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EDITORIAL

Caros leitores,

É com imensa satisfação que oferecemos mais esse número da revista Quipus, periódico 
da Universidade Potiguar (Unp – EDUNP) que busca fazer circular no meio acadêmi-
co, conhecimentos científi cos e artísticos nas áreas de Comunicação, Artes e Educação.

No lançamento do primeiro número da revista, pudemos esclarecer que um quipu 
consiste em um artefato formado por cordas que trazem pequenos nós de cores diver-
sas, organizados por vários padrões e critérios de distribuição, utilizados pelos antigos 
Incas tanto como sistema de registro contábil, quanto como forma de comunicação. 
Esse misto de tecnologia e arte, desenvolvido a mais de um milênio pela cultura latino-
-americana, não apenas dá nome à nossa revista, mas, principalmente, simboliza o 
nosso desejo de divulgar, nos âmbitos das artes, educação, comunicação, produções de 
boa qualidade, capazes de acompanhar os leitores por um itinerário que possa oferecer, 
novos saberes e refl exões, novos e signifi cativos “nós” à história das relações destes com 
o nosso periódico.

Na seção Arremate, o leitor vai encontrar pesquisas como A força das imagens no 
mundo midiático, da professora da Universidade Potiguar, Ana Cecília Aragão Gomes, 
que aborda o poder e a representação da imagem na sociedade. No artigo seguinte, 
o destaque é para a evolução do espaço urbano da cidade de Caicó. Essa temática é 
abordada por Cláudia Medeiros de Araújo, no seu trabalho Evolução espacial de Caicó 
e toponimia urbana do fi nal do século XIX a meados do século XX, que mostra o cresci-
mento urbano da cidade de Caicó e suas relações com a sociedade e com a educação 
no período analisado pela pesquisadora.

Por fi m, destacamos a pesquisa A nova subjetividade que emerge do Twitter, da pro-
fessora e pesquisadora Maria Stella Galvão Santos que aborda essa ferramenta com 
linguagem e comunicação na atualidade.



8

Ano II, n° 1, dez. 2012 / maio 2013 

Na seção Nós Iniciantes, espaço para a divulgação de trabalhos de graduandos sob 
a orientação de docentes e pesquisadores, com o objetivo de estimular a pesquisa 
e socializar, no âmbito acadêmico, a prática da pesquisa científi ca. Na seção citada, 
destacamos o primeiro artigo O Ateneu: um território marcado pelo bullying, de autoria 
de Sumara Marta Gualberto Coringo, Elisete Aparecida Ferreira Gomes e Sukkyan 
Aparecida da Silva Moreira, que versa sobre a prática do Bullying na obra O Ateneu, 
de Raul Pompéia. Esse tema é atual e polêmico e vem gerando debate e discussões no 
Brasil e no Mundo.

Na escola, as mídias e as novas tecnologias estão presentes no cotidiano da sala de aula. 
O destaque do artigo de Juliana Ferreira Marques e Josenildo Soares Bezerra, sob o 
título Nas ondas do rádio: apontamentos para a utilização das tecnologias midiáticas no 
ambiente educacional é o rádio como instrumento pedagógico e como uma nova pro-
posta para estimular a participação dos alunos na sala de aula.

A comunicação está presente na vida contemporânea, e nas organizações, sobretudo as 
públicas, são fundamentais a interação e a comunicação interna. Essa é tônica da pes-
quisa de Adriana Evangelista Ferreira, Gilmara Silva Costa e Maria Stella Galvão San-
tos, com o título Comunicação organizacional em órgão público: uma abordagem sobre a 
comunicação interna da prefeitura de extremoz (RN). Finalizando a seção Nós inician-
tes destacamos o artigo Gizinha: romance da belle époque potiguar, de Lindalva Rocha 
Vilera, Liliane Taise Tavare e Maria da Conceição Crisóstomo de Medeiros Gonçalves 
M Flores, que analisa a obra Gizinha, de Polycarpo Feitosa, pseudônimo de Antônio 
José de Melo e Sousa e aborda os elementos estruturais do romance, relacionando-os 
com a educação e com a família no cenário brasileiro.

Nesse terceiro número, um novo e diversifi cado “conjunto de nós” se faz presente sob 
a forma de artigos que se articularão na composição do todo que forma essa edição. 
Desejamos a você uma leitura útil e agradável!!

Manoel Pereira da Rocha Neto
Robson William Potier



ARREMATE
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A FORÇA DAS IMAGENS 
NO MUNDO MIDIÁTICO

Ana Cecília Aragão Gomes • Mestre em Ciências Sociais (UFRN). Professora da 
Escola de Comunicação e Artes da Universidade Potiguar.E-mail: ceciliaaragao@unp.br

Envio em: Julho de 2012

Aceite em: Novembro de 2012

Resumo: Este ensaio acadêmico trata da força e efi cácia da imagem no cenário midiático. 
Neste cenário, a imagem termina determinando a verdade, já que a exclusividade da visão 
pela exclusão dos outros sentidos que atribuem o pensamento ao sensível e às suas explora-
ções mais arriscadas, mais incertas. As imagens reforçam seu efeito pelo excesso, abundância 
e repetição, pela onipresença no mundo contemporâneo. A relação da imagem com o aconte-
cimento e com a temporalidade termina sendo subvertida; enquanto o acontecimento só tem 
força como momento midiático (sequência de imagens); a temporalidade tende a se retrair 
em proveito do imediato e do efêmero.

Palavras-Chaves: Imagem. Imaginário. Media.

THE POWER OF THE IMAGES IN THE MEDIA WORLD

Abstract: Th is academic paper deals with the strength and eff ectiveness of the media scene 
image. In this study, the image determinate the truth, since the uniqueness of vision by the 
exclusion of other meanings as they deal with the sensitive and how they thought about the 
risks. Th e images reinforce its eff ect by excess, abundance and repetition, the ubiquity in the 
contemporary world. Th e ratio of the image with the event and ends with the temporality 
being subverted, while the event has only a media time (image sequence); temporality tends 
in favor of the immediate and ephemeral ideas.

Keywords: Image. Imaginary. Media.
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1. INTRODUÇÃO
Nesta transição de séculos nos deparamos com um cenário onde o movimento é o 
imperativo; onde o efêmero, o vazio, a crise e a complexidade aparecem constante-
mente para falar sobre o presente; onde o paradoxo é uma condição imposta ao ser e à 
cultura. Presenciamos uma cultura extensiva, sem fronteiras, que age na superfície por 
meios instrumentalizados e que, ao mesmo tempo, se mistura e se hibridiza.

Trata-se de uma cultura geradora de confi gurações frágeis, vulneráveis ao embara-
lhamento das mensagens e expostas aos efeitos de poder e concorrência das grandes 
indústrias culturais. Uma Era do olhar, do excesso, da superfície, do desgaste dos 
nervos psíquicos, de sensação de apatia, de uma experimentação destituída de sentido, 
da economia afetiva, da construção e espetacularização do corpo, da diluição do eu 
através dos sentidos da distância proporcionado pelos meios de comunicação, pelo 
empobrecimento das experiências.

Para Giddens (2002), estamos em um período no qual quanto mais informação, me-
nor é a comunicação. A marca desta Era é que as coisas não valem pelo que elas são. 
Elas só valem se forem comunicadas, divulgadas pelo sistema de comunicação, se me-
didas por esse processo. O que garante que as coisas de fato existem é o fato de serem 
veiculadas pelos meios de comunicação. O poder está em pôr ou tirar de cena nos 
meios de comunicação.

Já para Perniola (2006), tudo confl ui na comunicação de tudo e todos, anulando qual-
quer tipo de lógica. E aí, a comunicação faz desaparecer a experiência dos opostos que 
fundamentam o pensamento ocidental.

Assim, não há imaginação possível que concorra com esta velocidade e fugacidade do 
presente, que já não tem mais passado nem futuro. Para Balandie (1999), refl etimos 
sobre o que vimos e não sobre o que sentimos.

2. IMAGENS E TÉCNICA
Balandie (2009) escreve que estamos em um planeta imagens (múltiplas imagens) que 
nos são expostas excessivamente e diariamente. E sua efi cácia reside no poder que elas 
têm de nos fazer acreditar. Ainda segundo Balandie (1999), a imagem difere da palavra 
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do texto, pois tem uma capacidade expressiva própria. A imagem põe o poder em jogo, 
não é neutra, nem frágil ou puro objeto de deleite. É mensageira que atribui sentido.

A imagem é fi lha da técnica e do saber científi co. E com isso, nos remete a dois pen-
sadores alemães que discutiram a problemática da técnica no início do século XX: 
Walter Benjamim e Günther Anders.

Walter Benjamim (2006) se debruça em compreender como as novas formas de per-
ceber interferem no próprio homem e no cenário urbano em que está destinado a 
viver numa era da multiplicação, da imagem de massa. Para ele, houve uma dramática 
substituição da mão (experiência) pelo olho (observação). Mas ele ainda possui uma 
visão otimista, pois para ele a tecnologia da imagem é um instrumento potencialmente 
capaz de ampliar o poder do homem de perceber a si próprio e de representar o seu 
mundo.

Outro pensador, só que não tão otimista, foi Günther Anders, um intelectual alemão 
da década de 1920 que se preocupou com os tema das técnicas, as imagens, o desapa-
recimento do único, a televisão e a nova forma de fazer política e história. Ele pensou 
a força da técnica na segunda metade do século XX e trouxe a ideia do “mal-estar da 
técnica”, remetendo ao mal-estar na cultura de Freud. Anders inspirou autores como 
Susan Sontag, Jean Baudrillard, Vilém Flusser, Umberto Eco e Lucien Sfez, além da 
frase típica de Marshall McLuhan “o meio é a mensagem” já mencionada por Anders 
em 1956.

Para Anders (1994) os aparelhos nos marcam, não há como escapar. Nenhuma tecno-
logia é neutra, todas as máquinas provocam, de uma forma ou de outra, mudanças em 
nós, independentemente de seu uso. E também nos obscurecem, apesar de parecerem 
nos iluminar: através delas as pessoas se acham esclarecidas, mas não percebem que 
nada veem.

Ainda segundo Anders (1994), nossas ações deixam de coincidir com nossas concep-
ções morais, fazendo com que construamos mais do que podemos imaginar ou nos 
responsabilizar, façamos mais do que de fato podemos sentir. Neste desespero de imi-
tação, incorporamos de alguma forma, a irresponsabilidade das máquinas, sua ausên-
cia de pressupostos éticos, seu existir puro e simples sem nada questionar. As máquinas 
não têm medo, não são autônomas e também assim os homens querem viver; sem 
compromissos éticos, sem responsabilidade com o outro, sem medo. Elas nos tornam 
incapazes para o medo e, portanto muito mais perigosos.

Para ele, é a torrente de imagens que promove a perda do mundo, o que cria uma 
insólita situação no homem contemporâneo, que é a do total paradoxo: ser e não 
ser, tomar o real por irreal e o irreal por real, ver o único somente da perspectiva da 
série, estar sempre oscilando entre atividade e passividade, sem ser nenhum dos dois. 
Medialidade é um novo estado em que se fi ca permanentemente no meio, na indeter-
minação, no vácuo.
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Frente a este cenário, diz Balandie (1999), o visível determina a verdade. A exclusi-
vidade da visão pela exclusão dos sentidos que atribuem o pensamento ao sensível 
e às suas explorações mais arriscadas, mais incertas. As imagens reforçam seu efeito 
pelo excesso, abundância e repetição, pela onipresença. A relação da imagem com o 
acontecimento e com a temporalidade está subvertida; o primeiro só tem força como 
momento midiático (seqüência de imagens); a segunda tende a se retrair em proveito 
do imediato e do efêmero.

3. MEMÓRIA E AMNÉSIA
Para Arbex Júnior (2001), estamos num período da crise da memória. A convivência 
da amnésia com a memória é o mecanismo fundamental do jogo praticado pela mídia 
– a qual, basicamente, constitui um imenso banco de dados que, aparente paradoxo, 
aposta permanentemente no esquecimento como condição básica para apresentar o 
velho, o já visto, como o sempre novo. A exaltação da novidade cria outro paradoxo: 
a produção de uma qualidade brutal e incessante de informações também produz a 
amnésia permanente. Espetacularização da memória. Um desejo irrealizável de experi-
ência e acontecimentos, de autenticidade e identidade.

A intensidade do instante substitui o vivido dramaticamente. A imagem prolixa re-
voluciona a economia das emoções, cria uma artifi cialidade emocional, mantém uma 
febre emocional que ilude a duração. Distrai – e é esta sua principal função em seu 
emprego mais vulgarizado – , mas ocupa o tempo da distração, reduzindo-a ao estado 
de decoração visual e sonora das cenas da vida cotidiana. O desfi le das imagens impede 
geralmente de escapar ao seu domínio, de voltar um instante o olhar para o interior de 
si mesmo e assim reencontrar suas próprias imagens e seus próprios sonhos.

A superabundância de imagens é levada ao extremo do excesso, a velocidade da per-
formance e a difi culdade de intervir excitam o prazer da simulação em um extremo em 
que ele imita alegrias da imaginação criadora. Imagem: poder e ambigüidade (realida-
de/fi cção).

Segundo Arbex Júnior (2001), o simulacro é o esgotamento, a exaustão do mundo 
vivido, o seu aprisionamento no mundo-clichê. A sociedade se comunica por meio de 
uma sucessão ininterrupta de clichês e chavões. Mundo que, percebido visualmente, 
anula a dimensão crítica das ambivalências, das zonas de sombra, da perplexidade e das 
contradições. É um mundo sem singularidades ou impressões digitais. As mídias dão 
acesso a tudo, mas simplifi cando-o para melhor traduzir-lo em espetáculo, mantém 
uma forma de autodidatismo generalizado, ao mesmo tempo gratifi cante e enganoso.

