
-educational initiative in information technology in a practical way to provide a basis for the 
thesis that the development of a practice of periodic access makes it potentially a richer edu-
cational project in the online environment. To this end, users have been heard ten guanabara.
info users through semi-open interviews, in order to link these data with the listed reference 
in the proposed direction.

Keywords: Educational Technology. Timely Access. Online Environment. Interest. Duty.
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1. INTRODUÇÃO
Uma educação em que os alunos adentrem ao ambiente escolar simplesmente por 
obrigação, para a obtenção de notas sufi cientes para a aprovação, certamente, não é 
aquela pela qual devemos lutar. Como afi rma Paro (2010), tal prática escolar coerciva 
remete a um cenário típico da escola brasileira. Um direcionamento institucional, que 
se revela pobre à educação, em qualquer ambiente: não apenas na sala de aula, no pré-
dio da escola, mas, também, em ações, em ambiente on-line, realizadas em contextos 
escolares. Afi rmativa sublinhada por Kenski (2005), quando atesta que “experiências 
mostram que atividades didáticas podem ser tão aborrecidas, com ou sem uso das 
novas tecnologias” (p. 75).

A riqueza da educação, como explicitado por Freire, nasce da ação espontânea movida 
pela “curiosidade epistemológica” (2004, p.51), agindo em favor do crescimento edu-
cativo dos sujeitos. Nesse ponto, um modo de ação surge como um produtivo modo 
de estimular essa curiosidade epistemológica e, por consequência, o interesse dos sujei-
tos em projetos educativos em ambiente on-line: a criação da prática de acesso, regular 
e espontâneo, a determinado projeto educativo em ambiente on-line. 

Tal acepção é desenvolvida no exercício do projeto educativo em ambiente on-line 
guanabara.info, relacionado a conteúdos da área de informática e não vinculado a 
contextos escolares. Nele, o desenvolvimento de fatores estimulantes ao acesso espon-
tâneo ao seu ambiente – que oferece cursos e informações diversas, relativas ao tema 
em formato de blog – acaba por fomentar o desenvolvimento de uma postura ativa de 
ação educativa por seus usuários.

Como será exposta, analiticamente, neste artigo, tal prática colabora para o desen-
volvimento educativo, por meio da substituição da obrigação pela ação espontânea, 
potencialmente mais rica, por não se delinear em razão de ações pré-moldadas por 
interesses burocráticos e institucionais de aprovação escolar.

2. CONTEXTOS ESCOLARES
Embora não se trate de iniciativa escolar, o site guanabra.info, como será exposto, 
apresenta semelhança, em possibilidades técnicas e práticas educativas, com sistemas 
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de plataformas de EaD1, bem como de outras iniciativas de projetos em ambien-
te on-line no contexto escolar. No referido projeto, apresentam-se características 
de interação entre usuários, cursos on-line sobre o uso de diversas ferramentas da 
informática, dados através do uso de múltiplos suportes – audiovisuais, impressos 
multimídia, textos em hiperlinks.

Por essa similaridade, torna-se possível a inserção, contextualizada à instituição esco-
lar, e aproveitamento de características estimulantes à participação dos sujeitos nessas 
iniciativas fora do contexto escolar ao ambiente próprio da instituição escolar, no que 
se refere a projetos pelo ambiente on-line. Para isso, é necessário observar as peculiari-
dades de cada contexto relativo à escola, as características institucionais e sociais típicas 
da educação escolar em suas diversas modalidades. Essa orientação deverá ser nortea-
dora na consideração das afi rmativas aqui expostas, em sua transposição para projetos 
educativos escolares em ambiente on-line.

3. VISÃO AFETIVA DE UM 
PROJETO EDUCATIVO
A partir do desenvolvimento da prática de acesso regular, movido não pela obrigação, 
mas pela curiosidade, pelo interesse espontâneo, as atividades educativas acabam per-
dendo grande parte de seu caráter sisudo, descrito, comumente, pelos alunos, como 
algo aborrecido. O próprio acesso ao projeto educativo on-line acaba por perder seu 
aspecto enfadonho, sinônimo de atividade onerosa, acepção usualmente promotora de 
desestímulo e evasão em projetos educativos em qualquer modalidade. 

Considerando a afetividade como notadamente vinculada à educação, presencial ou 
por ambiente on-line (SOUZA, 2004), nasce o entendimento de que, caso o acesso a 
um projeto educativo se dê no âmbito da obrigação, é natural que os sujeitos acabem 
associando a ele uma sensação afetiva negativa, de desagrado. Assim, desde o princípio, 
a atividade escolar já tenderá a ser pautada pelo desinteresse dos alunos na prática, 
associada, dessa forma, apenas, a fi ns de obtenção de conceitos para a aprovação ins-
titucional em determinado curso, transformando a rica atividade educacional em não 
mais que uma forma de obtenção de certifi cações documentais de formação acadêmica.

Em contrapartida, caso haja o desenvolvimento da prática espontânea de acesso, base-
ado no interesse, a determinado projeto educativo on-line, os sujeitos acabam criando, 
por associação afetiva, uma imagem positiva daquela prática, vinculando a ela um ca-
ráter de prazer, a partir do qual o trabalho foge à concepção mercantil e funcionalista, 
adquirindo, assim, um caráter de atividade desejada, prazerosa. 

1 Como exemplo podemos citar a TelEduc, desenvolvida pela Unicamp (Universidade Estadual 
de Campinas), a ROODA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o ambiente 
aulaNet, da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), o E-proinfo e Moodle, ambos do MEC – 
Ministério da Educação, dentre outros.
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Percepção observável nos depoimentos colhidos em nossa dissertação de mestrado 
intitulada, “construindo um modelo de referência ao despertar do interesse dos su-
jeitos em projetos educativos em ambiente on-line” (FREIRE, 2010), relacionada a 
este artigo. Por meio de entrevistas semiabertas, foram ouvidos dez sujeitos (cinco 
homens e cinco mulheres), usuários do site e alunos de diversos níveis escolares, em 
rede particular e pública de ensino. Algumas das falas colhidas serão utilizadas como 
subsídio, ao longo do artigo, as quais serão articuladas com os referenciais teóricos 
nas refl exões aqui construídas.

Desse modo, os potenciais de fomento ao acesso periódico são explicitados pelo 
depoimento de um dos sujeitos entrevistados2, falando acerca de sua relação como 
o guanabara.info:

Entrevistador diz:
com qual frequência você costuma acessar o Guanabara.info3?
Entrevistado B diz:
eu acesso diariamente, quando entro na internet
Entrevistador diz:
ah, legal
Entrevistador diz:
e o que lhe leva a acessar o site com essa frequência?
Entrevistado B diz:
na verdade foi porque eu botei ele na barra dos favoritos 
Entrevistado B diz:
sério
Entrevistado B diz:
é porque sempre tem algo interessante para ver
Entrevistado B diz:
agora até tem menos posts
Entrevistado B diz:
mais ainda tem muita coisa

Tal cenário denota uma refl exão acerca das ações dos sujeitos nas práticas educativas 
escolares. Para tanto, vale considerarmos uma perspectiva peculiar acerca do entendi-
mento do signifi cado de trabalho no âmbito em questão.

Nesse direcionamento, podemos afi rmar que a desvinculação da noção de trabalho, 
tendo este como relacionado ao ideário funcionalista e capitalista, deve ser assimilada 
como um dos pontos-chave para a superação da visão educativa tradicional. Nessa 
visão, pré-progressista, o trabalho é tido como associado ao sacrifício, bem como a 
educação é vista como prática que remonta à repetição sistêmica de atividades pré-

2 As citações de falas correspondem ás entrevistas realizadas em nossa dissertação de mestrado, que 
deu origem a este artigo. Realizadas por chat e e-mail, mantemos a escrita original dos sujeitos. Ainda 
que isso implique na utilização de textos com erros de grafi a, entendemos que, por serem erros que 
não comprometem o entendimento do texto, a não modifi cação do texto original funciona também 
como uma forma de identifi cação dos sujeitos; revelando sua formação educativa e traços sociais 
através de particularidades de linguagem, níveis de conhecimento da norma culta, termos e gírias 
utilizados, dentre outros
3 Site educativo, desvinculado do contexto escolar formal, da área de informática.
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-formatadas, praticadas unicamente no intuito de formação de qualifi cação para o 
mercado de trabalho (BELLONI, 2001, p. 89).

Se não podemos pensar em uma educação que não a nascida da ação espontânea dos 
sujeitos, como esses podem trabalhar associando a essa prática um caráter de ação one-
rosa, realizada simplesmente na ânsia por recompensas materiais, como que alheios à 
educação como processo a formar o homem para vida? Na resposta a esse questiona-
mento, apresenta-se, em direção oposta à visão estritamente mercantil, o movimento de 
reelaboração da noção de trabalho pela Escola, proposto por Célestin Freinet (1998).

4. A MUDANÇA POR FREINET 
DA VISÃO DO TRABALHO 
Formador de uma pedagogia baseada no trabalho, Freinet (1998) considera a ação 
como ponto central da educação. Movendo os alunos da fi gura de recebedores passivos 
para seres ativos, que aprendem a fazer fazendo, Freinet (1998) relatou em sua teoria e 
demonstrou em sua prática docente o teor distinto do trabalho escolar nascido dentro 
de uma pedagogia de respeito aos sujeitos, numa atmosfera espontânea e solidária, em 
detrimento da noção funcionalista do trabalho enquanto atividade de sacrifício, labuta 
cujo intuito exclusivo vincula-se à acumulação de renda, ampliadora de possibilidades 
de realização de objetivos fi nanceiros e materiais.

Como modo de distinguir o trabalho espontâneo, não alienado e não vinculado ex-
clusivamente a fi ns mercantis, enfi m, o trabalho no âmbito da educação vista como 
atividade libertadora do homem, Freinet (1998) criou o termo “trabalho-jogo”, assim 
descrito pela referência a um trabalho que, nascido da ação espontânea e solidária dos 
sujeitos, carrega consigo o prazer e a vontade de agir, típicos das ações lúdicas envol-
vidas nos jogos das crianças. Pela fala de seu personagem Mathieu, é possível enten-
dermos a distinção realizada por Freinet do trabalho libertador e educativo daquele de 
cunho obrigatório e passivo.

 – É que já não medimos – recomeçou Mathieu, depois de uma curta pausa – a 
força eminente de que nos privamos no dia em que demos as costas radicalmente ao 
trabalho-jogo para nos voltarmos para a tarefa obrigatória que nos sujeita, da qual nos 
esquivamos tão logo seja possível, mediante más ações, se necessárias, e a qual exigem 
em contrapartida, para a manutenção de um mínimo de equilíbrio indispensável à 
vida social, atividades de descontração compensatória que ocupam, na civilização 
atual, o lugar outrora reservado à concentração e á cultura (FREINET, 1998, p.333).

Ainda falando através de seu personagem, Freinet refere-se, em tom ainda mais agudo, 
à concepção funcionalista do trabalho tomada como prática social vigente. 

Os protestos, os mal-entendidos, as greves e as diversas lutas sobrevêm primeiro 
nas empresas em que o trabalho deixou de ser trabalho para se tornar quase exclu-
sivamente labuta obcecante (FREINET, 1998, p.338).
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5. O TRABALHO FREINETEANO 
EM UM PROJETO EDUCATIVO 
EM AMBIENTE ON-LINE
Utilizando a noção freineteana de trabalho, podemos embasar os referenciais teóricos 
utilizados à inter-relação entre os fatores expostos neste artigo. Nesse momento, de-
senvolveremos nossa análise articulada aos comportamentos dos sujeitos no uso do 
guanabara.info. Considerando, como já exposto, tratar-se de um site da área de infor-
mática que, ainda que desvinculado do contexto escolar, seus usuários não receberão 
reconhecimento institucional na forma de diplomas e certifi cados. A iniciativa, ainda 
assim, conta uma participação larga e ativa de um grande número de usuários. 

Observando esse projeto educativo, concluímos que a postura ativa, nascida de fatores 
como consideração da voz e identidade dos sujeitos, acaba por resultar em desenvolvi-
mento de pertencimento e, por consequência, em geração de ações solidárias de coopera-
ção dos usuários entre si e para com o projeto educativo em ambiente on-line. Uma aná-
lise que suscitou a relação estreita entre solidariedade e trabalho, comprovada na prática 
pelo comportamento observado e relatado pelos sujeitos usuários do guanabara.info. Uma 
comprovação prática da relação entre afetividade e trabalho apontada por Freinet, quando 
afi rma que “a verdadeira fraternidade é a fraternidade do trabalho” (1998, p.335).

O desenvolvimento do interesse, formado no trabalho das categorias analisadas neste es-
tudo, é promotor de disposição à ação educativa, ao trabalho solidário na acepção frei-
neteana. Afi rmação elaborada enquanto pressuposto pelas análises teóricas realizadas e 
confi rmadas, na prática, por meio das percepções dos sujeitos usuários do guanabara.info.

Entrevistador diz:
Você já colaborou de alguma forma com o Guanabara.info?
Entrevistado D diz:
no primeiro comentário que eu fi z eu dei boas dicas lá
Entrevistador diz:
e o que lhe levou a isso, a comentar, ou a buscar colaborar?
Entrevistado D diz:
eu já vinha usufruindo do site faz uns tempos e agora resolvi expressar o que eu 
havia experimentado e gostado
Entrevistador diz:
ah, legal
Entrevistador diz
e você estaria disposto a colaborar de outras formas, usando de alguma aptidão sua 
para produzir em prol do site, ajudando, por conseqüência, ao melhoramento do site 
até para os outros usuários?
Entrevistado D diz
topo, por que não ? vamos cair pra dentro

A ação, enquanto escolha espontânea dos sujeitos movidos pela curiosidade episte-
mológica, revela-se como uma frutífera forma de alcançar largos avanços educativos. 
Uma conduta em que o trabalho, enquanto ação dos sujeitos em busca da construção 
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do conhecimento, assume a condição de atividade prazerosa, signifi cativa, libertária, 
desarticulando-se, como elaborado por Freinet (1998), da noção de trabalho como 
aquela típica do capitalismo curtido no âmago do individualismo anti-educativo, para 
o qual o trabalho se resume a um caminho para a transposição social a camadas eco-
nômicas as mais elevadas.

O desenvolvimento da prática de acesso periódico ao projeto educativo em ambiente 
on-line possui um papel ampliador do interesse espontâneo dos sujeitos em relação a 
esse, através do desenvolvimento de uma relação de prazer do uso e consequente maior 
disposição ao trabalho na acepção freineteana. Em razão disso, resta-nos a questão: 
como desenvolver, entre os sujeitos, a prática de acesso periódico a projetos educativos 
em ambiente on-line? Questão que buscaremos responder em seguida.

6. COMO DESENVOLVER A PRÁTICA 
DE ACESSO PERIÓDICO A PROJETOS 
EDUCATIVOS EM AMBIENTE ON-LINE?
Buscaremos, nas refl exões aqui apresentadas, o esclarecimento de como se pode dar 
o desenvolvimento espontâneo da prática de acesso periódico dos sujeitos a projetos 
educativos em ambiente on-line. Na busca por essa resposta, destacamos a fala dos 
entrevistados, descrevendo seus costumes de acesso e as motivações pelas quais desen-
volveram essa rotina no uso do guanabara.info.

Entrevistador diz:
Com qual freqüência você costuma acessar o Guanabara.info?
Entrevistado C diz:
Todos os dias
Entrevistador diz:
O que lhe leva a acessar o site com essa freqüência?
Entrevistado C diz:
Bom, antigamente costumava acessar só por causa do podcast4, mas hoje acesso 
para ver as noticias que os editores postam também
Entrevistador diz:
então, o fato de estar sendo sempre atualizada as noticias acaba sendo um fator a 
determinar seu acesso?
Entrevistado C diz:
Não só por isso, eles postam notícias e outras curiosidades que eu não vejo em 
outros sites

O caráter de atualidade do site, constantemente alimentado com notícias relacio-
nadas ao tema educativo abordado – as tecnologias da informática, em hardware 
e software – é destacado, pelos sujeitos, como um importante fator gerador da 
prática de acesso periódico.

4 Forma de publicação de programas de áudio na Internet no formato de arquivos MP3 que podem 
ser ouvido on-line ou baixados para o computador ou leitor de MP3 do usuário.
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Entrevistador diz:
com qual freqüência você costuma acessar o Guanabara.info?
(...)
Entrevistada D diz:
quase todos os dias
Entrevistada D diz:
eu escuto mais os podcast do que acessar o proprio site la
Entrevistada D diz:
‘rsrs[
Entrevistador diz:
humm
Entrevistador diz:
O que lhe leva a acessar o site com essa freqüência, quase todos os dias?
Entrevistada D diz:
ah sim’ é porque eles todos os dias atualizam o site colocando informações neh
Entrevistada D diz:
ai as vezes dou uma olhadinha

A variedade de opções é apontada, pelos sujeitos, como forte motivo de seus constantes 
acessos ao guanabara.info. No site, além da postagem diária de notícias relacionadas à 
temática educativa abordada, há a publicação quinzenal do podcast guanacast, e atualiza-
ção constante de cursos diversos – também relacionados ao tema do site – e vídeo-aulas.

Entrevistador diz:
então costuma acontecer de você ir acessar algo e acabar acessando também uma 
outra seção do site? Por exemplo, ir baixar o podcast e acabar acessando um link de 
noticia?
Entrevistado B diz:
ah sim
Entrevistado B diz:
efeito youtube
Entrevistado B diz:
aconteceu isso agora
Entrevistado B diz:
eu abri o episodio do podcast
Entrevistado B diz:
e já fui pra notícia das patentes do google

O acesso de múltiplas seções, descrito na fala do sujeito, possui um papel importante 
no desenvolvimento da prática de acesso periódico, originado na variedade de opções 
e seções. Uma variedade que tem sua importância vinculada não apenas aos números 
de opções em si, mas à forma como essas são estruturadas e disponibilizadas aos usu-
ários. Nessa questão, utilizamos como referência Costa (2008), quando afi rma que 
não pode ser desconsiderado o caráter propenso à fragmentação dispersiva da internet, 
ganhando, portanto, grande importância a atenção à forma de disponibilização cen-
tralizada das seções de um site.

Como a web é hipermidiática, isto é, tem a não linearidade do hipertexto, é mul-
timídia e interativa, é um espaço de convergência de meios de informação por 
excelência. Sendo assim, há uma maior facilidade de nos perdermos no momento 
em que navegamos por ela e buscamos conhecimento no sentido amplo do termo.
A consequência disso, muitas vezes, é o agravamento da falta de sistematização das 
informações que tentamos encontrar (COSTA, 2008, p. 21).
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O pesquisador traz, de sua observação prática no curso de Especialização em Ensino 
de Comunicação Social (parceria entre Uneb-UFRN), realizado entre 2004 e 2005, 
por uma plataforma de EaD – a TelEduc – , a conclusão da maior adequação da cen-
tralização de seções à forma espontânea de uso dos sujeitos de ferramentas on-line 
relacionadas à troca de mensagens.

(...) no curso semi-presencial de Especialização em Ensino de Comunicação So-
cial, pudemos observar que, segundo as estatísticas de acesso ao sistema, ao mesmo 
tempo que houve uma grande frequência ao Mural por parte dos educandos, hou-
ve também um completo abandono do espaço destinado ao Fórum de discussões, 
mesmo tendo os professores proposto vários temas para debates. Sendo assim, 
o Mural, por sua vez, passou a servir para tudo: desde contatos aluno-professor, 
aluno-aluno, felicitações de aniversário, discussão de temas não propostos, comen-
tários sobre fi lmes ou atualidades políticas (p. 158).

Um modo de uso centralizado de ferramentas on-line que se relaciona não só com 
funções de troca de mensagens, mas, também, com seções de acesso a conteúdos por 
parte dos alunos.

Uma consideração de forma de organização centralizada, de modo a combater uma 
fragmentação dispersiva, utilizada pelo guanabara.info. Distribuídas de modo bem 
estruturado, as seções são dispostas de forma centralizada, não fragmentada, o que 
acaba por criar um cenário mais propício ao acesso a diversas seções. Pela descrição 
dos usuários, é comum ocorrer de, ao ir a uma seção, ele acabar, por curiosidade, en-
trando, também, em outra e, ao fi nal, somar novas seções àquelas que lhe despertam o 
interesse, que funcionam como razão à utilização do projeto.

Dispostas de forma a se alimentarem mutuamente, as seções previamente visitadas pe-
los usuários acabam servindo como mote à descoberta de outras, criando uma relação 
recursiva, na qual, o ingresso em uma acaba servindo como causa de busca à outra, e 
esse possivelmente promovendo a visita a uma terceira seção, ampliando, dessa forma, 
o interesse de acesso ao projeto por parte dos sujeitos. Uma prática formada em situ-
ações corriqueiras, nas quais, por exemplo, um sujeito vai à seção de podcast e acaba 
sendo atraído por uma notícia interessante, e, após um tempo navegando pelo texto, 
acaba por ter a curiosidade de clicar em um link de um curso específi co.

Entrevistador diz:
Costuma acontecer de você ir acessar algo e acabar acessando também uma outra se-
ção do site? Por exemplo, ir baixar o podcast e acabar acessando um link de noticia?
Entrevistado D diz:
sim, já sim
Entrevistado D diz:
do php5 eu fui para o podcast
Entrevistado D diz:
e depois eu pulei para notícias

5 Linguagem de programação de computadores.
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Outro fator importante à criação e manutenção da prática de acesso periódico é a ma-
nutenção da regularidade de atualizações. Nesse campo, os sujeitos apontam as que-
bras na periodicidade de atualização como fator a diminuir sua frequência de acesso, 
desestimulando-os, ainda que parcialmente, a acessarem com regularidade o sistema.

Entrevistador diz:
então a diminuição da frequÊncia de atualização acabou sendo um dos fatores a di-
minuir sua frequência no acesso ao site, vocÊ passou a acessá-lo menos por isso?
Entrevistada C diz:
justo
Entrevistada C diz:
eu ii o meu outro amigo
Entrevistada C diz:
a gnt entra pra baixar os casts

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em conta as análises realizadas e os relatos das experiências práticas dos su-
jeitos no uso do projeto educativo – de contexto não escolar – em ambiente on-line 
observado, concluímos que a manutenção de atualizações constantes e a pluralidade 
de seções, dispostas de modo centralizado e elaboradas de forma a estimularem aos 
usuários, são fatores relevantes ao desenvolvimento da prática de acesso espontâneo e 
periódico a projetos educativos em ambiente on-line. Tal recomendação remete-se a 
práticas dentro e fora de contextos escolares, considerando as peculiaridades de cada 
iniciativa. Uma prática que, por ser promotora de uma maior disposição à ação por 
parte dos sujeitos – pela substituição do caráter de obrigação ao acesso por um movi-
mento de utilização espontânea – é de recomendável inserção no desenvolvimento de 
projetos educativos em ambiente on-line.
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Resumo: “Os que não morreram velam”, verso do poema “Europa”, de Adolfo Casais Mon-
teiro, lido pelo também exilado português, António Pedro, aos microfones da BBC, nas vés-
peras de terminar a II Guerra Mundial, é o título simbólico deste vídeo (22 minutos)6, que 
documenta um episódio da contemporaneidade portuguesa, confi gurado pela exploração do 
volfrâmio/tungsténio, de que Portugal foi o 1º produtor europeu. A experiência e a cultura 
das populações portuguesas então forjadas e, hoje, largamente ocultas, tornam-se, assim, visí-
veis nas imagens/sons de humanos e não humanos, evidenciando aspectos e situações concre-
tas de uma conjuntura sóciohistórica nas suas múltiplas vertentes: técnica, econômica, social, 
cultural e política. Gentes e canções, pedras negras transmudadas em pó reluzente, pago a 
peso de ouro, paisagens rurais/urbanas, ruínas e solos revolvidos, laboratórios e museus, fi lões 
minerais no interior da terra, empreendimentos industriais e mineiros arruinados, saberes 
técnicos e leigos, testemunhos, depoimentos e memórias, constroem, nômadas e sedentários, 
o principal protagonista deste documentário, o volfrâmio/tungsténio, minério metálico in-
tensamente utilizado em ferramentas industriais e no fabrico de armamento, durante a I e II 
Guerra Mundiais, mas pelas suas muitas outras aplicações, produzido pela história como o 
metal estratégico do séc XX.

Palavras-chave: Exploração mineira. Volfrâmio-Tungsténio – Portugal. II Guerra Mundial.

THOSE WHO HAVEN’T DIED KEEP WATCH

Abstract: “Th ose who haven’t died keep watch “ verse of the poem “Europe” Adolfo Casais 
Monteiro, also read by the exiled Portuguese, Antonio Pedro, the microphones of the BBC on 
the end of World War II is the title of these video ( 22 m). 7 Th at is an attempt to document 
an episode of our times that it was holding in Portugal of wolfram/tungsten. Th e experience 
and culture of Portuguese populations then forged and still largely hidden, thus become visi-
ble in the images/sounds of human and nonhuman. People and songs, stones gleaming black 
powder transmuted paid their weight in gold, countryside/urban ruins and upturned soil, 
laboratories and museums, mineral veins within the earth, industrial and mining enterprises 
in ruins, technical knowledge and lay witnesses, testimonies and memories, build, nomadic 
and sedentary, the main protagonist of this documentary, the wolfram/tungsten, metal used 
in industrial tools and manufacture of weapons during World Wars I and II, but for its many 
other applications, produced by history as a strategic meta in twentieth century.

Key-words: Mining – tungsten – wolfram. Portugal. World War II.

6  Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=EYmy-RQjoqw>
7  Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=EYmy-RQjoqw>
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Este documentário videográfi co foi construído no âmbito dos trabalhos preparatórios 
de nossa tese de doutoramento “Wolfram=Volfrâmio: terra revolvida, memória revolta. 
Para uma análise transversal da sociedade portuguesa (anos 1930-1960)8”, a partir da 
edição de uma série de imagens produzidas em fi lmagens feitas em zonas mineiras do 
norte e centro de Portugal e que fazem parte do nosso arquivo audio-visual inédito 
“Minas: paisagens, ruínas, miragens”, que construímos em um curto e intenso trabalho 
de campo, realizado entre 1995-1999, em regiões e localidades mineiras de volfrâmio/
estanho mais representativas. Resulta, assim, de uma pesquisa sistemática, de registo e 
organização em suporte audiovisual de fontes materiais e orais – fotografi as, fragmen-
tos de documentário fílmico da época9, de narrativas e depoimentos individuais, tex-
tos literários e documentos de espólios particulares, cedidos por alguns “informantes 
privilegiados” que vivenciaram a saga do volfrâmio.

Durante cerca de 4 anos, metemos “botas” às cobras de asfalto serpenteando serras, 
hoje desertas, para realizar este trabalho de campo, necessário ao recolhimento de fon-
tes materiais e orais, testemunhos de idosos ainda vivos da época do Volfrâmio, “ouro 
preto” estrategicamente usado pelos países do Eixo, países Aliados e “neutros”, como 
Portugal, no confl ito mundial que mais mortes causou no século XX.

O trabalho de campo, que produziu este documento videográfi co e o arquivo audo-
-visual que lhe serve de suporte, foi orientado por metodologias etnográfi cas e so-
ciológicas e suscitado quer pela natureza socio-técnica do objeto, que nos impôs que 
procurássemos as marcas e indícios da exploração ainda recente desse minério, quer 
pela compulsão ao trabalho de campo que os documentos de arquivo – em regra ins-
titucionais, fontes clássicas para a história – , sempre provocam.

Este documentário começou por ser um meio de recolhimento e organização metó-
dica de um arquivo de imagens audiovisuais necessárias ao processo de investigação 
científi ca, associando-lhe, depois, outros materiais de pesquisa de difícil tratamento 
na lógica científi ca da análise social, como o são as fi cções literárias, os testemunhos e 
memórias reconstruídas, as mitologias várias, que, em regra, perpassam esses materiais 
e certo tipo de documentos, cujo tratamento e análise se revelam de maior difi culdade 
quanto à respectiva integração na racionalidade teórica.

Na sua globalidade, os produtos audiovisuais resultantes da pesquisa científi ca, como 
se percebe no visionamento de “Os que não morreram velam” – projetado sobre o 
écran panorâmico, uma (re)construção visual da história do volfrâmio, objecto so-
ciotécnico – , pretendem documentar a captação do histórico e da sua inscrição no 
social, materialidades históricas – lugares, objetos, práticas, saberes – que ilustram, 

8  Editada pela Universidade do Minho em 2002, com o patrocínio da FCT/Portugal.
9  “As Minas da Panasqueira”, documentário de Perdigão Queiroga, anos 1950.
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genericamente, os seguintes tópicos: paisagens revolvidas pela atividade extractiva em 
zonas mineiras de volfrâmio (Norte e Centro de Portugal) e elementos de arqueologia 
paleo-industrial; testemunhos, memórias individuais e memória social; identidades e 
percursos itinerantes; sentimentos de preservação histórica – cultural e patrimonial; 
zonas de sombra e páginas em branco desse processo histórico.

Mas, para além desse papel de traço e da sua função de representação na prática científi ca, 
o que suscita, desde logo, uma refl exão sobre representação e prática científi ca, visualiza-
ção e conhecimento científi co – já que “[a] técnica torna visível não o próprio objecto, 
mas o resultado da sua acção, o qual chamei, seguindo Bruno Latour, o seu traço” (BAS-
TIDE, 1979, p.189) – , procuramos, ao empreender o esforço complementar de organi-
zar esses materiais sob a forma de documentário videográico, poder vir a contribuir para 
conferir outras formas de visibilidade pública aos trabalhos de investigação científi ca, e, 
desse modo, ativar a dimensão ética e de cidadania que o conhecimento comporta.