Nesse sentido, compartilho da ideia de Baitello Júnior (2003), quando escreve que 
não somos chamados a ver, somos vistos pelas imagens. Não temos o direito de não 
olhar, escravos que nos tornamos de nossos olhos. E, com isso, nos despedimos das 
sagas dos heróis que resistiram aos monstros devoradores e retornaram para produzir 
suas próprias imagens.
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Assim, o imaginário tornar-se-ia uma câmara escura – mal nutrido, mal-educado, mal-
-preparado para a iniciativa. As técnicas consomem a natureza e as imagens prolíferas 
engolem a cultura. É destas imagens, de seu acompanhamento pelo fl uxo de palavras 
e sons, de seus excessos, que procedem as confi gurações do mundo atual. Elas o for-
mulam, constituem-no em um hipermundo. Levam tudo e todos em seu movimento, 
abolindo toda relação com a transcendência e ocultando as referências da realidade 
que orientam os percussores da vida.
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EVOLUÇÃO ESPACIAL DE 
CAICÓ E TOPONIMIA URBANA 

DO FINAL DO SÉCULO XIX A 
MEADOS DO SÉCULO XX

Cláudia Medeiros de Araújo • Mestranda em História pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora. E-mail: claudiacma7@hotmail.com

Envio em: Agosto de 2012

Aceite em: Novembro de 2012

Resumo: Nesse texto discutiremos as mudanças espaciais na cidade de Caicó entre o fi nal do 
século XIX e a primeira metade do XX. Esse recorte temporal foi escolhido com o objetivo 
de discutirmos o processo toponímico da cidade, período em que a cidade de Caicó começou 
a passar por um lento processo de expansão e transformações urbanas as quais acarretaram o 
surgimento de novas ruas, praças, avenidas e logradouros públicos que provocou a evolução 
da nomenclatura urbana. Nesse sentido, antigas ruas foram renomeadas e os novos bairros, 
ruas, avenidas e logradouros públicos que foram surgindo foram batizados. No tocante, as 
fontes além de obras de historiografi a local, realizamos uma investigação em jornais pre-
sentes no Laboratório de Documentação Histórica–LABORDOC-UFRN-Campus. E como 
referencial metodológico a pesquisa está embasada nas ideias de espaço e lugar de Michel de 
Certeau(1994) e de Yi Fu –Tuan(1980).

Palavras-chave: Toponímia. Memória. Espaço. Lugar. Caicó.

GEOGRAPHIC EVOLUTION OF CAICÓ AND URBAN 
TOPONYMY THE END OF THE NINETEENTH 
CENTURY TO MID TWENTIETH CENTURY

Abstract: In this text we discuss the geographic changes in the city of Caicó in the late XIX 
century and fi rst half of XX. During this time, it was chosen in order to discuss the process to-
ponymic of the city of Caicó and it began to slow process of expansion and urban transforma-
tions which led to the emergence of new streets, squares, avenues and public places which led 
to the evolution of urban nomenclature. In this sense, the old streets were renamed and the 
new neighborhoods, streets, avenues and public places that were emerging were nominalized. 
Regarding the sources as well as works of historiography site, conducted an investigation in 
newspapers present at the Laboratory of Historical Documentation-LABORDOC-UFRN 
Campus. Th e methodological research is based on the ideas of space and place of Michel de 
Certeau (1994) and Yi-Fu Tuan (1980).

Keywords: Toponymic. Memory. Space. Caicó.
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1. INTRODUÇÃO
A língua refl ete as relações socioculturais e o imaginário de um povo, ao possibilitar o 
relato de acontecimentos históricos, o conhecimento de peculiaridades físico-geográ-
fi cas de uma região e a identifi cação religiosa. Cada grupo social possui particularida-
des culturais próprias, esboçando nos nomes indicados para identifi cação dos lugares 
aspectos e eventos culturais, histórico, físico-geográfi co etc.

A disciplina que estuda a origem e a signifi cação dos nomes de lugares é a Toponímia, 
a qual compete à disciplina Onomástica que alude ao que é competente do nome. A 
toponímia possibilita reconstruir aspectos do passado histórico e de valores culturais 
de um grupo social que residiu ou reside numa determinada área. Sendo os topôni-
mos concebidos como sendo bens patrimoniais, eles estão sujeitos às implicações do 
tempo: às permanências, às transformações, ao esquecimento do seu sentido original, 
uma vez que se esquiva dos acordos e da memória do povo. Esses aspectos possibili-
tam afi rmar que a Toponímia possui duas dimensões: uma que se refere à nomeação 
de dado espaço geográfi co (função toponímica) e outra no que diz respeito ao tempo 
(memória toponímica).

No período colonial, diferentes vilas ou cidades nasceram ao redor de capelas, igrejas 
ou monumentos de religiosidade e, no decorrer do tempo, vieram a gerar municípios, 
revelando o feitio antropológico da fé de nossos antepassados, como também a impor-
tância e o poder da Igreja, poder esse que excede aos domínios religiosos. Assim, muitos 
lugares ganharam nomes de santos, hagiotopônimos, como São Paulo - SP, São José - 
RN, seguindo uma reminiscência portuguesa de “doar’’ um lugar ao santo de devoção.

É importante frisar que em 1822, a estrutura político-administrativa do país foi rede-
fi nida, sendo o seu território dividido em províncias, as quais foram subdivididas em 
municípios. Cidades e vilas podiam eleger uma Câmara de Vereadores, responsável 
pela administração municipal. Também é importante frisar que após o período co-
lonial, há uma diminuição na prática de batizar as localidades com nomes de santos, 
passando esses a evocar a realeza, o indígena, a natureza, a mitologia e os “heróis” 
nacionais. Isso se explica em razão do processo de formação da identidade nacional, 
por meio da construção do que seria uma memória e reconhecimento de uma cultu-
ra nacional. No período pós-independência com implantação do Estado Nacional, 
estabelece-se a tarefa de esboçar uma representação para a “Nação brasileira”, visando 
elaborar uma identidade própria no conjunto mais vasto das “Nações”, conforme as 
novas ideias organizadoras da vida social do século XIX.Para isso foi criado
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Em 1838, tendo como modelo o Institut Historique, fundado em Paris em 1834 
por vários intelectuais, entre eles dois velhos conhecidos do Brasil —Monglave e 
Debret —, forma-se o Instituto Histórico e Geográfi co Brasileiro (o IHGB), con-
gregando a elite econômica e literária carioca. É justamente esse recinto que abri-
gará, a partir da década de 40, os românticos brasileiros, quando o jovem monarca 
d. Pedro II se tornará assíduo frequentador e incentivador, com a maioridade, 
dos trabalhos dessa instituição. A partir dos anos 50 o IHGB se afi rmaria como 
um centro de estudos bastante ativo, favorecendo a pesquisa literária, estimulan-
do a vida intelectual e funcionando como um elo entre esta e os meios ofi ciais 
(SCHWARZT,1998,p.178).

No entanto, a edifi cação de um projeto nacional para uma sociedade assinalada pela 
escravidão e pela existência de sociedades indígenas abarcava problemas peculiares, 
tal como a invenção de um discurso homogeneizador que veiculasse as demandas das 
minorias e o imaginário das elites. O discurso delineado para a Nação brasileira, que 
os poetas, músicos, pintores e cientistas vinculados ao IHGB tomaram o cuidado de 
fortalecer, tende a produzir uma homogeneização da diversidade étnica e cultural do 
Brasil, reduzindo-o as suas elites e a cultura letrada que professavam. “D. Pedro e a eli-
te política da corte se preocupavam, dessa maneira, com o registro e a perpetuação de 
uma certa memória, mas também com a consolidação de um projeto romântico, para 
a conformação de uma cultura “genuinamente nacional” (SCWARZT,1998, p.199). 
Percebem-se assim os rumos políticos e culturais que vão esboçando a coordenação 
jurídico-política do país independente.

O objetivo era o de inventar um passado e procurar permanências temporais e uma 
antiguidade para o país. Deste modo, a prática de nomear locais públicos gerou uma 
tradição que ganhou importância fazendo com que os locais deixem de ser simples-
mente equipamentos utilizados pela população, para tornarem-se monumentos. O 
monumento tem o papel de reavivar as lembranças do morto, afastando-o da possi-
bilidade do esquecimento, tranquilizando-o no tempo. Busca-se com isso, legitimar 
determinado passado homenageando personalidades politicas como presidentes, go-
vernadores, coronéis, deputados e exaltados como heróis nacionais.

Com isso, esses logradouros deixam de ser simplesmente equipamentos utilizados pela 
população para se tornarem monumentos, espaços de celebração e inscrição de uma 
dada memória, fabricada em certo período. Nas palavras de Le Goff  (1990, p. 462)

A palavra latina monumentum remete para a raiz indo-européia men, que ex-
prime uma das funções essenciais do espírito (mens), a memória (meminí). O 
verbo monere signifi ca ‘fazer recordar’, de onde ‘avisar’, ‘iluminar’, ‘instruir’. O 
monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens fi lológicas, o 
monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, 
por exemplo, os atos escritos. Quando Cícero fala dos monumenta hujus ordinis 
[Philippicae, XIV, 41], designa os atos comemorativos, quer dizer, os decretos do 
senado. Mas desde a Antiguidade romana o monumentum tende a especializar-se 
em dois sentidos: 1) uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura: arco 
de triunfo, coluna, troféu, pórtico, etc.; 2) um monumento funerário destinado a 
perpetuar a recordação de uma pessoa no domínio em que a memória é particu-
larmente valorizada: a morte
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Entende-se que os logradouros públicos se tornam monumentos visto que recordam 
práticas dos indivíduos que um dia teriam colaborado para a edifi cação de uma loca-
lidade. O logradouro público, por ser uma obra pública, difi cilmente se desliga de seu 
caráter monumentalizante, tanto para quem fi ca como responsável pela sua constru-
ção, como para quem ele pode servir de tributo com sua designação. Conforme Nader 
(2007), a memória é um processo vivido, regido por grupos vivos, em desenvolvimen-
to constante e susceptível a todos os manejos. Com isso,

[...] o logradouro é um lugar de memória. Permite a comunidade testemunhar 
seu próprio percurso, ao ver seu passado presente nos bens que usa coletivamen-
te. A denominação do logradouro, mais ainda, permite que as pessoas agraciadas 
tenham seus nomes nas correspondências dos correios, em anúncios comerciais, 
nas listas telefônicas, nas referências feitas pela imprensa, enfi m, tudo aquilo que 
passa a integrar o cotidiano da comunidade. passa mesmo a fazer parte da vida das 
pessoas (NADER, 2007, p.54).

Neste sentido, os topônimos são símbolos carregados de sentidos e fazem parte da 
identidade coletiva de um lugar. Nas palavras de Dick (2003, p. 183)

o topônimo não pode ser considerado apenas como uma unidade léxica genérica 
porque recobre funções sintagmáticas, de verdadeiros enunciados modais. Vários 
fatores concorrem para sua manifestação e fi xação como vetor, ou seja, o tempo 
da enunciação e a efetivação do uso, quando o nome entra, de fato, na corrente 
onomástica. Passa-se, assim, do plano expressivo ao cognitivo propriamente dito, 
que conduz aos planos informativo e afetivo; este estágio garante a manutenção 
do emprego, num continuum.

Souza (2001) ainda defende que a permuta de nomes de ruas, poderá ser recusada 
pela população historicamente referenciada em designações remotas. Esta recusa da 
alteração poderá se manifestar na preparação de um tipo de “mapa imaginário da ci-
dade”. Um exemplo foi dado pela população de Porto Alegre que teria desconhecido 
determinadas modifi cações, passando guiar-se pelo mapa imaginário dos nomes antes 
empregados. Em situação diversa teria trocado por razão própria antiga designações 
em razão de modernas referências designadas para determinados lugares, fundamenta-
da em vivências novas, vinculadas a contemporâneas práticas populares.

Certeau (1994), ainda nos auxilia a refl etir a respeito de toponímia ao estabelecer a 
diferença entre espaço e lugar. No tocante ao espaço, o autor afi rma que o mesmo não 
é algo fi xo, estático, estável, mas prático, mutável e em permanente movimento, pois 
ele é construído de vivências, de ações e de atos. Para isso, ele faz uma distinção entre 
o natural e o construído, percebendo que o espaço não está inscrito na natureza, ele 
se faz em interação com o ser humano em algum lugar. Esta ideia conforme Certeau 
(1994), aproxima o espaço da linguagem, já que provém como possibilidade a partir 
de uma dada enunciação.

O espaço, do mesmo modo que a língua é relacional, subordinado à infl uência mútua 
do homem. Desse modo, podemos afi rmar que o espaço é uma série de infl uências 
mútuas em uma certa conjuntura, o que se assinala como uma prática social. Já, o 
lugar faz alusão
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[...] a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas relações 
de coexistência. Aí se acha portanto excluída a possibilidade para duas coisas, de 
ocuparem o mesmo lugar. Aí impera a lei do “próprio”: os elementos considerados 
se acham uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar “próprio” e distinto 
que defi ne . Um lugar é portanto uma confi guração instantânea de posições. Im-
plica uma indicação de estabilidade (CERTEAU, 1994, p. 201).

Desse modo, duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar, ao mesmo tempo, mas 
quando conseguem comunicar-se convertem o lugar em espaço. Conforme Certeau 
(1994, p.202), “[...], o espaço é um lugar praticado”. Nesse sentido, usaremos esse 
modo de compreender o espaço, pois nos possibilita pensar a toponímia como fruto 
de certa memória social. Daí a importância de compreendermos a mentalidade do 
nomeador como projeção do seu grupo social.

Enfi m, depois de discutirmos a prática de nomear lugares, devemos ressaltar que entre 
o fi nal do século XIX a meados do século XX, a cidade de Caicó começou a passar 
por um lento processo de expansão e transformações urbanas as quais acarretaram o 
surgimento de novas ruas, praças, avenidas e logradouros públicos que provocou a 
evolução da nomenclatura urbana. Nesse sentido, antigos logradouros públicos foram 
renomeados. É importante ressaltar que o nome de um lugar além de organizar o 
espaço geográfi co se constitui em monumento, em um documento histórico, em me-
mória. Desse modo, nos questionamos que transformações foram essas? Que nomes 
foram esses? Que passado passou a ser narrado através dos nomes das ruas, avenidas, e 
logradouros públicos da cidade de Caicó?

2. REFLEXÕES ACERCA 
DOS NOVOS TEMPOS, NOVOS 
LUGARES E NOVOS TOPÔNIMOS
Na primeira metade do século XIX, as denominações das ruas da Vila do Prínci-
pe eram determinadas por assimilações simbólicas, as quais objetivavam promover o 
tráfego. Elas eram discriminadas em signos linguísticos as quais faziam alusão a um 
aspecto do logradouro (a igreja, um acidente geográfi co, uma residência, um prédio 
etc). Assim, até a primeira metade do século XIX a vila possuía

[...] ‘à Rua de Baixo ou Rua do Sobrado’, à esquerda da Matriz de Sant’Ana, à 
‘Rua dos Medeiros’, por trás da Matriz; à ‘Rua de Cima’ (provavelmente, por trás 
da Rua dos Medeiros), à ‘Rua da Fortuna’, que devido à passagem do Riacho da 
Fortuna possuía calçadas bem altas; e à ‘Rua do Sol’ (distanciava-se um pouco da 
Matriz). Havia ainda duas ruas próximas à Praça do Mercado: eram as ruas do 
‘Nascente’ e do ‘Poente’, onde realizava-se o comércio; a ‘Rua Nova’ era um ponto 
extremo do vilarejo, onde estava localizado o cemitério; nos fundos da Igreja do 
Rosário fi cava a Rua Sete de Setembro (MORAIS, 1999, p.44-45).
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Observa-se a partir da citação acima, que os nomes das ruas originavam-se de assimi-
lações simbólicas dos espaços, as quais desempenhavam a fi nalidade de promover a sua 
identifi cação, especifi cação e menção a elementos espaciais. Além dessas ruas existia 
a Rua da Câmara que fazia menção ao edifício da Casa da Câmara e Cadeia Pública.