Aqui, registramos fi guras, marcas, sinais, indícios – fragmentos de que se (re)constrói 
a história subterrânea das populações anônimas portuguesas, neste caso, saga contem-
porânea de (in)certezas e (in)coerências, cuja narrativa poliédrica e interpretação frac-
tal nos interpelam. Abandonamos “o velho hábito intelectual que faz dos documentos 
e dos monumentos objectos para ilustrar enquanto eles são de facto fontes para in-
terpretar” (GRISLAIN, 1985, p.485). Na história das populações que prosseguimos, 
diversifi camos e cruzamos fontes; na análise social que aí se quer ancorada, recolhe-
mos/(re)construímos dados e materiais que com aquela contrastamos. Lembramos, 
reatualizando a lição proferida em 1927 por Lucien Febvre: 

“ a história não se edifi ca pelo labor enciclopédico de alguns omniscientes – mas 
pelo esforço corajoso de homens de proveniência, de cultura e de aptidões di-
versas... supõe o zelo convergente de técnicos curiosos da sua técnica e do seu 
passado, mas que podem ser artesãos, engenheiros, químicos, etc.... historiadores 
propriamente ditos.” (1962, p.663).

Partindo de anteriores experiências de associar audiovisual e pesquisa sócio-histórica, 
procurou-se, ao nível técnico e formal, um rigor adequado à produção deste documento 
videográfi co em que se faz a cartografi a da exploração do Volfrâmio em Portugal, com 
particular ênfase na escala espacio-temporal, que melhor o delimita enquanto objeto de 
estudo – a que envolve as principais explorações da área geológica e mineira demarca-
da, na passagem da primeira para a segunda metade do séc XX. Cartografam-se, assim, 
com alguma exigência técnica, os principais fatores de localização (MENDES, 1986, p. 
130) aqui concentrados num recurso natural – o Volfrâmio = Volfro = Tungsténio.

Carrearam-se materiais visuais e sonoros para releitura (s) da lendária época do Volfrâ-
mio, mais ao Norte, período da fárria, enquanto ao Sul, Lisboa, era placa giratória de 
espiões, refugiados judeus e emigração em trânsito, mobilidades intensas, incertas, como 
tudo em momentos de fundas fraturas em que o dinheiro era tanto nas mãos dos que até 
aí só elas seguravam a enxada, quanto nas dos que fumavam cigarros feitos de notas de 
mil, comiam galinha com pão de ló e cantavam ébrios de abastanças em época de fome 
e mercado negro. As ruínas documentadas das importantes infraestruturas construídas 
para essa exploração desenfreada são outros tantos fatores de radical mudança das pai-
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sagens naturais e humanas e sinais de entrada abrupta e irreversível de Portugal em um 
mundo do pós-guerra, em um movimento algo paralelo ao da entrada da mulher rural 
em um mercado de trabalho incrustado numa economia internacional de guerra.

Sob o que os nossos olhos viram e a nossa curiosidade indagou, é sempre útil lembrar 
que outros, naturais e forasteiros, pisaram idêntico traçado de caminhos. Por nós, 
metemos botas à terra, como dizem os mineiros... quais toupeiras, jovens os pulmões 
já cheios do “pó”, que, em breve, os haveria de matar de silicose. Olhamos as carcaças 
enferrujadas nas encostas abruptas do monte, em frente ao rio quase seco bordado 
pelos carris (levariam por certo os minérios lavados a outras minas…), único sinal 
visível da imponente companhia de exploração de volfrâmio. Mesmo em frente, ao 
lado de cá das minas da Borralha, outra encosta abrupta no sopé esventrada. Perde-se 
o olhar e o entendimento das cantadas riquezas mineralógicas das terras de Barroso, no 
espetáculo visível de restos de destroços, furacão ou desastre gigantesco!? Referimo-nos 
a representações ainda tão por dentro das nossas lógicas do mundo que a sua inteli-
gibilidade se refracta constantemente. Ao ponto de não sabermos se, ao interrogar-
-nos sobre a congelada questão (inter)nacional do volfrâmio, perseguimos um real 
objeto empírico de estudo ou tão só uma ideia em movimento, um fantasma, ou um 
espectro, o espectro da contingência, do excesso e carência simultâneas, da fárria e da 
míngua, do dispêndio e da subsistência, do estar, em simultâneo, dentro e fora dos 
acontecimentos institucionalizados como grandes e decisivos para o avanço das coisas 
do mundo, da voragem social. Esta, em momentos assim passageiros, recorrentes, 
tornada mais visível em uma das suas dimensões – sorvedouro de trabalho humano 
obscuro e espectáculo mimético do que nos processos agitados dos furacões se caldeia 
e revolve, núcleo originário da transformação social.

Fugimos de rever-nos nos fi lhos de tantos desses comerciantes do Norte português, 
gordos do dinheiro fácil e facilmente gasto, que investiram seus “pés de meia”, feitos 
na fartura imprevista, sustentada pela técnica e pelas máquinas exportadas pelo “ini-
migo-aliado” alemão, a par da burocracia que se caldeia à mistura com a (re)nascente 
engenharia nacional, fartura logo estancada pelas férreas normas da lei e da polícia de 
um “estado novo”, em certa medida canalizada para as suas grandes obras, que, tam-
bém, aí assentou a sua ilegitimidade, ancorada na concessão, por via indireta, das Lajes 
(Açores) para base militar americana.

Paralelamente, procuramos, de forma sistemática, a reconstrução progressiva de um 
método de abordagem para:

a) decompor um objeto complexo – fugaz e perene, desmesurado e contido, 
breve e dilatado no espaço – tempo de referência que ajuda a revoltear;

b) encontrar formas de convergência natureza-sociedade, elemento explicati-
vo de dimensões não negligenciáveis na análise da questão do Volfrâmio, 
não tanto pela via da observação do processo de construção de infraestru-
turas informacionais, pela via de manipulação estratégica das tecnologias, 
uma das bases de produção do conhecimento científi co/técnico, mas, fun-
damentalmente, pelas vias de procura de inteligibilidade das dinâmicas 
e dos processos de construção social e histórica das nossas condições de 
produção de conhecimento.
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O pensamento é aqui entendido como processo de subjetivação, não como retorno ao 
sujeito, mas, antes, da constituição de modos de existência, de novas possibilidades de 
vida, a existência como obra de arte e o perceber como pelos estratos se passa de umas 
determinações a outras.

Na “deslocalização” de máquinas e técnicas (meios de produção), versus maximização 
da oportunidade de aproveitamento de um nicho de recursos locais (matéria-prima e 
mão-de-obra), na prega da maior confl agração mundial, o Volfrâmio é considerado, 
sobretudo, fator de diferimento da visibilidade de um impasse da não industrialização 
nacional e da questão da malformação da burguesia portuguesa. Como se tratasse 
de um grande inchaço de capital acumulado em tempo muito curto, esse processo 
histórico permitiu que não houvesse industrialização, contribuiu, também, para que 
continuasse adiada e, de alguma maneira, reforçou esse adiamento, que perversamente 
deu ocasião de o adiamento se transformar em perda irrevogável, podendo, indireta-
mente, ter dado azo à fabrilização, processo que, no caso português, contrapomos ao 
de industrialização (LAGE, 1995).

Entendeu-se, hipoteticamente, o volfrâmio como largamente detonador/condiciona-
dor de um singular desenvolvimento histórico e social, o português. A hipótese de 
partida foi a de que as largas massas, que para trabalhar nas minas abandonaram os 
campos, a estes não regressaram quando as minas diminuíram drasticamente a pro-
dução e progressivamente fecharam, sem que, por isso, houvessem constituído, em 
Portugal, o designado “exército de reserva de mão-de-obra industrial”: a maioria dos 
que não morreram de silicose, emigrou.

Outro problema que a propósito da questão do volfrâmio se coloca é, como se disse, a 
da interrelação homem-natureza. Pela sua atividade produtiva, os homens imprimem, 
nos e através dos objectos (designadamente dos meios de produção por si produzidos), 
a natureza da marca que os singulariza enquanto homens – natureza – na – natureza.

Tudo isto, matéria prima da investigação realizada, como em gíria mineira “o tal e 
qual” ( tout venant) que sai da mina em resultado do desmonte, plasmou-se, par-
cialmente, no produto da pesquisa – o documentário vídeo “Os que não morreram 
velam” aqui sumariamente apresentado.
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Resumo: O artigo parte de um resgate histórico e político da “Campanha de pé no chão 
também se aprende a ler”, realizada na gestão do prefeito Djalma Maranhão (1960-1964), 
primeiro prefeito eleito de forma democrática na capital potiguar. Revela os esforços da cam-
panha no sentido de aliar a educação escolar com a formação cultural e política de crianças, 
jovens e adultos. Destaca, inclusive, a formação de seus educadores e a orientação pedagógica 
estabelecida entre a secretaria municipal de educação e as escolas organizadas em bairros po-
pulares, com necessidades que ultrapassavam a própria formação escolar. Com o golpe militar 
de 1964, a campanha foi, violentamente, desfeita, ocorrendo perseguições, prisões, exílio e 
morte de vários dos seus participantes. Na segunda parte, o artigo tece referências breves a ou-
tras páginas da história educacional, com destaque ao espaço ocupado em Natal pelo Instituto 
de Educação Presidente Kennedy, hoje Instituto de Educação Superior – IFESP. 
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Abstract: Th is article is based on a historical and political rescue of the “Campanha de pé no 
chão também se aprende a ler”, which happened in the administration of mayor Djalma Ma-
ranhão (1960 – 1964), fi rst elected mayor in a democratic way inside the potiguar capital. It 
reveals the campaign eff orts towards allying the schooling with cultural and political training 
for children, teenagers and adults. It features the educators’ formation and the pedagogical 
orientation established between the city department of education and district schools, with 
necessities that exceeded schooling itself. With the military coup of 1964, the campaign 
was violently dissolved, occurring persecution, arrests, exile and even death of many of its 
members. In the second part this article weaves brief references to other pages of educational 
history, highlighting the occupied space in Natal by the Instituto de Educação Presidente 
Kennedy, today known as Instituto de Educação Superior – IFESP.
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Há cinquenta e um anos, a cidade de Natal participou de uma das mais efi cientes 
políticas educacionais, de caráter democrático, já realizadas em território nacional, 
a Campanha de pé no chão também se aprende a ler. Voltada à educação de crianças, 
de jovens e de adultos de origem popular, a campanha se constituiu uma exitosa 
experiência de formação educacional e cultural, quando camadas populares, lide-
ranças políticas e educadores se uniram, em consonância, pela elevação dos índices 
de pessoas inseridas na cultura escolar, dentro de um amplo e orgânico contexto 
sociocultural e político-pedagógico.

Inicialmente, situamos o espaço geográfi co da cidade Natal. Em seguida, o tempo, 
começo da década de 1960. Permeando a ambos a história, em que cidadãos com-
partilhavam suas vidas na ainda bucólica capital nordestina, de muitos coqueiros e 
formosas praias, belamente cantada em um dos seus poemas mais célebres, Serenata do 
Pescador, popularizado na canção Praieira. O poema escrito por Othoniel Menezes e 
musicado por Eduardo Medeiros, diz na primeira estrofe:

Praieira dos meus amores
encanto do meu olhar
Quero contar-te os rigores
sofridos, a pensar
em ti, sobre o alto mar.
Ai! Não sabes que saudade
padece o nauta, ao partir
sentindo na imensidão,
o seu betel fugir, incerto do porvir (GALVÃO, 1999).

Na bela capital litorânea, a maior parcela dos cerca de 155.000 habitantes (GOÉS, 
2005) pertencia às camadas populares, menos envoltas em belas poesias do que nos 
problemas que as acometia: pobreza, analfabetismo, exclusão social, marginalidade. 
Todavia, o cenário nacional era de natureza desenvolvimentista, com expansão do 
setor industrial e fortalecimento das camadas médias, espelhadas em um modelo de 
garantias sociais, de consumo de bens, de estilo de vida fortemente infl uenciado pela 
rica nação do norte, os Estados Unidos da América. O ideário de Estado de Bem-Estar 
Social – Welfare State – implicava entre outros benefícios na proposta de educação para 
as “classes populares”. 

No Brasil, o líder político que melhor representou essa corrida pela modernização, 
implantada no período da Quinta República (1946-1967), foi o Presidente Juscelino 
Kubistchek, o qual alentara a nação com seu projeto de crescimento de cinquenta anos 
em cinco. Nesse contexto, o período compreendido entre 1956 e 1961, também co-
nhecido como os anos dourados, foi marcado pelo governo do Presidente Kubitschek, 
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eleito pelo Partido Social Democrata – PSD, que teve como vice João Goulart, do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB, apoiado por amplos partidos e setores da sociedade, 
inclusive pelo então clandestino Partido Comunista Brasileiro – PCB. Tal panorama 
gerou uma impressão de paz social, de liberdade política e de otimismo, sobretudo nas 
classes média e alta. 

Por outro lado, naquele tempo áureo do desenvolvimento econômico brasileiro, com 
forte presença do capital estrangeiro, ampliava-se a concentração de renda e de lucros, 
com um parque industrial voltado à produção de bens considerados de luxo, como te-
levisores e automóveis. Na medida em que ocorria uma crescente penetração do setor 
bancário na economia, ampliava-se o empobrecimento das camadas populares, sobre-
tudo nas regiões Norte e Nordeste, ao mesmo tempo em que se elevavam os índices 
infl acionários, gerando insatisfação e revolta nas classes mais desfavorecidas. 

Em Natal, o refl exo da desigualdade social imprimia um quadro de pobreza material 
e educacional a uma enorme parcela de seus habitantes. De um total aproximado 
de 154.27610 potiguares, 60.254 eram analfabetos e excluídos da escolarização, com 
mais da metade desse extrato composto por crianças e 24.444 por adultos (GOÉS, 
2005). Abria-se, assim, um espaço legítimo, no qual, as bases populares pleiteavam 
atendimento àquela demanda, por parte dos poderes políticos, cobrança alimentada 
por uma crescente organização e fortalecimento das lutas populares, nos últimos anos 
da década de 1950, a exemplo das ligas camponesas, criadas em estados nordestinos, 
sobretudo Paraíba e Pernambuco. 

O ano de 1960 foi, igualmente, marcado pela conquista do direito de escolha demo-
crática para a prefeitura de Natal. Até aquele ano, o prefeito era nomeado pelo Gover-
nador do Estado, fato que se repetira em 1956, quando o Governador Dinarte Ma-
riz, da União Democrática Nacional – UDN, nomeou, para administrar a capital do 
Estado, o deputado federal Djalma Maranhão, um ex-revolucionário, anteriormente 
fi liado ao Partido Comunista. Tal nomeação, incoerente em termos ideológicos, era 
resultado de um pacto político estabelecido antes da eleição de 1955, haja vista que a 
UDN sempre fora um partido predominantemente oligárquico. 

Em função da aliança Dinarte Mariz-cafeísmo, Djalma Maranhão foi empossado pre-
feito de Natal em 1956. No dia de sua posse, a primeira página do jornal do PSD foi 
ocupada, toda ela, por um anúncio fúnebre: encimada por uma grande cruz, em ne-
grito, a informação do “Infausto Acontecimento”: um comunista fora nomeado para 
a Prefeitura de Natal! (GÓES, 1980, p 16).

O confl ito ideológico se consumou três anos depois, quando, após romper com o 
governador, Djalma Maranhão se lançou candidato a prefeito da capital. Fazendo 
oposição direta às oligarquias locais, contou, em sua plataforma de campanha, ba-
sicamente, com o seu carisma e o apoio das camadas mais pobres da cidade, o que 

10  Dado colhido pelo IBGE no senso demográfi co de 1960, Rio Grande do Norte, citado por Ger-
mano, 1989, p 72.
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não deixaria de suscitar as mais ferrenhas críticas das alas conservadoras, inclusive 
nos veículos de imprensa. 

Acolhido, sobretudo pela população carente de seus direitos mais básicos de cida-
dania, Djalma Maranhão constituiu sua plataforma vitoriosa através dos comandos 
populares – comitês formados por lideranças sindicais e de bairros, estudantes e po-
líticos. A partir daqueles segmentos, foram formados os comitês nacionalistas, tam-
bém denominados comitês de rua, nos quais, os moradores discutiam, ativamente, 
os problemas das ruas e do bairro e o contexto político nacional, apontavam suas 
necessidades mais urgentes e, também, participavam do fortalecimento da campanha 
política do futuro prefeito. 

Em tais comitês, foram arrecadados os recursos necessários para o êxito da eleição, 
realizada no dia 3 de outubro de 1960, que rendeu a Djalma 21.842 votos, contra 
11.298 dados ao candidato governista, o deputado estadual Luiz de Barros (MACHA-
DO, 1998). Iniciava-se, naquela data, não apenas a primeira gestão democraticamente 
eleita da Prefeitura de Natal, como, também, a que foi mais fi el ao seu eleitorado, até 
ser, drasticamente, sustada com o golpe defl agrado por militares em abril de 1964.

Logo após assumir seu mandato, Djalma tratou de atender aos compromissos ante-
riormente assumidos com as bases populares que o elegera. A primeira ação se deu na 
área educacional, defi nida, nos próprios comitês de bairro, como uma das carências 
maiores da população. Dada à insufi ciência numérica de escolas públicas, impunha-se 
construir novos estabelecimentos de ensino. Todavia, diante do défi cit orçamentário 
legado da gestão anterior, o projeto se mostrava irrealizável. 

Djalma não esperou a recuperação da estabilidade fi nanceira para honrar com os com-
promissos voltados à área educacional. Seu recém-empossado Secretário de Educação, 
Moacyr de Góes (1930-2009), em visita ao bairro das Rocas, zona leste de Natal, par-
ticipou de um debate sobre a erradicação do analfabetismo naquela região, hoje ainda 
majoritariamente habitada por uma população de menor poder aquisitivo. Diante das 
alegações do secretário de que não havia verbas para a construção de escolas munici-
pais, um dos moradores assim falou: “se não tem dinheiro para fazer uma escola de 
alvenaria, faça uma escola de palha, mas, faça a escola!” (GÓES, 2005, p. 9). 

A proposta foi, então, levada ao prefeito, que não apenas se limitou a sancioná-la. Uma 
semana depois, ele voltava às Rocas para acompanhar os trabalhos dos funcionários 
municipais encarregados de construir os acampamentos. Tais operários precisaram do 
apoio dos pescadores do Canto do Mangue para orientá-los na cobertura de palha dos 
grandes galpões, onde foram instaladas as salas de aula, refeitórios e demais dependên-
cias da Campanha de pé no chão também se aprende a ler.
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Figura 1: Acampamento no bairro das Rocas, próximo à Praia do Meio 
Fonte: (GOÉS, 1980).

A partir da construção daqueles rústicos pavilhões, foi iniciada a campanha educacio-
nal que, em curto período, se expandiu para diversos bairros de Natal e, até mesmo, 
para cidades do interior do Estado. Técnicos da Secretaria Municipal de Educação de 
Natal orientaram dezenas de prefeituras sobre o projeto educacional em curso, o que 
culminaria com a formação de uma Frente de Educação Popular do Rio Grande do Nor-
te, interrompida pelo golpe de 1964.

Recordo-me que, ainda criança, ouvia falar sobre “escolas de pé no chão”. Em minha 
inocência, imaginava crianças pobres, que iam estudar de pés descalços, nos chamados 
grupos escolares, numa situação de total velamento acerca da realidade social em que 
viviam muitas das crianças próximas de onde morava. No casulo familiar que me abri-
gava, não tinha percepção daquela realidade, ao mesmo tempo tão próxima e alheia. 

Já menino, ia, por vezes, caminhando até a Praia do Meio e passava por uma favela, 
hoje “comunidade”, chamada Brasília Teimosa, com muitas casas de pau-a-pique e 
cobertura de palha, na mesma região, onde, antes, foram edifi cados os galpões do 
acampamento das Rocas. Já na segunda metade dos anos de 1960, recordo meu pai em 
contato com missionários norte-americanos; as embalagens com alimentos para serem 
doados aos pobres; os produtos com termos e símbolos relacionados à Aliança para o 
progresso e a sigla USAID11. Recordo-me, também, de veículos do Exército transitan-
do pelas ruas, de fortes holofotes que clareavam os céus à noite, como que a procurar 
inimigos ocultos nas trevas. Desconhecia que tudo aquilo constituía refl exos de um 
regime militar, que impunha sua força e seu poder em todos os recantos da cidade e 

11  Criada nos EUA após o fi m da II Guerra, no período da Guerra Fria, a Aliança para o Progresso 
fez parte da política expansionista americana, que propunha o fortalecimento de países menos desen-
volvidos em termos de economia e democracia. A USAID – United States Agency for International 
Development –funcionou como seu braço operacional, atuando com mais força após a revolução 
cubana de 1959, com campanhas de natureza assistencialistas. Infl uenciou de forma direta nas refor-
mas educacionais ocorridas no Brasil após o golpe.
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do país, incutindo uma ideologia nacionalista presente, inclusive, nos eventos cívicos 
e no sistema educativo, por mim vivenciado em escolas privadas. 

Enquanto a escola dos anos de 1960-70 se legitimava na qualidade de aparelho ide-
ológico de estado – AIE, a cidade de Natal perdia, defi nitivamente, uma das maiores 
experiências de governo e de educação democrática já realizadas em sua história, li-
derada por Djalma Maranhão e por seu Secretário Moacyr de Góes, ambos presos, 
torturados e exilados. 

O primeiro morreria triste e saudoso em seu exílio no Uruguai, no dia 30 de julho 
de 1971. Moacyr de Góes, após ser submetido a meses de prisão, de enfrentar sete 
inquéritos policiais militares, foi exonerado da Prefeitura e do Conselho Estadual de 
Educação. Mudou-se, então, para o Rio de Janeiro onde foi professor no Colégio São 
Vicente, diretor no Senac – Serviço Nacional do Comércio, professor e sub-reitor de 
Extensão na UFRJ, até ser convidado pelo prefeito Saturnino Braga para assumir a 
Secretaria Municipal de Educação da capital fl uminense. Voltaria a assumir o cargo 
de Secretário de Educação de Natal, no primeiro governo da prefeita Wilma de Faria 
(1989-1992). Após aposentar-se e publicar obras sobre suas vivências em Natal, na 
década de 1960, Moacyr faleceu no Rio de Janeiro, em março de 2009.

Nos anos posteriores ao golpe militar, o radicalismo por ele instaurado ocupou-se em 
apagar, o máximo possível, os traços da Campanha de pé no chão. A violência física e 
simbólica, desde então aplicada, resultou na destruição de prédios escolares e de ma-
teriais pedagógicos e no terror incutido aos profi ssionais e alunos que nela atuaram. 
Diversos educadores e colaboradores foram submetidos ao terrorismo fardado, com 
frequentes perseguições, prisões, torturas corporais e psicológicas, de morte violenta. 
Como exemplos: o deputado estadual e militante comunista Luís Inácio Maranhão 
Filho, preso em Natal e morto em São Paulo; Luís Gonzaga dos Santos, vice-prefeito 
de Djalma Maranhão, morto na prisão do Recife; além de outros que morreram nas 
prisões ou no exílio, caso do próprio Djalma Maranhão. 

Acerca de fatos como aqueles, merece ser citado o relato da professora Mailde Pinto 
Galvão, que trabalhou na Diretoria de Documentação e Cultura da Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura e Saúde. Sobrevivente das atrocidades cometidas após o 
golpe, ela recorda em seu livro 1964. Aconteceu em abril:

Na tarde do dia 8, encontrava-me na residência de uma irmã, nas imediações 
do 16º Regimento de Infantaria, quando chegou, muito assustada, a minha fi -
lha, acompanhada por militares do Exército, armados com metralhadoras para 
me levarem. Não deram explicações e, sem palavras, conduziram-me a um jipe e 
mandaram-me sentar no banco traseiro, entre dois soldados que não conseguiam 
acomodar bem as suas armas. [...]

As condições de defesa de um suspeito eram mínimas diante da força arbitrária dos 
Atos Institucionais pelos quais éramos julgados. O tenente queria descobrir onde es-
tavam escondidos os meus documentos subversivos. (...) Insistia que eu fazia parte 
de uma organização terrorista que preparava uma revolução armada para implantar o 
comunismo no país (GALVÃO,1994, p. 37; 39).
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O resgate das memórias acerca da violência contra os que participaram da Campanha 
de pé no chão oportunizaria entendimentos parciais e centralizados, caso se limitasse 
aos quadros de repressão efetuados no pós-64. Dessa forma, focalizamos, neste artigo, 
a grandeza e a abrangência das políticas educativas e culturais, anteriormente geradas 
na administração do prefeito Djalma Maranhão. 

Em primeiro lugar, tais políticas estabeleceram valiosas parcerias com personalidades 
da época, a exemplo do historiador Luís da Câmara Cascudo, do educador Paulo 
Freire, do Presidente João Goulart, do Cardeal Dom Eugênio Sales, de artistas, como 
Newton Navarro, Chico Santero e Vitalino de Caruaru, com tantos outros que, direta 
ou indiretamente, colaboraram com o objetivo maior daquele governo, o de oportuni-
zar a muitos dos natalenses um modelo de educação, que não apenas os escolarizasse, 
como, também, os inserisse na qualidade de autores e participantes ativos em sua his-
tória política e cultural. Retomamos, assim, as memórias do início da Campanha, nos 
primórdios dos anos 60, para destacar aspectos que a fi zeram atingir, em curtíssimo 
prazo, e com exíguos recursos fi nanceiros, uma alta taxa na alfabetização de adultos e 
no atendimento a crianças em fase de escolarização12. 

Pensar que a Campanha surgiu de forma espontânea e voluntarista incorreria em um 
grave equívoco, dado que a história educacional da época fora contemplada com im-
portantes movimentos de educação popular, em especial aqueles voltados para a alfa-
betização de adultos: as escolas radiofônicas, vinculadas ao Movimento de Educação 
de Base – MEB, coordenado pela Igreja católica; as primeiras experiências com o mé-
todo Paulo Freire em Recife e, depois, na cidade de Angicos/RN; os Centros Populares 
de Cultura – CPC/UNE e o Movimento de Cultura Popular – MCP/Pe. Permeando 
todo esse contexto, uma luta que já atravessava mais de 15 anos pela aprovação da 
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fi nalmente sancionada em 20 de de-
zembro de 1961, a LDB nº 4.024.

Os educadores modernos sabem não ser salutar ver o aluno apenas como um indiví-
duo carente de conhecimentos teóricos e científi cos, sobretudo as crianças, possuido-
ras de um leque de necessidades mais amplas a serem atendidas. Três dessas demandas 
foram também pensadas e atendidas pelos organizadores da Campanha: o alimentar-
-se, o brincar e o trabalhar. 

Nos acampamentos, foi garantido espaço para a alimentação, sendo, neles, oferecidas 
merendas, que atenuavam a subnutrição de que muitos educandos padeciam. Nessa 
perspectiva, foram criados aviários e hortas comunitárias onde eles próprios criavam 
aves, cultivavam hortas, obtendo, assim, parte da merenda consumida diariamente. 

Contemplavam-se, dessa forma, propostas formativas que remontam a diversos te-
óricos – Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, e a pedagogos envolvidos na renovação 
educacional ocorrida nas primeiras décadas do século XX – Dewey, Kerschensteiner, 

12  Segundo dados da SMECS de Natal “...enquanto em novembro de 1960 as escolinhas muni-
cipais atendiam a somente 2.974 alunos, em março de 1961 essa quantia saltou para 5.249 alunos, 
atingindo em outubro um total de 8.120 alunos.”(Góes, 1989, p 106).
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Célestin Freinet, Anísio Teixeira, entre outros, que conceberam a criança como um ser 
ativo, capaz de se realizar com trabalhos criativos e úteis. 

Respeitando o seu meio social e a sua liberdade, observando os seus interesses 
mais legítimos, a educação possibilita à criança, através do trabalho, o pleno de-
sabrochar das suas faculdades, tanto materiais quanto espirituais (intelectivas). A 
correlação entre os princípios e o método é efetuada de forma natural e criativa. 
Tudo isto reforça a função maior da escola, que consiste em disponibilizar, em 
organizar os meios de trabalho, sobre os quais o processo educativo alcançará sa-
tisfatoriamente os seus fi ns (CAVALCANTI, 2002, p 130).

Figura 2: O trabalho de alunos de um acampamento nos aviários e hortas, onde produziam alimentos para 
serem consumidos na merenda escolar

Fonte: (GOÉS, 1980).

Figura 3: Crianças de um acampamento na hora da merenda escolar, muitas vezes, sua principal refeição 
no dia. Observe-se a utilização de latas para suprir eventual ausência de copos

Fonte: (GOÉS, 1980).
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Na perspectiva adotada sobre o ser da criança, foi, também, papel daquela Campanha 
escolar capacitar essa criança para modalidades de trabalho compatíveis com seu está-
gio de desenvolvimento, aspecto esse reforçado junto aos adultos que, também, parti-
lhavam aquelas atividades. Somava-se a esses aspectos a valorização da cultura popular, 
com habituais realizações de danças, de folguedos, de costumes típicos da tradição 
potiguar e nordestina: Bambelô, Congos, Boi Calemba, Lapinha, Pastoril, Araruna, 
entre outras manifestações. Observamos, assim, como a administração municipal de-
senvolveu um projeto social que contemplou os mais diversos âmbitos constitutivos 
do homem, dentro de uma modelo organicamente unido e intencionalmente coe-
rente. Educação, cultura, trabalho e lazer foram integrados em um projeto que partia 
do próprio ser social do homem, no intuito de realizá-lo de forma a mais concreta, 
signifi cativa e gratifi cante.