A partir desses topônimos, podemos observar ao mesmo tempo um padrão toponí-
mico descritivo bem como as marcas da forma como os habitantes da Vila do Prín-
cipe se localizavam na cidade, mapeavam os espaços, produzindo signifi cados. Ainda 
podemos dizer que essas ruas foram nomeadas pela população anônima, e acabava 
entranhando-se de tal maneira ao lugar que passava a congregar o signifi cado do local, 
como se um e outro fossem a mesma coisa, uma espécie de representação mimética 
do referente. Isso porque a percepção e a experiência se constitui nas “[...] diferentes 
maneiras através das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade” (TUAN, 1983, 
p.9) levando as pessoas a se relacionarem com os lugares tornando constantes as sen-
sações que as pessoas comunicam nas espacialidades. A experiência dos espaços cons-
trói os modelos de identifi cação do sujeito com o meio ambiente. Para Tuan (1983, 
p.10),“[...] experienciar é aprender, compreender; signifi ca atuar sobre o espaço e po-
der criar a partir dele”.

Partindo dessas discussões acima, lembramos que Monteiro (1945, p.21), destaca que 
“[...] a primeira rua construída em Caicó foi a rua Amaro Cavalcante. Esta rua fi ca 
justamente em frente à Igreja do Rosário. Outros falam na rua de Cima, hoje Sete de 
Setembro.” Independentemente de qual foi a primeira rua construída em Caicó, o que 
chama nossa atenção aqui é o fato de que ambas possuíam antes nomes que faziam 
alusão a algum aspecto do logradouro já que a Rua Amaro Cavalcante antes era de-
nominada de Rua da Cadeia a qual como já discutimos acima fazia alusão à Câmara 
Pública. Já a outra rua fazia menção à localização da Igreja.

Nesse sentido, o autor citado acima ratifi ca que o processo de nomeação das vias pú-
blicas de Caicó se iniciou a partir do núcleo central da cidade no qual predominava 
o arquétipo toponímico descritivo onde “[...] se enquadram categorias referentes ao 
meio ou em torno do topônimo.” (BASTOS, 2010, p.36). Entretanto, esses antigos 
topônimos não mais interessavam já que esses nomes se apresentavam como denomi-
nações estranhasuma vez que os nomes de ruas de caráter prático vindos de tempos 
arcaicos, não eram mais patentes em razão das novas obras que surgiam e em razão da 
mudança do regime político da Monarquia para República que ensejou em todo o país 
os governantes a modifi carem a denominação de diversas ruas, substituindo as deno-
minações que continham relação com o Império por outros associados à República.

É importante destacar que o prédio da Câmara e Cadeia Pública era composto de 
dois pavimentos: no superior eram realizadas as reuniões da municipalidade e o pa-
vimento inferior funcionava como cárcere. Contudo, no ano de 1889 instalou-se a 
“Comissão de Socorros” que visava dar assistência à população atingida pela seca que 
deu início “[...] a construção de um edifício para as audiências judiciais e intendência 
municipal [...]” (MEDEIROS FILHO, 1988, p.44). No tocante à localização a mes-
ma se situa “[...] no largo existente entre a igreja do Rosário e a casa do Cap. Janúncio 
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da Nóbrega. [...] A planta (desenho) é do Dr. J.S. Pires Ferreira (MEDEIROS FI-
LHO, 1988, p.43). Com a conclusão da obra no ano de 1890 o novo prédio passou 
a sediar o poder municipal.

Nesse sentido, o prédio da Câmara e Cadeia Pública deixou de ser sede do Poder 
Municipal e em meados do século XX o prédio também não exercia mais a função de 
cárcere já que a cidade possuía nesse período, um Quartel de Polícia onde hoje se lo-
caliza o Centro Administrativo de Caicó. Com a transferência das funções do prédio, 
o nome da rua foi alterado, pois, não possuía mais aquilo que a munia de sentido. A 
escolha dos novos nomes pelos administradores públicos estabeleceu o abandono de 
um passado para recordar um outro havendo a substituição de um arquétipo descri-
tivo pelo arquétipo comemoração o qual enquadra as categorias que homenageiam 
pessoas, datas, eventos ou lugares. Assim, no Jornal “A Folha” (15/05/1954) há uma 
nota que menciona que “[...] a Rua Dr. Amaro Cavalcante (antiga Cadeia Velha) [...] 
[se encontra com as] [...] calçadas incompletas do lado da numeração par. No lado 
ímpar as calçadas estão completas e bem conservadas [...]”

A partir dessas citações, podemos dizer primeiramente que apesar da rua ter tido sua 
nomenclatura alterada, os caicoenses em meados do século XX, ainda a conheciam 
como Rua da Cadeia Velha1. Também percebemos que o antigo topônimo, Rua da 
Cadeia, permanecia ainda arraigado no cotidiano das pessoas é como se para elas as 
alterações do nome dos lugares as desnorteassem no espaço e no tempo, pois os nomes 
dos lugares assinalam suas identidades e expõem a dinâmica dos lugares. Ou seja, os 
lugares estão carregados de valores culturais e históricos já enraizados na cidade. Daí 
muitos lugares que tiveram seus nomes alterados continuarem por força do hábito a 
ser avocados pela sua antiga denominação.

No entanto, pela falta do denominador e pelo espaçamento temporal da denomina-
ção é impossível determinar com precisão quando a rua foi renomeada. Conforme, 
já mencionamos o topônimo se encaixa no arquétipo toponímico homenagem. Esse 
arquétipo também era encontrado em outras vias públicas de Caicó. Assim, notamos 
que durante a primeira República vamos encontrar outras vias que faziam menção a 
acontecimentos históricos e datas como a Rua da Independência, Rua Sete de Setem-
bro, Rua 13 de Maio, Praça da Liberdade.

Um fato que devemos atentar é que na década de 1930 o poder público municipal 
buscou alterar o nome da cidade de Caicó para Amaro Cavalcante entretanto, a popu-
lação reagiu por meio de abaixo-assinado. Essa tentativa de alterar o nome da cidade 
nos demonstra que a denominação de um lugar se constitui em um objeto de mani-
pulação e de poder além de ser capaz de se converter numa questão polêmica. Assim, 
provavelmente diante da impopularidade do projeto de mudar o nome da cidade, o 
poder público decidiu rebatizar a Rua da Cadeia para Rua Dr. Amaro Cavalcante.

1  Em razão da existência na cidade do Quartel de Polícia, ou seja, de um novo prédio onde funcio-
nava a cadeia.a Rua da Cadeia ganhou o termo Velha.
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Outra rua que vai sofrer alteração física e toponímica, no início do século XX, será a 
Avenida Seridó. Essa era denominada anteriormente de Rua da Fortuna em menção 
“[...] ao riacho da Fortuna que corria no mesmo local onde, presentemente, acha-
-se construída a avenida Seridó” (MEDEIROS FILHO, 1988, p.49). Essa avenida 
foi planejada pelo Dr. Augusto Monteiro e ligava o rio Seridó ao rio Barra Nova. 
Em razão do Riacho, a mesma possuía as calçadas muito altas, niveladas e ligadas. 
Entretanto, na década de 1940, o Prefeito Sr. Aldo Medeiros, cuidou “[...] de um 
plano de rebaixamento geral destas calçadas, bem como do futuro calçamento de 
Caicó.” (L’E MONTEIRO, 1945, p.27). Nesse sentido, observamos que houve a 
substituição de um topônimo descritivo por um de comemoração que faz menção 
ao Rio Seridó que passou a representar depois “[...] o nome da região e da cidade. 
A região inclusive é reforçada, certa vez que também já foi a denominação anterior 
à Caicó.” (BRITO; NETA, 2011, p. 12). Ainda é importante ressaltar que nessa 
avenida também se desenvolveu

[...] um comércio [...] composto por lojas de tecidos, miudezas como A Loja Ave-
nida de E. Gurgel de Araújo na Avenida Seridó, nº 69, A loja de Fazenda de Pedro 
Militão, completo sortimento de fazendas grossas e fi nas, chapéus, meias, toalhas, col-
chas, redes, etc.; papelarias como a Casa Lebarre, livraria e papelaria; farmácias como 
a Pharmacia e Drogaria Gurgel, na Avenida Seridó nº 17 e 61; casas de ferragens 
como J. Severiano & Filhos, grande sortimento de Ferragens, Estivas e Miudezas; e, 
hotéis e hospedarias como o Hotel Avenida: um grande e confortável hotel situado 
a Avenida Seridó, nº 80; cafés, cigarros, bares, etc. que propunham facilitar a vida 
das pessoas que buscavam o comércio de Caicó (ANDRADE, 2007, p.67-68).

Observamos aqui que os estabelecimentos “A Loja Avenida de E. Gurgel de Araújo” 
e o “Hotel Avenida” foram batizados com o termo Avenida. Constata-se aqui que o 
nome Avenida Seridó foi apropriado simbolicamente pelos proprietários desses estabe-
lecimentos com a fi nalidade de facilitar sua localização. Além do mais a Avenida Seridó 
se tornou uma das principais atrações da cidade. Morais (1999), ainda vai destacar que

[...] a ocupação do solo urbano foi objeto de outro redirecionamento em função 
da construção do novo Mercado Público. O deslocamento do Mercado (29-2-
1918) da antiga Praça da Liberdade para o local onde até hoje se encontra (cru-
zamento das Avenidas Coronel Martiniano e Seridó), intensifi cou as construções 
naquela direção (MORAIS,1999, p.50-51).

No ano de 1918, a antiga construção do Mercado foi derrubada, e em seu local, foi 
edifi cada uma praça. A praça que como já discutimos acima se denominava Praça do 
Mercado foi rebatizada com o nome de Praça da Liberdade por ter sido palco do mo-
vimento abolicionista no fi nal do século XIX. Ali os abolicionistas se concentravam 
e conferiam cartas de alforria, aos escravos. A atuação desse movimento foi intensiva 
de modo que na ocasião da assinatura da Lei Áurea não havia mais nenhum escravo 
no município. No lugar do Mercado foi construído um coreto de madeira no cen-
tro, com um formato hexagonal em cujo interior se encontravam alguns assentos de 
madeira, provavelmente para alojar os membros da banda de música municipal, que 
já existia desde 1909. As modifi cações na composição física da praça prosseguiram. 
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“O coreto de madeira foi substituído por um de alvenaria em 1931, permanecendo 
intocado até 1943, quando foi substituído pelo que existe até hoje” (ARAÚJO Apud 
MACÊDO, 2003, p. 34).

Podemos dizer que a partir desse momento, a cidade de Caicó vai começar a se expan-
dir em direção oeste, a partir da construção de novas obras que ensejaram a construção 
de novas vias públicas. Essa expansão foi motivada a partir do desenvolvimento da in-
dústria têxtil nacional que incitou a cotonicultura seridoense durante o fi nal do século 
XIX até meados do século XX. Segundo Faria (2010, p.94), até a década de 1930

[...] a produção de algodão no Seridó e, mais especifi camente, no território, onde, 
atualmente se encontra a cidade de Caicó, passará por um primeiro processo que 
se dará de forma mais artesanal (plantio, colheita e descaroçamento) na fazenda. 
Na década supracitada, o algodão atinge, de fato, a modernização ( a usina) e se 
especializa.

Foi no campo que começou o processo de benefi ciamento do algodão2, por meio 
de descaroçadores, conhecido por bolandeiras, instituídos no interior das grandes 
propriedades rurais. Os territórios que antes serviam à pecuária e à agricultura de 
subsistência, transformaram-se em cenário para o aparecimento de novas técnicas, 
de um novo sistema de produção caracterizado pelo cultivo, colheita e descaroça-
mento do algodão.

Mas, o processo de benefi ciamento do algodão evoluiu de modo que aos poucos os 
descaroçadores foram sendo substituídos pelo “[...] locomóvel [...] e posteriormente, 
com a instalação de usinas de benefi ciamento de algodão e fabricação de óleo e torta, 
capazes de absorver a produção regional.”(MORAIS, 1999, p.54). Antes as sementes 
do algodão eram utilizadas na alimentação do gado. Entretanto, com a modernização 
da economia, o aparecimento de instrumentos e técnicas para comprimir as sementes 
começaram a aparecer, a partir da terceira década do século XX, indústrias de óleo e 
farelo. A partir dessas novidades tecnológicas advindas do benefi ciamento do algodão, 
o descaroçamento, a produção de óleo e farelo vão, gradualmente, transformando-se 
em atividades exclusivas de usinas situadas na cidade. O desenvolvimento da cotoni-
cultura transformará Caicó em “[...] um importante centro regional para as demais ci-
dades do Seridó Potiguar e algumas do vizinho Estado da Paraíba [...]” (FARIA 2010, 
p.100). Nesse contexto, vai se destacar a atuação da ascensão política da oligarquia 
seridoense a qual era representada por José Augusto de Medeiros e Juvenal Lamartine. 
Essa elite voltou sua política para o:

2  O nordeste brasileiro, com ênfase para o Seridó, possuía clima e solo apropriado para a cultura do algodão ar-
bóreo (chamado de mocó), caracterizado “[...] por uma excepcional resistência, sedosidade, bela coloração e grande 
comprimento de fi bra, que ultrapassa não raro 36 milímetros. Ao contrário das outras variedades, o algodão do Seridó 
é perene, é arbóreo e resistente às mais longas estiagens.” (MEDEIROS, 1980, p. 27). O algodão é uma planta nativa 
da América e se sobressaiu pelo fato do mesmo poder ser cultivado de forma harmônica com outras atividades eco-
nômicas, como a pecuária e a agricultura de subsistência. Assim, a cotonicultura passou a utilizar a mesma área física 
da pecuária, e em algumas áreas, passaram a coexistir. “Isto porque o restolho e o caroço de algodão, obtidos após o 
benefi ciamento da pluma, eram usados na alimentação do gado bovino” (MORAIS, 1999, p.53).
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[...] aprimoramento da produção algodoeira e à melhoria das cidades do interior, situ-
adas nas zonas econômicas mais dinâmicas, que a região do Seridó e a cidade de Caicó 
foram contempladas com obras importantes (MORAIS, 1999, p.58).