No propósito de ampliação da cultura letrada, a prefeitura organizou, nos próprios 
acampamentos, bibliotecas rotativas – caixas com, aproximadamente, cem livros – 
que, a cada mês, eram transferidas em sistema de rodízio para outro acampamento, 
totalizando, assim, um acervo de novecentos títulos. Dada à importância social da 
leitura assumida naquele contexto, em cada biblioteca rotativa foram organizados dois 
círculos de leitura, em que os professores discutiam, entre si, questões específi cas da 
área educacional, e, nos quais, era fomentada a leitura comum, especialmente junto às 
crianças e a seus familiares. 

Numa segunda frente de ações voltadas ao incentivo da leitura junto à população, 
foram, também, criadas bibliotecas populares, constituídas por barracos de madeira, 
as quais contavam com um acervo bibliográfi co superior aos existentes nas bibliotecas 
rotativas e eram abertos nos turnos vespertino e noturno. 

A primeira dessas bibliotecas foi aberta nas Rocas, a segunda no bairro das Quintas. O 
sucesso alcançado pelas bibliotecas populares pode ser constatado pelo volume regis-
trado de empréstimos na época: segundo o Departamento de Documentação e Cul-
tura da Secretária de Educação, Cultura e Saúde de Natal, no período entre maio de 
1962 e setembro de 1963 a biblioteca das Rocas fez empréstimos de aproximadamente 
50.450 volumes (GERMANO, 1989). 

Quanto à aquisição de volumes para a constituição dos acervos bibliográfi cos, a prefei-
tura foi hábil em promover campanha de doação de livros pela população, intitulada o 
livro que está sobrando em sua estante é o que está faltando nas mãos do povo, que arreca-
dou mais de 20.000 títulos. Na foto seguinte, vê-se, em funcionamento, a biblioteca 
popular Monteiro Lobato, no bairro das Rocas.
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Figura 4: Biblioteca popular das Rocas
Fonte: (GOÉS, 1980). 

Educação escolar de crianças e de alfabetização de adultos, campanhas de fomento aos 
esportes, à cultura popular e à cultura literária, preparo para atividades profi ssionais, 
associados a um projeto político de compromisso e de respeito aos direitos dos cida-
dãos de Natal constituíram aspectos importantes da administração do Prefeito Djalma 
Maranhão. 

Dentre os variados enfoques referentes à Campanha, destacamos a formação dos pro-
fi ssionais da educação, importantes atores presentes na mesma. Destacamos, também, 
o seu caráter social, político e pedagógico. Esses fatores, entre outros, tornaram essa 
Campanha uma experiência singular.

Em consonância com o caráter inédito e inovador presente na Campanha, particu-
larmente em resposta a uma forte demanda por mais escola, consequentemente por 
mais educadores, foi efetuada uma verdadeira ruptura com o percurso anteriormente 
estabelecido nos cursos tradicionais de formação docente em Natal. Diante da urgên-
cia em organizar novas turmas de alunos, a Secretaria Municipal de Educação criou o 
Centro de Formação de Professores que, já no início de 1961, oferecia aos candidatos 
da capital e do interior do Estado cursos em três diferentes níveis:

a) Emergência, ou preparação a curto prazo, com duração de três a quatro meses;

b) Ginásio Normal, com duração de quatro anos;

c) Colégio Normal, com duração de três anos.

Dado seu compromisso político-emancipatório com as classes populares, às quais a 
Campanha estava, prioritariamente, voltada, além da capacitação técnica e pedagógi-
ca, foram incluídos, nos cursos de preparação dos profi ssionais de ensino, temas como 
estudos dos problemas da realidade brasileira, cultura brasileira e alienação; aspectos 
da economia brasileira; cultura popular; processo espoliativo do imperialismo; refor-
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mas de base; o professor primário em face da realidade brasileira, entre outros temas 
que assinalavam a importância atribuída à formação refl exiva do educador no contex-
to social da época (GERMANO, 1989).

Com relação aos conteúdos escolares tradicionalmente transmitidos na escola, o referi-
do curso fornecia estudos voltados às diversas áreas do conhecimento científi co, como 
podemos constatar na seguinte citação feita pelo secretário Moacyr de Góes sobre a 
organização dos dois cursos emergenciais destinados para a Campanha:

O currículo dos dois cursos era integrado das seguintes disciplinas: Linguagem na 
escola Primária; Matemática na Escola Primária; Ciências Naturais na Escola Pri-
mária; Estudos Sociais na Escola Primária (Geografi a, História, Política, Relações 
Humanas, Educação Sanitária – Alimentação, Higiene e Saúde); Recreação na 
Escola Primária; Fundamentos da Educação; e Planejamento do Ensino Primário 
(GÓES,1980, p. 106).

Observamos, na presença desses dois campos formativos dos professores da Cam-
panha – pedagógico e político, a percepção que tiveram seus diversos atores acerca 
da fundamental necessidade de que os saberes escolares estejam, permanentemente, 
apoiados no contexto vivencial em que estão inseridos os educandos. Nesse aspecto, 
seus organizadores e educadores partiam das próprias comunidades em que exerciam 
seu trabalho, nelas, identifi cando seus temas geradores, defi nindo, a partir destes, os 
conteúdos trabalhados e sempre verifi cando os resultados dessa orientação pedagógica, 
seja na aprendizagem dos alunos, seja na percepção dos mesmos acerca da relação entre 
os saberes aprendidos e sua realidade social. 

Duas outras importantes instâncias infl uentes na atuação dos educadores da Campa-
nha foram as discussões nos círculos de pais e professores e as orientações dos coorde-
nadores da secretária, organizadas no Centro de Formação de Professores, orientações 
estas elaboradas de forma horizontal e dialógica, com relação aos procedimentos peda-
gógicos realizados em cada espaço educacional.

Os círculos de pais e professores tinham por objetivo primeiro aproximar os pais dos 
alunos dos objetivos mais amplos da Campanha, que, além de identifi car elementos 
da realidade social e linguística da comunidade, atuavam na função de instância poli-
tizadora, na medida em que não apenas se desvelava os problemas mais imediatos en-
frentados por aqueles sujeitos, mas, também, construía caminhos para solucioná-los, 
o que somente se dava de forma político-organizativa. 

Um dos exemplos mais emblemáticos, citado por Germano (1989), ocorreu no Bair-
ro Nordeste, quando em uma daquelas reuniões, em que estava presente o prefeito 
Djalma, os pedagogos levaram diversas propostas teóricas sobre a aprendizagem das 
crianças. De imediato, a comunidade recusou as propostas apresentadas, exigindo a 
colocação de um poço de água, uma demanda muito mais urgente. Formaram, então, 
uma comissão, que foi ao responsável pela companhia de saneamento, como era cha-
mada na época, e, por fi m, chegou ao governador Aluízio Alves, resultando na coloca-
ção de um chafariz. Resolvido o problema os moradores pleitearam algo que ainda lhes 
faltava, a chegada da luz elétrica, demanda essa recusada pelo truste Bond and Share, 
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responsável pela Companhia Força e Luz, que alegava prejuízos fi nanceiros no forneci-
mento de energia àquela comunidade. A luta dos moradores só foi solucionada através 
da parceria entre a prefeitura, que forneceu os fi os, e a comunidade, que colocou pos-
tes rústicos de madeira. Finalmente, ela se mostrou receptiva ao projeto educacional, 
no qual, o saber e o aprender a viver dignamente caminhavam lado a lado.

Percebemos, através de relatos dessa ordem, a indissocialidade entre a educação for-
mal, ou escolar, e as condições de existência vivenciadas no cotidiano dos educandos 
e de seus familiares, conforme proposta assumida pela Campanha. Corroborando tal 
proposta, os educadores, técnicos da educação e lideranças políticas, a exemplo do 
próprio prefeito da capital, uniam suas forças no sentido de tornar exitoso o projeto 
político-pedagógico, numa forma até então inédita na história. 

Com relação ao acompanhamento técnico conduzido pelo Centro de Formação de 
Professores, que contava com 32 orientadores educacionais, era ele conduzido de for-
ma integrada com os diretores dos acampamentos e os professores. Após serem ouvidas 
sugestões, nas reuniões semanais que realizava, era organizada uma reunião pedagógica 
mais ampla para defi nir as atividades a serem desenvolvidas nas turmas, buscando 
adequá-las às características de cada uma dessas turmas. Evitando se distanciar da 
prática educativa, tais orientadores faziam visitas constantes aos acampamentos, che-
gando a fi car durante todo o dia. Devido a cada acampamento possuir sua biblioteca, 
os orientadores teciam sugestões para o círculo de leitura nele operante, incentivando, 
assim, os debates suscitados pelas leituras. 

Após o golpe de 1964, um importante acontecimento ocorreu, na capital potiguar, 
no campo da formação de professores, foi a inauguração do Instituto de Educação 
Presidente Kennedy, em 22 de novembro de 1965, ocasião em que se fez presente o 
Senador Robert Kennedy, irmão do falecido Presidente dos Estados Unidos da Amé-
rica, John Kennedy. 

O referido Instituto era a continuidade histórica da Escola Normal de Natal, que teve 
início no ano de 1874, sendo implantada, em caráter defi nitivo, no ano de 1908. Na 
década de 1950, a Escola passou a ocupar parte do prédio recém-inaugurado em for-
ma de X, que, por vez, abrigava, de forma defi nitiva, o consagrado Colégio Atheneu 
Norteriograndense, um dos grandes ícones da história educacional do Rio Grande do 
Norte, criado em 3 de fevereiro de 1834.13 

Após sua transferência para o prédio do Atheneu, no ano de 1956, a Escola Normal 
de Natal, dessa vez com o nome de Escola de Aplicação, mudou para outro endereço, 
frente à Praça Pedro Velho, no bairro de Petrópolis.14 Através da Lei 2.171, de 6 de 
dezembro de 1957, foi, também, criado o Centro de Pesquisa Educacional – CEPE, 
com o objetivo de acompanhar as reformas educacionais desenvolvidas pelo Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP, que, desde 1952, tinha, entre seus líderes, 
o educador Anísio Teixeira.

13  FRANCERLE, Francisco. Atheneu, o ícone da educação potiguar. Natal, RN: Jornal Diário de 
Natal, 3 de setembro de 2006.
14  AQUINO e DANTAS, Da Escola Normal de Natal ao Instituto de Educação. mimeo.
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A partir de 1965, o recém-inaugurado Instituto Kennedy ocupou a função de princi-
pal instituição de formação de professores para o ensino primário e ginasial, forman-
do sucessivas turmas do Curso Normal. Suas alunas, com as saias plissadas e gravati-
nha borboleta, ocuparam lugar no imaginário formativo das moças potiguares. Seis 
anos depois, com a Lei de Ensino 5.692, de 11 de agosto de 1971, foi feita junção 
do primário e ginásio no então denominado I Grau, enquanto os cursos posteriores 
passaram a constituir o II Grau, perdendo sua anterior função propedêutica, de pre-
paração para a Universidade. 

Seguindo as diretrizes educacionais fortemente assessoradas por técnicos dos acordos 
MEC/USAID, o nível de ensino médio tornou-se prioritariamente técnico-profi ssiona-
lizante, sendo, desde então, nele incluído o curso de Magistério. Nesse bojo de mudan-
ças, o Instituto de Educação Presidente Kennedy tornou-se Escola Estadual Presidente 
Kennedy. Seu tradicional Curso Normal foi substituído pelo curso técnico de Magis-
tério, medida essa que acarretou perdas na qualidade da formação docente e ocasionou 
refl exos negativos sobre as taxas de aprendizagem escolar nas décadas seguintes.

As políticas e demandas educacionais vivenciadas nas últimas cinco décadas mostram-
-se visivelmente distintas da época da Campanha, com inconteste crescimento na oferta 
de vagas educacionais, desde a pré-escola até o ensino superior, decorrente das políticas 
públicas na área da educação, realizadas a partir dos governos Fernando Henrique e 
Luís Inácio da Silva. Não obstante, permeia, no campo educativo, um quadro de sérias 
difi culdades a serem superadas, atestado, particularmente, pelos fracos resultados ob-
tidos em exames, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.15

Em meio às mudanças operadas para possibilitar avanços educacionais, um aconteci-
mento marcante, no campo da formação docente em Natal/RN, foi a criação do Ins-
tituto de Formação de Professores Presidente Kennedy – IFP, através da Lei 6.575, de 
03 de fevereiro de 1994. Em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte – UERN, a instituição ofereceu, desde então, o Curso de Formação de Professores 
para as primeiras séries do Ensino Fundamental – Licenciatura Plena. Matriculando, 
também, educadores de Educação Infantil da rede pública de ensino, ela atendia às 
metas do plano decenal 1993-2003. Em 30 de dezembro de 1994, o curso foi auto-
rizado pelo MEC, vis-à-vis antecipando a nova LDB nº 9.394/96, Artigo 6216, que 
autorizava a formação docente através dos institutos superiores de educação.

No ano de 2001, através da Lei nº 7.909, de 04 de janeiro, o Instituto foi transforma-
do em autarquia, quando passou a ser denominado Instituto de Educação Superior 
Presidente Kennedy – Centro de Formação de Profi ssionais da Educação, com a sigla 
IFESP. A partir de então, a instituição tornou-se independente da UERN.

15 Dados fornecidos pelo portal IDEB – http://ideb.meritt.com.br – revelam que o município de 
Natal obteve em 2009 a média de 3,7, o que revela a distância da meta projetada de 5,6 para o ano de 
2021.
16 Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em cur-
so de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admiti-
da, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.
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O resgate dos cinquenta anos da Campanha de pé no chão também se aprende a ler nos 
permite elaborar um tecido composto por fi os diversos que se cruzam em um per-
manente trabalho de tessitura – histórico, pedagógico, político, autobiográfi co, entre 
outros elementos passíveis de serem desvelados. Com base na constatação da comple-
xidade envolta no campo educacional, o qual demanda análises que extrapolam o dis-
curso didático-pedagógico, propomos ampliar esse resgate da Campanha educacional 
de pé no chão também se aprende a ler para, a partir deste, desenvolvermos uma análise 
plural do nosso contexto educativo, análise esta a ser desenvolvida por múltiplos sujei-
tos e enfoques, tendo por principais atores os profi ssionais – docentes e discentes – que 
hoje integram o Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy – IFESP. 
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Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar as possibilidades de pesquisa e intervenção, 
a partir da utilização de recursos cinematográfi cos, mais especifi camente da elaboração de do-
cumentários. A pesquisa foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Subjetividade e Movimen-
tos Sociais, da Universidade Potiguar, por ocasião do Dia Nacional da Luta Antimanicomial 
(18 de Maio), que, em Natal, foi palco da IV Conferência de Saúde Mental Intersetorial, 
contando com a participação de profi ssionais, acadêmicos, gestores, familiares e usuários da 
rede de saúde mental do Rio Grande do Norte. A partir da perspectiva teórico-metodológica 
da cartografi a, a pesquisa-intervenção produziu um curta-metragem, documentário, proble-
matizando o protagonismo e a participação política dos usuários da rede de saúde men-
tal no processo de reforma psiquiátrica. Os resultados apontam que, diante da ausência de 
protagonismo do usuário, as possibilidades da intervenção cinematográfi ca, nesse campo, 
apresentam-se como um importante recurso de pesquisa-intervenção, ao trazer à tona discur-
sos, cenas e modos de vida dos portadores de transtornos mentais, usuários da rede de saúde 
mental. Ao realizar fi lmagens e edição de um documentário, tem-se a possibilidade de carto-
grafar cenas, nuances e linhas de força presentes no confl ituoso cenário da reforma psiquiátri-
ca, além de permitir o empoderamento dos usuários entrevistados, dando voz a um coletivo 
historicamente excluído. Ao utilizarmos a linguagem cinematográfi ca como ferramenta de 
pesquisa-intervenção, afi rmamos possibilidade de produção de linhas de fuga, favorecendo o 
processo de produção de novas subjetividades.

Palavras-chave: Cinema. Pesquisa-intervenção. Documentário. Transformação social.
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LA TRANSPOSICIÓN DE LOS LÍMITES: EL CINE 
EN LA INVESTIGACIÓN-INTERVENCIÓN Y EL 
DOCUMENTAL COMO UNA ESTRATEGIA DE 
EMPODERAMIENTO EN SALUD MENTAL

Resúmen: Este estudio presenta las posibilidades de la investigación-intervención en la uti-
lización de los recursos cinematográfi cos, específi camente el desarrollo de documentales. La 
investigación fue realizada por el Grupo de Investigación Subjetividad y Movimientos Socia-
les de la Universidad Potiguar, con motivo del Día Nacional de Lucha Antimanicomial (18 
de mayo), que en Natal fue la sede de la Cuarta Conferencia de Inter de Salud Mental, con 
la participación de los profesionales, académicos, usuarios, familias y la red de salud mental 
de Río Grande do Norte. Desde el punto de vista teórico-metodológico de la cartografía, la 
investigación-intervención produjo un cortometraje en la categoría de documentales, cues-
tionando el liderazgo y la participación política de los usuarios de la red de salud mental en el 
proceso de reforma psiquiátrica. Los resultados muestran que, en ausencia de la función del 
usuario en el campo de la reforma psiquiátrica en Brasil, las posibilidades cinematográfi cas de 
la intervención en este campo se presentan como un importante recurso para la intervención 
de la investigación, para llevar a cabo discursos, escenas y modos de vida de los pacientes 
trastornos mentales, los usuarios de la red de salud mental. . Para llevar a cabo el rodaje y la 
edición de un documental, existe la posibilidad de escenas de cartografía, los matices y las 
líneas de fuerza presentes en la escena de la reforma psiquiátrica en confl icto, y permitir el 
empoderamiento de los usuarios entrevistados, dando una voz a un colectivo históricamente 
excluido. Al utilizar el lenguaje del cine como una herramienta para la investigación-inter-
vención, afi rmamos la posibilidad de que las líneas de producción de vuelo, lo que favorece la 
producción de nuevas subjetividades.

Palabras-clave: Cine. investigación-intervención. Documental. La transformación social.
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1. INTRODUÇÃO
O que pode um cineasta? Quais as possibilidades de intervenção social presentes na 
produção de um fi lme? De um documentário? Essas foram as indagações que move-
ram os autores deste trabalho, no sentido de tentar, através do cinema, produzir inter-
ferências no real, alterando o cotidiano, favorecendo modos de vida mais potentes e 
menos excludentes para determinados coletivos.

Este trabalho pretende relatar o processo de pesquisa-intervenção desenvolvido no 
ano de 2010, por professores e alunos da Universidade Potiguar (UnP), por ocasião 
do dia 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Nesse dia, é comemorado, 
em todo o país, o avanço do processo da reforma psiquiátrica brasileira, além de se 
reafi rmar o constante processo de luta pelo fi m dos manicômios em todo país.

A reforma psiquiátrica brasileira teve início no fi nal da década de 1970, mas se 
efetivou, principalmente, na década de 1980, confi gurando-se como um processo 
social complexo, cujo objetivo é construir um modelo de cuidado em saúde mental 
de base territorial, comunitário, visando à extinção dos manicômios e a construção 
de uma sociedade mais justa, menos segregadora para com o fenômeno da loucura 
(AMARANTE, 1996). 

Apesar dos inúmeros avanços técnicos, políticos, sociais e epistemológicos da reforma 
psiquiátrica brasileira, diversos autores sinalizam para o atual processo de cronifi cação 
dos serviços substitutivos de saúde mental (Centros de atenção psicossocial, ambu-
latórios, residências terapêuticas, etc.), haja vista sua incapacidade de, muitas vezes, 
produzir autonomia e reabilitação psicossocial, principais objetivos desses serviços 
(SEVERO, A. K.; DIMENSTEIN, M, 2009; FIGUEIRÓ; DIMENSTEIN, 2010). 

Esta problemática está ligada a outra, não menos importante, que é a falta de prota-
gonismo e participação dos usuários da rede de saúde mental no processo político da 
reforma psiquiátrica, como bem sinalizou Vasconcelos (2008). Segundo o referido 
autor, a reforma psiquiátrica brasileira foi proposta e pensada, principalmente, por 
técnicos e acadêmicos, e muito pouco por usuários, os quais deveriam ser os principais 
atores desse processo (VASCONCELOS, 2008).

Nesse sentido, no dia 18 de maio de 2010, durante a realização, em Natal-RN, da 
IV Conferência de Saúde Mental Intersetorial (CSMI), lançamo-nos a campo com 
o objetivo de mapear a participação dos usuários no processo da conferência e colher 
material cinematográfi co para a realização de um futuro documentário. Apesar de 
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ser um espaço extremamente potente, do ponto de vista da mobilização e participa-
ção política de todos os atores envolvidos, os usuários ocuparam um papel de espec-
tadores diante das discussões, propostas e tomadas de decisão, conforme sinalizou 
Figueiró et. al. (2011). 

Dado esse contexto, a pesquisa-intervenção relatada no presente artigo pretende apre-
sentar as possibilidades de interferência, materializadas pelo cinema, no contexto da 
saúde mental e reforma psiquiátrica brasileira, a partir da realização de um documen-
tário, abordando, principalmente, o protagonismo do usuário durante a IV CSMI. A 
pesquisa-intervenção consistiu no processo de fi lmagem da IV CSMI, em que foram 
realizadas entrevistas com os usuários da rede de saúde mental presentes no evento, e 
de outras fi lmagens no meio urbano da cidade de Natal/RN. O material cinemato-
gráfi co, fruto de todo esse processo, deu origem a um documentário, intitulado 18 de 
maio, propiciando o acesso, a valorização e a publicização do discurso dos usuários, 
outrora invisível, além de demonstrar outros caminhos possíveis para uma atuação 
artística dentro de uma pesquisa acadêmica.

2. DESENVOLVIMENTO
O presente trabalho se ancora na cartografi a, enquanto estratégia metodológica de in-
serção em campo. A cartografi a, antes de ser um método, situa-se como uma discussão 
metodológica, propondo uma revalorização da dimensão subjetiva em pesquisa. Nesse 
sentido, tem sido pensada, principalmente, por autores, como Gilles Deleuze, Michel 
Serres, Felix Guattari, Suely Rolnik e Pierre Lévy, cujas teorias se convencionou cha-
mar de fi losofi as da diferença, com inegável infl uência do pensamento de Friedrich 
Nietzsche (KIRST, et. al., 2003).

A cartografi a, como o próprio nome indica, busca dar conta de um espaço pensando 
as relações possíveis entre territórios, capturando intensidades e atentando para o 
jogo de transformações desse espaço. A cartografi a está interessada em experimentar 
movimentos/territórios, novos modos de existência, sempre a favor da vida, dos mo-
vimentos que venham a romper com o instituído (KIRST, 2003). Para tanto, é pre-
ciso estar atento aos discursos, gestos, funcionamento, o regime discursivo operante 
(MAIRESSE, 2003).

De uma maneira mais clara, colocamo-nos em campo não coletando dados, mas pro-
duzindo-os (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009), não somente como pesquisa-
dores, mas como interventores, sujeitos ativos que acompanham os processos de pro-
dução de subjetividade, as linhas de força que compõem a paisagem psicossocial. Em 
outras palavras, produzimos intervenções, linhas de fuga, bifurcações, que permitam 
que a vida siga seu fl uxo por caminhos mais potentes.

A cartografi a é um modo de se posicionar em campo, invertendo a lógica tradicional 
da ciência. Saímos do ‘conhecer para transformar’ e nos posicionamos no ‘transformar 
para conhecer’ (idem), acompanhando, com nossos corpos, nossos afetos, as linhas e 
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os confl itos de forças que engendram o real. Mapear essas forças, favorecendo os pro-
cessos instituintes, revolucionários, esse é o papel do pesquisador cartógrafo.

Nesta pesquisa, um processo de cartografi a, enquanto método de pesquisa, faz-se, 
então, necessário, haja vista que, agora, estaremos analisando pontos e movimentos 
ocorridos em linhas cartográfi cas, de encontros de atores políticos e sociais. E essas 
conexões de indivíduos irão formar um todo heterogêneo que, por sua vez, poderá, si-
multaneamente, engendrar alianças formadoras de transformações e mudanças dentro 
de seus próprios componentes (CALLON apud MORAES, 2003). Dessa maneira, a 
pesquisa teve a possibilidade de tornar clara uma forma de discurso, que, usualmente, 
não encontra espaço divulgador para se manifestar, o discurso do usuário.

A partir desse pano de fundo teórico, realizamos um projeto de pesquisa-intervenção 
na semana do dia 18 de maio, no ano de 2010. A pesquisa-intervenção consiste em 
um processo, no qual, a investigação e a intervenção comunitária fazem parte do mes-
mo processo (ZALDÚA; SOPRANSI; VELOSO, 2010).

Assim, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com usuários da rede de saúde 
mental do Rio Grande do Norte, registradas em aparelhos de gravação audiovisual. A 
entrevista semiestruturada tem por fi nalidade propor alguns questionamentos básicos 
sobre o tema em questão, com a capacidade de permitir certa liberdade para explorar 
outros caminhos e respostas de forma mais livre (MANZINI, 2004).

Além disso, fi zemos observações participantes durante a realização da IV CSMI, re-
alizando fi lmagens dos debates, plenárias, e demais discussões pertinentes à reforma 
psiquiátrica. A observação participante se faz necessária, por permitir o contato com 
o cotidiano dos sujeitos em questão, aproximando discursos, falas, afetos, etc. (CAM-
POS, 2007), para uma melhor compreensão do fenômeno em questão.

Os resultados das fi lmagens acima descritas permitiram a produção de um docu-
mentário, trazendo a tona, principalmente, o discurso do louco no cenário político-
-social daquele momento. 

A concepção estética deste trabalho se ancora na proposta francesa da Nouvelle Vague, 
a qual veio a se tornar um dos mais importantes movimentos cinematográfi cos mun-
diais, surgindo no período fi nal de duas guerras importantes, a guerra da Indochina 
(que durou de 1946 até 1954), e a guerra da Argélia (durando de 1954 – 1962) 
(MASCARELLO, 2006).

Essa expressão, traduzida do francês, literalmente, como Nova Onda, foi lançada, 
pela primeira vez, por Françoise Giroud, em 1957, na revista, L´express, e se insere 
no movimento contestatório próprio dos anos sessenta. Esse nome fazia referência 
explícita à nova forma de se fi lmar que estava aparecendo entre os cineastas franceses 
daquela época, entre eles, principalmente, estão Françoise Truff aut e Jean-Luc Go-
dard (MASCARELLO, 2006).

Podemos citar, como algumas características desse movimento, o fato de que seus pri-
meiros fi lmes, sem muito apoio fi nanceiro, eram caracterizados pela juventude de seus 
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autores, unidos por uma vontade comum de transgredir e trespassar as normas mais 
conhecidas e aceitas do cinema comercial (MASCARELLO, 2006).

Essas características se fi zeram presentes, quando decidimos e começamos a trabalhar 
no processo cinematográfi co em si. Isso ocorreu após a ida para o campo com fi ns 
de colher imagens que iriam compor o documentário. Foram levantadas questões de 
ordem estéticas e artísticas, e muito do que foi pensando baseava-se, em parte, nesse 
modo de fi lmar oriundo da França.

O roteiro foi trabalhado, levando-se em conta três analisadores básicos. O conceito 
de analisador diz respeito ao lugar pelo qual se pode exercer a palavra, assim como 
certa variedade de dispositivos que, de fato, podem provocar a revelação do que estava 
escondido (ALTOÉ, 2004).

Os três analisadores por nós escolhidos para nortear o roteiro do documentário, fo-
ram a IV CSMI, os usuários e a cidade de Natal/RN. A partir desse eixo central, pu-
demos trabalhar as imagens colhidas no campo, colocando-as em movimento, através 
da linguagem cinematográfi ca, usando uma estética de documentário para tratar a 
edição fi nal das imagens.

Para que possamos entender melhor a passagem que se dá do imaginário para o real 
(MASCARELLO, 2006), é necessário compreender que um documentário se faz com 
a participação de pessoas reais, que não estão atuando um drama de fi cção. É a fala 
dessas pessoas que vai tornar o documentário o que ele se propõe a ser: uma produção 
imagética que tenha um forte compromisso com a realidade (idem). 

Nesse caso, a realidade que nos interessou, enquanto fonte de pesquisa, foi a realidade 
do usuário, enquanto sujeito capaz de produzir sua própria subjetividade e gerir sua 
potência, mas que, no entanto, encontra-se sob os ditames de um saber psiquiátrico, 
dito superior e normativo, que termina por cercear esse usuário com um conjunto de 
normas pré-estabelecidas segundo as prerrogativas dessa ciência médica.

O primeiro analisador, a IV CSMI, evidencia imagens e falas que denunciam o fun-
cionamento burocrático da referida conferência. Além disso, problematiza-se o predo-
mínio de técnicos e acadêmicos na condução das discussões, relegando aos usuários a 
posição de meros espectadores. A fala de um técnico da saúde mental diz um pouco 
disso: “eu tô aqui tentando ajudar, colaborar para que vocês tenham uma forma de, 
conjuntamente, fazer a coisa legal...”. A condução dos usuários no processo de partici-
pação política e tomada de decisão não é um privilégio das conferências, mas do modo 
como vem se processando o processo de saúde mental no Brasil e no Rio Grande do 
Norte (FIGUEIRÓ, 2009). O analisador se encerra com a fala emocionada de um 
usuário, acerca das difi culdades de seu dia-a-dia, assim como da dura realidade dos 
hospitais psiquiátricos. A mesa, composta principalmente por técnicos e acadêmicos, 
assiste a tudo sem entusiasmo.