Nesse sentido, esse grupo foi responsável pela construção de novas obras públicas além 
deles e de seus familiares ter sido imortalizados através da toponímia urbana deixando 
claro a existência por parte do poder público de uma espécie de “culto” à família. Ain-
da é oportuno destacar que Caicó foi uma das primeiras cidades a ingressar na campa-
nha de expansão da oferta de ensino, sendo contemplada com a construção do Grupo 
Escolar Senador Guerra. Apesar de ter sido um empreendimento do Prefeito Cel. Joel 
Damasceno, a construção viabilizou-se através de recursos estaduais. O Grupo Escolar 
Senador Guerra foi criado pelo Decreto nº 189 de 16 de fevereiro de 1909. Neste 
período quem ocupava o governo do Estado era Alberto Frederico de Albuquerque 
Maranhão, o qual atendeu ao pedido do Cel. Joaquim Martiniano Pereira, então pre-
feito de Caicó. “Coube ao Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros, na época exercendo 
interinamente o cargo de Diretor-Geral da Instrução Pública do Estado, instalá-lo 
solenemente” (MEDEIROS, 2003, p.38). O Grupo Escolar começou a funcionar 
em 25-03-1909, nos salões da Intendência Municipal e no governo de José Augusto 
ganhou sede própria no ano de 1925 onde permanece até o presente momento.

O Grupo Escolar recebeu esse nome em homenagem a Francisco de Brito Guerra, tio-
-avô de José Augusto, que nasceu em 18-04-1777, ordenou-se padre, em dezembro de 
1801 e em 02-02-1802, celebrou na Povoação de Campo Grande, hoje Augusto Seve-
ro, sua primeira missa e no primeiro domingo do Advento de 1802, “[...] foi consagra-
do vigário da Freguesia da Gloriosa Senhora Sant’Ana do Seridó da Vila do Príncipe” 
(ARAÚJO, 2006, p.15). Em 1803, como já discutimos acima, ele criou a Escola de 
Gramática Latina voltada para educar e instruir os fi lhos das elites pecuarísticas. Tam-
bém é importante destacar, que além de ter participação ao mesmo tempo na história 
religiosa e educacional da zona seridoense e especialmente da Vila do Príncipe, ele par-
ticipou da história política, sendo deputado geral na Câmara do Império (1831-1833 
e 1834-1837), deputado provincial (1835) e o primeiro Senador da província do Rio 
Grande que chega à Corte, ocupando o cargo de 1837 à 1845.

Também José Augusto, no ano de 1926, auxiliou na fundação e manutenção do Gi-
násio Santa Teresinha (GST). “Fundado pela Congregação do Amor Divino, foi o 
primeiro educandário feminino da cidade [...]” (MORAIS, 1999, p.59). O edifício 
que o mesmo ocupa foi construído no ano de 1842, pelo Visitador Pe Manuel José 
Fernandes e remodelado tempos depois pelo Monsenhor Valfredo Gurgel juntamente 
com as freiras. O primeiro “[...] conseguiu dos amigos dinheiro emprestado para o 
término dos trabalhos” (L’E MONTEIRO, 1945, p. 113). Já as freiras se responsabili-
zaram por “[...] sair, no principio da semana, pelas cidades vizinhas, pedindo esmolas 
para o pagamento dos trabalhadores” (L’E MONTEIRO, 1945, p. 113). No tocante 
à sua localização, o mesmo se encontra “[...] em plena área urbana, bem próxima às 
margens do rio Seridó, sua localização atual corresponde à Rua Visitador Fernandes – 
Centro, e sua denominação a Educandário Santa Teresinha – EST” (MORAIS, 1999, 
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p.60). Conforme o site da escola, a mesma recebeu a designação de Santa Teresinha 
em homenagem àquela Santa francesa, que foi canonizada no ano de 1925. Devemos 
lembrar que as denominações relacionadas à religião levam os simbolismos que defi -
nem o modo como as pessoas se aproximam da dimensão religiosa e os valores que 
estas atribuirão ao espaço.

Rocha Neto (2002, p.98), ainda nos informa que no mesmo ano em que a escola foi 
fundada, o Presidente Washington Luís, último presidente da República Velha (1889-
1930) a visitou sendo “[...] saudado pela talentosa educanda madomoiselle Octávia 
Medeiros que, em nome do colégio, ofereceu ao ilustre visitante diversos brindes” 
(JORNAL DAS MOÇAS, 15/08/1926).

Ainda nessa mesma visita à cidade o Presidente Washington Luis inaugurou ofi cial-
mente o Hospital do Seridó. Também é importante destacar que após a inauguração 
do hospital, o presidente Washington Luís inaugurou uma praça que fi cava localizada 
em frente ao hospital, a praça recebeu a denominação de Washington Luís. É conve-
niente lembrar que a oligarquia seridoense, representada por José Augusto e Juvenal 
Lamartine era afi liada ao Partido Republicano, ou seja, Washington Luís e a oligarquia 
seridoense defendiam o mesmo regime político. Segundo Brito e Neta, (2011, p. 12) 
“[...] ruas, algumas praças e importantes edifícios da cidade [...] tiveram seus nomes 
revestidos conforme o imaginário republicano [...]”. Também destacaremos que foi 
inaugurada em 22/09/19293, a Praça José Augusto. Ela foi denominada de “Praça Dr. 
José Augusto”, e se localizava em frente ao Grupo Escolar Senador Guerra (L’E MON-
TEIRO, 1945, p.141). Na praça, construída no governo do prefeito Eduardo Gurgel 
de Araújo (1928-1930), foi levantado um busto do Governador José Augusto.

Com a Revolução de 1930, o jovem “coronel” Dinarte Mariz, primo de José Augusto 
e delegado de polícia de Caicó, agropecuarista e comerciante de algodão em Caicó foi 
nomeado prefeito de Caicó entre outubro de 1930 e março de 1932, o mesmo além 
de ter ocupado a prefeitura de Caicó, foi eleito Senador da República, no ano de 1954. 
No ano posterior, foi eleito Governador do Estado do Rio Grande do Norte. Ainda é 
conveniente destacar que o mesmo se identifi cou com o regime militar, tornando-se 
Senador biônico no ano de 1978 vindo a falecer no ano de 1985, em Brasília, tendo 
sido seu corpo transladado para ser sepultado em Caicó fi cando assim “[...] patente 
a sua infl uência na [...] região do Seridó” (MORAIS, 1999, p.62). E foi durante sua 
gestão na prefeitura que se iniciou a construção do açude Itans, a seis quilômetros de 
Caicó, no sítio Itans situado sobre o leito do Rio Barra Nova, o qual representa cerca 
de 3000 hectares de bacia hidráulica.

O açude Itans foi construído com a fi nalidade de servir ao mesmo tempo para irri-
gação e como fonte de abastecimento d’água para a cidade de Caicó, minimizando 
assim as consequências das estiagens, este possuía no seu projeto uma capacidade de 
81.750 milhões de m³ e apresentou “[...] benefícios imensuráveis tanto à cidade como 
a zona rural, e até mesmo aos municípios circunvizinhos, especialmente nos períodos 

3  Dia do aniversário de José Augusto Bezerra de Medeiros
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de estiagens prolongadas” (MORAIS,1999, p.67). No que alude aos benefícios geo-
morfológicos, a escolha do sítio Itans se deveu à existência “[...] de água doce e piscosa 
e terras fertilíssimas às margens” (JORNAL SERIDOENSE, 09/01/1920).O espaço 
no qual foi estabelecido o Açude Itans foi submetido pela primeira vez à avaliação em 
1920. Contudo, as resoluções para a construção do Itans se deram de forma vagarosa. 
Até que no ano de 1932 foram iniciadas, de fato, as obras do Açude Itans. Com a 
construção desse açude, o então sítio Itans sofreu alterações expressivas em sua paisa-
gem. Para Schama (1996), a paisagem é uma forma de ver, de olhar, uma construção 
social, organizadora de espaços que surge na memória e na história e que infl uencia o 
sentimento de identidade. Nesse sentido, “[...] as paisagens podem ser conscientemen-
te concebidas para expressar as virtudes de uma determinada comunidade política ou 
social” (SCHAMA, 1996, p.26). Esta também pode ser vista como “[...] uma viagem 
por espaços e lugares[...]” (SCHAMA, 1996, p.30), ou seja, um relato de espaço.

Desse modo, podemos afi rmar que o sítio4 Itans foi modifi cado pela infraestrutura 
montada para a construção do açude ,com isso a edifi cação de várias casas, a presen-
ça de caminhões transitando com “[...] operários, muitos deles com seus familiares” 
(ARISTON, 2010, p.24), gêneros alimentícios e material de construção. Por fi m, o 
Itans foi inaugurado em 03/02/1936 com uma grande festa em praça pública . Con-
forme o “Jornal A República”: “No dia 2, véspera da inauguração um grande corso de 
automóvel recebeu a comitiva do Governador do Estado, junto ao Itans, com banda 
de música e uma grande salva de foguetões” (A REPÚBLICA, 06/02/1936).

Na opinião do Governo, a construção do Itans denotava resistir às sequelas das 
secas recorrentes das irregularidades das chuvas. O açude Itans foi feito para for-
necimento de água à população e aos animais, irrigação agrícola, regularização de 
vazante e piscicultura.

Quando o Itans foi construído era o maior açude do Estado; ainda hoje está entre 
os primeiros. Para a cidade de Caicó sua construção reservou-lhe o credencial de 
ser a primeira cidade do interior do Rio Grande benefi ciada com o serviço de 
abastecimento d’ água (1953). Da aglomeração inicial em volta do canteiro de 
obras para a construção do açude, teve origem o atual bairro Itans, incorporado ao 
perímetro urbano de Caicó mediante Lei nº 3580, de 6 de julho de 1995 (MO-
RAIS, 1999, p.68).

E por fi m, a nomenclatura que batiza o açude e o posterior bairro, que se localiza em 
seu entorno, provém do nome de um molusco (itan) parecido com uma ostra, visível 
em grande quantidade, após o inverno, no poço das itans, localizado no Rio Barra 
Nova, local onde os primeiros estudos para a construção do Açude foram realizados. 
Embora não existam mais indícios de ocorrências da espécie animal que lá outrora 
existiu, fi cou o nome como um tipo de fóssil linguístico, a provar e conservar de cer-
to modo, a memória da existência daquele molusco que em certa época perdida no 
espaço-temporal, por lá deixaram inapagáveis seus sinais no território.

4  Propriedade rural.
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Já na década de 1940, a criação da Diocese de Caicó desenvolveu “[...] o setor sociorre-
ligioso e educacional da cidade. Foram anos de prosperidade das letras, sendo marcan-
te a atuação do primeiro bispo de Caicó, D. José de Medeiros Delgado” (MORAIS, 
1999, p.87). Ele foi vigário da Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Campina 
Grande – PB, entre 1931 e 1941. Em 15 de março de 1941, o primo de Dinarte Ma-
riz, foi designado pelo Papa Pio XII, para ser o primeiro bispo da Diocese de Caicó, 
tomando posse no dia 26 de julho do mesmo ano. O período de seu bispado durou 
dez anos, tendo sido o mesmo transferido, novamente pelo Papa Pio XII, para cidade 
de São Luís no Maranhão, para ocupar o cargo de arcebispo. Conforme Paula Sônia de 
Brito (2004), seu plano pastoral em Caicó foi caracterizado por um programa sócio-
-educativo. Assim, é fruto de seu trabalho a fundação do Ginásio Diocesano Seridoen-
se, do Seminário Santa Cura D’Ars, da Escola Prevocacional de Caicó, Escola Popular 
Darcy Vargas, o Abrigo Dispensário Professor Pedro Gurgel além de várias unidades 
escolares em outras cidades da região do Seridó.

No dia 1º de março de 1942, foi inaugurado o Ginásio Diocesano Seridoense (GDS). 
“No período de sua criação a área em seu entorno tinha ocupação apenas pontual” 
(MORAIS, 1999, p.88). O Ginásio atendia uma clientela de rapazes “[...] na sua maio-
ria oriundos de famílias mais remediadas, embora houvesse a distribuição de bolsas de 
estudos com famílias carentes da região.” (ARAÚJO, Apud MACÊDO, 2003, p. 42).

No que se refere à dinâmica populacional, a população rural predominou sobre a 
urbana ate a década de 1950 “[...] visto que o perfi l econômico do município era emi-
nentemente agrário, sutilmente a cidade de Caicó sobressaiu-se no setor de educação e 
cultura” (MORAIS, 1999, p.70). Nesse sentido, na década de 1950 Caicó se restringia 
a algumas casas, que iam

[...] da Rua Marinheiro Manoel Inácio à Catedral de Sant’Ana, que se estendia 
um pouco mais com as ruas do ‘Cateretê’, ‘Berra Bode’, ‘Alto do Louvor’, ‘Do 
Pinto’, que formavam o nosso ‘Cai Pedaço’, que começava em Pedro Casé [o dono 
do cabaré mais cobiçado da cidade] e terminava pro’s lados de Ciço Vieira. Havia 
também as casas perto da ‘Ladeira de João de Cândido’, as da família Capitão 
(Rua Pires Ferreira), o quarteirão do Hospital, casebres no ‘Salitre’[...] que ia dali 
contornando a usina de Dinarte Mariz até o bairro da Intendência, onde tinha 
um açude com esse nome margeando a estrada que ia para o Itans, na faixa quase 
urbana que se estendia dos cercados de ‘Zé Evaristo’, por trás do Quartel de Po-
lícia e da bodega de Manoel Maria. Mas da bodega de Dona Rosa pra lá, poucos 
moradores faziam companhia ao CDS, começando a Paraíba, uma ‘rua nova’ que 
ia até o Abrigo dos Velhos. Também já existiam as pracinhas; Dr. José Augusto, 
da Liberdade e de Sant’Ana, batizada pelo povo ‘da Catedral’ e ‘da Matriz’. A do 
Rosário era apenas um areial [...] (REVISTA DE CAICÓ, 26/07/1978).

A partir da citação acima, podemos dizer que os cercados de Zé Evaristo, ou seja, do 
senhor José Evaristo de Medeiros foram loteados e vendidos pelos seus herdeiros. As-
sim, a antiga fazenda Penedo deu origem ao bairro Penedo, o qual se expandiu com a 
chegada no ano de 1957 do 1º Batalhão de Engenharia de Construção. Ainda é opor-
tuno lembrar que nesse período, Caicó possuía dois bairros: a Intendência, cujo nome 
fazia menção ao açude, e o bairro Paraíba esse último conforme Ione Diniz Rodrigues 



30

Ano II, n° 1, dez. 2012 / maio 2013 

Morais (1999), possui sua origem “[...] vinculada à construção do Abrigo Dispensário 
Prof. Pedro Gurgel (1949) [...]” (MORAIS,1999, p.105). No tocante, ao topônimo do 
bairro existem duas versões a respeito de sua denominação. A primeira é defendida pelo 
Monsenhor Antenor Salvino, o mesmo defende que a área localizada próximo ao Abrigo 
era considerada distante da Catedral de Sant’Ana daí quando alguém desejava “[...] ir lá 
na Paraíba, e devido a distancia, fazia-se alusão ao vizinho estado da Paraíba’’ (MORAIS, 
1999, p.106). Já a segunda versão defendida por Irmã Lúcia Vieira ressalta que

[...] o bairro surgiu em função de uma família originária do Estado paraibano 
que veio ali se estabelecer, desenvolvendo atividades de criação e matança de bo-
des. Devido à atividade desenvolvida, os moradores do centro da cidade, quando 
queriam comprar carne de bode diziam vamos comprar no Paraíba, referindo-se 
ao Sr. Silvino Pereira da Costa, também conhecido como Silvino Bodeiro (MO-
RAIS, 1999, p.106).

Ainda devemos destacar que além de José Augusto ter sido homenageado com uma 
praça e um busto construídos diante do Grupo Escolar Senador Guerra, um outro 
membro do clã Medeiros também foi rememorado em uma praça construída diante 
do GDS . Assim, no dia 04 de março de 1953, o Presidente da Câmara Municipal de 
Caicó endereçou ao primeiro bispo de Caicó, D. José de Medeiros Delgado um despa-
cho telegráfi co comunicando-o que seria inaugurada uma estátua de bronze do mesmo 
como uma homenagem prestada pelo povo caicoense àquele que é reconhecido como 
um benfeitor da “[...] nossa gleba querida” (LIVRO DE ATAS,04/03/1953).

Outros dois membros do clã que foram homenageados com nomes de ruas foram 
Padre Sebastião5 e José Bernardo (avô de José Augusto). Apesar de não termos acha-
do a data exata da nomeação, nem quem os homenageou, Marcos Antônio Alves 
de Araújo (2008), ao analisar as mudanças em Caicó nas décadas de 1950 e 1960, 
usando como fonte a imprensa local, informa-nos que dias antes de começar a Festa 
de Sant’Ana o Parque Lima começava a ser montado no leito da Rua Padre Sebastião 
“[...] roda-gigante, carrossel de cavalinhos, canoas, juju, dentre outras. O juju era 
uma espécie de microcarrossel [...]” (ARAÚJO, 2008, p. 262). O mesmo autor ain-
da nos lembra que no ano de 1961 o calçamento da Avenida Bernardo de Medeiros 
vinham sendo prolongado.

Com isso, podemos afi rmar que os nomes dos lugares possuem uma importância do-
cumental, uma vez que ao nome fi cam congregados aspectos geo-históricos ou cultu-
rais de uma sociedade, pois no momento da nomeação, o nomeador volta-se para seu 
entorno procurando aspectos que fazem parte da sua cultura, da sua história e da sua 
geografi a que auxiliam no processo da denominação. Também é importante destacar 
que a partir do discutido acima identifi camos logradouros públicos que homenageiam 
datas, acontecimentos, lugares ou uma personalidade da história. Esses essencialmente 
não fazem parte da história local; mas se constituem em alusões com as quais a cida-

5  Padre Sebastião Constantino Medeiros, o mesmo ingressou na Companhia de Jesus em 1878 e 
entre 1882 e 1883, foi professor de português no Colégio Pio Latino Americano de Roma, vindo a 
falecer em 1886.



31

de se identifi ca. Desse modo, a elaboração da identidade da cidade se confi gura nos 
usos do passado, no caso, a toponímia urbana. Assim, as datas, os acontecimentos, os 
lugares e os personagens da história se transformam em topônimos urbanos e se rela-
cionam com a história local através de uma operação historiográfi ca

[...] que elabora um discurso afetivo e sacralizador acerca da história [...] pode-
-se indicar que essa operação organiza uma estrutura narrativa [...] Essa escrita 
estabelece uma ligação entre a ordem espacial e a ordem temporal [...]Essa escrita 
peculiar da história é operada a partir da afi rmação do princípio da gratidão que 
estabelece o vínculo simbólico entre a sociedade atual e o passado histórico, repre-
sentado pelo personagem ou o evento [...] representado. Esse princípio, atualiza o 
passado no presente [...] (KNAUSS, 1998, p.1)
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Resumo: Uma nova subjetividade vem emergindo do fenômeno hipertextual e hipermo-
derno que estabelece relações interpessoais marcadas pela liberdade da linguagem, surgin-
do no interior desse processo novos gêneros discursivos e uso anárquico da linguagem, 
elementos de uma lógica comunicacional baseada no princípio da dialogia. Neste artigo, 
focaremos o microblog Twitter como base para uma análise de dois perfi s, chamados neste 
meio de expressão de ‘avatares’, para trazer à tona discussões que se alimentam dessa nova 
confi guração discursiva viabilizada por dispositivos tecnológicos e exercitada contempora-
neamente nas mídias digitais.

Palavras-chaves: Twitter. Subjetividade. Linguagem.

A NEW SUBJECTIVITY ARISES FROM TWITTER

Abstract: A new subjectivity is emerging from the hypertextual and hypermodern phenome-
non which establishes interpersonal relationships chatacterized by freedom of speech. Th is 
process encloses within itself new discourse genders and anarchic use of language, giving 
rise to logic elements of communication based on the principle of dialogism. In this article 
we will focus on the Twitter microblogging as the basis for an analysis of two profi les, na-
med ‘avatars’ in this midia to promote debate about this new discoursive confi guration ena-
bled by technological devices and exercised simultaneously in digital media.

Keywords: Twitter, Subjectivity, Language
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As últimas décadas do século XX e seu aparato tecnológico abalaram uma das mais im-
pactantes condicionantes da ação do homem – o espaço. As novas tecnologias não são 
simples ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Usuários 
e criadores podem tornar-se a mesma coisa. Neste processo, usuários podem assumir o 
controle da tecnologia, redefi nindo e reformulando processos enquanto exercitam um 
modelo de subjetividade digitalmente conformada.

A produção de conteúdo e as interações comunicacionais em meios digitais consti-
tuem mudanças radicais e irreversíveis na condição do sujeito, na relação dos indi-
víduos com o entorno, no modo de vislumbrar e compreender o mundo, em suma, 
de se relacionar com base em novas confi gurações. Alia-se a este cenário o fato de 
que as práticas ligadas às novas tecnologias da comunicação têm sido marcadas pelo 
emergir de uma nova subjetividade. Nela, imperam fatores como a instantaneidade 
da informação, a distribuição ao círculo de seguidores, a reelaboração e exposição de 
toda uma cadeia que emite, recebe, digere, reinterpreta, repassa, repercute. O Twitter, 
ferramenta por excelência desse processo, foi concebido por um programador de siste-
mas norte-americano, Jack Dorsey, no começo da década de 1990, originalmente com 
a função de rastrear taxistas para ampliar a malha comunicacional entre eles.

A disseminação social da ferramenta ocorreu a partir de 2006, com a adequação da 
tecnologia para a internet. Neste chamado microblog, cada texto publicado não pode 
exceder 140 caracteres, incluídos os espaços. Nele, cada ‘dono’ de uma conta ou avatar, 
veicula ideias e fatos, comenta-os, presta culto a si, a terceiros, a marcas, escreve qual-
quer coisa sobre si, sua cidade, os outros. Emite, enfi m, algo próximo de um exercício 
do livre pensar marcado, não raro, por um intenso processo interacional. Assim, pu-
blica um texto, que pode ser respondido por outro usuário (seguidor ou não daquele 
avatar), com citação à mensagem original, ou incorporando a informação citada no 
próprio discurso, em uma aplicação prática do princípio dialógico da linguagem, pro-
duzindo ecos de outros discursos.

Tomamos, então, esse processo que ocorre continuamente no Twitter para acompa-
nhar, ao longo de dois meses, duas personalidades inscritas no microblog, com abran-
gência local (Natal-RN) e nacional (Brasil). O primeiro, @meyamargot, corresponde 
ao perfi l de um estudante de Publicidade e Propaganda em um Estado do Nordeste 
brasileiro. Na Bio, campo do twitter no qual os usuários digitam informações sobre 
si, ele se identifi ca também como ‘modelo publicitário, geminiano e portador da Sín-
drome do PetterPan!’, seguido do convite em letras maiúsculas: ‘VEMKVEM’. O que 
caracteriza a inserção de @meyamargot é o uso anárquico da linguagem tradicional, 
que dá lugar a novos arranjos linguísticos completamente descolados da gramática 
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convencional, ainda que se reconheçam o sentido pretendido pelo autor, eventual-
mente por aspectos fonéticos.

Depressao total sem meu Aifone! NUNTAFÁCIL!

Tudo posso no leite com Nescau que me Fortalece! :) Pom Tya!

So digo uma coisa, Braseel... Me aguarde daqui um mês! Falo maix nada! :D

Ao contrário de outros suportes tradicionais de escrita, não causa estranhamento essa 
apropriação e subversão da estrutura corrente da linguagem. A ideia de liberdade de 
expressão neste formato abstrai, portanto, a clássica relação dialógica inerente entre 
produtores e receptores da mensagem, e os interesses nesse jogo comunicativo. A men-
sagem existe per si independente de sua captura e eventual ressonância, constituindo-
-se em puro exercício autoral característico das relações mais fl exíveis com a linguagem 
nessa apropriação das ferramentas da web 2.0.

“Esse destinatário pode ser um (...) pode ser outro totalmente indefi nido, não concre-
tizado – em toda sorte de enunciados monológicos de tipo emocional” (BAKHTIN, 
2003, p. 301). A multiplicidade de vozes e alteridades que se manifestam sem freios 
na produção desta linguagem midiática trazem à luz o conceito de “dialogia” de 
Bakhtin para o cotidiano, para o lugar onde o outro, qualquer que seja este outro, 
também se expressa. Aliás, transferir a expressão para a ideia da compreensão do que 
é dito implica transferir também a produção de sentidos para o lugar do outro, um 
outro que se identifi ca justamente pelos novos usos que se faz da comunicação. Este 
outro é um receptor não raro ativo, portanto estranho ou descolado da noção tradi-
cional plasmada nos estudos de comunicação a partir da segunda metade do século 
XX. Trata-se de uma maneira peculiar e especialmente inovadora de desacralizar o 
uso da palavra, promovendo uma modalidade de desmonopolização do sentido úni-
co, coeso e hegemônico.

No vasto campo relacionado às teorias da comunicação, pareceu-nos pertinente 
recorrer à conceituação de Habermas (1987), cuja “teoria do agir comunicacio-
nal” sugere uma comunicação centrada não apenas na conversação face-a-face, mas 
numa conversação cooperante, na qual os interlocutores fazem um esforço em di-
reção à mútua compreensão.

O agir comunicacional (...) diz respeito à interação de pelo menos dois sujeitos 
capazes de falar e de agir que se empenham numa relação interpessoal (seja por 
meios verbais ou extraverbais). Os atores procuram um entendimento sobre uma 
situação de ação, a fi m de coordenarem consensualmente os seus planos de ação 
e, assim, as suas ações. (...). Neste modelo de ação, a linguagem ocupa um lugar 
proeminente. (HABERMAS, 1987 apud SERRA, 2007, p.?)

Habermas (1987) acrescenta que só no agir comunicacional a linguagem é utilizada 
de forma não unilateral, como um “meio de intercompreensão”. Há, aliás, aspectos na 
obra deste fi lósofo e sociólogo alemão nascido na segunda década do século passado, 
que se mostram surpreendentemente contemporâneos. Mesmo porque a comunica-
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ção, enquanto fenômeno, envolve aspectos contraditórios entre si, que não podem 
ser descritos em qualquer teoria geral da comunicação. Uma defi nição relativamente 
recente da Teoria da Comunicação é de Rodrigues (2000), a saber,

Estudo sistemático dos processos de interação, através da permuta de mensagens 
entre os seres humanos, no seio de comunidades de pertença, quer estes processos 
ocorram diretamente, nas relações face a face, quer indiretamente e através de dis-
positivos de mediação, tais como a escrita, o telefone, a rádio, a televisão, as redes 
multimídia. (RODRIGUES, 2000, p. 121-2)

Absorvendo essa perspectiva para o universo do Twitter, observa-se que os participan-
tes são, potencial e simultaneamente, enunciadores e co-enunciadores. Essa condição 
é determinada também pelo formato do serviço, que permite resposta, citação ou refe-
rência a outro emissor. Bakhtin faz um paralelo entre a palavra e a ideia da ponte que 
se apoia nos extremos da conversação e depende, portanto, da colaboração de ambos 
para não ruir. Nos enunciados do Twitter, as marcas da subjetividade tanto do autor 
como do leitor são construídas pelas manifestações da cotidianidade ou de um proje-
to autoral-profi ssional que resulta do próprio potencial multiplicador de visibilidade 
desta mídia digital.

O perfi l ou avatar @HugoGloss tornou-o uma das celebridades da era do microblog 
no Brasil, dado que é medido especialmente pela quantidade de ‘seguidores’, em torno 
de 700 mil, e repercussão das mensagens postadas. Na ‘bio’, ele autoproclama: “Sou 
um homem-exclamação. Sou autodidata na fi nesse. O que a vida não me deu, eu 
comprei.” A marca registrada são comentários ácidos ou enaltecedores sobre a progra-
mação e o mundo dos famosos ou aspirantes da TV brasileira.

Meu sonho é depilar em volta dos mamilos do marcos palmeira #AsBrasileiras

Quero a bee vintage no poder. Quero chamar Joao Carvalho de Rainha do Nilo #BBB

BOM DIA da mulher p vc estilo @ariadnalive! Pq melhor q ser mulher é querer ser mu-
lher! Orgulhe-se da sua piriquita!!!

Em “O show do Eu”, Sibilia faz uma análise minuciosa sobre as manifestações egóticas 
em tempos virtuais, expõe os modos pelos quais se legitimou uma cultura de espetácu-
lo a partir de manifestações subjetivas levadas a paroxismos exibicionistas. “Em uma 
atmosfera como a contemporânea, que estimula a hipertrofi a do eu até o paroxismo, 
que enaltece e premia o desejo de ‘ser diferente’ e ‘querer sempre mais’, são outros os 
desvarios que nos assombram” (SIBILIA, 2008, p. 8).