O segundo analisador, os usuários, pretende revelar, evidenciar o discurso desses 
sujeitos, muitas vezes invisibilizados no cotidiano de nossa sociedade, assim como 
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durante a realização da IV CSMI. Apresentamos, assim, falas dos usuários, abor-
dando, principalmente, a questão da ausência de protagonismo político no cenário 
da reforma psiquiátrica. 

É exatamente na tentativa de reverter esse quadro, que a intervenção cinematográfi ca 
se faz importante, por captar e divulgar os discursos e ideias dos usuários a respeito do 
processo da reforma psiquiátrica e da atenção em saúde mental. É aqui que surgem 
falas do tipo: “a luta antimanicomial está sendo boicotada por alguns segmentos da so-
ciedade”, fato fácil de ser percebido durante a realização da própria conferência. Além 
disso, os usuários refl etem sobre a inefi ciência de muitos serviços de saúde mental, 
que, ao operar ainda numa perspectiva manicomial, não conseguem produzir saúde e 
reabilitação psicossocial. 

Ainda no segundo analisador, os usuários refl etem sobre suas difi culdades de participa-
ção e mobilização política. Segundo um dos entrevistados, os próprios profi ssionais de 
saúde mental desencorajam a participação ao, muitas vezes, afi rmarem: “eles não estão 
preparados para essa reunião”, despotencializando, assim, os usuários, no cotidiano 
dos serviços de saúde mental. Ainda nessa direção, a ausência de usuários em reuniões 
e discussões de cunho político acerca do processo de reforma psiquiátrica é explicado, 
segundo outro usuário entrevistado, pelo fato de “estarem dopados”, o que revela a 
outra face da atenção psiquiátrica. Ao mesmo tempo em que se produz certa tranqui-
lidade e remissão dos sintomas, produz-se, também, sujeitos apáticos e o consequente 
esvaziamento político da IV CSMI, assim como da reforma psiquiátrica brasileira.

O terceiro e último analisador, a cidade, encerra o documentário, abordando a cida-
de do Natal-RN e sua relação com a loucura e com a diferença de uma forma geral. 
Luzes, carros, placas de trânsito, proibindo a passagens em alguns trechos... O close 
em uma placa anuncia a proposta: “embarque e desembarque de enfermos”. A cidade, 
nas suas múltiplas possibilidades, é, e deve ser, o lugar onde é possível a produção de 
novos modos de vida, novas formas de existência, sempre a favor da singularização, 
da afi rmação de um modo de vida que rejeite modelos hegemônicos, e permita novos 
devires (GUATTARI, 1992). Se por um lado esse analisador revela uma cidade esva-
ziada e apática, por outro, resgata o discurso dos usuários, associado às potencialidades 
da cidade contemporânea, forjando linhas de fuga aos muitos processos de controle e 
normatização em que vivemos.

Para Deleuze (2004), uma linha de fuga é algo simples, de caráter abstrato, sinuoso. 
Essa linha carrega consigo a possibilidade da centralidade das ações em torno de um 
modus operandi mais potente e afi rmativo, algo que possa escapar ao poder que oprime 
o indivíduo, neste caso, o usuário da rede de saúde mental. Essa linha traz à tona a pos-
sibilidade do usuário resistir frente a sua própria exclusão, diante do processo de reabi-
litação psicossocial. Como nos lembra Foucault, “(...) a partir do momento em que há 
uma relação de poder, há uma possibilidade de resistência. Jamais somos aprisionados 
pelo poder: podemos sempre modifi car sua dominação em condições determinadas e 
segundo uma estratégia precisa” (2007, p. 241).
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É nessa direção que age o processo cinematográfi co. Ao captarmos a fala dos usuários, 
permitimos a emergência da voz, do discurso dos usuários, portadores de transtornos 
mentais (como são mais conhecidos), produzindo, entre outras coisas, empoderamen-
to – termo que vem do inglês empowerment e diz respeito ao aumento de poder e 
autonomia por parte de grupos historicamente excluídos (VASCONCELOS, 2008). 
Assim, da própria opressão, nasce um poder capaz de produzir movimentos de resis-
tência e afi rmação da vida.

Nessa direção, o mapeamento e a análise desses espaços, por onde o discurso do usuário 
encontra uma fenda para se manifestar, dizer-se, fazer-se é condição primeira para uma 
clarifi cação desse discurso e de quais maneiras ele pode reverberar, para o próprio usuário, e 
para a sociedade. Formas marginais de emersão do saber. Produção de resistência e alegria.

Voltando ao analisador em questão, apresentamos imagens feitas pela cidade, trechos 
de pichações, intervenções urbanas, que sinalizam as já explicitadas linhas de fuga. Em 
uma das cenas, o rosto de um usuário emerge e anuncia seu veredito: “aqui é o céu 
e o inferno é. Pra minoria é o céu. Pra maioria o inferno”. Ao fundo, uma pichação, 
realizada na rua Chile, bairro da Ribeira, declara: “sinto que o sentir sabe mais que o 
saber”. Os discursos passam, assim, a compor com a paisagem psicossocial da cidade, 
articulando imagens, som, palavras... Ideias que se organizam em torno de uma nova 
possiblidade, materializadas na forma de um documentário que poderá ser assistido 
por milhões de pessoas. Assistir ao documentário não signifi ca apenas divertir-se com 
uma obra audiovisual, mas uma possibilidade de dar outros sentidos ao fenômeno da 
loucura, assim como à própria cidade, enquanto espaço de organização do cotidiano.

O fi lme segue pela cidade, até parar, por alguns segundos, no cruzamento do famige-
rado estádio Machadão17. Outra vez, emerge, na cena (os carros seguem seu fl uxo no 
cruzamento), um usuário, que desabafa: “é porque, infelizmente, como a sociedade 
tem medo de nós, às vezes, nós temos medo da sociedade”. 

Certamente, a frase impacta o espectador. Assistir, ouvir tais discursos não faz parte do 
cotidiano da maioria dos brasileiros, por isso, falamos em empoderamento. O fi lme foi 
exibido em 3 congressos nacionais, 3 universidades do nordeste e em 3 festivais de ci-
nema, como também nos serviços de saúde mental do município de Natal-RN, o que, 
certamente, contribuirá para uma mudança no cenário político da reforma psiquiátrica.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discussão do cinema pretende abranger de campos menores e abstratos até campos 
maiores, complexos e sociais, nos quais, também, e principalmente, estamos envolvi-
dos, conscientemente, ou não.

17  O estádio João Cláudio Vasconcelos Machado, mais conhecido como “Machadão”, foi demolido 
no ano de 2011, em virtude das obras destinadas a realização da copa do mundo de 2014, no Brasil.
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No cinema, temos características únicas e trespassantes, irrevogáveis, eu diria, nas 
quais, estamos, nós próprios, imersos e atrelados. Elas passam por desejos, ilegalidades, 
fantasias sociais, diversão, trabalho artístico e manual, intelectual, despretenciosidades 
e ação, ou atuação. Essas características somam-se e expandem-se ao longo do processo 
de criação de um fi lme, tendo ele qualquer tempo de duração, dando-nos um exemplo 
de uma arte com uma “linguagem” própria e inerente a um fl uxo de imagens em uma 
tela; uma linguagem cinematográfi ca. Essa linguagem, então, propõe-se a ser como 
uma forma de expressão única, diferente, com alcance não só artístico, mas ético, es-
tético e político, produzindo pequenas e grandes revoluções.
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Resumo: Este trabalho analisa memoriais de alunos de Letras que atuam como professores da 
educação básica, buscando indícios da formação leitora do professor e de sua movimentação 
no papel de formador de leitores. O foco do estudo é a leitura, mas a ênfase recai sobre a lei-
tura literária. Os resultados indicam que, com intensidades diferentes, é senso comum entre 
todas as autoras que a leitura é importante na formação e na prática docente. A literatura 
também é considerada importante, porém, o destaque é maior para os contextos históricos 
do que para a leitura da obra literária. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Memorial de formação.

EXPERIENCES OF READING IN MEMORIAL TRAINING

Abstract: Th is paper examines memorials of Arts students who serve as teachers of basic edu-
cation, seeking evidence of the formation of the teacher and reader of his movement in the 
role of trainer of readers. Th e focus of study is reading, but the emphasis is on literary reading. 
Th e results indicate that, with diff erent intensities, is common among all authors that reading 
is important in training and teaching practice. Th e literature is considered important; howe-
ver, the emphasis is for the historical contexts instead in the read literary work.
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1. INTRODUÇÃO
O memorial de formação é um gênero textual autobiográfi co, em que o autor narra as 
experiências relevantes na sua vida escolar, acadêmica e profi ssional. Adotado em algumas 
licenciaturas, o gênero possibilita que os alunos, quando também professores, ao escreve-
rem suas memórias, refl itam sobre sua prática docente e sobre sua formação básica e de 
nível superior. O estudo da narrativa autobiográfi ca, portanto, permite ao pesquisador 
conhecer e compreender aspectos importantes da formação e da prática do profi ssional 
da educação, tais como as experiências de leitura, por exemplo. É nesta perspectiva que 
este trabalho se insere. Não pretendo desenvolver um estudo sobre memorial de forma-
ção, antes procuro vestígios da formação leitora do professor e de sua movimentação no 
papel de formador de leitores. Evidentemente, o memorial é uma narrativa reconstrutiva 
e seletiva, em que ocorre um jogo entre lembrar e esquecer. A volta ao passado é por 
meio dos instrumentos do presente, assim, trata-se de uma ressignifi cação. Portanto, ao 
trabalhar com o memorial, ou outra narrativa de natureza autobiográfi ca, é preciso estar 
consciente de que “tentamos capturar o fato, sabendo-o reconstruído por uma memória 
seletiva, intencional ou não, do sujeito” (ABRAÃO, 2011). Desse modo, a interpretação 
do narrado é sempre uma construção de signifi cados. 

O foco do estudo é a leitura, mas a ênfase recairá sobre a leitura literária, porque a 
formação da pesquisadora é em literatura. Por essa razão, desenvolvi a crença na ne-
cessidade da literatura na construção da nossa parcela de humanidade. De acordo com 
Antônio Cândido (1995), “negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanida-
de”. O autor entende humanização como 

o processo que confi rma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 
como o exercício da refl exão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 
próximo, o afi namento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 
vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cul-
tivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida 
em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 
semelhante. (CÂNDIDO, 1995, p. 249).

A literatura, portanto, é indispensável à formação do homem. Entretanto, quando 
se fala de literatura, geralmente se está falando das chamadas “grandes obras”. Nosso 
universo de leitura é formado, quase sempre, por produções que nos foram indicadas 
por professores ou outros leitores mais experientes, e estes, por sua vez, orientaram-se 
por listas elaboradas pela tradição crítica, pela história da literatura. E, assim, a lista 
de obras que deve ser lida pelo público vai passando de geração para geração, sofrendo 
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apenas uma ou outra alteração. O que a escola indica, hoje, como leitura obrigatória 
ainda é a mesma de décadas atrás. A lista coincide com a que é proposta pelos livros 
didáticos e esses se guiam pelos manuais de história literária. A leitura literária acaba 
se resumindo à leitura do cânone, defi nido como o conjunto das principais obras lite-
rárias, consideradas universais, ou o conjunto de principais obras de um determinado 
país, o cânone nacional. Desse modo, todos se sentem seguros de que promovem o 
ensino de literatura com as obras indispensáveis à boa formação do aluno. 

Neste estudo, porém, quando falo de literatura, não estou me limitando ao cânone. 
Este é questionável, pois, “não há essência da literatura, ela é uma realidade complexa, 
heterogênea, mutável” (COMPAGNON, 2001, p. 44). Desse modo, o conceito de li-
teratura depende dos valores da crítica e esta se guia pelos mais diferentes entendimen-
tos no tempo e no espaço. Como afi rma Compagnon (2001, p.44), “uma defi nição de 
literatura é sempre uma preferência (um preconceito) erigida em universal”. São va-
lores relativos, portanto. Assim, eleger o cânone como única leitura literária seria não 
considerar outras experiências de leitura que possibilitam o contato com um mundo 
imaginário, no qual, o sujeito leitor tem o contato com uma linguagem que o desloca 
da realidade imediata, fazendo-o voltar a ela com novo olhar. A literatura considerada, 
aqui, inclui não somente as obras já consagradas, mas, também, aquelas produções 
periféricas, que fi cam à margem do cânone, como a das mulheres e dos negros.

Esclarecido sobre do que estou falando quando me refi ro à literatura, voltemos ao 
ponto sobre a importância da literatura na formação do homem. Pois bem, se a leitura 
literária é necessária, é importante conhecer o repertório de leitura, principalmente 
literária, do professor e buscar identifi car alguma relação entre suas leituras e o modo 
como encaminha a leitura dos seus alunos. Para tal empreitada, escolhi trabalhar com 
memoriais de formação de alunos de Letras. A estes, quando professores, atribui-se a 
responsabilidade de formar leitores. Evidentemente, esta não é uma responsabilidade 
exclusiva deles, mas já que é inerente a sua prática, vale conhecer como a estão exer-
cendo e o que trazem para ela da sua própria formação. 

O corpus da análise são quatro memoriais, o que julgo ser um número sufi ciente para 
um estudo inicial. Posteriormente, pretendo tomá-los como um estudo piloto para 
outros que o sucederem, pois pretendo, em pesquisas futuras, ampliar o corpus para 
somar indícios mais conclusivos. 

Certamente, a abordagem deste estudo está justifi cada. Antes, porém, de passar à aná-
lise dos memoriais, tecerei algumas considerações sobre leitura e literatura, completan-
do o que iniciamos nesta introdução.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE 
LEITURA, LITERATURA E AFINS
Afi rmamos, ainda há pouco, com Antônio Cândido, que a literatura desenvolve em 
nós a nossa quota de humanidade. Isso se deve ao que ela pode ensinar. De acordo 
com Compagnon (2009, p. 45), citando Ítalo Calvino:
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As coisas que a literatura pode procurar e ensinar são pouco numerosas mas in-
substituíveis, prognosticava ainda Ítalo Calvino: a maneira de ver o próximo e si 
mesmo, (...) de atribuir valor às coisas pequenas ou grandes, (...) de encontrar as 
proporções da vida, e o lugar do amor nela, e sua força e seu ritmo, e o lugar da 
morte, a maneira de pensar e de não pensar nela, e outras coisas necessárias e difí-
ceis, como a rudeza, a piedade, a tristeza, a ironia, o humor.

A leitura literária é, assim, uma experiência obrigatória, porque ela promove o homem. 
Sua importância acompanha a vida toda do sujeito leitor, que, através das experiências 
imaginárias vivenciadas pela linguagem, aprende sobre si próprio e o mundo. 

Marly Amarilha (2004) aponta aspectos fundamentais da leitura literária na educação 
de crianças. Entre tantos, destaco dois: o exercício de abstração (p. 51) e a participação 
no mundo simbólico (p. 53). A abstração é o distanciamento temporário do real para 
entrar em outro universo: o das palavras organizadas segundo uma lógica conotativa. 
Esse jogo de linguagem só ganha sentido se o leitor distanciar-se do senso comum. A 
abstração, como afi rma Amarilha (p.51), “é necessária, por exemplo, ao planejamento, 
à elaboração de projetos. Só consegue planejar quem consegue abstrair o mundo ime-
diato que o cerca e viver, temporariamente, no imaginário”. 

A abstração leva a criança a penetrar no universo simbólico. Isso se dá em dois níveis: 
no nível da palavra e na identifi cação com as personagens de uma narrativa. Pela pala-
vra, o mundo é recriado e o leitor tem a chance de se recriar também, de ser outro, ou 
de se ver representado. É, então, que ele se dá conta que, para além do real imediato, 
existe outra realidade, que é a chamada fi cção. É nesse mundo fi ccional que ele exer-
cita sua compreensão do mundo e projeta seus sonhos, seus desejos. E quanto mais 
envereda por esse mundo fi ccional construído pela palavra, mais se torna capaz de 
perceber o invisível do real, isto é, de ver as coisas de um modo mais complexo, mais 
amplo. Dessa maneira, a criança, o jovem ou o adulto, quando leitores, podem ver de 
diferentes ângulos uma mesma situação. Podendo, assim, ter mais chances de atuar no 
mundo real com mais autonomia. 

A leitura é fundamental para o desenvolvimento individual e social. Leitura literária 
pode ser um instrumento de ampliação das conquistas realizadas pela leitura em geral. 
Literatura promove, portanto, a inclusão. Sendo indispensável à formação do homem, 
a escolarização da literatura é uma necessidade, uma vez que a escola é o principal es-
paço da educação numa cultura letrada como a nossa. 

A questão da leitura se tornou, especialmente depois dos números alarmantes do IDEB 
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), presença constante nos debates, es-
tudos e planejamentos da educação brasileira. A leitura literária ganhou destaque nos 
documentos ofi ciais: “faz-se necessário e urgente o letramento literário: empreender 
esforços no sentido de dotar o educando da capacidade de se apropriar da literatura”. 
(BRASIL, 2006, p. 55).

Com origem na linguística, o termo letramento, de modo simplifi cado, pode ser 
entendido como “estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 
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cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita” (SOARES, 2004, p. 47). O 
termo foi adotado em outras áreas, de modo que se pode falar de letramento literá-
rio, que signifi ca o “estado ou condição de quem não apenas é capaz de ler poesia ou 
drama, mas dele se apropria efetivamente por meio da experiência estética, fruindo-
-o”. (BRASIL, 2006, p. 55). 

O letramento literário, segundo os números do IDEB, não tem um indicativo posi-
tivo. Na Prova Brasil, o desempenho do Rio Grande do Norte em Língua Portugue-
sa, com foco em leitura, ainda não alcançou índices elevados. Se a leitura em geral 
está em baixa como prática social, é possível deduzir a situação da leitura literária. 
Certamente, isso foi um dos fatores que levou a Assembléia Legislativa do estado a 
promulgar, em 15 de janeiro de 2009, a Lei nº 9.169, que dispõe sobre a criação da 
Política Estadual de Promoção da Leitura Literária nas Escolas Públicas do Estado 
do Rio Grande do Norte. 

A lei é importante, mas sabemos que não dá conta de resolver o problema. As causas são 
muitas e uma delas é o despreparo dos nossos profi ssionais. O senso comum sabe que 
são muitos os que atuam no Ensino Básico que não têm o hábito de ler para além do 
que orienta o livro didático. Entretanto, para promover o letramento literário ou com 
ele contribuir, o papel do professor é fundamental. De acordo com Terra (2008, p. 55),

os hábitos de leitura do professor são determinantes para desenvolver interesses 
e hábitos de leitura nos alunos. Ao colocar-se em sala de aula no papel de leitor, 
compartilhando com os alunos textos que por um motivo ou outro lhe foram re-
levantes, o professor cria uma situação de leitura mais próxima das práticas sociais 
de leitura.

Parece ser consensual que o professor precisa gostar de ler para que seu aluno desperte 
o gosto pela leitura. De acordo com Mariza Lajolo, 

(...) se a relação do professor com o texto não tiver um signifi cado, se ele não for 
um bom leitor, são grandes as chances de que ele seja um mau professor. O pri-
meiro requisito, portanto, para que o contato aluno/texto seja o menos doloroso 
possível é que o mestre não seja um mau leitor. Que goste de ler e aplique a leitura. 
(LAJOLO, 1988, p. 53-4).

Não basta que o professor seja um leitor, é necessário que ele seja um bom leitor e que 
aplique a leitura na sala de aula. Mas o que signifi ca ser um bom leitor? Isso depende 
da concepção que se tem de leitura e esta, por sua vez, depende da concepção que se 
tem de linguagem. De acordo com Travaglia (2008, p. 21), “a concepção de lingua-
gem é tão importante quanto a postura que se tem relativamente à educação”, pois daí 
resulta o tipo de trabalho com a língua, em termos de ensino. Também da concepção 
de linguagem resulta o trabalho que se tem com a arte e a cultura. 

A linguagem concebida como interação é a que, hoje, deve ser adotada nas práticas 
escolares, porque ela gera uma compreensão da leitura como uma relação entre leitor 
e autor mediada pelo texto. Desse modo, a leitura convoca um conjunto de conheci-
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mentos que envolvem não apenas o domínio da língua e suas regras de funcionamento 
interno, mas, também, fatores sociais e ideológicos que contribuem para o estabeleci-
mento do sentido. 

A leitura concebida como interação é adotada pelos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (BRASIL, 1997), que partem do princípio de que a leitura é muito mais que 
decifração. Dessa forma, conceber um leitor competente signifi ca formar 

[...] alguém que compreenda e refl ita sobre o que lê; que possa compreender no 
texto a leitura que não aparece, mas que está escrita, identifi cando elementos implí-
citos; que pratique relações entre o que lê e o já lido; que entenda as múltiplas sig-
nifi cações que pode conter um texto; que consiga valorizar a sua leitura a partir do 
encontro de elementos discursivos que permitam fazê-lo. (BRASIL, 1997, p. 36).

O leitor, mais do que decifrar o código linguístico, mais do que procurar a intenção 
do autor, traz para a leitura o seu contexto, o do autor e o da publicação da obra. O 
bom leitor traz suas experiências de vida e de outras leituras para ampliar o sentido do 
texto que está lendo. O papel do leitor é ativo tanto quanto o do autor e o sentido é 
uma construção, o que faz do leitor um co-autor. 

O bom leitor também é aquele que procura ter um repertório de leituras variadas, mas 
sabe identifi car que obras acrescentarão mais conhecimentos à sua formação. Não se 
mede um leitor apenas pela quantidade de obras que ele lê, mas sim pela qualidade 
dessas obras e a fi nalidade com a qual as lê. 

Com as concepções sobre linguagem, leitura e literatura apresentadas até aqui, apresen-
to, então, as experiências de leitura relatadas nos memoriais analisados. Por questões 
éticas, resguardo os autores, omitindo seus nomes e os títulos dos trabalhos, referindo-
-me a eles apenas como memorial 1, 2, 3 e 4. Com isso, evidentemente, as citações 
de trechos dos memoriais fi cam sem as referências. Também são preservadas a escola 
onde trabalham e a instituição de ensino superior em que receberam a formação. É na 
biblioteca dessa IES que se encontram os memoriais. 

3. O MEMORIAL DE FORMAÇÃO: 
A LEITURA EM FOCO 
Na elaboração do memorial de formação, o aluno, quando já é professor, é levado a 
refl etir sobre sua vida, relatando uma trajetória que vai do ingresso na escola ao curso 
superior. Em meio a isso, ele narra sua vivência no campo profi ssional. De acordo com 
Souza (2006, p.34),

Os caminhos trilhados desde o início do século XX e os embates travados em dife-
rentes campos do conhecimento têm permitido melhor compreender e reafi rmar a 
abordagem biográfi ca e a utilização da narrativa (auto) biográfi ca como opção me-
todológica para a formação de professores, visto que a mesma possibilita inicial-
mente um movimento de investigação sobre o processo de formação e, por outro 
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lado, possibilita, a partir das narrativas (auto) biográfi cas, entender os sentimentos 
e representações dos atores sociais no seu processo de formação e autoformação.

A narrativa autobiográfi ca do professor em formação é permeada por um lugar duplo: 
o do professor em serviço e o do aluno que, construindo-se numa identidade híbrida, 
refl etindo à luz de teorias e diretrizes da educação, transita entre lugares diferentes. O 
aluno/professor ocupa um entre-lugar, espaço para o qual convergem experiências, 
muitas vezes, contraditórias. É nesse espaço que se dá o processo de (auto)formação.

Através do memorial, podemos avaliar como o estudante assimilou os estudos e pes-
quisas desenvolvidos durante a formação e como isso interferiu na sua prática docente. 
Comumente, constata-se que a escrita do memorial, ao proporcionar o trânsito entre 
o lugar do aluno e o do professor, leva o autor a redimensionar, com mais consciência 
crítica, sua prática. Desse modo, ele aprende a elaborar a (auto)refl exão, que embasa a 
(auto)formação, compreendendo o processo ensino-aprendizagem com mais clareza. 
A narrativa resultante desse processo pode ser tomada como fonte de investigação. 
Contudo, vale ressaltar que: “trabalhar com memória não implica buscar fatos como 
verdade absoluta, uma vez que a memória não é um repositório passivo de fatos, mas 
um processo ativo de criação de signifi cados” (ABRAÃO, 2011, p. 167).

Isso implica dizer que o Memorial de formação é um trabalho de (res)signifi cação do 
vivido. Assim, muitas vezes, o que é narrado é o que permanece para o narrador como 
signifi cativo. Isso porque há um vazio nas experiências, isto é, algumas nem chegaram 
a acontecer ou se aconteceram podem não ter operado qualquer mudança conceitual 
no sujeito. Portanto, não é de se estranhar que alguns relatos omitam informações 
sobre experiências de leitura. Talvez porque elas sequer existiram ou, o que parece 
mais provável, não aconteceram de forma signifi cativa, de modo a permanecer na me-
mória como algo importante. A ausência da informação, contudo, pode nos indicar 
um signifi cado. A análise não deve descartar nenhum dado. Com essa compreensão, 
passemos a análise dos memoriais.

No memorial 1, a autora relata que estudou em escolas do Rio de Janeiro e de Par-
namirim, no estado do Rio Grande do Norte. Destacando-se no estudo do inglês, 
acabou ensinando a referida língua. No ensino superior, ao indicar a contribuição das 
disciplinas, ela revela que compreende a importância do trabalho com uma concepção 
de linguagem interativa. Analisando um livro didático do ensino básico, na disciplina 
Prática Pedagógica, ressalta que 

a diversidade de gêneros presente nas unidades enriquece a vivência lingüística do 
aluno, como produtor de textos, e também favorece o desenvolvimento de sua ca-
pacidade de compreensão dos textos lidos e ouvidos. Portanto, o trabalho dessa obra 
prioriza a valorização da leitura, do discurso direto e indireto e da produção de textos. 

Continuando o relato sobre a importância das disciplinas para o seu aprendizado, a 
autora destaca a disciplina Literatura Universal, que lhe “possibilitou entender me-
lhor a história da literatura de um modo geral”. Revela sua concepção de literatura: 
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“antes de mais nada, arte”. E continua: “é através dela que o homem pode expressar 
seus sentimentos, emoções, paixões e desejos. Como também, ampliar, transformar 
ou enriquecer sua vida e seus relacionamentos”. Ela, também, tece comentários sobre 
a disciplina Literatura Norte-rio-grandense, enfocando atividades como saraus. Mais 
adiante, conclui: “diante do conhecimento adquirido nestas aulas, pude repassar para 
os alunos os conteúdos de maneira mais prazerosa e lúdica”. 

Nesse memorial, percebe-se que a narradora compreende a importância da leitura e 
da literatura, bem como a necessidade de mudança no ensino de gramática. Entretan-
to, não destaca nenhuma leitura específi ca, nenhuma obra em particular, que tenha 
trazido alguma mudança nas suas concepções. Parece que o ensino de literatura, fi el à 
tradição, privilegia a história da literatura, o que acaba focando aspectos biográfi cos e 
contextuais de autores e obras consagradas, em detrimento da leitura literária propria-
mente dita, esta que, realmente, contribui com a formação do leitor.

No Memorial 2, a autora destaca o papel da família na sua formação e também na sua 
prática. Relata como o pai a alfabetizou e como seus alunos reproduzem, em atividades 
de desenho, os desencontros familiares. Também há um enfoque no ensino para a pro-
fi ssionalização que esteve presente na sua vida logo nos estudos realizados no ensino 
básico. No ensino superior, é que a autora se volta mais para aspectos relativos à lei-
tura, o que vai fazê-la voltar no tempo e analisar experiências de leitura na sua prática 
docente, como se pode acompanhar no relato abaixo:

Uma criança que ainda não dominava as habilidades da leitura e da escrita me sur-
preendeu um certo dia. Após um período de recesso sugeri que os alunos escreves-
sem um pequeno texto relatando como teria sido suas férias com seus familiares. 
A referida criança me pediu para ler seus relatos. Como eu tinha conhecimento da 
sua defi ciência quanto a leitura e a escrita, falei que não era necessário que ela lesse, 
mas diante da sua insistência e também para saciar minha curiosidade, permiti 
que fi zesse sua leitura. A criança veio até a frente com seu caderno e começou a ler 
tudo que tinha escrito com muita coerência. Fiquei perplexa com sua maneira tão 
concentrada de ler, e pedi-lhe que me mostrasse seu texto. Percebi no seu caderno 
que seu texto era composto por bolinhas e traços. Sugeri que lesse novamente 
mostrando-me onde estava escrito tudo que lia. Ela leu apontando com o dedo o 
que para ela signifi cava cada palavra. Hoje, compreendo que aquilo correspondia 
a uma das teorias de Paulo Freire (1982, p. 11): “A leitura do mundo precede a 
leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da conti-
nuidade da leitura daquele”. Antes de ler o que está escrito, a criança lê o mundo 
ao seu redor. A leitura que ela fará da palavra dependerá da leitura antecedente, 
isto é, da leitura do seu contexto social. 