A sociedade contemporânea se defi ne, assim, afi rmando que para existir é preciso ser 
visto. O novo modo de se expor encontra suas raízes nos gêneros autobiográfi cos, com 
as redes sociais propiciando uma forma de um sujeito estar em contato com o outro 
e consigo mesmo. As mensagens se defi nem, então, como expressão de um alterego 
que necessita se expor. Segundo Sibilia, quem escreve nessas mídias busca uma espécie 
de visibilidade compartilhada, por meio da qual as subjetividades se revisitam e se 
expandem em direções ao infi nito. Em comum, o olhar, eventualmente o comentário, 
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ou a concordância, ou a simples sinalização de leitura, do outro. Como se pode notar 
no comentário de @HugoGloss, há espaço para uma leitura enviesada e uma crítica 
a interlocutores que não experimentam do mesmo grau de exposição dele, mas que o 
seguem a despeito de terem sido excluídas anteriormente:

Vc DELETA uma pessoa do seu face, ela vem e te add de volta. KD O AMOR PRO-
PRIO? E A NOÇÃO?

O caráter de desabafo e de uso da rede virtual socializada como meio para extravasa-
mento também é ressaltado, em paralelo à citação de personagens de uma novela, ou 
da expectativa por cenas fortes e confusão em um reality-show:

Acho q terezao deveria criar um twitter q ia ter menos tempo pra odiar a gris ou ia fi car 
xingando ela no twitter, mto melhor

Gente se o Yuri fi car pelo menos ainda tem uma polemica, senao vai fi car os super amigos, 
qual a graça? Queremos bafos #BBB

A exposição de vidas privadas ocorre às escâncaras, com confi ssões saltando à vista 
de todos. É possível vislumbrar nas mensagens detalhes do cotidiano que alcançam o 
nível fi siológico, como se observa no perfi l de @meyamargot:

Beijo sabor não escovei os dentes procês! Pq eu agora vou me recolher!

Troco insonia por sono, pago diferença!

Estados de ânimo e manifestações particulares se sucedem em meio à necessidade de 
se manter o discurso autoral, como observado em mensagens de @meyamargot, mar-
cadas pelo humor e certa dose de dramaticidade.

Ligarei o carro e sairei sem rumo! GO

Estado civil: Meus cachos tao lindos hoje!

Mais relaxado que burro gozando hoje! To dorando!

A rede mundial de computadores se tornou, como destaca Sibilia (2008) um grande 
laboratório, um terreno propício para experimentar e criar novas subjetividades: “Em 
seus meandros nascem formas inovadoras de ser e estar no mundo, que por vezes pa-
recem saudavelmente excêntricas e megalomaníacas, mas outras vezes (ou ao mesmo 
tempo) se atolam na pequenez mais rasa que se pode imaginar” (Ibid, p 27).

Com as subjetividades produzidas nestes níveis e constituindo-se de forma intercam-
biável e múltipla, a Internet surge como uma utopia da comunicação universalizada e 
livre de hierarquias e controles. Atento ao fenômeno, ainda no início dos anos 1990, 
Gilles Deleuze afi rmava que caberia a estes jovens que ajudam a construir a web 2.0 
– baseada na idéia de intercambialidade – descobrir “a que são levados”. Cabe-lhes a 
tarefa de “inventar novas armas”, capazes de opor resistência aos novos e cada vez mais 
ardilosos dispositivos de poder; criar interferências, “vacúolos de não-comunicação, 



40

Ano II, n° 1, dez. 2012 / maio 2013 

interruptores”, na tentativa de abrir o campo do possível desenvolvendo formas inova-
doras de ser e estar no mundo (DELEUZE, 1992, p. 217).

No Twitter, um usuário publica um texto e pode obter resposta de outro(s) usuário(s), 
em resposta ou citação à mensagem original ou por meio da incorporação da informa-
ção citada em seu próprio discurso, em uma aplicação prática do princípio dialógico 
da linguagem, produzindo ecos de outros discursos. Também pode citar ou fazer re-
ferência a outro usuário – re-twitt ou, no termo abrasileirado, “retuitar”, em uma es-
pécie de concordância enfática, ainda que desprovida de comentários. Dessa maneira, 
emitem-se opiniões, aprova-se ou desaprova-se o teor dos comentários do outro, ou 
apenas divulga-se uma ideia, produto ou serviço para um número maior de usuários. 
No caso de perfi s com milhares de seguidores, como o do @HugoGloss, conseguir 
um RT torna-se um recurso estratégico para alcançar uma audiência, como se observa 
seguidamente no caso dele e de outras celebridades forjadas a partir do microblog.

@MateusBassan @HugoGloss Hugito, dá um RT pros seus amados. Peça nova minha aqui 
em Brasília! http://pic.twitter.com/QGyO1qmZ Abração! Até =)

É possível constatar o papel fundamental do interlocutor nesse processo de intensa 
visibilização na medida em que, como explica Maingueneau (2001), o confl ito a ser 
enfrentado decorre da afi rmação da Análise do Discurso quanto à dualidade radical da 
linguagem: “integralmente formal e integralmente atravessada pelos embates subjeti-
vos e sociais”.

O desafi o crucial é o de construir interpretações, sem jamais neutralizá-las, seja 
através de uma minúcia qualquer de um discurso sobre o discurso, seja no espaço 
lógico estabilizado com pretensão universal (PÊCHEUX apud MAINGUENE-
AU, 2001, p. 11).

Nessa perspectiva, os discursos dos chamados tuiteiros podem ser analisados sob dife-
rentes prismas: pelas características do meio, do público a que se destinam, pelas carac-
terísticas do próprio emissor ou, ainda, do teor dos tuítes, modalidades de mensagens 
veiculadas. Não se trata apenas de qualifi car o Twitter como um ‘meio’ de transmissão 
do discurso, mas de considerar o fato inquestionável de que “ele [o meio] imprime um 
certo aspecto a seus conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer” (MAIN-
GUENEAU, 2001, p. 71).

O outro, nesta dinâmica, se torna parte indissociável no diálogo, determinando a sua 
confi guração discursiva. Por isso, a forma e o estilo da enunciação são determinados 
pela situação e os participantes mais imediatos dela.

Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da percepção do meu discurso 
pelo destinatário: até que ponto ele está a par da situação, dispõe de conhecimen-
tos especiais de um dado campo cultural da comunicação; levo em conta as suas 
concepções e convicções, os seus preconceitos, as suas simpatias e antipatias – tudo 
isso irá determinar a ativa compreensão responsiva do meu enunciado por ele 
(BAKHTIN, 2003, p. 302).
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Quanto ao plano de funcionamento dessas ferramentas digitais, Lévy desmistifi ca uma 
falsa oposição entre o real e o virtual. Virtual deve ser considerado como algo que existe 
em potência, “complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha 
uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama 
um processo de resolução, a atualização” (LÉVY, 1996, p. 16). O virtual se oporia ao 
atual e este movimento de atualização corresponderia à resolução constante do nó de 
tendências que constitui a virtualidade. O real, nessa concepção, se assemelharia ao pos-
sível, este que “já está todo constituído, mas permanece no limbo. O possível se realizará 
sem que nada mude em sua determinação ou natureza. É um real fantasmático, latente. 
O possível é exatamente como o real, só lhe falta a existência” (Ibid).

Virtual se constituiria, então, em dimensão do real e não em seu oposto absoluto. 
Assim, o virtual não se opõe ao real, mas somente ao atual, e se insere numa realidade 
defi nida pelo uso cotidiano dos seus artífi cios e pelos sujeitos que nele arbitram. Para 
Lévy, virtual seria aquilo que “apresenta um desprendimento do aqui e agora, ou talvez 
o que não está presente”.

No uso corrente, a palavra virtual é empregada com frequência para signifi car a 
pura e simples ausência de existência, a “realidade” supondo uma efetuação ma-
terial, uma presença tangível. O real seria da ordem do tenho, enquanto o virtual 
seria da ordem do terás, ou da ilusão, o que permite geralmente o uso de uma 
ironia fácil para evocar as diversas formas de virtualização (LÉVY, 1996, p. 15).

Portanto, não surpreende que as relações discursivas construídas no mundo virtual do 
Twitter conservem as características do mundo real – trata-se, fi nalmente, de mais um 
papel social exercido pelo enunciador, cujos discursos variam não apenas de acordo 
com o meio e o tema em que se manifestam . O conjunto dessas construções discursi-
vas pode determinar uma manifestação ideológica.

Na palavra está a manifestação do sistema de valores, da ideologia constituída e em 
constituição (...). O indivíduo/sujeito, embora pertencendo a uma classe social, a 
um grupo, está rodeado das formações discursivas de toda a sociedade. São essas 
formações discursivas que “regem” seus comportamentos no cotidiano, suas ativi-
dades, procurando moldá-las. A reelaboração desses discursos o encaminham no 
sentido da reprodução/conservação e/ou no sentido da transformação/mudança 
(BACCEGA, 1995, p. 49).

Ao falar, situa Baccega, o indivíduo leva em consideração o que se pode ou não dizer, 
na medida em que “(...) as falas emitem, predominantemente, discursos de máscara 
impostos pela sociedade. (...) é a sociedade das aparências” (1995, p. 40-41). Essa 
concepção aplica-se, de modo um tanto contraditório, a uma sociedade altamente 
midiatizada, fascinada pela incitação à visibilidade e pelo império das celebridades, na 
qual percebe-se um deslocamento daquela subjetividade “interiorizada” em direção a 
novas formas de autoconstrução, como acentua Sibilia (2008).

No esforço de compreender estes fenômenos, alguns ensaístas aludem à sociabi-
lidade líquida ou à cultura somática do nosso tempo, onde aparece um tipo de eu 
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mais epidérmico e fl exível, que se exibe na superfície da pele e das telas. Referem-
-se também às personalidades alterdirigidas e não mais introdirigidas, construções 
de si orientadas para o olhar alheio ou exteriorizadas, não mais introspectivas ou 
intimistas. [Grifos da autora] (p. 13)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Twitter, lançado globalmente em 2006, tem ganhado espaço rapidamente como 
mais uma dimensão de sociabilidade e, portanto, do exercício de papéis sociais. Logi-
camente não se evidencia, aqui, uma panaceia em termos comunicacionais. Há limites 
relacionados ao tamanho restritivo das mensagens – 140 caracteres –, ou à persistência 
da exclusão digital em algumas localidades e grupos sociais. Em paralelo a essa ques-
tão, os modos pelos quais circulam os discursos entre co-partícipes dos enunciados 
demandam estudos aprofundados para uma compreensão mais ampla do processo 
constitutivo das subjetividades neste microambiente. Como já delineado, a Internet 
tem se potencializado como um grande laboratório, um espaço para criação de novas 
subjetividades. Lá, em seus vãos virtuais que expressam e intercambiam manifestações 
do real, surgem formas inovadoras de ser e estar no mundo, por vezes excêntricas e 
surpreendentes, outras banais e rasas.

O ponto a se ressaltar, neste contexto, é a quebra de paradigma quanto à produção e 
circulação de informações. A relação entre mídia e sujeitos está cada vez mais longe 
da ideia de passividade. Ao longo da última década, a rede mundial de computadores 
tem dado à luz um amplo leque de práticas discursivas que reconfi guram a expressão 
das subjetivas antes limitadas a formatos mais tradicionais. Por outro lado, não se pode 
perder de vista o aspecto mercadológico embutido na premissa de democracia digital – 
um mercado que valoriza seus integrantes ao defi ni-los como consumidores — tanto 
da Web 2.0 como de tudo o mais. É essa visão que tem impregnado os modos de ser e 
estar no mundo ao longo da nossa história contemporânea.

Talvez as redes, ao mesmo tempo em que nos impõem determinados modos de ser, 
também nos ofereçam brechas para que possamos nós próprios fabricar outros modos 
de ser de forma singular. Ou, como afi rma Sibilia, não há dúvida de que esses reluzen-
tes espaços da Web 2.0 são interessantes, ainda que seja porque se apresentam como 
cenários bem adequados para montar um espetáculo cada vez mais estridente: o show 
do eu.
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Resumo: A nossa pesquisa tem como objetivo principal a contribuição do texto literário para 
o debate, em sala de aula, sobre o fenômeno bullying, sendo assim, nosso objetivo geral é evi-
denciar a presença do comportamento bullying na narrativa O Ateneu, de Raul Pompéia. Esse 
romance narra a história da personagem Sérgio e sua entrada para o internato Ateneu, espaço 
escolar que refl ete a sociedade e sua divisão de classes. Nessa convivência escolar, estabelecem-
-se relações de poder que implicam práticas de bullying. O nosso objeto de estudo é o bullying 
na narrativa O Ateneu, de Raul Pompéia. Em relação à metodologia, nossa pesquisa é de 
cunho bibliográfi co, sendo seu corpus a narrativa O Ateneu e a fundamentação teórica nos res-
paldou em duas prioridades de conhecimento: compreender o conceito de bullying e conhe-
cer parte da crítica literária que investigou o jogo do poder e da opressão em O Ateneu. Desse 
modo, trabalhamos, respectivamente, com: Fante (2005); Silva (2010) e Teixeira (2011) para 
compreender o fenômeno Bullying e com Ivo (1976) e Moisés (1983) para conhecermos as 
análises já feitas sobre a relação entre homem e poder nesse romance do século XIX, contudo 
extraordinariamente atual. Entendemos que nossa pesquisa colabora para as refl exões acerca 
do fenômeno bullying, como também mostra que a literatura é um espaço em que tanto se 
amplia o conhecimento como favorece o processo de humanização.

Palavras-Chaves: O Ateneu. Bullying. Literatura e Conhecimento.

O ATENEU: A PLACE MARKED BY BULLYING
Abstract: Our research aims mainly to the contribution of O Ateneu literary text for discus-
sion in the classroom, on the bullying phenomenon. Th is novel tells the story of the character 
George and his entry into the internship Ateneu, the school that refl ects the society and its 
class divisions. In this school coexistence, power relations are established practices which 
involve bullying. Our object of study is bullying in the narrative O Ateneu, Raul Pompéia. 
Regarding methodology, our research is bibliographical, and its narrative corpus O Ateneu 
and the theoretical foundations backed knowledge on two priorities: to understand the con-
cept of bullying and know part of literary criticism that investigated the play of power and 
oppression in O Ateneu. Th us, working respectively with: Fante (2005), Silva (2010) and 
Teixeira (2011) to understand the phenomenon bullying and Ivo (1976) and Moses (1983) 
to know the analysis already done on the relationship between man and power in nineteenth-
-century novel, yet remarkably current. We believe that our research contributes to refl ections 
about the bullying phenomenon, but also shows that literature is a space that both expands 
the knowledge and promote the process of humanization.