Como podemos observar no fragmento acima, a autora empregou a leitura que acu-
mulara de Paulo Freire. Esse conhecimento se deu no ensino superior, o que se pode 
comprovar pelo tempo indicado na narrativa: “hoje compreendo”. Isto é, a compre-
ensão não teria sido possível no passado, porque a narradora não conhecia as teorias 
freirianas. No texto transcrito, percebe-se, claramente, que sua concepção de leitura é 
baseada numa concepção de linguagem como interação, que não se limita à decodifi -
cação do signo escrito.
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Quanto à leitura literária, a autora conclui que as disciplinas na área de literatura 
foram muito importantes. Seu objetivo, ao ingressar no curso de Letras, revela, era 
ampliar seus conhecimentos literários. A autora cita as Orientações curriculares para 
o ensino médio: “além de mediador de leitura, portanto leitor especializado, também 
se requer do professor um conhecimento mais especializado no âmbito da teoria li-
terária” (BRASIL, 2006, p. 75) e confessa: “por esse motivo é que eu, professora do 
ensino médio, confesso que sentia muita difi culdade em mediar e ministrar as aulas de 
literatura”. Segundo a autora do memorial que ora analisamos, na faculdade ela pode 
“compreender o contexto sócio-cultural e histórico” das literaturas ofertadas no cur-
so, analisando o estilo das escolas literárias, suas principais características, bem como 
autores e obras que se destacaram em cada período, “numa perspectiva de análise 
crítico-refl exiva”. A autora ainda acrescenta que procurou estabelecer relações entre o 
conteúdo estudado e seu fazer pedagógico no ensino médio, ressaltando que aprendeu 
“como trabalhar os diversos textos literários em sala de aula”.

O que se pode destacar dessa parte da narrativa é que há um enfoque na história da 
literatura, como o estudo dos períodos literários e suas características, enfocando-se 
sempre o cânone literário. Entretanto, a autora destaca, também, a disciplina Litera-
tura de Cordel. Conclui o assunto revelando: “gosto muito de criar e trabalhar com 
cordel, incentivando os alunos a fazer sua leitura como manda a tradição nordestina 
(versos cantados)”. Usa o gênero para, em quatro versos, elogiar a professora de Lite-
ratura Portuguesa. Transcrevo o terceiro deles:

De todas as disciplinas,
Que você nos ensinou
Eu tenho plena certeza 
Que esta te encantou
E nos mostrou a riqueza
O encanto e a beleza 
Da literatura portuguesa

Como se pode observar no relato, como no outro memorial, não há a ênfase em ne-
nhuma obra literária específi ca. O que se depreende é que as disciplinas de literatura, 
conforme manda a tradição, enfocam o estudo de obras canônicas. Porém, a existência 
de uma disciplina sobre a literatura de cordel e outra sobre a literatura norte-rio-
-grandense evidencia uma estrutura curricular voltada para a literatura mais próxima 
da realidade, na qual, está inserido o professor do ensino básico. Contudo, o que a nar-
rativa nos deixa entrever não é um estudo crítico refl exivo sobre a importância desses 
conteúdos. Seu gosto pelo cordel é evidente, mas ela não discute porque ele é presente 
em sua vida. Ela escolhe o gênero que gosta para elogiar a professora de Literatura 
Portuguesa, o que nos parece um apreço pela professora em si, mas não se sabe se sua 
metodologia levou a autora do memorial a uma prática de leitura literária. 

No Memorial 3, o primeiro capítulo abre com uma epígrafe, cujo conteúdo é um 
recorte de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Trata-se do trecho em que Rio-
baldo, narrador e protagonista da história, inicia afi rmando que “contar é muito di-
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fi cultoso”. Tal citação leva o leitor a crer que encontrará muitas referências à leitura 
literária, mas isso não se confi rma no desenvolvimento do memorial. A autora queria 
apenas frisar a difi culdade do que é contar, mas a citação não é retomada no texto, nem 
mesmo para discutir o tema: a difi culdade de narrar. 

Sobre suas concepções e experiências de leitura, a aluna desenvolveu uma refl exão 
sobre o que aprendera na escola, apenas uma decodifi cação, e o que aprendera no 
curso de Letras. A autora cita Paulo Freire para explicar que aprender a ler é mais do 
que memorizar, é “refl etir criticamente” sobre o processo mesmo de leitura e sobre o 
signifi cado da linguagem.

A autora considera que seus estudos aprofundaram seus conhecimentos “em questões 
como interação leitor/texto, observando o percurso da experiência perceptiva nas idas 
e vindas entre texto-contexto e o contexto do leitor”. Nota-se que sua concepção de 
leitura se insere na concepção de linguagem como interação, o que revela que com-
preendeu bem as teorias linguísticas que estudou sobre leitura. Essa constatação se 
reforça em outros momentos do memorial, em que a autora faz referência ao processo 
de aquisição da leitura. 

No memorial que ora analisamos, é possível identifi car uma referência à importân-
cia de uma metodologia, na qual, “a presença da ludicidade se intensifi que” o que 
pode funcionar como estimulação do hábito de ler. Nessa parte, encontramos o que 
entendemos como indício de que, na sua prática, além da leitura como interação, a 
professora utiliza o lúdico como um caminho de incentivo ao leitor em formação. 
Aqui poderia estar subtendida, também, a presença do texto literário, mas não há, em 
nenhum momento do memorial, qualquer referência que confi rme essa interpretação. 

Sobre literatura, a única menção que se encontrou – e que, segundo a autora, foi sig-
nifi cativa para sua formação acadêmica e profi ssional – é referente à Literatura do Rio 
Grande do Norte. A disciplina lhe oportunizou 

estudar autores e poetas do nosso estado, através dos textos lidos, palestras e apre-
sentações com um sarau poético [...]. Foi bastante signifi cativo o estudo dessa 
disciplina por fazer-nos compreender e conhecer melhor esses autores que fi zeram 
parte do nosso estado, valorizando cada vez mais a nossa cultura. 

O que se percebe da narrativa é o reconhecimento da importância de estudar autores 
norte-rio-grandenses, mas não há maiores refl exões sobre isso ou sobre a produção 
deles. A atividade do sarau certamente signifi ca a presença de leitura literária, notada-
mente a poesia, uma vez que o texto curto é mais adequado para a leitura oral, sendo 
esta a mais corrente no sarau. 

No Memorial 4, discutindo as leis que regem a educação e suas reformas, a autora im-
põe um tom bastante crítico, principalmente, quando relata as decepções que foi acu-
mulando durante toda sua formação, devido a uma concepção equivocada que a escola 
tinha de ensino-aprendizagem e do papel do professor nesse processo. Talvez porque já 
tivesse uma graduação em Pedagogia, antes de cursar Letras, a autora recorre, constan-
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temente, a pedagogos para refl etir sobre as práticas desenvolvidas nas escolas por onde 
passou, seja como aluna, seja como professora. No relato da prática docente, depois de 
admitir que, antes dos estudos acadêmicos, estava acomodada, ela relata que, algumas 
vezes, inovava para sair da rotina e nos conta uma experiência com leitura:

Desenvolvi um trabalho muito interessante com os alunos de 5ª a 8ª séries que 
surtiu efeitos positivos. Planejamos (eu e os alunos) um festival de paródias para 
ser apresentado na escola: os alunos a partir de ritmos variados iriam criar novas 
letras de músicas. Cada sala iria apresentar um grupo para participar do concurso. 
No início poucos se empolgaram, mas em pouco tempo todos se animaram. Ao 
invés de um grupo por sala participar, toda escola participou, até os pais. [...] A 
apresentação era para ser na escola, mas pelo entusiasmo de todos acabou sendo na 
igreja, pois era mais ampla. Foi um dia inesquecível. A comunidade ornamentou a 
igreja, prepararam comes e bebes (bolos, salgados, refrigerantes) arrumaram vários 
instrumentos musicais (viola, guitarra, pandeiro, fl auta, etc), máquinas fotográfi -
cas e até fi lmadora levaram. A igreja estava linda e lotada. Foi tudo perfeito. [...]Os 
jurados (pais e professores) tiveram difi culdades para escolher o grupo vencedor. 

A leitura e a produção de texto desenvolvidas pela professora resultaram em um 
momento signifi cativo, que rendeu uma longa narrativa da experiência, porém, 
não acompanhada de uma refl exão sobre os procedimentos adotados. Sabe-se que 
tudo foi planejado com a participação dos alunos, o que pode ser a causa do entu-
siasmo de todos. Entretanto, o evento tomou proporções maiores do que se havia 
previsto. Apesar do sucesso, a professora não fala se aquele tipo de atividade se 
repetiu em outros momentos.

A formação acadêmica é narrada pela professora/aluna na parte fi nal do trabalho. Pri-
meiro, ela relembra a trajetória no curso de Pedagogia, concluído em outra faculdade. 
Desse período, ela apresenta uma experiência exitosa com a leitura:

Lembro que na disciplina Didáticas da Língua Portuguesa foi solicitado um está-
gio curricular de primeira a quarta série do ensino fundamental, com a apresen-
tação de relatório. [...] Para viabilizar esse trabalho, elaborei um projeto que teve 
como tema ‘O despertar da leitura e da escrita através de gêneros textuais’, com o 
intuito de conscientizar os alunos sobre a importância de conhecê-los e utilizá-los 
(os gêneros) com efi ciência e efi cácia nas práticas sociais do cotidiano. Fundamen-
tei em vários teóricos (Bakhtin, Brandão, Marcuschi, Bronckart, dentre outros) 
[...] selecionei vários textos de revistas, jornais, livros, etc... para serem comparti-
lhados com os alunos como: cartas e bilhetes, documentos, mapas, tabelas, gráfi -
cos, contos, receita, horóscopos, músicas, poemas,etc. No desenrolar do projeto 
o tema foi muito discutido, debatido e nas trocas de experiências a assimilação 
sobre o assunto foi plena. Na ânsia, os alunos apresentaram suas construções com 
riqueza de detalhes. Enfi m os objetivos foram alcançados. 

Note-se que a experiência se deu enquanto a professora era aluna do curso de Pedago-
gia. Já nesse período, ela toma contato com teorias atuais do ensino de Língua Portu-
guesa, pelo menos é o que se pode depreender dos autores citados. O trabalho com a 
diversidade de gêneros é um procedimento recomendável pelos teóricos que ela cita. 
Contudo, é importante destacar que os gêneros literários, classifi cados por Bakthin 
(2003) como secundários ou complexos, merecem uma abordagem que explore as 
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potencialidades da linguagem. Aliás, cada gênero possui características que lhe são 
próprias e não perceber essas diferenças pode inibir o efeito que ele teria sobre o leitor. 
Um texto literário, que pode incluir gêneros primários como, por exemplo, a carta, 
precisa de orientações para uma leitura que explore seu potencial metafórico. Pela 
narrativa da autora do memorial, não se pode afi rmar qual o tratamento destinado aos 
gêneros no trabalho que ela desenvolveu. 

Ao passar a apresentar a formação em Letras, não acontece, como era de se esperar, 
nenhum relato sobre aspectos relacionados à literatura, conteúdo específi co do curso 
de Letras. A professora confessa: “os conhecimentos que tive na disciplina Filosofi a da 
Educação foram o que eu tive de mais relevante em todo curso”. Por tudo que expôs, 
pode-se deduzir que, nessa disciplina, a professora/aluna encontra muitos elementos 
relativos a aspectos pedagógicos que estão no memorial em primeiro plano. Ela se dis-
põe mais a refl etir sobre as atitudes dos professores, destacando suas contradições e as 
tendências educacionais que regem, ontem e hoje, suas práticas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos memoriais, aqui apresentada de modo rápido, em virtude da dimensão 
de um artigo, leva-nos a concluir que é senso comum entre todas as autoras, mais em 
umas que em outras, que a leitura é importante na formação e na prática docente. 
Apesar de timidamente, também, é perceptível a importância dada à leitura literária. 
Contudo, não há uma ênfase muito grande em aspectos literários mais específi cos, o 
que causa certa surpresa, uma vez que as alunas eram concluintes do curso de Letras. 
Supõe-se que a leitura literária está na formação e na prática das autoras como ele-
mento lúdico sem que se perceba seu papel na formação da quota de humanidade que 
todos precisamos ter como princípio educativo.

Diante disso, apresenta-se a seguinte interrogação: se o aluno de Letras, mesmo já sendo 
professor e a quem é atribuído, quase que com exclusividade, a formação de leitores, não 
tiver a paixão pela literatura, o que será dos futuros leitores que, hoje, estão sendo forma-
dos? Teremos uma geração de leitores apenas de bulas, revistas, horóscopos, receitas culi-
nárias e outros gêneros funcionais? Evidentemente, os gêneros que fazem parte das práti-
cas sociais são necessários à formação leitora, mas eles não cumprem o papel da literatura, 
então não podemos dizer que uma prática excludente possibilita uma formação completa. 
Também não concordamos que o ensino de literatura se restrinja à leitura de textos con-
sagrados, completamente alheios à maturidade intelectual do aluno. Seu interesse deve ser 
o guia, mas, progressivamente, ele precisa se familiarizar com textos mais complexos, que 
problematizem a condição humana. O mesmo não se aplica ao professor. Quem já está 
no exercício da docência não pode se dar ao luxo de “progressivamente” aprofundar suas 
leituras. O professor precisa, urgentemente, ampliar seu leque de leituras literárias. Isso, 
certamente, lhe dará maior oportunidade de conhecer o ser humano, o que lhe poderá ser 
bastante útil no trato com o aluno, um ser individual e, ao mesmo tempo, coletivo, com 
suas diferenças, mas irmanado a outros homens, literários e reais, todos partícipes de um 
corpo social, que tem, na educação, uma oportunidade de ser ainda mais humano.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo reconstituir o cenário social e intelectual da 
sociedade natalense, por meio das práticas jornalísticas em Cigarra, publicação de destaque 
na década de 1920. Dirigida pelo jornalista Aderbal de França, a revista teve diversos cola-
boradores, entre eles: Edgar Barbosa, Luís da Câmara Cascudo, Ewerton Cortez, Damasce-
no Bezerra, Palmyra Wanderley e Jorge Fernandes. Utilizamos como fonte as cinco edições 
produzidas da Cigarra (1928-1929), entrevistas com historiadores, visitas aos arquivos, às 
bibliotecas particulares de historiadores e jornalistas, os jornais da época, livros e fotografi as. 
Observamos que a publicação registrava os aspectos progressistas pelos os quais a cidade e 
o país estavam vivendo. O intuito era construir uma nova forma de expressão. O periódico 
agregava esse tom de vanguarda tornando-se, portanto, a revista moderna de Natal.

Palavras-chave: Imprensa. História. Cigarra. Sociedade. Rio Grande do Norte.

CIGARRA MAGAZINE: NATAL SOCIAL 
SCENE IN THE 1920S

Abstract: Th is article aims to reconstruct the social and intellectual society of Natal through 
the journalistic practices in Cigarra, publication of prominence in the 1920s. Directed by 
journalist Aderbal de França, the magazine had several employees, including: Edgar Barbosa, 
Luís da Câmara Cascudo, Ewerton Cortez, Damasceno Bezerra, Palmyra Wanderley e Jorge 
Fernandes. It was used fi ve editions of the Cigarra (1928-1929), interviews with historians, 
visits to archives, private libraries of historians and journalists, the newspapers, books and 
photographs. We note that the publication recorded by progressive aspects which were the 
city and country living. Th e aim was to build a new form of expression. Th e journal aggrega-
ted forefront ideas as it became a modern magazine for Natal.

Keywords: Press. History. Cigarra. Society. Rio Grande do Norte.
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1. INTRODUÇÃO
Este estudo nasceu do desdobramento da pesquisa Uma busc a nos arquivos: a histó-
ria da imprensa norte-rio-grandense (1832-1950), fi nalizado em 2008, apoiado pelo 
Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) da Universidade Potiguar, instituição na qual lecio-
no, entre outras disciplinas, História e Atualidades do Jornalismo no Curso de Co-
municação Social. Além do coordenador do projeto, prof. Manoel Pereira da Rocha 
Neto, e das bolsistas, Heloiza Magalhães, Mariana Vieira e Roberta Maia18, o mesmo 
teve a participação dos alunos da disciplina História do Jornalismo. Esses discentes 
realizaram uma pesquisa documental nos arquivos do Instituto Histórico e Geográfi co 
do Rio Grande do Norte (IHG/RN) e no Centro de Documentação cultural Solar 
João Galvão de Medeiros. 

O referido projeto tinha entre seus objetivos traçar perfi s de jornais e jornalistas do 
Rio Grande do Norte, a fi m de construir suas histórias e preservar suas memórias, bem 
como disponibilizar material de pesquisa para professores, pesquisadores, historiadores 
e estudante de Jornalismo, além de fomentar a pesquisa na área da Comunicação Social. 

Em agosto de 2006, durante o percurso das pesquisas, deparamo-nos com a revista Ci-
garra, dedicada às letras, à sociedade, ao esporte, à economia, à aviação, que circulou, 
em Natal, em 1928 e 1929. De imediato, fi camos seduzidos pelo material jornalístico. 
No entanto, naquela ocasião, tínhamos como objetivo de pesquisa apenas catalogar os 
periódicos encontrados (entre eles a revista Cigarra), buscando construir um banco de 
dados capaz de balizar o trabalho dos historiadores e dos cientistas da comunicação no 
Rio Grande do Norte, dentro do período das comemorações dos 200 anos de impren-
sa no Brasil, comemorado em 2008.

A descoberta desses materiais jornalísticos deixou rastro de curiosidade e inquieta-
ção. Tínhamos a imensa sensação de que algo no futuro deveria ser realizado com 
aqueles exemplares. 

E foi assim que, em 2010, demos início a mais uma empreitada: a pesquisa intitulada 
A contribuição de Maria do Céu Pereira Fernandes na imprensa norte-rio-grandense (dé-

18 A bolsista foi responsável pelo ensaio sobre a revista Cigarra, sob a orientação dos professores 
Manoel Pereira da Rocha Neto e da profa. Isabel Cristine Machado de Carvalho (colaboradora do 
projeto). O mesmo é intitulado Cigarra (1928): a revista modernista, publicado no livro Uma busca 
nos arquivos: a história da imprensa norte-rio-grandense. Tal ensaio contribuiu para a construção 
deste texto.
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cada de 1930). O estudo teve como objetivo analisar a produção jornalística de Maria 
do Céu Pereira Fernandes no jornal O Galvanópolis, que circulou, em Currais Novos, 
nos anos de 1931 e 1932.

Cumprido e fi nalizado esse trabalho de pesquisa, em 2011, a semente do aprendizado, 
plantada durante todo o percurso, precisava agora crescer e multiplicar. E é por esse 
motivo que nos debruçamos sobre a revista Cigarra. Durante as recentes discussões so-
bre a história da imprensa norte-rio-grandense no curso de Jornalismo da Universidade 
Potiguar – UnP, sentimos que, ainda, havia uma lacuna sobre o tema, limitando o co-
nhecimento de estudantes de jornalismo e pesquisadores sobre a trajetória do jornalis-
mo e da história dos impressos no Rio Grande do Norte. Portanto, achamos oportuna 
a realização desta pesquisa, com o objetivo de ampliar o aprendizado acadêmico, por 
meio do conhecimento dessa revista que marcou o percurso da imprensa local. 

Em 1808, nasceu a imprensa no Brasil. Nesse período, não se acreditava que fosse 
possível transformar o ofício da notícia numa profi ssão juridicamente reconhecida e 
socialmente legitimada. No Rio Grande do Norte, o primeiro periódico surgiu um 
pouco mais tarde, em 1832. Através do idealismo do Padre Francisco de Brito Guerra, 
O Natalense tornou-se o pioneiro da imprensa potiguar.

Barbosa e Morel (2012) afi rmam que, 

Na tradicional historiografi a identifi cada como historicista, a imprensa aparecia 
em geral como fonte privilegiada na medida em que era vista como portadora 
dos ‘fatos’ e da ‘verdade’. Em seguida, com a renovação dos estudos históricos e a 
ênfase numa abordagem que privilegiava o sócioeconômico, a imprensa passou a 
ser relegada à condição subalterna, pois seria apenas ‘refl exo’ superfi cial de ideias. 
A subsequente renovação historiográfi ca, com destaque às abordagens políticas e 
culturais, redimensionou a importância da imprensa, que passa a ser considerada 
como fonte documental (na medida em que expressa discursos e expressões de 
protagonistas) e também como agente histórico que intervém nos processos e epi-
sódios, não mero ‘refl exo’.

De acordo com Capelato (1994, p.3), os jornais são fontes históricas, como, também, 
“manancial dos mais férteis para o conhecimento do passado, pois possibilita ao his-
toriador acompanhar o percurso dos homens através do tempo”. Contudo, Barbosa 
(2007, p.4) alerta que

É preciso perceber que qualquer história é reinterpretação, reinvenção, reescritura. 
Não há possibilidade de recuperação do passado tal como ele se deu: o passado é 
inteligível nas fi mbrias das narrativas que ele mesmo compôs. O que o historiador 
faz é um ato fi ccional, não no sentido de que aquilo que descreve não tenha se 
dado, mas considerando sempre o grau de invenção, composição, interpretação, 
inserção do sujeito pesquisador que compõe a história a ser interpretada. Não há 
possibilidade de isenção diante de qualquer construção humana.

Capelo (1994) assinala, por sua vez, que os jornais oferecem vasto material para o 
estudo da vida cotidiana, tornando-se material útil nas análises econômicas, nos estu-
dos sobre as condições de vida, relações e lutas sociais numa determinada sociedade. 
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Dentro do recorte cronológico defi nido, o século XX, trata-se, então, de trabalhar as 
relações entre os estudos históricos e a imprensa, destacando dois eixos principais.

De um lado, as discussões teóricas e defi nições metodológicas do trabalho do histo-
riador diante da imprensa; e, de outro, a construção de histórias da imprensa para o 
período no Rio Grande do Norte. As referências teóricas situam-se no campo da cha-
mada Revolução Imprensa, isto é, os estudos sobre a imprensa na Revolução Francesa, 
moldados pela nova História Cultural através de Darnton e Roche (1996); as práticas 
cotidianas, por meio dos conceitos de Certeau (1982); as práticas culturais, com-
preendidas por Chartier (1990) como uma maneira de identifi car o modo como em 
diferentes lugares e momentos uma dada realidade é construída, pensada e dada a ler; 
e uma leitura crítica dos textos clássicos, na historiografi a brasileira, sobre imprensa, 
com destaque para Sodré (1999), Rizzini (1977) e Lima Sobrinho (1923) serviram de 
fundamento para leitura e análise da revista. Levando-se, também, em conta aborda-
gens mais recentes sobre a História da Imprensa no Brasil, dando ênfase para Capelato 
(1994) e Barbosa (2007), a partir das premissas e abordagens da história cultural sobre 
a imprensa e considerando as especifi cidades dos veículos impressos do século XX. 

Ciente dessa importância, o historiador pernambucano, Alfredo de Carvalho, no iní-
cio do século XX, sob a proteção do IHGB – Instituto Histórico e Geográfi co Bra-
sileiro, empreendeu a primeira pesquisa articulada a respeito da imprensa brasileira. 
Estabeleceu-se, portanto, em um corpus documental que possibilitou aos novos pes-
quisadores da mídia impressa um campo a ser desvelado no tocante à historiografi a. 
Seguindo o exemplo do historiador pernambucano, este projeto tem como objetivo 
reconstituir o cenário social e intelectual da sociedade natalense por meio da revista 
Cigarra (1928-1929), intensifi cando o seu uso por parte da comunidade acadêmica 
e da sociedade em geral. Somente assim será possível preservar a memória daqueles 
periódicos que construíram a opinião pública e fortaleceram a democracia no Brasil. 

A história, como toda forma de conhecimento, procura desvendar, revelar e siste-
matizar relações desconhecidas e, nesse caso, pouco se sabe sobre a revista e sobre o 
jornalista Aderbal de França, diretor da Cigarra. O recorte histórico do presente tra-
balho é marcado por mudanças que passavam o país. O início do século XX passa por 
momentos de intervenção na área urbana, transformando o ritmo de vida e valores 
da sociedade potiguar.

2. CONFIGURANDO O ESPAÇO
Diversas cidades brasileiras acompanharam o processo de desenvolvimento do capi-
talismo industrial, a exemplo das cidades europeias, entre elas, Londres e Paris. No 
cenário parisiense, por exemplo, é possível observar situações, símbolos característicos 
específi cos da vida moderna:

Os novos bulevares permitiram ao tráfi co fl uir pelo centro da cidade e mover-
-se em linha reta, de um extremo a outro — um empreendimento quixotesco e 
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virtualmente inimaginável, até então. Representavam apenas uma parte do amplo 
sistema de planejamento urbano, que incluía mercados centrais, pontes, esgotos, 
fornecimento de água, a Ópera e outros monumentos culturais, uma grande rede 
de parques. Os bulevares criaram novas bases econômicas, sociais, estéticas. No 
nível da rua, elas enfi leiravam em frente a pequenos negócios e lojas de todos os 
tipos e, em cada esquina, restaurantes com terraços e cafés nas calçadas. Esses cafés 
passaram a ser vistos, em todo o mundo, como símbolos de la vie parisienne. As 
calçadas, como os próprios bulevares, eram extravagantemente amplas, juncadas 
de bancos e luxuriosamente arborizadas. Todas essas características ajudaram a 
transformar Paris em um espetáculo particularmente sedutor, uma festa para os 
olhos e para os sentidos. (BERMAN, 1986, p. 146-147).

Tais intervenções públicas e administrativas provocaram mudanças em seus perfi s e 
confi gurações físicas. Essas transformações também chegaram à cidade de Natal, capi-
tal política e administrativa do Estado do Rio Grande do Norte. 

Em meados de 1900, sob a segunda administração de Alberto Maranhão19, se-
gundo Mariz e Suassuna (2002, p. 229), “iniciou-se uma grande dinamização da 
administração, com contratos e execuções de obra que se traduzem como uma 
verdadeira revolução”.

Ao fi nal do seu mandato, em 1914, a cidade contava com várias obras em andamento 
e outras já realizadas. Natal possuía a Usina elétrica de oitizeiro e todas as instalações 
dela decorrentes; iluminação de toda a cidade com luz elétrica20 substituição dos bon-
des puxados por animais por bondes elétricos; abastecimento de água; rede telefônica e 
forno para incineração de lixo. Tivemos ainda, a construção da balaustrada da avenida 
Junqueira Aires, com 103 metros de extensão, 10 candelabros e belo relógio deco-
rativo, elétrico, tudo fabricação das ofi cinas Val D’Osne de Paris; Monumentos em 
bronze de Pedro Velho e Augusto Severo em praças do mesmo nome. Foi reconstruído 
o Teatro Carlos Gomes, dando-lhe as feições atuais e adaptando-o para os grandes 
espetáculos, com acomodações e salão para concertos e conferências. A população foi 
benefi ciada com o Plano de avenidas largas, que receberam o nome dos Presidentes 
do Brasil as que fi cavam no sentido horizontal ao rio Potengi e o nome de rios para as 

19 Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão nasceu em Macaíba, no dia 2 de outubro de 1872 
e morreu em Parati, no Rio de Janeiro, no dia 01 de fevereiro de 1944. Em 14 de junho de 1899, foi 
eleito governador do Estado, no período de 1900 a 1904. No dia 24 de março de 1904, inaugurou o 
Teatro Carlos Gomes (hoje Alberto Maranhão). Em 1908 voltava a assumir o governo do Estado. De 
sua passagem como governador, especialmente da segunda vez, deixou um grande número de obras 
e benfeitorias públicas na capital, nas áreas de serviços hídricos, energéticos e de transporte coletivo. 
(CARDOSO, 2000, p. 33).
20 Até então a iluminação da cidade era com acetileno. A Empresa de Iluminação a Gás Acetileno, 
gerida pelo farmacêutico Francisco Gomes Vale Miranda, inaugurou os serviços na noite de 29 de 
junho de 1905. Em novembro do mesmo ano, o acetileno brilhava na Cidade Alta. Cada bico valia 
quinze velas e fi cava a trinta metros um poste do outro. Três dias antes e três dias depois da lua cheia, 
apagava-se a luz. A Empresa de Iluminação transformou-se na Empresa de Melhoramentos do Natal, 
com a fi rma Vale Miranda & Domingos Barros. O governador Alberto Maranhão fi zera um emprés-
timo na França, primeiro e único, podendo contratar as modifi cações da cidade. A empresa trouxe os 
bondes elétricos e a luz que se obtém torcendo o interruptor. Em 2 de outubro de 1911, os bondes 
correram com as lanças nos fi os e as primeiras lâmpadas brilharam nas ruas e residências da Ribeira e 
Cidade Alta. (CASCUDO, 1999, p. 301).
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que se localizam no sentido vertical, denominação que vigora até os dias atuais, além 
da abertura de 10 avenidas suburbanas no prolongamento do bairro Cidade Nova até 
o fi m do perímetro do patrimônio municipal.

O mandato do seu sucessor, Ferreira Chaves, que governou o Estado, pela segunda 
vez, de 1914 a 1920, coincidiu com a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial 
(1914 – 1918). Durante os anos correspondentes à guerra, o Estado do Rio Grande 
do Norte vivencia um surto algodoeiro. “Esse produto assumiu uma posição de grande 
destaque na economia estadual, tornando-se o principal produto de exportação, com 
uma alta signifi cação na renda do Tesouro Estadual. A sua contribuição para o erário 
público oscila entre 50 e 70%” (MARIZ; SUASSUNA, 2002, p. 232).

Durante esse período, segundo Dias (2003, p. 56), “o país passou por um processo 
de industrialização, pois estava difícil importar determinados produtos e a solução era 
produzi-los no País”. Tal conjuntura contribuiu para o processo de modernização e 
progresso, que ganha um ritmo acelerado na década seguinte.

Na segunda década do século XX, a cidade de Natal compunha um cenário moder-
no: um número maior de pessoas transitava em bondes elétricos, vestia-se com o que 
existia de mais atual na moda francesa ou inglesa e frequentava o teatro e o cinema.

Segundo Morais (2001, p. 17), “em 1920, o Estado do Rio Grande do Norte contava 
com 537.135 mil habitantes e a população de Natal, girava em torno de 30.696, ou 
seja, 5.71% da população total”.

A história da cidade de Natal teve como cenário, a partir da segunda metade do 
século XIX e início do século XX, a Cidade Alta, bairro exclusivamente familiar, 
onde abrigava o grosso da população urbana. Nele, estavam o Palácio do Governo, o 
Conselho Municipal, o Royal Cinema, o Mercado Público, o Atheneu, a praça Sete 
de Setembro, a Polícia Militar, a Catedral e o Superior Tribunal e a maior parte das 
igrejas. “A Ribeira ou Cidade Baixa, como era chamada à época, conservou os grandes 
hotéis da época, as casas comerciais, farmácias, clubes de danças, armarinhos e alfaia-
tes” (CASCUDO, 1999, p. 155).

Araújo (1998, p. 134) afi rma:

A Ribeira desenvolveu-se a partir do movimento da estação da Estrada de Ferro e 
do Cais do Porto. Os armazéns de compra e venda de açúcar e algodão para expor-
tação trouxeram a instalação de limitadas indústrias, escritórios de fi rmas inglesas 
e americanas, bancos, hotéis, casas residenciais e comerciais, repartições públicas, 
estaleiros, cabarés, bares, redações de jornais, escolas, teatro Carlos Gomes (hoje 
Alberto Maranhão) e o primeiro cinema da cidade, o Polytheama21.

21 De acordo com Cascudo (1999, p. 318), “o Polytheama foi inaugurado em 8 de dezembro de 
1911. Ele estava localizado na praça Augusto Severo. Seu nome foi escolhido por eleição popular pelas 
páginas do jornal A República”.
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O crescimento da população exigia, gradativamente, transformações urbanas da cida-
de. Dessa forma, em Natal, projetos de modernização começavam a ser executados. 
Fez-se necessário a formação de novos bairros: Cidade Nova, Alecrim e Rocas.

A aglomeração e concentração excessiva da população geravam preocupações. Por 
isso, o Conselho Municipal resolve, através da Resolução 55, editada pela Intendência 
Municipal da Capital, criar o bairro Cidade Nova (formado pelos atuais Petrópolis e 
Tirol). “Essa resolução, além de propor a expansão da cidade como alternativa à ten-
dência de concentração do centro urbano e as suas precárias condições de salubridade, 
apresentava o modelo de avenidas retilíneas e arborizadas, conceitos urbanísticos em 
voga no período” (DIAS, 2002, p. 13).

O bairro Cidade Nova, terceiro da cidade do Natal, inicialmente era formado pe-
las avenidas Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Morais e 
Campos Sales, em homenagem aos presidentes que tivera o país até aquele momento. 
Elas seriam cortadas por seis ruas com os nomes dos principais rios do Rio Grande do 
Norte. São eles: Seridó, Trairi, Potengi, Mipibu, Assu e Mossoró. Para Lima (2001, p. 
40), o plano da Cidade Nova

Trata-se simplesmente de um plano de expansão urbana com uma malha em xa-
drez, que deixou a cidade existente intocada na sua forma histórica de crescimento 
irregular. A esta cidade foi acrescentado um novo tecido regular, em xadrez, que 
procurou, onde foi possível, se constituir como um prolongamento das vias exis-
tentes. Além das ruas, avenidas e quarteirões que compõem a atual praça Pedro 
Velho (ou praça Cívica) é único equipamento urbano que se distingue no espaço 
indiferenciado na trama em xadrez. O plano da Cidade Nova estabeleceu um 
padrão espacial para a cidade situada à margem direita do rio Potengi, constituído 
por um conjunto de eixos viários paralelos e perpendiculares defi nidos no sentido 
norte-sul e leste-oeste, respectivamente, e defi niu a forma predominante de estru-
turação da cidade do Natal.

Idealizado de acordo com a época, o processo de urbanização, através da Cidade Nova, 
tinha um caráter modernizador. Trazia aspectos que buscavam a organização do espaço 
da cidade, tão desejada pela elite local. Constituía-se por largas avenidas e ruas bem 
arborizadas, com lindos Chalets elegantes e confortáveis. Dias (2002) nos mostra que a 
criação desse novo espaço urbano se constituiu em uma dupla solução para o desejo de 
auto segregação das classes dominantes, pois, por um lado, superaria o antigo desenho 
irregular originário da cidade colonial, onde as classes sociais conviviam, praticamen-
te, no mesmo espaço; e, por outro, serviria como refúgio, onde as classes dominantes 
poderiam se proteger do contato com as péssimas condições ambientais e das epide-
mias que se expandiam pela cidade.

Na obra de Câmara (1923), Scenários Norte-Riograndenses, encontramos a repre-
sentação urbana de Natal, nos anos vinte. Nessa perspectiva, o autor revela, além 
do bairro Cidade Alta, o bairro do Alecrim, formado pelo operariado, muito po-
voado, onde se encontra o cemitério público e o Grupo Escolar Frei Miguelinho; 
as Rocas, construído sobre dunas, localizado próximo à Ribeira, habitado, tam-
bém, por operários e pescadores.
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É, portanto, nessa confi guração, que está inserida a revista Cigarra, ou seja, diante das 
incessantes transformações e tensões que estavam se instalando na sociedade natalense. 
O projeto de mudança perpassa, por exemplo, pelas construções de edifícios na cida-
de, demonstrando beleza e suntuosidade, que deviam ser capazes de possibilitar uma 
atmosfera que trilhava para uma era de progresso.

Segundo Dias (2002, p. 15), “para o governo e a elite que o apoiava, tornara-se prio-
ritário promover a realização de obras capazes de garantir a elevação do padrão de de-
senvolvimento da cidade do Natal”. Havia, no entanto, uma pequena oposição a essas 
reformas urbanas, mas esse reduzido grupo opositor não tinha forças sufi cientes para 
mudar os planos de modernização da cidade e da sociedade.

Galvão (1996), refl etindo sobre o posicionamento tradicionalista, afi rma que essa ati-
tude forma uma barreira, impedindo que Natal pudesse fi gurar como uma cidade mais 
moderna. É o que se observa, quando ela afi rma “neste período verifi ca-se a todo o 
momento, a tensão que se estabelecia entre o tradicionalismo e o mundo moderno, os 
valores do velho mundo e o desejo das renovações estéticas” (GALVÃO, 1996, p. 109). 

A cidade começava a aderir às transformações da paisagem urbana local, que surgia 
através das intervenções nas praças e jardins, edifi cações de prédios públicos e reformas 
residenciais, representadas por uma arquitetura arrojada.

Na década de 1920, o Estado do Rio Grande do Norte conhece a administração de 
dois políticos, que, em parte, foram responsáveis pela solidifi cação das propostas de 
modernização. Essas personalidades são o governador Juvenal Lamartine e o prefeito 
de Natal Omar O’ Grady. Foi no ano de 1929 – durante a administração de seus go-
vernos – elaborado o plano urbanístico do arquiteto italiano Giácomo Palumbo, uma 
proposta inédita na época, principalmente pela sua concepção e ousadia. A partir desse 
projeto, mudava-se o traçado das vias públicas, ordenava-se o trânsito e eram melho-
radas as condições de habitação.

Numa época em que o automóvel era um veículo raro, traçaram-se largas áreas de 
rolamento e os bairros do Tirol e Petrópolis tornavam-se endereços nobres. “A cidade 
abria-se para o mar, protegida pela cadeia de dunas, numa muralha natural paralela 
à linha costeira, batida pelos ventos alísios que tornam ameno o clima natalense” 
(MELO FILHO, 2000, p. 24).

As transformações, entretanto, não acontecem apenas nas estruturas físicas da cidade. 
Os hábitos e os costumes locais começam a se modifi car, refl etindo na vida social das 
pessoas. É através da imprensa que a população norte-rio-grandense tem acesso às ex-
pectativas de transformações que a chegada do novo século vinha provocando.

A imprensa natalense, seguindo os passos da imprensa nacional, veiculava e repro-
duzia, diariamente, o que vinha acontecendo no mundo e nas principais capitais do 
país, em relação à economia, à conjuntura política e à vida cultural e social, através 
dos principais jornais locais A República e Diário de Natal. Nesse sentido, a imprensa 
local, também, procurava acompanhar os passos da modernidade, equipando-se de in-
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fraestrutura material e intelectual para a divulgação de suas informações, satisfazendo 
aos avanços do público, cada vez mais desejoso em estar atualizado com os aconteci-
mentos. Nos anúncios publicados pela imprensa, palavras como conforto, moderna e 
elegante enfatizam e revelam aspectos de renovação propostos pela modernidade.

Merece registro especial a expressão cultural das primeiras décadas do século XX, 
no município de Natal, pois contribuíram para a memória da atividade literária 
local e norte-rio-grandense. A imprensa local ganha notoriedade através de O Batel 
(1913 – 1918), O Povir (1926 – 1929), O Progresso e o Ninho das Letras (1935), 
O Nego (1932), Revista Literária, a Voz do Sertão (1930) e Cigarra (1928-1929), 
objeto de estudo desta pesquisa, e sobre a qual levantamos as seguintes questões: 
qual a contribuição da Cigarra nesses contextos de mudanças? Qual sua importância 
no cenário da imprensa local? Quem foi Aderbal de França, diretor da revista? Quais 
os assuntos da ordem do dia?

Situamos este estudo, que possibilita entender, como objeto de pesquisa, as represen-
tações e práticas jornalísticas na revista Cigarra. Dessa forma, o contato com seus escri-
tos reafi rma a preocupação em desvelar e interpretar as crenças, os valores e as atitudes 
que expressam em representações e práticas culturais de uma determinada sociedade. 
De acordo com Barbosa (2004), falar de um veículo de uma determinada época é, 
obrigatoriamente, referir-se à cidade, na qual, estava inserido e às relações sociais cul-
turais determinantes nessa cidade. É importante perceber a dinâmica do veículo em 
relação a uma dinâmica social mais ampla.

Instigados na tentativa de responder às referidas indagações, é que nos propomos a 
desenvolver esta pesquisa, que oferece sua parcela de contribuição à História do Jor-
nalismo, especialmente em Natal. Buscamos, portanto, reconstituir o cenário social 
e intelectual da sociedade potiguar, por meio da revista Cigarra, publicação de desta-
que na década de 1920.

Entendendo que a construção da história é uma atividade que envolve diversas rela-
ções, buscamos, então, olhar para o passado sem esquecer o presente. A escrita regis-
trada na revista Cigarra, que é, na verdade, testemunho ou registro histórico, expres-
sa as experiências e práticas cotidianas que, segundo Chartier (1994), permitem-nos 
entender, de maneira particular, uma problemática mais ampla, que, em condições 
mais específi cas, podem ser tão valiosas quanto as análises realizadas nos estudos das 
grandes abordagens.

Recorremos à Nova História Cultural, pois possibilita uma nova forma da história 
trabalhar a cultura, de pensá-la como um conjunto de signifi cados partilhados e cons-
truídos pelos homens para explicar o mundo. É, ainda, uma forma de expressão e tra-
dução da realidade, que se faz de forma simbólica, ou seja, admite-se que os sentidos 
conferidos às palavras, às coisas, às ações e aos atores sociais se apresentam de forma 
cifrada, portando já um signifi cado e uma apreciação valorativa.

Dessa forma, mudou e voltou-se o olhar da história para, também, outras questões e 
problemas, para outros campos e temas. Não buscamos mais a posse de documentos 
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ou de verdades defi nitivas. Tudo o que foi, um dia, contado de uma forma pode vir a 
ser contado de outra. Tudo o que, hoje, acontece terá, no futuro, várias versões narra-
tivas. A presença da História Cultural possibilita a reinvenção do passado. Reinvenção 
esta que se constrói na contemporaneidade, em que o conjunto das ciências humanas 
encontra seus pressupostos em discussão.

Essa divisão sugere, de um lado, a história tradicional, propondo uma visão macro; 
do outro, a presença da história no campo cultural, que desloca sua atenção, também, 
para a história de homens e mulheres comuns, preocupando-se com suas práticas cul-
turais e suas experiências com o mundo, como afi rma Chartier (1994).

As concepções tradicionais são questionadas e a historiografi a mais recente tem repen-
sado, demasiadamente, sobre o signifi cado do ‘documento’ e foi a partir de redefi nições 
nesse aspecto que os jornais, ou a imprensa, passaram a ser novos objetos da história.

Estudiosos brasileiros, valendo-se do aporte teórico da História Cultural, têm pro-
duzido pesquisas sobre a temática que desvela e consolida a análise da fonte-jornal 
para reconstituir espaços de representação de momentos particulares da realidade. Tais 
autores têm buscado “demonstrar como os meios de comunicação de massa e, mais 
especifi camente, os jornais, ocupam um lugar privilegiado como formadores e arma-
zenadores da memória social” (ENNE, 2004, p. 19). Destacamos a presença incisiva 
das pesquisadoras Marialva Barbosa, Mary del Priore, Jane Soares de Almeida, Maria 
Helena Capelato, Isabel Lustosa, Ana Luiza Martins e Tania Regina de Luca.

Essa concepção de fazer história abriu caminho para a construção deste objeto de 
estudo, evidenciando o desejo de registrar e revelar, através dos textos jornalísticos 
presentes na revista Cigarra, as confi gurações de uma sociedade, particularmente a 
natalense, na década de 1920.

O que pretendemos analisar são práticas enquanto representações. A imprensa, ao invés 
de espelho da realidade, passou a ser concebida como espaço de representação do real. 

Sua existência é fruto de determinadas práticas sociais de uma época. A produção 
desse documento põe um ato de poder no qual estão implícitas relações a serem 
desvendadas. A imprensa age no presente e também no futuro, pois seus produ-
tores engendram imagens da sociedade que serão reproduzidas em outras épocas 
(CAPELATO, 1994, p.24).

Caminhamos ao encontro das ações, práticas e maneiras de fazer. Práticas essas que 
buscamos, por meio de diversas fontes (não se pode estudar isoladamente a revista 
Cigarra, mas em relação com outras fontes, que ampliem sua compreensão), elucidar, 
em parte, os movimentos da sociedade natalense. “As práticas cotidianas estão na de-
pendência de um grande conjunto, difícil de delimitar e que, a título provisório, pode 
ser designado como o dos procedimentos”. (CERTEAU, 2003, p.109).

O que Certeau (2003) procura esclarecer é que a investigação das maneiras de fazer 
não corresponde na análise e no estudo focado apenas nos esquemas de ações individu-
ais de determinados sujeitos, mas na forma como eles se relacionam e interagem. Ou 
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seja, através das práticas de escrita presentes na revista Cigarra, é possível compreender 
como operam e articulam os indivíduos na sociedade, no seu espaço e no seu tempo.

O conceito de representação seria, a partir do pensamento de Chartier (1990), compre-
ender e decifrar a realidade do passado, por meio das suas representações, as quais se-
riam originadas pelas práticas políticas, culturais e sociais, tentando chegar àquelas for-
mas discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressam si próprios e o mundo.

Tendo como referência essa refl exão, entendemos, metodologicamente, a representa-
ção como algo que passa pela apreensão do real, pelo indivíduo, em práticas isoladas, 
bem como pela sua participação na sociedade, enquanto sujeito situado no tempo e 
no espaço, historicamente defi nido.

As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar deste 
mundo, como fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a sua 
existência. São matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de for-
ça integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão 
sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade. 
(PESAVENTO, 2004, p. 39). 

Os escritos registrados na revista Cigarra, por exemplo, representam as maneiras de 
agir, pensar e sentir no interior dos confl itos e tensões da vida cotidiana do meio social 
de sua época. Permitem, portanto, interpretações de experiências e práticas de homens 
e mulheres que particularizaram aquela sociedade. 

Em cada formação, as interdependências existentes entre os sujeitos ou os grupos 
se distribuem em séries de antagonismos, instáveis, móveis, equilibrados, que são 
a própria condição de sua possível reprodução. No centro das fi gurações móveis, 
ou seja, no centro do processo de fi guração, se estabelece um equilíbrio fl utuante 
das tensões, um movimento pendular de equilíbrio das forças, que oscila ora para 
um lado, ora para o outro. Esses equilíbrios de forças fl utuantes incluem-se entre 
as particularidades estruturais de qualquer fi guração. (ELIAS, 2001, p. 14).

Vinculamos, então, o nome da revista à estrutura das relações que permeiam o seu 
contexto social, levando em consideração as mudanças pelas quais passava a sociedade 
natalense naquele período histórico. 

3. PRIMEIRAS IMPRESSÕES 
DA REVISTA CIGARRA
A revista Cigarra foi lançada em novembro de 1928, ano de muita agitação e fatos 
importantes para a historiografi a norte-rio-grandense. O quinto e último número 
circulou em março de 1929. As páginas dessa publicação retratavam determinados 
momentos da história, como a inauguração do estádio de futebol Juvenal Lamartine, 
entre outros eventos sociais. 
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A publicação tinha, como diretor, o jornalista Aderbal de França; como secretário, Ed-
gar Barbosa; e, como gerente, Ademar Medeiros. Sua redação fi cava situada na avenida 
Tavares de Lyra, nº 57, na Ribeira, bairro histórico da cidade de Natal.

Em levantamento preliminar, observamos que os assuntos abordados na revista gira-
vam em torno da economia, política, sociedade e literatura. No tocante aos gêneros 
jornalísticos, identifi camos notícias, artigos e crônicas. Era uma publicação mensal e 
suas capas foram desenhadas pelo cartunista Erasmo Xavier.

Do mesmo nível de Ziraldo e Jaguar, o cartunista potiguar Erasmo Xavier nas-
ceu no dia 31 de outubro de 1904. Sua obra foi marcada profundamente pelo 
movimento modernista brasileiro, depois de 1922. Logo cedo parte para o Rio 
de Janeiro, onde chega a atuar na Cia. De Teatro de Revista Feéries Tan-Tan, É 
visto viajando com grupo por várias cidades brasileiras, entre elas Vitória, no Es-
pírito Santo. Existe uma fotografi a que apresenta sua imagem. Em 1928 adoece 
vítima de tuberculose e retorna ao Estado, onde vai se tratar na cidade de Lajes, 
precisamente na residência de Lauro Pinto. O ponto mais marcante da presença 
de Erasmo Xavier em Natal foi sua participação na revista “Cigarra”, lançada em 
1928. A publicação durou cinco edições e todas suas capas foram ilustradas pelo 
cartunista. (BORGES, 2007, p. 20).

A publicação teve boa aceitação pelos leitores e sua repercussão foi registrada pela 
imprensa natalense daquela época. Cartas e comentários foram enviados à redação 
da revista. Uma leitora entusiasmada com a circulação da primeira edição tem seu 
comentário publicado no periódico: 

Saiu enfi m a Cigarra, que era esperada ansiosamente pelo povo natalense. O primei-
ro número da Cigarra não podia ser melhor. O que mais gostei foi de “Morenas” 
[...]. Não sei porquê!.Porque também o sou? será? [...]. Estava tão bem recepto!. Que 
jeito teve Danilo para descrever as morenas. (CIGARRA, n.2, dez.1928, p. 15).

O trecho transcrito acima foi produzido pela leitora Asta Maria. O título da carta era 
‘uma impressão sobre o 1º número de Cigarra’, e publicado na edição de número dois. 
Nessa mesma edição, de 50 páginas, as propagandas eram espalhadas entre as matérias 
e, às vezes, tinha uma página especialmente para elas. 

A diagramação possuía aspectos interessantes como litogravuras que ornamen-
tavam matérias e fotos, desenhos que incrementavam os poemas e poesias. Era 
uma característica da revista não escrever textos longos sobre fatos históricos, mas 
fotografá-los, muitas vezes sem conexão com o texto que o acompanhava. (MAIA, 
2008, p. 71). 

Encontramos, nesse exemplar, o registro de eventos e de pessoas relevantes no cenário 
nacional e local, como Luís Carlos Prestes; as primeiras votantes femininas; festa ma-
tuta realizada no então Teatro Carlos Gomes; homenagem à feminista Bertha Lutz; a 
chegada, à Natal, do Governador do Estado Juvenal Lamartine no avião compagnie; 
os aviadores italianos Ferrarin, Del Prete, que fi zeram a travessia Roma-Natal, e o co-
mandante Djalma Petit, entre outros.
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A revista teve diversos colaboradores. Entre eles: Edgar Barbosa, Oscar Wanderley, 
Lauro Pinto, Luís da Câmara Cascudo, Ewerton Cortez, Damasceno Bezerra, Palmyra 
Wanderley e o poeta potiguar de importância nacional, Jorge Fernandes.

O segundo exemplar da revista teve um total de 51 páginas. Trouxe, entre seus desta-
ques, a festa do América Futebol Clube; a entrega de prêmios do campeonato de 1927; 
a regata realizada no dia 15 de novembro, com a presença do Presidente do Brasil e do 
Governador Juvenal Lamartine e sua família. Os principais colaboradores dessa edição 
foram: Otacílio Alecrim, Aderbal de França, Damasceno Bezerra, Edgar Barbosa, J.M 
Furtado, Danilo, Nunes Pereira e Palmyra Wanderley.

A Cigarra abarcava as características progressistas que a cidade e o país estavam pre-
senciando: os aviões que iam e vinham; a moda de Paris; a presença da feminista Ber-
tha Lutz; e, na arte, a desconstrução da métrica e da rima na literatura, e das formas 
perfeitas nas artes plásticas. O objetivo era “construir uma nova forma de expressão, e 
assim o modernismo, mesmo que cheio de incongruências ideológicas conseguiu seus 
adeptos no país e na cidade. A revista proporcionava esse tom futurista sendo, então, 
a revista moderna de Natal” (MAIA, 2008, p.72).
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Resumo: Os  novos padrões familiares e o desejo de constituição familiar pelos homossexuais 
têm estabelecido possíveis gerações divergentes de parentesco, do ponto de vista conceitual, 
onde a fi liação é um passo importante em sua aceitação como uma unidade familiar. A visibi-
lidade perante a sociedade dessas famílias reforça a eminente necessidade de revisão dos valo-
res sociais. Essa reconstrução é facilmente estabelecida nas fases do desenvolvimento de jovens 
e crianças, sendo a escola a ferramenta de elaboração da cidadania, bem como de valores éti-
cos e morais, coibindo problemas sociais, como o preconceito. Nesse parâmetro, esta pesquisa 
visa entender quais aspectos e valores são mais relevantes na criação da família, ressaltando 
os níveis de aceitação dos divergentes formatos encontrados atualmente. O questionário foi 
aplicado com turmas de ensino médio de escolas estaduais do município de Natal e posterior 
realização de grupos de debate. Os alunos foram divididos em dois grupos, de acordo com a 
faixa etária: grupo I (GI) – idade média 15 anos (turma convencional); grupo II (GII) – idade 
média 27 anos (turma EJA) a fi m de estabelecer padrões comparativos. Como resultado, foi 
possível visualizar que 29% dos alunos do GI defi niram família com a união de pessoas com 
base em sentimentos, como amor, carinho e responsabilidade de uns para com os outros. As-
sim com a família homoparental foi reconhecida como unidade valida por 27% dos alunos do 
GI e 28% do GII. Sendo assim, podemos estabelecer que tanto o conceito de família como a 
atual predisposição à formação familiar têm sofrido alterações signifi cativas, visto que o ideal 
de constituição familiar não está mais arraigado aos laços sanguíneos, permitindo a aceitação, 
embora ainda sutil, de novas unidades familiares baseadas em valores morais e laços afetivos.

Palavras-chave: Família. Homoparentalidade. Escola. Valores. Preconceito.

DISCUSSING SCHOOL VALUES: 
HOMOSEXUALPARENTHOOD AND 
NEW CONCEPTS OF FAMILY

Abstract: Th e new family patterns and the desire to have gay family constitution established 
by the possible divergent generations of conceptual point of view, as the membership is an 
important step in its acceptance of a family unit. Th e visibility of these families in society 
reinforces the imminent need for revision of social values. Th is reconstruction is easily establi-
shed in the developmental stages of young children, the school development of citizenship as 
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well as ethical and moral values, curbing social problems such as prejudice. In this parameter 
the research aims to understand which aspects and values   are more relevant in the creation 
of the Family, highlighting the diff ering levels of acceptance of the formats currently found. 
Based on a questionnaire administered to high school classes in state schools in the city of 
Natal and later conducting a discussion group, it was possible to point that 29% of students 
aged 15 years (GI) defi ned family with the marriage of persons with based on feelings of love 
and aff ection and responsibilities to each other, so the family was recognized as a homopa-
rental valid value for 27% of pupils in 28% of GI and GII. W we can establish that both the 
concept of family as the current predisposition to family formation has undergone signifi cant 
changes since the ideal of family constitution is no longer rooted to the blood ties while still 
allowing the subtle acceptance of new family units based on moral values and bonding.

Keywords: Family. Homoparenthood. School. Values. Preconception.
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1. INTRODUÇÃO
Desde o estabelecimento do processo de socialização da sexualidade, o ser humano 
tem se deparado com inúmeras variações nos padrões de relações sexuais. A heterosse-
xualidade, homossexualidade e bissexualidade são denominações que, em sua concei-
tuação, não podem, realmente, defi nir todos os parâmetros e especifi cidades de cada 
relação. Segundo Silva Junior, homossexualidade:

[...] é uma prática sempre presente na história da humanidade, por se constitui 
uma das possíveis orientações afetivo-sexuais humanas – caracterizada pela predo-
minância ou manifestação de desejos por pessoas do mesmo sexo biológico que 
não se reduz a [sic] simples escolha ou opção (2008, p.55).

Durante muito tempo, o comportamento divergente do padrão heterossexual foi con-
siderado desvio de conduta (doença). O homossexualismo era visto como uma inapro-
priação do desejo sexual, em que a eminente perversão sexual era o maior agravante. 
Contudo, como afi rma Diniz (2008), nota-se que não se trata apenas de uma relação 
de cunho sexual: é, sobretudo, um vinculo criado pela afetividade, pelo carinho, pelo 
desejo de estar como o outro numa convivência harmônica, duradoura e marcada pelo 
amor, o que corrobora para novas denominações como a homoafetividade.

Em outras palavras, hoje, sabemos que as relações homossexuais não se estabelecem so-
mente por razões de satisfação sexual, mas, também, por todo um arcabouço sentimental 
pertinente às relações interpessoais. Sendo assim, fi ca evidente que o principal mecanis-
mo que estabelece e mantém as relações entre pessoas de sexo oposto ou do mesmo sexo 
é a criação de laços de cunho afetivo. O sentimento (amor, paixão, companheirismo) é o 
que justifi ca as relações sexuais, visto que, durante grande parte da evolução da sexuali-
dade humana (evolução biopsicossocial), o ato sexual, por si só, não se justifi cava.

As relações afetivas têm ganhado maior relevância, os poderes patriarcais e maritais 
não são mais os únicos aspectos que regimentam a formação e relações familiares (DI-
NIZ, 2008). A constituição, mesmo em sua atual conformação, em que está revogada 
a convivência sem afeto, sem livre escolha e a possibilidade de constituição de desti-
tuição das unidades familiares de forma mais fl exível, não engloba todas as formas de 
diversidade de relações afetivas passivas de formação familiar.

Segunda a constituição brasileira vigente (1988), a família constitucional é aquela gera-
da a partir da união estável (casamento) entre um homem e uma mulher, salve o caso 
em que existe somente um dos pais e sua prole. O caráter discriminatório da constitui-
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ção não somente se baseia na não aceitação das outras formas de constituição familiar, 
mas fundamenta-se no desconhecimento de sua existência já no ato de elaboração. Al-
guns pesquisadores no assunto afi rmam que a homoparentalidade, em muitos aspectos, 
não é diferente de outras formas de organização familiar (FONSECA, 2008, p.769).

E importante ressaltar que a nova e imprescindível contextualização de família não 
descarta a família nuclear tradicional. Essa reestruturação conceitual visa somente 
igualar os direitos humanos assegurados em constituição federal em sua amplitude. 
Possibilitando, assim, a casais homoafetivos a constituição familiar, do ponto de vista 
legal, do mesmo modo que já é assegurado aos casais heterossexuais. Para Silva Junior,

A decadente família patriarcal, por exemplo, foi erigida culturalmente (como já vis-
to, com o reforço ideológico de todo um aparato político-religiosos) á condição de 
ideal indissolúvel de entidade familiar. Isso contribuiu para que se reduzisse a visão 
dinâmica e intersubjetiva da afetividade humana, em suas múltiplas possibilidade 
de manifestação e de organização, [sic] no âmbito histórico-social. (2008, p.39)

A regulamentação da constituição familiar entre pares homoafetivos consiste numa res-
posta necessária aos apelos de reconhecimentos de casais que, durante longos períodos, 
vêm exercendo as funções e obrigações de uma família convencional, mas se veem desam-
paradas em relação aos seus direitos. Muitas vezes, o casal já desempenha funções sociais 
ligadas ao parâmetro fi nanceiro, mas a fi liação insere-o em um contexto social real impor-
tante na construção de outro indivíduo (GROSSI, 2003, p.270). De acordo com Passos, 

[...] sabe-se que os homossexuais têm diferentes possibilidades de ter seus fi lhos. 
Todas, entretanto, exigem do casal um esforço e um trabalho elaborativo para 
defi nir e assumir as contingencias da gestação e do parto, ás vezes de difícil assi-
milação. (2005, p.34) 

Filiação, seja por adoção unilateral (um dos pais é biológico) seja bilateral (ambos, 
pais adotivos), tem sido um dos principais direitos que inúmeros casais vêm buscando 
de forma persistente, visto que o estabelecimento da fi liação é marco defi nitivo para a 
aceitação do casal como unidade familiar e não somente como parceiros sexuais, por 
si e pelos outros indivíduos que formam seu contexto social. 