Keywords: O Ateneu. Bullying. Literature and Knowledge.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo principal contribuir para o debate, em sala 
de aula, sobre o fenômeno bullying, para isso, o nosso objetivo geral será evidenciar a 
presença desse comportamento na narrativa O Ateneu, de Raul Pompéia. Nessa obra, 
é narrada a história do personagem Sérgio e sua vivência escolar, podendo-se perceber 
nela, na narrativa, o internato como refl exo da sociedade, assim o autor fala em seu 
livro: “Não é o internato que faz a sociedade; o internato a refl ete” (POMPÉIA, 2005, 
p. 163). Nessa narrativa, constata-se com bastante clareza as relações de poder em que 
Aristarco, diretor do Ateneu, exerce sobre os alunos, como também os próprios alunos 
exercem uns sobre os outros.

Devido às relações de poder que alimentam casos de bullying no romance O Ateneu, 
caracterizamos as personagens envolvidas nesse fenômeno a partir das seguintes ca-
tegorias: vítima típica, vítima provocadora, vítima agressora, agressor e espectado-
res. As categorias citadas foram estabelecidas pelos estudos de Fante (2005), Silva 
(2010) e Teixeira (2011).

Entendemos que esta pesquisa pode contribuir para o conhecimento sobre o fenô-
meno bullying que somente há pouco mais de trinta anos começou a ser estudado 
sob parâmetros científi cos e recebeu essa denominação pela qual é conhecido em 
todo o mundo. Em se tratando de Brasil, Silva (2010) afi rma que o bullying só co-
meçou a ser estudado a partir de 2000 com pesquisas pioneiras realizadas por Cleo 
Fante e José Augusto Pedra.

Entendemos que há, ainda, outra contribuição na realização dessa pesquisa: uma 
proposta para se trabalhar textos literários, em sala de aula, mostrando que a litera-
tura é um fator indispensável de humanização. Pode-se levar os alunos e a comuni-
dade escolar a conhecerem e refl etirem sobre o bullying e as consequências que esse 
comportamento pode gerar aos envolvidos. Além disso, o professor também pode 
debater como é possível refl etir sobre o que é pertinente à condição humana através 
da literatura. Assim, o professor encontra um caminho em que a literatura e a reali-
dade do aluno/leitor se encontram.

A análise do bullying na narrativa O Ateneu permitirá a consideração de que o bullying 
sempre existiu, pelo menos desde o surgimento da escola, apesar de não ser referido 
por essa denominação, e a literatura, mesmo valendo-se da fi cção, refl ete os costu-
mes e confl itos da sociedade. E, exatamente por isso, é possível encontrar no texto 
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literário um caminho de construção do saber, no qual a humanização pode ocorrer 
na medida em que se passa a pensar no homem, no que lhe é pertinente, nas coisas 
que estão em seu entorno e nas relações que movimentam toda essa complexidade, 
ou seja, a própria humanidade.

2. O CONCEITO BULLYING
A palavra bullying foi adotada em muitos países, inclusive no Brasil, sendo conceituada 
como: “Um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem 
sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), causando 
dor, angústia e sofrimento” (FANTE, 2005, p.28-29).

Segundo os estudos de Fante (2005), Silva (2010) e Teixeira (2011), os protagonistas 
do fenômeno bullying são: os agressores, os espectadores, e as vítimas que podem variar 
entre vítima típica, vítima provocadora e vítima agressora.

Ainda de acordo com Fante (2005), os agressores são aqueles alunos que vitimizam 
os mais fracos. Os agressores têm como características: serem mais fortes que seus co-
legas de classe e que suas vítimas, são da mesma idade ou mais velhos que as vítimas, 
podem ser superiores nas brincadeiras, nos esportes e nas brigas. Dominar e subjul-
gar os outros, mediante o poder e ameaça de conseguir o que querem, são ações dos 
agressores. Possuem caráter duvidoso, agem por impulso, irritam-se facilmente e não 
se deixam levar por frustrações.

A vítima típica, geralmente, tem uma personalidade tímida, passiva, submissa, insegu-
ra, além de baixo-autoestima. Ela sofre repetitivamente comportamentos agressivos, 
no entanto não possui habilidade para reagir às agressões, para a vítima típica é difícil 
impor-se física ou verbalmente e sua atitude passiva a torna alvo fácil para o agressor.

Sobre a vítima provocadora, defi ne Silva (2010) que são aquelas que provocam situa-
ções com as quais não sabem lidar, discutem ou brigam quando são atacadas, são ima-
turas e criam um ambiente tenso na escola, enquanto a vítima agressora são aqueles 
alunos que reproduzem os maus-tratos sofridos.

Já os espectadores são aqueles que testemunham as ações dos agressores contra as víti-
mas, mas não saem em defesa delas e tão pouco se juntam aos agressores.

Levando-se em conta que o fenômeno bullying sempre existiu, mas somente na atuali-
dade pôde ser conceituado e classifi cado e que sua incidência é notada mundialmente, 
trazemos como proposta para esse trabalho a leitura da narrativa O Ateneu, de Raul 
Pompéia, enfatizando a presença do bullying, pois a partir de nossas análises, podemos 
perceber, nela, práticas de bullying. Portanto, entendemos que a narrativa de “O Ate-
neu” pode, além de colaborar para a compreensão desse conceito moderno denomina-
do bullying, trazer o debate sobre essa temática a partir do nosso fortalecimento através 
do conhecimento, da pesquisa e da investigação científi ca.
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3. O BULLYING NA NARRATIVA 
O ATENEU, DE RAUL POMPÉIA
Como já dissemos, o nosso trabalho tem como objetivo principal a contribuição do 
texto literário “O Ateneu” para o debate sobre o fenômeno bullying em sala de aula. 
Antes de partirmos para a análise, vale relembrar que Sérgio, personagem que narra 
a história, foi levado pelo seu pai para ser interno em um afamado colégio da época. 
“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta” 
(POMPÉIA, 2005, p. 9). O Ateneu refl ete, também aqui já dito, a sociedade com suas 
ambições, erros, hipocrisias ainda mais, o exercício do poder e da opressão. O que para 
Sérgio será uma experiência de dor, entendida por todos como necessária e indispen-
sável para o amadurecimento de cada um dos jovens garotos.

Para melhor compreensão da nossa pesquisa, daremos o conceito de vítima típica. Para 
Fante (2005), o aluno que serve de bode expiatório para um grupo e sofre agressões 
desse grupo é classifi cado como vítima típica.

A timidez e a pouca desenvoltura para sua idade nos possibilita classifi car Sérgio como 
vítima típica. Essas características podem ser evidenciadas em uma passagem do ro-
mance em que Sérgio é recebido pelo diretor do colégio, Aristarco, em sua residência 
junto a sua esposa Ema.

– Quantos anos tem? Perguntou-me.
– Onze anos...
– Parece ter seis, com estes lindos cabelos.
Eu não era realmente desenvolvido. A senhora colhia-me o cabelo nos dedos:. 
(POMPÉIA, 2005, p. 21).

Para exemplifi cação de uma situação de bullying, em que Sérgio é caracterizado como 
vítima típica, trazemos para nossa análise um fragmento em que, na hora do recreio, 
Sérgio sai com um colega de classe e enquanto conversavam sentiu que alguém havia 
puxado sua camisa, ele quase caiu e quando se virou viu, à distância, um sujeito mais 
forte do que ele era o Barbalho, que seria um de seus agressores.

Várias vezes nessa tarde fui assaltado pela chacota impertinente do Barbalho. O 
endemoninhado caolho puxava-me a roupa, esbarrava-me encontrões e fugia com 
grandes risadas falsas, ou puxava-me de súbito em frente, e revestindo-se de quan-
ta seriedade lhe era suscetível o açafrão da cara, perguntava: “Mudou as calças?” 
Um inferno (POMPÉIA, 2005, p. 33).

Fica nítido nesse fragmento que Sérgio por repetidas vezes foi agredido por Bar-
balho através de insultos, ofensas, xingamentos e empurrões confi gurando-se em 
práticas de bullying.

Para Moisés (1983), O Ateneu representa o inferno onde todos que adentram o inter-
nato estão pagando pelos próprios pecados e o dos outros, como também pela cum-
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plicidade nos vícios dos colegas. “Ninguém visita impunemente o reino das Trevas: vi-
ciosos ou fracos perante as tentações, todos ardem nas mesmas fornalhas demoníacas”. 
(1983, p. 123). Assim, no Ateneu, Franco estava sempre de joelhos como expiando a 
culpa de uma raça. “Três anos havia que o infeliz, num suplício de pequeninas humi-
lhações cruéis, agachado, abatido, esmagado, sob o peso das virtudes alheias mais que 
das próprias culpas, ali estava...” (POMPÉIA, 2005, p. 33).

A partir disso, podemos trazer Fante (2005) que denomina como sendo vítima pro-
vocadora aquele aluno que provoca e atrai reações agressivas contra as quais não sabe 
lidar. Essa categoria pode ser representada pela personagem Franco que ao passear 
pelo jardim do Ateneu decide tomar água em um poço que lá existia e utilizou-se de 
sua urina para umedecer a bucha aspiradora, no entanto esse poço fornecia água para 
lavagem dos pratos. Franco foi detido pelo copeiro que passava pelo local sendo levado 
até o diretor Aristarco que aplicou contra ele a punição moral.

De joelhos neste ponto, Franco, ao pelourinho: diante das chuvas dos maus e da 
alegria livre de todos. Como esta porta era caminho dos rapazes até as bandejas 
onde se elevavam as pilhas sedutoras da merenda, fi cava ainda o condenado com 
um reforçozinho de pena. Passando por ele, os mais enfurecidos deram empur-
rões, beliscaram-lhe os braços, injuriaram-no. Franco respondia a meia voz, por 
uma palavrinha porca, repetida rapidamente, e cuspia-lhes, sujando a todos com 
o arremesso dos únicos recursos da sua posição. [...] Até que um grande, mais es-
touvado, fê-lo cair contra o portal, ferindo a cabeça. A este, Franco não respondeu; 
pôs-se a chorar (POMPÉIA, 2005, p. 61).

Franco sofria bullying tanto do diretor Aristarco quanto dos demais colegas. Não havia 
punições corporais aplicadas por Aristarco, mas em compensação havia as punições 
morais que se davam por meio das humilhações praticadas perante toda a escola. Ao ex-
por Franco à humilhação pública, Aristarco acabava incitando aos outros alunos a pra-
ticarem agressões contra aquele que já se encontrava em uma posição de desvantagem.

De acordo com Silva (2010), a vítima agressora, como forma de compensação aos 
maus-tratos sofridos, procura outra vítima ainda mais frágil para reproduzir as agres-
sões sofridas. Isso gera um círculo vicioso que transforma o bullying em um problema 
de difícil controle.

A evidente predileção que Aristarco nutria por Rômulo causou a inveja nos demais 
alunos do Ateneu que começaram a apelidá-lo de “mestre cook” por ele ser um menino 
gordo. Nesse ambiente confl ituoso que é o internato Ateneu, podemos caracterizar 
Rômulo como uma vítima agressora.

Rômulo era antipatizado. Para que o não manifestassem excessivamente, fazia-se 
temer pela brutalidade. Ao mais insignifi cante gracejo de um pequeno, atirava 
contra o infeliz toda a corpulência das infi ltrações de gordura solta, desmoro-
nava-se em socos. Dos mais fortes vingava-se resmungando intrepidamente. (...) 
foi Rômulo escolhido, principalmente, para expiatório do desfastio. Mestre cook! 
Via-se apregoado por vozes fantásticas, saídas da terra; mestre cook! por vozes do 
espaço, rouquenhas ou esganiçadas. Sentava-se acabrunhado, vendo se se lem-
brava de haver tratado panelas algum dia na vida; a unanimidade impressionava 
(POMPÉIA, 2005, p. 118).
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Nesse trecho da narrativa, fi cam evidentes os maus tratos a que Rômulo é submetido 
que se dá tanto pela forma verbal quanto pela forma psicológica e moral, vale ressal-
tar que Rômulo também reproduz as agressões sofridas procurando uma vítima mais 
frágil do que ele.

Representando a categoria de agressor, trazemos para nossa análise a personagem Sanches, 
muito inteligente, primeiro da classe, grande e forte, utiliza desses atributos para assediar 
Sérgio sexualmente, que, ao perceber essa estratégia de dominação, rompe a amizade.

Sanches, rancoroso, perseguia-me como um demônio. Dizia coisas imundas. 
“Deixa estar, jurava entre dentes, que ainda hei de tirar-te a vergonha.” Na qua-
lidade de vigilante levava-me brutalmente à espada. Eu tinha as pernas roxas dos 
golpes; as canelas me incharam (POMPÉIA, 2005, p. 53).

Os agressores, por não admitirem serem contrariados, agem de violência para com 
suas vítimas. Assim fala Teixeira “Os agressores são crianças mais habilidosas na comu-
nicação e têm facilidade de mobilizar outras crianças” (2011, p.11). As agressões de 
Sanches para com Sérgio se davam por meio de agressões físicas, assédio e insinuações, 
já anunciadas por Ivo (1976), “Os alunos do educandário modelo não passam de 
uma corte de mentirosos, covardes, invejosos, dissimulados e até pervertidos sexuais” 
(1976, p. 43). Os alunos utilizavam de suas habilidades físicas e intelectuais para viti-
marem os mais fracos e os mais fragilizados.

Abordando outra categoria, de acordo com Fante (2005), os espectadores são aqueles 
alunos que testemunham o bullying, no entanto não o sofrem e nem o praticam. Eles 
representam a maioria dos alunos, convivem com o problema, mas adotam a lei do 
silêncio pelo temor de virem a ser a próxima vítima.

Com a insensibilidade pétrea que o encouraçava para as humilhações, saiu Franco 
do lugar e de cabeça baixa, como um cão, foi parar no centro da sala. Ali esteve 
por alguns segundos, exposto, no meio do enorme quadrado de aluno. Os olhares 
caíam-lhe em cima, como projéteis de um fuzilamento (POMPÉIA, 2005, p. 60).