O preconceito e a não aceitação dessas famílias são problemas de ordem social, como 
já citado anteriormente, em que a cultura e religião imprimem forte infl uência sobre a 
conduta do homem social. Portanto, é imprescindível que mecanismo de modifi cação 
de posturas e condutas sócias seja estabelecido para coibir e extirpar o preconceito de 
modo a possibilitar a igualdade de direitos a todas as pessoas.

A revisão dos valores ligados à família deve ser um trabalho desenvolvido em comu-
nhão entre pais, alunos, comunidade e escola, de modo a interligar todas as diretrizes 
de formação do futuro cidadão, integrante da sociedade. De forma que a escola fun-
cione como uma ferramenta de suporte informacional para a formação do indivíduo 
e que a sua casa e a sua comunidade sejam campos propícios de execução e aplicação 
dessas condutas aprendidas. 
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Os jovens sofreram modifi cações, em suas concepções e condutas, muito em função 
do ritmo frenético de acesso a informações. Esse bombardeio de conhecimento pode 
conduzir o indivíduo a variados caminhos, portanto, é função dos educadores (pais 
e professores) orientá-lo não quanto ao caminho que irá seguir, mas como seguirá no 
caminho que escolheu, respeitando sempre as diferenças pertinentes a cada um.

Portando, essa pesquisa visa a entender quais aspectos da família são mais relevantes e 
quais os reais valores que impulsionam a criação dos laços familiares, ressaltando quais 
os níveis de aceitação dos divergentes formatos de família encontrados atualmente.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada consistiu na aplicação de um questionário como instrumento 
de verifi cação de opinião. Foram respondidos 68 questionários, contendo 6 perguntas 
entre abertas e fechadas, sendo aplicados em âmbito escolar, com turmas de ensino 
médio das Escolas Estaduais Desembargador Floriano Cavalcante (turma convencio-
nal) e Winston Churchill (turma de EJA), situadas no município de Natal. Um das 
questões trazia uma prancheta, contento 5 (cinco) fi guras de possíveis unidades fami-
liares: a representação de uma família nuclear, uma família homoparental, a de um pai 
com fi lhos, mãe com fi lhos e a de um casal sem fi lhos, ao observar essa prancheta o 
aluno foi conduzido a marcar, no questionário, quais das fi guras ele considerava como 
família. Após a aplicação do questionário, forma realizados grupos de debates sobre a 
temática, com a intenção de aprofundar o conhecimento sobre o posicionamento dos 
alunos em relação ao conceito de família e o grau de aceitação de novos padrões fami-
liares. Durante o debate, o pesquisador somente mediou a conversação, sem exercer 
nenhum tipo de infl uência sobre a opinião dos mesmos, evitando o repasse de infor-
mações que pudessem alterar o posicionamento dos entrevistados naquele momento. 
Para análise dos dados, os alunos foram divididos em dois grupos, de acordo com a 
faixa etária: GI – idade média 15 anos (turma convencional); GII – idade média 27 
anos (turma EJA) a fi m de estabelecer padrões comparativos.

Em ambos os grupos, foi possível observar que o núcleo familiar ao qual pertencem 
os alunos que participaram da pesquisa é, basicamente, de “famílias nucleares tradi-
cionais”, com a presença de pais e irmãos, aparecendo, em alguns casos, a fi gura dos 
avôs como complementação a essa unidade. Constatamos, também, que, no entorno 
em que moram (comunidade), são poucas as famílias que divergem desse padrão e, 
quando ocorre, são confi guradas pela presença de uma mãe solteira e seus fi lhos.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO
A análise dos dados constatou que, quando perguntados sobre o conceito de famí-
lia, 29% dos alunos do GI defi niram família como a união de pessoas com base em 
sentimentos, como amor, carinho e responsabilidade uns para com os outros; 21% 
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defi niram-na como a unidade básica da sociedade; 31% como suporte para o desen-
volvimento de um indivíduo; 10% usaram a palavra tudo como defi nição; e 38% 
deram outras defi nições. A mesma pergunta feita no GII gerou os seguintes resultados: 
38% dos alunos também utilizaram a palavra tudo para defi nir família; 23% afi rma-
ram que família é a união de pessoas por laços sanguíneos e sentimentos; os demais 
utilizaram outras defi nições. Quanto à função da família, os grupos se comportaram 
da seguinte forma: No GI, 57% dos entrevistados disseram que é o repasse de valores 
morais, como educação e cultura. No GII, 38% assinalaram, com função primordial, 
a oferta de suporte emocional, como amor e carinho. Quando perguntados sobre qual 
a necessidade básica para uma família considera-se feliz, a resposta foi: 36% do GI 
responderam que o sentimento (carinho e amor) é o principal elemento para se ter 
felicidade na família; no GII, esse percentual é de 28%. A união, como pré-requisito à 
felicidade na família, também tem o percentual de 28% no GII e 30% no GI.

Foram reconhecidas, como tipos de núcleos familiares, todas as fi guras mostradas aos 
alunos. No GI, a fi g. 5 (casal sem fi lhos) foi a mais representativa, sendo assinalada 
em 93% dos questionários; em contra partida, no GII, a fi g. 1 (família nuclear tra-
dicional) apareceu assinalada em 90% dos questionários. A fi gura que representava a 
família homoparental (fi g. 2) foi reconhecida por 27% dos alunos do GI e 28% do 
GII como possível unidade familiar.

Os dados expressos acima confi rmam que as famílias nucleares tradicionais ainda são a 
maioria dentro da sociedade brasileira e, mesmo com o surgimento de novos padrões 
de núcleos familiares, o formato “pais e fi lhos” ainda consiste no de maior visibilidade. 
Família formada por um dos pais (no caso citado, de uma mãe) e seus fi lhos ainda é 
considerada um variação pouco aceita de família. Isso nos leva a crer que, ao contrario 
do que se imagina, atualmente, o conceito de família, quanto à estrutura, está mais 
relacionado à formação do casal, do que, propriamente, à geração de fi liação, princi-
palmente nos jovens, que serão os constituintes de família nas próximas décadas.

Também podemos constatar que o conceito de família não vem sofrendo alterações no 
decorrer do desenvolvimento da sociedade e sim vem atingindo sua plenitude, quando 
passa a englobar toda e qualquer formação de pessoa em função de um sentimento 
como o “amor”. Os vínculos genéticos, apesar de maciços na formação das famílias, 
não, necessariamente, são o fatores primordiais na elaboração dos laços afetivos que 
unem uma família. Visto que, primordialmente, a família desempenha funções liga-
das, prioritariamente, ao desenvolvimento humano dos indivíduos (educação, afetivi-
dade, valores morais) e essas funções não estão, em nenhum momento, correlaciona-
das a vínculos biológicos.

Constatamos que é crescente a aceitação de novos padrões familiares, principalmente 
entre os jovens. A prioridade de estabelecimento de laços afetivos tem justifi cado e 
atestado a favor do surgimento e construção das famílias homoafetivas, visto que, nes-
ses casos, a constituição familiar é mais clara, já que a escolha é bem planejada (aliada à 
necessidade), visto que não é uma tarefa fácil e que, em muitos casos, essa escolha pode 
levar essa família ao isolamento do seio social. Em outras palavras, constituir uma fa-
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mília heterossexual pode, muitas vezes, ocorrer proveniente de um ato impensado ou 
por impulso (o que não invalida o sucesso), mas constituir uma família homoparental 
é, prioritariamente, saber o que se quer como alvo, saber os possíveis desafi os que 
encontrarão durante o processo, mas nem sempre saber se a luta será reconhecida e, 
quando reconhecida, recompensada.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo assim, podemos concluir que a defi nição de família não sofreu alterações em 
seu arcabouço conceitual e sim passou a englobar, em sua amplitude epistemoló-
gica, mais características ligadas aos aspectos afetivos do que biológicos, de modo 
que o ideal de constituição familiar não está mais arraigado aos laços sanguíneos, 
permitindo a aceitação, embora ainda sutil, de novas unidades familiares baseadas 
em valores morais igualitários.
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Resumo: O surgimento da Internet permitiu que o processo de ensino/aprendizagem não 
fi casse limitado à sala de aula, dentro de um contexto da relação estabelecida entre aluno/
professor, numa forma mais tradicional, mas que essa relação pudesse ultrapassar esses limites 
físicos, dando oportunidade ao discente para que construa o seu conhecimento dentro do seu 
ambiente doméstico, de trabalho, ou onde mais desejar. Por outro lado, o distanciamento fí-
sico professor/aluno impõe limitações na construção de valores agregados ao processo educa-
tivo presencial, no que toca à aplicação dos métodos de avaliação disponíveis. Em decorrência 
de tal realidade, é necessário que se faça uma revisão critica do que é avaliação e como ela 
vem sendo empregada no Ensino a Distância. Para isso, elaboramos o seguinte problema de 
pesquisa: como é feita a avaliação e quais as vantagens e limitações dos métodos de avaliação 
destinados, atualmente, para o Ensino Superior a Distância? O presente artigo tem como 
objetivo verifi car o que é avaliação e quais as vantagens e limitações dos métodos de avaliação 
empregados no Ensino Superior a Distância.

Palavras-chave: Educação. Avaliação. Aprendizagem

EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Resumen: Con el advenimiento de la Internet que permite el aprendizaje de la enseñanza 
no se limita al salón de clases en el contexto de la relación entre estudiante/profesor de una 
manera más tradicional, pero que esta relación podría superar los límites físicos que dan un 
oportunidad a los estudiantes para que construya sus conocimientos dentro de su entorno 
familiar, el trabajo o en cualquier otro lugar que desee. Por otro lado, la distancia física pro-
fesor/alumno, impone restricciones a la creación de valor añadido al proceso educativo en la 
persona respecto de la aplicación de métodos de evaluación. Debido a este hecho, es necesario 
hacer una revisión de la evaluación y que es la forma en que se está utilizando en la Educación 
a Distancia. Para ello, hemos desarrollado el siguiente problema de investigación: ¿Cómo es 
la evaluación y las ventajas y limitaciones de los métodos de evaluación de la actualidad para 
la Educación Superior a Distancia? Este trabajo pretende determinar qué es la evaluación y 
cuáles son las ventajas y limitaciones de los métodos de evaluación empleados en Educación 
Superior a Distancia.

Palabras-clave: Educación. Evaluación. Aprendizaje.
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1. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 
A Educação a Distância (EaD) vem sendo apontada como a modalidade educacional 
com maior potencial de expansão no cenário educacional brasileiro. A professora Pa-
trícia Behar (2009) menciona a existência de uma grande expectativa na área da EaD 
no ensino superior, por proporcionar um processo de ensino-aprendizagem que torna 
possível à população o acesso a cursos em diversos formatos, sejam de curta ou longa 
duração (extensão, graduação e pós-graduação). As pessoas, mesmo tendo limitações, 
como morar longe dos grandes centros, não dispor de tempo com regularidade, pos-
suir excesso de atividades pessoais e profi ssionais, podem buscar uma progressão na 
sua vida acadêmica e profi ssional com uma modalidade educacional que seja compa-
tível com o seu ritmo de vida e estilo de aprendizagem. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/
MEC) divulgou, no segundo semestre de 2009, os dados mais recentes da educa-
ção superior no Brasil, o Censo da Educação Superior 2008. Com relação aos cur-
sos de graduação à distância, os resultados mostram que 115 instituições ofereceram 
647 cursos em 2008. As matrículas na modalidade de ensino a distância aumentaram 
96,9%, em relação ao ano anterior, e, em 2008, passaram a representar 14,3% do to-
tal de matrículas no ensino superior. Outro número importante é de concluintes em 
EaD, que cresceu 135% em 2008, comparado a 2007. Segundo os dados colhidos, 
em 2007, os alunos matriculados na graduação a distância eram 369.766 e, em 2008, 
passaram para 760.599 (BRASIL, 2010a). 

2. ESCLARECENDO O 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO 
ENSINO-APRENDIZAGEM
De acordo com Piletti (1987, p.190), a avaliação é:

um processo contínuo de pesquisas que visa interpretar os conhecimentos, ha-
bilidades e atitudes dos alunos, tendo em vista mudanças esperadas no compor-
tamento, propostas nos objetivos educacionais, a fi m de que haja condições de 
decidir sobre alternativas do planejamento do trabalho do professor e da escola 
como um todo. 
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Segundo Haydt (2002), avaliar é atribuir um julgamento ou apreciação de alguma 
coisa ou de alguém, com base em uma escala de valores. Logo, a avaliação consiste 
em coletar e interpretar dados quantitativos e qualitativos de critérios previamente 
estabelecidos. Para Libâneo (1991), a avaliação é uma tarefa didática essencial para o 
trabalho docente. Por apresentar uma grande complexidade de fatores, ela não pode 
ser resumida a simples realização de provas e atribuição de notas. A mensuração apenas 
fornece dados quantitativos que devem ser apreciados qualitativamente. 

3. METODOLOGIA UTILIZADA NAS 
DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS 
A metodologia adotada nas disciplinas semipresenciais utiliza recursos didáticos (mate-
rial instrucional, livro-texto e ambiente virtual de aprendizagem) que permitem ao dis-
cente organizar seus horários de estudo, conforme sua disponibilidade de tempo e local. 

Nesse tipo de ensino, o aluno desenvolve seu conhecimento através da utilização de 
um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), mediante a utilização de um login e uma 
senha, que lhe darão acesso a todo recurso didático produzido, especifi camente, para a 
modalidade a distância e interagir com o tutor, que é o responsável pela mediação do 
processo de ensino-aprendizagem. Nesse ambiente, o tutor lhe disponibilizará conteú-
dos e orientará seu auto estudo. Assim, o aluno fará uso do material postado no AVA, 
além de outras leituras e pesquisas, na construção do seu conhecimento.

4. PROFESSOR TUTOR 
Os alunos matriculados nas disciplinas ofertadas na modalidade a distância terão, para 
auxiliá-los, professores capacitados em EaD, denominados “tutores”. Estes, portanto, 
são os responsáveis pela condução da oferta das disciplinas, realizando o acompanha-
mento do desempenho do aluno dentro do ambiente virtual, além de poder realizar 
atividades de comunicação, aprendizagem e avaliação.

5. AMBIENTE VIRTUAL 
DE APRENDIZAGEM
O uso de tecnologias como um recurso didático para a educação superior é, cada 
vez mais, frequente, principalmente, com o grande avanço das Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (NTICs). Dentre as tecnologias mais utilizadas para fi ns 
educacionais, na atualidade, destacam-se, como fundamentais, quando se trata da mo-
dalidade semipresencial, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 
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Esses ambientes tecnológicos possibilitam que o processo de ensino-aprendizagem 
aconteça mesmo que os seus usuários, por exemplo, tutores e alunos, estejam geográfi -
ca e temporalmente dispersos. Sua funcionalidade, comunicação, interação, aprofun-
damento, cooperação, socialização de informações e atividades favorecem a fl exibilida-
de dos momentos de aprendizagem e, consequentemente, leva o aluno à construção e 
(re)construção do seu conhecimento, permitindo que o mesmo, em horários e lugares 
diversos, interaja com seus colegas de turma e com seus tutores. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é uma opção de mídia que vem sen-
do muito utilizada para a mediação do processo de ensino-aprendizagem a distância, 
permitindo o acesso à informação por meio de materiais didáticos (armazenamento e 
disponibilização de arquivos); comunicação síncrona e assíncrona, gerenciamento de 
processos administrativos e pedagógicos e produção de atividades individuais ou em 
grupo (PEREIRA; SCMITT; DIAS, 2007).

6. AVALIAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A avaliação em EaD tem algumas características que são resultados do paradigma 
educacional proposto ao processo de ensino-aprendizagem e à natureza do processo es-
pecífi co. De acordo com Gonçalves (1996), A avaliação, não importa a missão que se 
lhe proponha cumprir, parece ter o dom de despertar nas pessoas suas defesas mais es-
condidas. É, na educação, um processo revestido de rituais complexos, que resulta por 
torná-la um mito. No caso da avaliação da aprendizagem, tal mitifi cação, ao invés de 
possibilitar às pessoas maior consciência de como está se desenvolvendo, internamen-
te, o processo de construção do conhecimento, termina por confundi-las, tornando-as 
dependentes de algum veredito externo que determine se estão aprendendo ou não.

7. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
De acordo com Braga (2004, p. 01) “a avaliação do desenvolvimento e do aprendiza-
do dos alunos, isto é, as determinações de quão bem os alunos alcançam os objetivos 
acadêmicos, é uma das principais maneiras pelas quais as instituições demonstram 
suas efetividades”. 

Na modalidade a distância, a avaliação da aprendizagem deve ser um processo contí-
nuo, isto é, deve possibilitar ao avaliador a verifi cação constante do progresso dos alu-
nos no processo de aprendizagem, bem como suas eventuais difi culdades, a fi m de saná-
-las ainda durante o processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2010c). A avaliação 
deve auxiliar o aluno a desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, 
habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos na disciplina, 
ou seja, deve estimulá-lo a que seja ativo na construção do seu conhecimento.
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Assim, o desempenho acadêmico do aluno, na modalidade semipresencial, é 
acompanhado pelo tutor, através de um processo avaliativo contínuo, por dis-
ciplina, considerando-se os conteúdos ministrados, as atividades acadêmicas, as 
habilidades desenvolvidas e as competências requeridas do aluno; e incide sobre a 
frequência e o aproveitamento.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação a Distância pode representar uma verdadeira revolução na democratização 
do ensino superior e a avaliação, nessa modalidade, como vimos, tem pontos muito 
fortes, baseados na autonomia, autodidaxia, pesquisa e autoria, competências impor-
tantes na formação de um indivíduo crítico e consciente. Porém, como o contato 
pessoal com os alunos é muito menor ou nulo no Ensino a Distância, é muito difícil, 
por exemplo, o professor identifi car, individualmente, os seus alunos ou observar essas 
mudanças comportamentais, critérios importantes para uma avaliação qualitativa. 

Outro ponto forte da EAD é a relação professor-aluno ser, claramente, menos hierar-
quizada, devido ao fato desta interação ser feita via mensagens eletrônicas, fórum ou 
Chat, em que os símbolos socioculturais subjetivos não são tão claros para demarcar 
a diferença entre professor e alunos, como os são os de uma sala de aula tradicional. 
Isso inibe o constrangimento do aluno em expressar opiniões diante do professor. 
Todavia, podemos notar que o distanciamento geográfi co impele, também, a um dis-
tanciamento afetivo e à falta de comunicação mais ampla. Essas são variáveis muito 
importantes no processo de ensino-aprendizagem, visando à mudança comporta-
mental própria do processo educativo. 

Sabe-se que a avaliação em EaD é limitada, atualmente, conforme o paradigma edu-
cacional adotado. Ou seja, se o objetivo for preparar mão de obra qualifi cada para o 
mercado ou aperfeiçoar profi ssionais já formados, o atual modelo de avaliação é apro-
priado para verifi car esses objetivos, mas, se o objetivo é a formação de pessoas críticas 
e conscientes, o modelo atual é limitado, pois fi ca reduzido a dados quantitativos e a 
função formativa da avaliação não é empregada. Além disso, é muito difícil, do ponto 
de vista psicológico, que algum tipo de tecnologia consiga substituir o contato huma-
no no processo educacional, entendido como processo de formação da personalidade.
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Resumo: As redes sociais têm mostrado capacidade de interferência nas ações do espaço 
público não virtual, talvez pela sua principal característica de ser formada por blocos de inte-
resses que utilizam o espaço para tentar angariar seguidores, adeptos e infl uenciar a realidade 
externa. Este artigo aponta a possibilidade de expansão da atuação do ciberespaço para a 
desconstrução de ações de marketing. Para isso, faz um estudo da estratégia de marketing da 
marca Arezzo no lançamento da Coleção Pelemania, em abril de 2011.
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SOCIAL NETWORKS AND ITS UNFOLDING ACTIONS: A 
STUDY CASE OF AREZZO BRAND MARKETING STRATEGY

Abstract: Th e Social networks have shown the ability of interference in the actions of non 
virtual public space, maybe because its principal feature to be formed by interest blocks. Th is 
paper intend to present this possibility of expanding the actuation in the cyberspace, to the 
deconstruction of real actions, including economic, through the formation of an organized, 
bold and assertive public opinion, and its interference in the commercial strategy of Arezzo.
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1. INTRODUÇÃO
O ciberespaço tem se mostrado tão real quanto seu duplo, ou seja, o espaço físico 
presente em que vivemos, fazendo parte do cotidiano de milhões de pessoas, que 
incorporaram os eventos nele ocorridos às suas rotinas. Dessa forma, a criação de 
subespaços, como as redes sociais, é apenas um movimento natural de agregação de 
interesses. Criar espaços, ferramentas e meios de divulgação passa a ser tão comum 
quanto à criação desses mesmos mecanismos na sociedade formal. A perspectiva de 
poder utilizar esse espaço, com tantas possibilidades, permite a disseminação das opi-
niões e até a interferência dessas opiniões nos acontecimentos, gerando um tipo de 
opinião pública muito mais atuante, que acusa, boicota, reclama e pressiona de forma 
mais contundente que a opinião pública do espaço real, até por contar com a tela do 
computador como uma espécie de proteção.

Os atores da sociedade real já começam a sentir a pressão desses outros atores vir-
tuais e a pautar suas ações, levando em consideração os anseios e repercussões do 
ciberespaço. Neste artigo, analisamos um desses casos em que a pressão vinda do 
mundo virtual mudou os rumos de uma estratégia adotada pela empresa de calça-
dos Arezzo, que chegou a retirar uma coleção das lojas, diante da reação negativa de 
consumidores via redes sociais.

As redes sociais são uma realidade irrevogável no universo de possibilidades que é a 
Internet, pois foram criadas para atender a uma necessidade legítima do indivíduo 
comum, digitalmente incluído, de ocupar um espaço público antes inacessível e se 
comunicar, fazer valer suas ideias. Nas redes sociais, verifi ca-se a facilidade de conexões 
tanto verticais quanto horizontais, inclusive sem atenção a tipo algum de hierarquia, 
abrindo infi nitas possibilidades de contatos.

Como propõem Duarte e Klaus (2008, p.156), redes são uma “quase não – estrutura”, 
pois têm a propriedade fortalecedora de se fazer e desfazer rapidamente. Além disso, 
os limites das redes são, acima de tudo, limites de identidade, pois se mantêm apenas 
as conexões que garantem uma afi nidade de interesses. Nesse contexto, disseminar 
ideias e ideais, formar opinião, agregar seguidores e infl uenciar nos acontecimentos no 
mundo dito “real” encontram terreno propício e ganham inegável força.

A ideia de rede social começou a ser usada cerca de um século atrás, bem antes da 
criação da Internet, para designar um conjunto complexo de relações entre mem-
bros de um sistema social a diferentes dimensões, desde a interpessoal à interna-
cional. Ainda segundo Duarte e Klaus (2008), as redes sociais são compostas, pri-
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mordialmente, por três elementos básicos: atores, vínculos e fl uxos de informação 
(unidirecional ou bidimensional). Dessa forma, a análise das redes sociais orienta-se, 
fundamentalmente, nos padrões de relacionamento entre as pessoas e nos laços so-
ciais. Numa rede social, as pessoas são os nós e os laços sociais são as arestas, gerados 
através do relacionamento social.

Segundo Moraes (2000), no ciberespaço, cada um é, potencialmente, emissor e recep-
tor em um espaço, qualitativamente, diferenciado, não-fi xo e disposto pelos usuários. 
Conforme Lévy (1996, apud MORAES, 2000), em um movimento natural de pro-
cura da similaridade no outro, os usuários (os cidadãos do ciberespaço) tendem a se 
aglomerar em comunidades, não por suas características individuais e sim por blocos 
de interesses, em ambientes comuns de sentido e saber. 

Com as mídias sociais, abriram-se possibilidades ágeis e efi cientes de organização de 
movimentos em escala mundial. Não há custos com divulgação ou contatos telefô-
nicos, nem difi culdade de congregar os protestantes. Na rede, é fácil encontrar perfi s 
com afi nidades e interesses comuns. Em muitos casos, as articulações do mundo vir-
tual seguem para o real, envolvendo até mesmo quem não está conectado na rede. As 
pessoas se descobriram como atores sociais que têm voz e vez, pelo menos no ciberes-
paço, ou a partir dele. Esses atores são as pessoas digitalmente incluídas e que fazem 
questão de levar adiante seus pontos de vista até conquistarem o resultado almejado.

2. O CASO AREZZO
A Arezzo é uma marca de calçados femininos, reconhecida nacional e internacional-
mente. Especializada na produção de sapatos, bolsas e acessórios, a brasileira Arezzo 
S.A. surgiu em 1972, na cidade de Belmont, Minas Gerais. Naquele ano, os dois ir-
mãos Anderson e Jeff erson Birman, com 18 e 21 anos, fundaram a fábrica de sapatos 
inspirados no que acontecia em Arezzo, na Itália. Na década de setenta, aquele país 
despontava como grande produtor mundial de calçados. 

Atualmente, a empresa não possui mais fábricas. Todo o sistema de produção é ter-
ceirizado, como a maioria das marcas internacionais de sucesso. A grife se consagrou 
no Brasil, afi rmando estar apoiada sobre o tripé conceito, alta qualidade e design 
contemporâneo. Lança oito novas coleções por ano, que são produzidas na região 
sapateira do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Seu faturamento, em 2010, foi de 
R$ 478,7 milhões. Possui 280 lojas próprias, distribuídas em mais de 90 cidades em 
todos os estados brasileiros. 

No entanto, a trajetória de sucesso sofreu uma ameaça, em abril de 2011, quando a 
marca, já consolidada, conheceu a fúria e o poder dos protestos via redes sociais. No 
dia 14 do referido mês, a Arezzo lançou a coleção de inverno 2011, que levava o título 
de Pelemania. A coleção empregava, em seus sapatos, coletes e echarpes, pele verdadei-
ra de animais, como coelhos, raposas, ovelhas e cabras. Na época, a Arezzo tinha mais 
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de 20 mil seguidores no Twitter, e fez o lançamento por meio da rede social, assim 
como em sua loja conceito, ou fl agstore, na Avenida Oscar Freire, em São Paulo.

A reação negativa nas redes foi imediata à divulgação do lançamento. Os internautas 
que se pronunciavam contrários à coleção que trazia as peles em luxuosos casacos, lu-
vas, coletes e outros acessórios, ressaltavam, principalmente, a crueldade no sacrifício 
de animais em favor de um luxo, o que, na visão de muitos, coloca-se como menos 
justifi cável do que quando feito para alimentação, que é o atendimento a uma necessi-
dade primordial do ser humano. Envolver o couro desses animais, as chamadas “peles 
exóticas”, e relacioná-las a status foi uma atitude vista como deplorável por milhares de 
pessoas conectadas às redes sociais, em um momento histórico, em que as discussões 
em torno da sustentabilidade e preservação ambiental estão cada vez mais presentes, 
tanto na Internet quanto fora dela.

Texto do site “Web é o Canal” relata como começou a sequência de reações que leva-
ram a Arezzo ao centro das atenções, nas redes sociais, por três dias, e gerou um sem 
número de comentários negativos a respeito da empresa:

Domingo à noite, os assuntos nas redes sociais se dividem entre as matérias do 
Fantástico e as matérias do programa Pânico na TV, mas esse cenário mudou, na 
medida em que as pessoas fi cavam sabendo da nova coleção da Arezzo: Pelemania, 
que usa peles de alguns animais. Não demorou para que os defensores dos ani-
mais se manifestarem nas redes sociais (principalmente no Twitter). Em questão 
de poucas horas a hashtag #arezzo já estava no Trending Topics. Na segunda-feira, 
as pessoas que não estavam sabendo da revolução que começou na noite anterior 
viram a hashtag e procuraram saber o que estava acontecendo, foi aí que a situação 
foi ganhando proporções cada vez maiores (AREZZO, 2011).

O Projeto Salvação, ligado a uma Organização Não-Governamental protetora dos 
animais, fez um post e divulgou no Twitter, relacionando os produtos da marca à 
carnifi cina de animais, logo a marca Arezzo foi parar nos Trending Topics (TT’s) do 
Twitter. Lá, nos TT’s, permaneceu por três dias, que, considerando a velocidade com 
que os temas se sucedem nas redes sociais, representou um tempo por demais extenso 
de exposição negativa. Quanto mais a empresa demorava a se posicionar e a estabelecer 
uma comunicação direta com os internautas, que a atacavam via redes sociais, mais se 
disseminavam as declarações negativas a respeito da coleção que estava nas lojas.

Quase ao mesmo tempo, surgiu um perfi l com o título “Boicote Arezzo”, no Face-
book, e uma convocação ao evento “Encontro de Animais na Porta da Arezzo”, onde 
internautas pretendiam protestar, com animais de estimação e bichos de pelúcia en-
sanguentados. Além disso, centenas de mensagens reprovando a nova coleção foram 
deixadas no perfi l da marca. Segundo o estudo da MITI Inteligência, a página “Boi-
cote Arezzo” ultrapassou o número de usuários da fan page ofi cial da marca. Em 29 de 
abril, o boicote já registrava 6.503 membros contra 5.234 fãs da Arezzo.

A empresa, desde os anos 1970, produzia calçados e acessórios de couro animal. Vale 
explicar que muitas das críticas se direcionavam ao fato da empresa ter lançado uma 
nova coleção intitulada “Pelemania”, sem deixar claro como se dava o processo de 
produção das peças, a origem dos animais utilizados, a forma como foram mortos ou 
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tiveram suas peles retiradas, se havia ou não autorização dos devidos órgãos ambien-
tais para essa produção.

A primeira reação pública da empresa, diante da onda negativa, certamente por ainda 
não ter condições de prever a dimensão que a discussão iria tomar, foi de apagar os 
posts críticos de sua página do Facebook e encaminhar a seguinte mensagem genérica, 
que servia para ganhar tempo, enquanto se traçava uma estratégia interna para respon-
der à avalanche de críticas negativas: 

As redes sociais são um espaço aberto para que todos possam expressar suas opi-
niões, entretanto, nos reservamos o direito de retirar mensagens com conteúdo 
ofensivo e agressivo, para os outros freqüentadores de nossos perfi s. A empresa se 
posicionará ofi cialmente sobre o caso em breve (AREZZO, 2011).

Apenas no dia 18 de abril de 2011, três dias após o início da saraivada de críticas via 
redes sociais – em especial Twitter e Facebook – foi que a organização se pronunciou, 
ofi cialmente, divulgando um comunicado no seu próprio perfi l do Facebook, espaço 
que havia utilizado, também, para o lançamento da coleção. A empresa não se des-
culpou, disse apenas que respeitava as opiniões e manifestações contrárias ao uso de 
peles exóticas. Afi rmou, ainda, que as peças eram, devidamente, regulamentadas e 
certifi cadas. Acrescentou que não era da empresa o papel de discutir um assunto tão 
controverso, o que lhe competia era “oferecer as tendências da moda de forma ágil e 
acessível aos consumidores”. O comunicado é fi nalizado com o aviso de recolhimen-
to da coleção em todas as lojas do Brasil, em respeito aos consumidores contrários 
ao uso do material.

Nesse caso, é, claramente, visível o poder que têm as redes sociais. Poder este de fazer e 
desfazer imagens, ações de marketing e de publicidade, reputações, de construir, mani-
pular e direcionar a opinião pública. Em defesa de sua imagem, a Arezzo teve que abrir 
mão de sua coleção, de milhões de reais de investimentos. Foi preciso tomar a atitude 
de retirar seus produtos das lojas em todo o país para não correr o risco de perder tudo 
o que já havia conquistado no mercado.

Para analistas do mercado, segundo reportagem publicada no Portal UOL “Caso Are-
zzo: questões ambientais pesam pouco na decisão do investidor”, a decisão da Arezzo 
em retirar os produtos do mercado levou em consideração muito mais a necessidade 
de preservar a imagem da empresa e sua marca perante o público, do que possíveis 
prejuízos junto aos acionistas e ao mercado fi nanceiro. Na leitura desses analistas, o 
desenvolvimento de coleções com peles exóticas, que gerou tão forte reação brasileira, 
é visto com naturalidade por outros povos em países onde a empresa atua. O recuo 
teve como objetivo, principalmente, preservar a imagem institucional junto aos clien-
tes e críticos da “Pelemania”.

Sites especializados em marketing informam que a Arezzo surpreendeu o mercado e os 
especialistas, que apostavam em um prejuízo da marca após o escândalo da coleção de 
pele de animas. Além da fan page ter saltado de 5,3 mil usuários para mais 13,3 mil 
nos últimos meses, a empresa registrou um aumento no lucro líquido de 43,3% no se-
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gundo trimestre de 2011, em relação ao mesmo período de 2010, e um saldo positivo 
de R$ 24 milhões, com a venda de 1,56 milhões de pares de sapatos e 103 mil bolsas 
entre abril e junho. 

Após o pronunciamento do presidente da empresa, Anderson Birman, a repercussão 
da marca se intensifi cou nas redes sociais. Entre 26 e 30 de abril, a Arezzo respondeu 
por 73,68% das interações nas mídias sociais, muito além de concorrentes como Via 
Uno (7,09%) e Schutz (7,32%), também de acordo com a pesquisa da MITI Inte-
ligência. Deste percentual, 58,4% das citações eram negativas – a maioria, mas não 
uma “maioria absoluta”. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os motivos que levam às gigantescas repercussões na Internet são vários, e raramente 
podem ser impedidos pelas empresas, a quem resta contornar o problema, na melhor 
das hipóteses ainda em seu surgimento, antes que ele possa engolir as ações de ma-
rketing e comerciais. 

As crises gerenciais, de marketing e de imagem das empresas não são novidade, mas a 
mudança da base de repercussão desses problemas para as redes sociais deu maior velo-
cidade à ressonância das críticas e, consequentemente, maior velocidade para se causar 
danos consideráveis à reputação das marcas. O que antes era resumido à relação entre 
cliente e empresa, tratado por uma mensagem de telemarketing, no máximo uma nota 
em jornal, agora pode ter facilmente um alcance mundial. 

A marca Arezzo não levou em conta as tendências de sustentabilidade, as expectativas 
do consumidor em relação aos cuidados com o meio ambiente e demorou muito a se 
posicionar sobre o tema. Mesmo após ter falado publicamente sobre o assunto, em 
pronunciamento ofi cial, a resposta dada pela empresa não respondeu às dúvidas dos 
consumidores sobre sua conduta e sua opinião sobre o controverso tema. O feedback 
aos críticos também foi dada por um meio único, o Facebook, enquanto as críticas que 
haviam começado via Twitter já haviam se espalhado por diversas mídias. 

O resultado fi nanceiro positivo para a empresa, mesmo após a crise enfrentada, deixa o 
sinal de que os prejuízos de imagem podem ser desfeitos. No entanto, é preciso cons-
tatar que as novas tecnologias e seu poder de dar forma a movimentações da opinião 
pública não podem, de modo algum, serem relegados ao segundo plano durante o 
planejamento de ações de qualquer empresa contemporânea, especialmente se ela se 
faz presente nos espaços virtuais.
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Resumo: Este trabalho consiste em discutir a importância da prática no meio universitário. 
Como objeto de estudo, evidenciamos o programa de extensão Minuto UnP – informe pu-
blicitário veiculado na emissora local, a InterTv Cabugi, fi liada à Rede Globo. O programa 
é desenvolvido pelos alunos de Comunicação Social da Universidade Potiguar (UnP), no 
qual, divulgam a Universidade, através de matérias relacionadas a novos cursos, programas 
de bolsas, eventos e qualquer informação que possa ser útil tanto à comunidade acadêmica 
como, também, a toda sociedade. Esse programa se apresenta como uma ferramenta extrema-
mente importante para os alunos desempenham atividades relacionadas ao telejornalismo. É 
a aprendizagem se dando na prática, tendo em vista que, para desenvolver esse programa de 
extensão, os discentes investigam, buscam informações e vivenciam o dia-a-dia da sua profi s-
são. Aprendem na prática o que é visto em sala de aula. 

Palavras-chave: Minuto UnP. Universidade. Jornalismo. Programa televisivo. Prática acadêmica.

MINUTO UNP – THE IMPORTANCE OF 
PRACTICING DURING UNIVERSITY COURSE

Abstract: Th e text intents to demonstrate the activities of students of Social Communica-
tion course from Potiguar University through Minute UnP, television program – institu-
tional advertising is aired on local station, the InterTv Cabugi, affi  liated to Rede Globo. 
With this program, students perform activities related to television journalism, learning in 
practice beyond what is learned inside the classroom. Th e students learn, investigate, and 
disseminate through advanced programs developed by the university, knowledge and expe-
rience the day-to-day of their profession. Moreover, the great purpose of the Minute UnP 
is disclosure about the activities of the university. Th emes related to new courses, fellowship 
programs and other events, revealing any information to the whole community that may be 
useful for the benefi t of society.

Keywords: Minute UnP. Journalism. Television program. Academic practice.
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1. INTRODUÇÃO
A televisão é um meio de comunicação muito popular. É nela que a população busca 
atualização e informação. Nesse ponto de vista, Squirra (2004, p. 13) argumenta: 

As pesquisas têm revelado que, dos meios de comunicação, a televisão é o veículo 
mais popular e o que está na preferência das pessoas como forma de informação, 
entretenimento, cultura e lazer. Pode-se afi rmar que é impossível imaginar a reali-
dade contemporânea sem a presença da televisão. 

Procurando divulgar informações sobre diversos pontos da Universidade Potiguar 
(UnP) e possibilitar a prática dos seus alunos, o comitê executivo da UnP criou o pro-
grama Minuto UnP – informe publicitário que veicula as atividades referentes à insti-
tuição. Assim, o programa entrou para a grade dos Projetos de Extensão – a gestão do 
conhecimento na UnP é fundamentada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão, que se materializa pela integração dessas três dimensões – o que contribui 
para que o aluno de Comunicação Social – Jornalismo e Publicidade e Propaganda – 
usufrua da qualidade, ensino e pesquisa para desenvolver projetos além da sala de aula 
e, assim, manter-se à frente no campo de atuação profi ssional.

O mercado de trabalho busca, cada vez mais, profi ssionais qualifi cados e com amplo 
conhecimento em diversas áreas. Dessa forma, para elevar o currículo profi ssional de 
seus alunos e, assim, torná-los, competitivos no mercado de trabalho, as instituições 
de ensino superior, entre outros investimentos, proporcionam atividades de extensão, 
a fi m de que possam ampliar seus conhecimentos. Esse é um dos grandes incentivos 
apontados pelos projetos de extensão dentre as instituições: disponibilizar atividades 
para enriquecer o conhecimento dos alunos.

2. DESENVOLVIMENTO
O Minuto UnP é um projeto de extensão da Universidade Potiguar que tem como 
objetivo abordar todas as atividades inerentes à universidade. O projeto tem for-
mato de informe publicitário e, como sugere o título, o vídeo é apresentado em 
um minuto. O quadro é veiculado semanalmente durante um dos jornais de maior 
audiência do estado Rio Grande do Norte, o RNTV, na InterTv Cabugi, emissora 
fi liada à Rede Globo.
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O programa foi criado por um comitê executivo da UnP, com o objetivo de mostrar 
à população os principais pontos positivos da universidade e o seu diferencial perante 
a sociedade. Os temas abordados são diversos: oportunidades de bolsas de estudo – a 
UnP é a universidade que mais investe em bolsas de estudo no estado – programas de 
incentivo à saúde, informações sobre cursos e múltiplos eventos. A esse respeito, em 
entrevista, complementa a Coordenadora de Comunicação do Departamento de Ma-
rketing da Universidade Potiguar, Ana Paula de Souza: “visamos sempre mostrar o que 
a universidade tem de melhor, nós abordamos pontos positivos e benefícios que ofe-
recemos para a comunidade, como programas de bolsas, novos cursos e chegamos até 
apresentar um tratamento que a Escola de Saúde oferecia para aqueles que precisavam”.

Apesar do programa Minuto UnP ser um espaço para mostrar as atividades da institui-
ção, é uma ótima oportunidade para os alunos do curso de Jornalismo e de Publicidade 
e Propaganda22, pois, nele, é oferecida a possibilidade de, ainda durante a graduação, o 
aluno vivenciar o dia a dia de um repórter, jornalista e produtor. Afi nal, são os alunos 
os responsáveis por, após receber a pauta do programa, pensar sobre as questões que 
serão feitas para os entrevistados e, ainda, fazer as passagens23 dos programas. 

Orientados por um professor e com a pauta nas mãos, cabe aos alunos a responsabili-
dade de ajustar todo o assunto, de maneira que se adapte ao formato de um minuto do 
informe publicitário, juntamente com a equipe de uma produtora,24 instalada dentro 
da própria universidade, onde, também, é realizada a edição do programa. Ana Paula 
de Souza acrescenta:

É um espaço excelente, porque conseguimos unir o útil ao agradável. Utilizamos 
um espaço que é um informe publicitário, passamos a mensagem que queremos 
que seja mostrada ao publico e ao mesmo tempo damos oportunidade a uma série 
de estudantes que estão precisando desse ponta pé inicial, para compreender como 
é o que funcionam as técnicas da televisão. Então os estudantes são apresentadores 
e repórteres e tem a parte de produção também, onde unem os curso de Publici-
dade e Propaganda e Jornalismo, portanto para nós é extremamente positivo, pois 
é um espaço onde o aluno também pode praticar o aprendizado da sala de aula25.

E complementa Cotta (2005, p. 11):

Universidade é o lugar privilegiado onde o estudante de comunicação poderá fazer 
e refazer; errar e errar de novo, até acertar. Lá fora, no mercado de trabalho, o erro 
trará punição e, inclusive, a perda de emprego. 

A prática é importante para qualquer curso, principalmente quando falamos do curso 
de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo. Os futuros jornalistas devem estar 

22 Que colaboram na produção das matérias, ou seja, agendando as entrevistas e acompanhando a 
gravação.
23 Termo utilizado quando o repórter parece no vídeo apresentando uma informação junto à repor-
tagem televisiva.
24 Mais Vídeo. 
25 Entrevista concedida aos autores.
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preparados para ouvir, perguntar, questionar, duvidar, ‘correr’ atrás das matérias, entre 
outras funções que necessitam de agilidade e muita habilidade, por isso, é importante 
começarmos vivenciando essa prática ainda dentro da universidade, não nos restrin-
gindo, assim, às inúmeras teorias de sala de aula, o que nos levaria a fi carmos, apenas, 
imaginando como seria essa grande aventura que é ser um repórter, por exemplo. 

O jornalista representa uma empresa de comunicação e esta, por sua vez, é o canal 
para amplo contato com o publico. Por isto, o executivo deve preparar-se adequa-
damente para prestar esclarecimentos, como representante ofi cial e porta-voz mais 
direto de sua empresa/instituição (COTTA, 2005, p. 157).

Futuros profi ssionais competentes são aqueles que se mantêm dispostos para enfrentar 
grandes e difíceis projetos ainda dentro da universidade, não dispensam as oportuni-
dades que surgem, objetivando se tornarem profi ssionais melhor capacitados. Além 
disso, a prática é extremamente importante para manter o entusiasmado pela profi s-
são. Maria Vanessa Florencio da Silva, aluna do curso de Jornalismo da Universidade 
Potiguar e co-autora deste trabalho, relata: 

Minha primeira matéria no Minuto UnP, ocorreu no dia 17 de junho de 2011, 
no IX Congresso Científi co e Mostra de Extensão em Mossoró – RN, promovido 
pela UnP, onde tive a oportunidade de entrevistar o jornalista, Caco Barcellos26 
que esteve presente no último dia do evento, para ministrar uma palestra para 
os alunos participantes. No momento da entrevista senti a responsabilidade da 
minha profi ssão, cobrindo todo o Congresso para o programa da Universidade, o 
UnP em Foco27. Foi realmente uma experiência inesquecível.28

A prática que o Minuto UnP proporciona é de fundamental importância, pois, atra-
vés dele, há a possibilidade de aprender, na prática, um pouco do que os alunos irão 
encontrar no futuro com o exercício da profi ssão, além de ser um programa que é 
bastante visto no estado e do portfólio que é criado para os mesmos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A essência dos Projetos de Extensão da UnP é qualifi car os alunos através da prática, 
benefi ciando tanto os mesmos quanto a comunidade. 

A integração ensino, pesquisa e extensão criam um fl uxo de retroalimenta-
ção, que funciona da seguinte forma: o aluno aprende no ensino, investiga na 
pesquisa e dissemina através da extensão o conhecimento na sociedade, que 
oferece novos fenômenos para a investigação científi ca. (UNIVERSIDADE 
POTIGUAR, 2012).v

26 Repórter brasileiro com mais de vinte anos de atuação em programas televisivos como: Globo 
Repórter, Fantástico, Jornal Nacional e Profi ssão Repórter.
27 Projeto de extensão da Universidade Potiguar, que atualmente encontra-se em fase de reestrutu-
ração.
28 Link para o programa citado: http://www.youtube.com/watch?v=YGlUUgyOPWw
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O programa apresenta uma via de duas mãos, informa os potiguares sobre as atividades 
inerentes à Universidade, e para que essas informações sejam passadas, há a produção 
das matérias, as quais são produzidas pelos próprios alunos, sob coordenação de seus 
professores e da equipe de Comunicação e Marketing da instituição. O Minuto UnP 
é um grande exemplo de prática telejornalística. É uma grande oportunidade para os 
alunos de Comunicação social desenvolverem e aprenderem sobre sua profi ssão, antes 
mesmo de atuar no mercado de trabalho. 
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1 Da fi nalidade: A Revista Quipus, revista científi ca semestral das escolas de Educação 
e Comunicação e Artes, da Universidade Potiguar (UnP) , publica trabalhos inéditos 
sob a forma de artigo e produção iconográfi ca ou audiovisual para seu primeiro nú-
mero eletrônico – online. A Revista, estruturada em 2 (dois) segmentos,  recebe, no 
primeiro, intitulado de Arremate, trabalhos de resultados de pesquisa de doutores e 
mestres; no segundo, intitulado de Nós iniciantes, recebe trabalho de iniciação cientí-
fi ca, desde que haja indicação do orientador. 

2 Dos textos: Os artigos e produção iconográfi ca ou audiovisual devem ser inédi-
tos, de responsabilidade de seus autores, e enviados conforme normas estabeleci-
das pela Revista.

3 Da Quantidade de páginas

Seção Arremate: nesta seção, serão publicados 07 artigos. O número de páginas 
deve ter o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) páginas. Porém, o artigo 
acompanhando produção iconográfi ca ou audiovisual deve estar entre 4 (quatro) e 
8 (oito) páginas.

Seção Nós iniciantes: nesta seção, serão publicados 03 trabalhos, podendo ser artigos 
resumidos ou resumos estendidos. Os artigos resumidos deverão ter o mínimo de 
4 (quatro) e o máximo de 8 (oito) páginas. O resumo estendido, que acompanha a 
produção iconográfi ca ou audiovisual, deve estar entre 2 (duas) e 4 (quatro) páginas.

4 Da produção iconográfi ca ou audiovisual: 

4.1 A produção iconográfi ca (ilustrações, fotos e imagens), deve ser na formatação 
JPG (entre 72 e 150 DPIs, no máximo, em RGB). Os desenhos, gráfi cos ou tabelas 
devem ser no formato GIF (entre 72 e 150 DPIs, no máximo, em RGB), incluindo 
os créditos e suas respectivas fontes, de acordo com a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT):

4.2 As produções artísticas audiovisuais como, por exemplo, vídeos, animações ou 
outras, serão publicadas por meio de links onde o conteúdo das mesmas encontra-se 
hospedado. É de responsabilidade do(s) autor(es) a hospedagem da produção audio-
visual em sites de compartilhamento, bem como a divulgação do endereço eletrônico 
de acesso no artigo resumido ou no resumo estendido.
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4.3. Produções artísticas visuais como fotografi as, pinturas, gravuras, colagens, en-
tre outras, deverão estar digitalizadas, com resolução entre 72 e 150 DPIs, no má-
ximo, em RGB.

4.4. Produções em áudio devem ser no formato MP3.

4.5. Produções audiovisuais devem estar inseridas em sites de compartilhamento de 
vídeos, sendo necessário apenas divulgar o enederço para acesso.

4.6 O artigo resumido deve seguir as mesmas normas do artigo científi co.

4.7 O resumo estendido deve seguir as normas descritas no item 6.

5 Do formato dos artigos e do resumo estendido: Os textos devem ser entregues via 
e-mail e confi gurados para papel A4, observando as seguintes indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justifi cados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fi m; 

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fi m (Arial, 10).

6 Da estrutura textual dos Artigos: A estrutura dos textos deve obedecer às normas 
da ABNT e conter os seguintes elementos: 

6.1 Elementos Pré-textuais (nesta ordem):

• Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 

• Nome do autor, acompanhado de breve currículo que o qualifi que na área de co-
nhecimento do artigo, com a respectiva titulação acadêmica e endereço eletrônico;

• Resumo na língua do texto: apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, 
fornecendo elementos que permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o 
assunto a ser abordado. 

O Resumo deve conter de 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas 
e objetivas e não uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento entre 
linhas é simples. 

• Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identifi cam os 
assuntos tratados separadas por ponto e fi nalizadas por ponto. O número máximo 
de palavras-chave são 5 (cinco).
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6.2 Elementos textuais:

• Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;

• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;

• Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

6.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem): 

• Em língua estrangeira (espanhol ou inglês): título e subtítulo (se houver), separados 
por dois pontos.

• Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-
-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABSTRACT e KEYWORDS, no inglês; e RE-
SUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);

• Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.

• Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a es-
querda e com espaçamento simples entre linhas.

7 Da estrutura textual do resumo estendido: Os textos devem ser entregues via e-
-mail (e confi gurados para papel A4, observando as seguintes indicações:

• Título do trabalho.

• Nomes dos autores: até 3 nomes. Nome por extenso, em caixa alta e baixa. Indicar 
titulações (professor da escola básica, graduando, mestre, doutor, etc.) e -E-mail 
dos autores(as).

• Nome do orientador, instituição e e-mail do orientador.

• Miniresumo para metadados de busca: No mínimo 100 e no máximo 200 palavras.

• Introdução: Descrever uma visão geral sobre o tema com defi nição dos objetivos do 
trabalho e relevância da pesquisa.

• Metodologia ou Quadro Teórico

• Resultados ou Desenvolvimento

• Conclusão: Descrever a conclusão dos autores com base nos resultados ou desen-
volvimento, relacionando-os aos objetivos da pesquisa.

• Referências

• Palavras-chave: três a cinco.

8 Da Normalização

Os artigos devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT necessárias à ela-
boração dos artigos, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, 
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NBR 6027, NBR 6028. O item 16 desse documento apresenta algumas recomenda-
ções para orientar a formatação dos artigos.

Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão encaminhados a seus autores que 
poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modifi cações necessárias. 

9 Da Submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do repositório 
científi co da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://quipus.unp.
br . Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

10 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou 
qualquer outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista. 

11 Da disponibilização dos artigos científi cos no repositório institucional da uni-
versidade potiguar:

Os artigos selecionados e publicados na Revista Quipus serão disponibilizados no Re-
positório Científi co da Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação 
publicada pelos pesquisadores aos membros da comunidade acadêmica interna e ex-
terna para a gestão e disseminação da sua produção técnico-científi ca em meio digital.

Os autores com textos publicados na revista Quipus concedem a todos os usuários do 
Repositório UnP o acesso livre a sua obra, com uma licença que permite a cópia, uso, 
distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos 
dele derivados, em qualquer meio digital, para produção de uma pequena quantidade de 
cópias impressas para seu uso pessoal e com fi ns acadêmicos, desde que citado a fonte.

12 Do Processo de Avaliação: As produções são avaliadas em duas etapas, segundo 
os critérios de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodológica e 
contribuição para o conhecimento na área.

O documento do texto não deve conter quaisquer itens de identifi cação dos autores.
1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para veri-
fi car se o produto se enquadra dentro das linhas editoriais da mesma. 
2 - Envio para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, 
procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento edito-
rial, normalização, revisão ortográfi ca e gramatical.

13 Do Endereço da Revista: O email para contato é  edunp@unp.br.  Esse endereço 
não é o endereço de submissão de textos para a revista. 
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14 Editores da Quipus

Profª Drª Ana Santana Souza

Prof. Dr. Manoel Pereira da Rocha Neto

15 Orientações da ABNT

15.1 Da numeração progressiva: A numeração progressiva deve ser adotada para siste-
matizar o conteúdo do trabalho nas seções do texto. Após a numeração da seção, usa-se 
apenas 1(um) espaço de caractere, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

Divisão Exemplo

Seção Primária 1 CAIXA ALTA E NEGRITO

Seção Secundária 1.1 CAIXA ALTA E SEM NEGRITO

Seção Terciária 1.1.1 Caixa baixa e com negrito

Seção Quaternária 1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito

Seção Quinária 1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo

Após a seção quinária recomenda-se não 
subdividir mais e adotar o uso de alíneas: 
a).... b)...

a) alínea

15.2 Das citações: As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acor-
do com a norma da ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

15.2.1 Citação direta no texto:

- Citações de até três linhas, devem estar inseridas no corpo do texto e contidas entre 
aspas duplas. 

Ex.:”Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, são livres, e nada concreta-
mente fazer para que esta afi rmação se objetive, é uma farsa” (FREIRE, 2005, p.40)  .

- Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem es-
querda com letra menor que a do texto (Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.

Ex.: 

Ao longo da história, a educação e a profi ssionalização femininas têm sido sempre 
relegadas a um plano secundário; Muitas vezes também são objeto de distorções 
do ponto de vista dos homens e até das próprias mulheres que, por força das 
imposições culturais, assimilavam valores masculinos e aceitam ser confi nadas à 
reprodução biológica e às esferas privadas sem questionar esse papéis. (ALMEI-
DA, 1998, p.23).
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Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a 
expressão “grifo nosso” entre parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, 
caso o destaque já faça parte da obra consultada.

As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e pagina-
ção, respectivamente, respeitando os direitos autorais do autor. 

15.2.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto 
original sendo transcritas com outras palavras. Nesta citação é importante a indicação 
de autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Freire (2005), todo ser se transforma ou se desenvolve dentro de si mes-
mo, nas relações de suas contradições.

15.2.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto 
transcrito no início, no meio ou fi nal da citação, usa-se a reticência entre colchetes.

- Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] uma família dominava o sistema postal europeu, a Tassis ou Taxis ( o termo 
“táxi”, atualmente de uso internacional, é derivado do seu nome). Foi essa família, 
dona dos correios dos imperadores Habsburgo a partir de 1490, que desenvolveu o 
sistema usual, operando de acordo com uma tabela fi xa”. (BRIGGS ; BURKE,2006, 
p.33).

- Com omissão no fi nal da citação:

Ex.: “A tarefa de administrar a visibilidade dos líderes políticos através da mídia assu-
miu uma importância ainda maior. Há algumas semelhanças com os tipos de estraté-
gias empregadas pelos governantes como Luís XIV, mas as condições sociopolíticas da 
administração da visibilidade neste século XX já são  bem diferentes das que prevale-
ceram nos inícios do século XIX  [...]”. (BRIGGS ; BURKE,2006, p.123).

- Com omissão no meio da citação:

Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é 
menos arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que 
nada vai mudar [...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o 
que deve ser feito amanhã, mas o que deve ser feito hoje, para que haja um ama-
nhã [...]. Impor ao futuro, que ainda não nasceu, uma nova idéia que tenda a dar 
uma direção e um formato ao que está por vir. Isso poderia ser chamado de fazer 
o futuro acontecer. (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há 
risco de falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.
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Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento 
original, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra 
consultada e da data. Na lista de referências bibliográfi cas, deve-se colocar somente a 
obra consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profi ssional a partir da análise de uma série 
de dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fi sicamente e 
a alocar seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MIL-
GROM; ROBERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

15.3 Das Ilustrações: São consideradas ilustrações os gráfi cos, desenhos, mapas, fo-
tografi as, lâminas usadas para enriquecer o texto. Devem ser citadas integrando-se ao 
texto. As ilustrações devem seguir os seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto fi nal. Deve fi car sem negrito, 
precedida da palavra fi gura numerada consecutivamente, com algarismos arábicos, 
em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;

• Os textos de legenda podem ser justifi cados, alinhados à esquerda ou à direita, e 
posicionados ao lado ou abaixo da fi gura;

• - As fi guras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.

Ex.: 

Figura 1: Docente UnP.
Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.

15.4 Das tabelas: Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as Normas de Apresen-
tação Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

• A palavra “Tabela” deve vir na parte superior da mesma, seguida do número de 
ordem (em algarismos arábicos) de acordo com a ocorrência da mesma no texto e 
o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colocada 
logo abaixo da tabela. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou confor-
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me a apresentação gráfi ca do trabalho. A fonte deve ser menor que a do texto e o 
espaçamento entre linha simples;

• Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre 
parênteses ou integrada ao texto;

• Não se deve usar traços horizontais e verticais no corpo da tabela e nem 
fechar as laterais.

Ex.: 

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações.
ANO QUANTIDADE
2010 20
2009 11
2008 07

Fonte: Do autor,

16.5 Das referências e notas com indicação da fonte de pesquisa: devem incluir apenas 
as referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. Devem aparecer em or-
dem alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da ABNT. Segundo 
a norma, as referências são alinhadas à margem esquerda da página com espaçamento 
simples entre linhas e separadas entre si por espaço duplo.

Segue alguns exemplos de referências:

Livro de um ou dois autores:

TRAVAGLIA, Luiz C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramá-
tica. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2008.

LIBERATO, Yara ; FULGÊNCIO, Lúcia. Um modelo de descrição da leitura. In: É 
possível facilitar a leitura: um guia para escrever claro. São Paulo: Contexto, 2007.

Com mais de três autores:

KAHN, T. et al. O dia a dia nas escolas. São Paulo: Instituto Latino-Americano das 
Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente; Instituto 
Sou da Paz, 1999.

Revista científi ca:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: refl exões para uma 
nova agenda, Revista SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, 
V. 1, n.1, p. 12, 2004.
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Monografi a, Tese e Dissertação:

NUNES, Aff onso Henrique da Silva Real. A educação informal para o consumo 
infantil e juvenil na televisão e na mídia, 2011. 225 fl s. Tese (Doutorado em Educa-
ção) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011.

Trabalhos apresentados em congressos:

CARVALHO, A. M. S. ; PONTES, R. B. Leitura como expressão de aprendizagem 
para a vida: ações docentes. In: XIV CONGRESSO DE LEITURA DO BRASIL, 
2003, Campinas, Anais... p. 250-251

Em meio eletrônico:

FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. 
In: XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador/BA:2002. 
Disponível em: <http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacio-
nal/0168.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2004, 01:26:10.