Nesse fragmento, fi ca claro a presença dos espectadores que assistiam Franco em mais 
uma das tantas punições morais, as quais Aristarco o submetia. Muitos ali presentes 
temiam ser a próxima vítima, por isso se esforçavam para serem bons alunos e não 
passarem pelo mesmo constrangimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento sobre o comportamento bullying ainda é pouco difundido dentro da 
comunidade escolar, apesar da sua grande incidência. Portanto, é necessário que o es-
tudo sobre esse tema chegue até as escolas e a literatura pode ser um dos caminhos para 
ampliação desse conhecimento e, porque não, de combate à violência, nas escolas, que 
se dá por meio da relação de poder.



53

Ao fi nal de nossa pesquisa, conseguimos identifi car como vítima típica a personagem 
principal da narrativa, o protagonista/narrador Sérgio; outra categoria que consegui-
mos identifi car foi a de vítima provocadora, representada pela personagem Franco; 
também conseguimos classifi car Rômulo como uma vítima agressora; em se tratando 
dos agressores identifi camos Sanches; fi nalizamos com os espectadores que represen-
tam a maioria dos alunos.

É perceptível ver na narrativa de “O Ateneu” o retrato de uma microssociedade dividi-
da em classes desiguais, representada pelos seus alunos, em que para conviverem nesse 
ambiente escolar estabelecem relações de poder que resultam em casos de bullying. 
Portanto, nossa pesquisa tem como proposta a utilização da literatura, em sala de aula, 
pois por meio dela o aluno pode ampliar seu conhecimento e, ao se identifi car com 
a fi cção, tornar-se sensível ao mundo. Discutir sobre o comportamento bullying é in-
dispensável aos alunos e à comunidade escolar, e a literatura pode ser o espaço em que 
esse debate se viabilize. Sendo assim, podemos dizer que o espaço literário é uma outra 
linguagem, distinta da científi ca, que também sugere refl exões e constrói conhecimen-
to e, por isso, possibilita abordagens, em sala de aula, que implicam no fortalecimento 
do aluno/leitor diante de seus desafi os cotidianos e, sobretudo, favorece o processo de 
humanização.
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Resumo: Com o advento das novas tecnologias da Comunicação e as mudanças de paradig-
mas que permeiam a sociedade atual, as instituições de ensino se veem diante de um desafi o: 
criar mecanismos que despertem no aluno o prazer em aprender e a satisfação do professor em 
ser mediador nesse processo. Neste sentido, o presente trabalho pretende discutir o potencial 
educativo das tecnologias midiáticas para complementar e aperfeiçoar o processo de ensino e 
aprendizagem, sobretudo, apontando o rádio como eixo central da proposta metodológica. 
Para tanto, desenvolveremos uma pesquisa de natureza aplicada, para fi ns explícitos de in-
tervenção, ou seja, que possa nortear educadores para a utilização do rádio como ferramenta 
didático-pedagógica. O estudo obteve contribuições teóricas oriundas de pesquisadores como 
Soares e Schaun, que tratam de Educomunicação; Assman, que apresenta os conceitos de 
“Sociedade da Informação” e “Sociedade Aprendente”, entre outros, que articulam saberes 
relacionados à utilização das tecnologias da comunicação no ambiente escolar.
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WAVES ON THE RADIO: NOTES FOR USE OF MEDIA 
TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract: With the advent of new Communication technologies and the changing of para-
digms that permeate today’s society, educational institutions are faced with a challenge: to 
create mechanisms which bring to the student the pleasure of learning, and, to the teacher, 
the satisfaction in being a mediator in this process. In this way this paper will discuss the 
educational potential of media technologies to complement and enhance the teaching and 
learning process, particularly pointing the radio as the centerpiece of the proposed methodo-
logy. Th erefore, it will be developed an applied survey for explicit intervention aims, that is, a 
survey that can guide educators to use the radio as a didactic-pedagogical tool. Th e study has 
theoretical contributions from researchers such as Soares and Schaun, dealing with Educom-
munication; Assman, which introduces the concepts of “Information Society” and “Learning 
Society”, among others that articulate knowledge related to the use of communication tech-
nologies in school environment.
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1. INTRODUÇÃO
Desde o surgimento da humanidade, a Comunicação tem se mostrado como uma 
característica inerente aos seres humanos e que interfere diretamente nas formas de ver 
o mundo, interagir com os pares e nas relações de poder.

De acordo com Citelli (2001) a história integra três momentos da Comunicação, o da 
oralidade, quando o homem descobre que pode se comunicar por meio de sons de signos 
verbais; o da escrita, quando se tornou possível o registro desta comunicação, e a era da 
imagem e do som, na qual os meios de comunicação passaram a fazer parte do cotidiano.

E mesmo antes dessa “era da imagem e do som”, mencionada por Citelli, o homem 
já utilizava recursos audiovisuais para se comunicar de forma efi ciente, com o auxílio, 
por exemplo, dos registros pictóricos. Tais meios de comunicação evoluíram ao longo 
do tempo, amparados nos acontecimentos que marcaram cada época e posteriormente 
nas evoluções tecnológicas.

No século XVIII surgiram as primeiras correntes defendendo a integração dos recursos 
audiovisuais nos processos de ensino, e mais tarde, no século XIX, a Educação passou 
a ser sacudida por um movimento de renovação (PARRA, 1974). O que demonstra 
que a procura por novos meios que facilitassem o aprendizado de estudantes e resga-
tassem a autoestima de professores não é característica específi ca da escola de hoje. 
Parra (1973, p. 15) lembra ainda o primeiro passo dado na II Guerra Mundial no que 
se refere à implantação e integração de recursos audiovisuais nas práticas pedagógicas:

Defi nida a posição norte-americana neste confl ito, viram-se os Estados Unidos 
frente a uma tarefa urgente e para a qual não possuíam esquemas prévios de solu-
ção: receber milhões de homens e mulheres jovens, com as mais distintas formas 
de preparação, mentalidade e habilidades, e treiná-los, rápida e efi cientemente, 
para os serviços da guerra. O programa planejado para a solução deste problema 
desenvolveu-se tendo como centro os recursos audiovisuais.

Atualmente, o Governo Federal apoia iniciativas de inserção dos meios de comu-
nicação no processo de ensino. É o caso do Programa de Alfabetização Solidária 
que desenvolve o projeto “Rádio Escola” em uma parceria com as Secretarias de 
Educação à Distância.

Porém, mesmo com um histórico de décadas de utilização dos recursos da comunica-
ção a favor da Educação, muitos educadores desconhecem tais possibilidades didático-
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-pedagógicas, ou não sabem como utilizá-las. Neste sentido, estudos dessa natureza, 
que se propõem a apontar caminhos para a utilização destas ferramentas, são impor-
tantes e necessários, pois, suscitam refl exões sobre os métodos utilizadas atualmente.

2. RÁDIO E EDUCAÇÃO
Desde 1922, quando houve a primeira transmissão radiofônica, o rádio passou por 
muitas transformações, adaptando-se ao novo panorama comunicacional do país, uti-
lizando-se de novas tecnologias e se reinventando. Mais do que um meio de simples 
entretenimento, o veículo mostrou-se como um dos mais expressivos meios comuni-
cacionais e, com o tempo, delineou-se como uma ferramenta a serviço da educação. 
Esse potencial foi explorado pelo fundador do rádio no Brasil, Edgard Roquete Pinto, 
segundo o qual a principal função do Rádio era educar.

Com o passar do tempo o conceito de rádio educativa foi se difundindo pelo país, 
fazendo com que instituições de educação percebessem os benefícios didático-peda-
gógicos que teriam ao utilizar esse veículo em sala de aula, como um complemento às 
ações pedagógicas.

O rádio, como meio eletrônico dinâmico de comunicação e informação, foi enxergado 
como um instrumento importante no processo educacional. Este potencial educativo 
passou a servir para complementar e aperfeiçoar o processo de ensino/aprendizagem, 
sobretudo com o rádio na escola como eixo central da proposta metodológica.

3. EDUCOMUNICAÇÃO: 
A INTERFACE DE DOIS 
CAMPOS TEÓRICOS
E com a crescente associação entre Educação e Comunicação, a favor de novas práticas 
pedagógicas, surgiu um novo conceito a ser utilizado por pesquisadores para defi nir 
essa associação em Educação e Comunicação. O termo Educomunicação, que, segun-
do Schaun (2002), é entendido como um campo de intervenção social que busca res-
signifi car os movimentos comunicativos que vão se resolver no âmbito da Educação. 
Tal refl exão é complementada pelo pensamento de Soares (2006, p.179):

O conceito de Educomunicação pode ser entendido pelo conjunto das ações 
inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas 
e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços 
educativos presenciais ou virtuais.

Nesse contexto, o termo Educomunicação surge, não como uma subárea da Educa-
ção ou Comunicação, mas, como um campo autônomo com aspectos dessas duas 
áreas do conhecimento.
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Para Soares (1999), o campo da Educomunicação é mobilizador, com exigências 
teórico-metodológicas que nem sempre compõem o conjunto de práticas previstas 
para o ensino formal.

E esse é o grande dilema e uma das maiores barreiras a ser vencida nas instituições de 
ensino atuais, pois, mesmo com evolução dos métodos educacionais, o que se sabe é 
que muitos docentes ainda fi cam confusos sem saber como envolver a comunicação 
nas atividades pedagógicas, e, em alguns casos, enxergam esse campo do conhecimen-
to como inimigo. Porém, muitos autores mostram que, atualmente, a comunicação 
deve ser uma aliada e é indispensável para todas as relações, seja entre pais e fi lhos, 
patrões e empregados, professores e alunos.

4. MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA DA 
EDUCAÇÃO: UM CAMINHO 
SEM VOLTA
Atualmente, desde a infância, as crianças já têm acesso e intimidade com as tecnolo-
gias que se reinventam dia após dia, e percebe-se a infl uência desta nova confi guração 
nas relações humanas, sociais e culturais.

Essa nova postura diante do mundo conhecida como “Sociedade da Informação”, 
reúne todos os elementos sociais, econômicos e culturais, que infl uenciam as relações 
humanas na atualidade. Assmann (2000) defi ne “sociedade da informação” como a 
sociedade que está atualmente a constituir-se na qual são amplamente utilizadas tec-
nologias de armazenamento e transmissão de dados e informação e que deve ser con-
siderada como uma sociedade de aprendizagem.

Tal pensamento é compartilhado por Castells (1999), que acrescenta que, no fi nal do 
século XX, houve a transformação de nossa “cultura material” pelos mecanismos de um 
novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação.

Essas mudanças de formas de pensar e agir diante do mundo ocorreram em pouco 
tempo, e continuam acontecendo, com movimentos como as redes sociais, que se 
modifi cam de acordo com a necessidade do usuário.

As mudanças acontecem num ritmo acelerado e as pessoas, que estavam acostumadas 
a outras formas de agir e pensar passam por uma fase de transição, choque de crenças 
e culturas, o que pode ser visto em todas as esferas da sociedade, e, principalmente, na 
Educação. Diante dessa realidade, percebemos que a utilização do termo “sociedade 
aprendente”, citado por Assmann (2000) em seus estudos, faz todo o sentido e é pre-
ciso ter tal pensamento em mente ao traçar diretrizes de atuação no ambiente escolar.

O modelo pedagógico da maioria das escolas em todo o Brasil obedece a regras es-
tabelecidas num período anterior a essa “sociedade da informação” ou “sociedade 



59

aprendente”, seguem parâmetros generalistas implantados e repetidos há anos, sem 
discussões e análises críticas que refl itam sobre a efi cácia deste “padrão”. Desta forma, 
problemas como alto índice de evasão, desinteresse de alunos, desmotivação de pro-
fessores, violência escolar, entre tantos outros, atingem as instituições de ensino por 
todo o país na atualidade.

O professor deve estar preparado para se adaptar às mudanças que repercutem em sala 
de aula, e também exigem transformações dos procedimentos e metodologias de en-
sino. Assmann (2000) confi rma esse pensamento afi rmando que no tocante à apren-
dizagem e ao conhecimento, chegamos a uma transformação das ecologias cognitivas 
internas da escola e externas, mas que interferem profundamente nela.

É preciso ter em mente que a utilização das tecnologias midiáticas na Educação é um 
processo instaurado e sem possibilidade de regressão. Para Gómez (2011), a pergunta 
chave não é mais sobre se são ou não desejáveis as novas tecnologias, por exemplo, no 
campo educativo e comunicativo, mas sobre os modos específi cos de incorporação da 
tecnologia nestas e em outras esferas da vida. O autor acrescenta que:

Atualmente já não é possível prescindir das novas tecnologias. Fazê-lo signifi caria 
um retrocesso histórico de proporções incalculáveis. Mas também não se trata de 
acolher a tecnologia tal e como ela nos oferecida pelo mercado (...) é uma série de 
estratégias que permitam a nossas sociedades aproveitar o potencial da tecnologia 
para nossos próprios fi ns e de acordo com as nossas peculiaridades culturais, cien-
tífi cas e tecnológicas (GOMÉZ, 2011, p. 160).

Diante disso, cabe refl etir se estamos utilizando corretamente as novas tecnologias 
enxergando-os não como instrumentos mágicos capazes de solucionar todos os nos-
sos problemas, mas, como aliados, que, podem ser utilizados, de acordo com a nossa 
realidade a nosso favor, em todas as esferas da vida, e, principalmente, na Educação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste sentido, Moran (2000) focaliza o papel do docente como mediador, que deve 
utilizar as novas tecnologias de forma mais colaborativa, adequando-as aos proce-
dimentos metodológicos. Já Gómez (2011) avalia que Comunicação, Educação e 
novas tecnologias formam a tríade do século XXI, e destaca que além de suporte 
a favor de uma Educação de qualidade, é preciso ter um olhar crítico frente a esse 
campo do conhecimento.

Seguindo esse pensamento, é possível afi rmar que um dos pontos cruciais para a utili-
zação efi ciente de ferramentas da comunicação no processo de ensino-aprendizagem é 
desenvolver formas de atuação menos centralizadoras e mais fl exíveis. De acordo com 
Assmann (2000), a construção do conhecimento já não é mais um produto unilateral 
de seres humanos isolados, mas de uma vasta cooperação cognitiva distribuída, da qual 
participam aprendentes humanos e sistemas cognitivos artifi ciais.
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Com relação à utilização do rádio nesse processo, quer seja com a produção de conteú-
dos digitais educativos para a utilização em sala de aula ou mesmo para a análise crítica 
midiática, há um consenso na postura e opiniões dos diversos pesquisadores da área, 
que reafi rmam a necessidade de enxergar o estudante como protagonista e o professor 
como facilitador nessas atividades. Ou seja, não existe mais aquele pensamento de que 
o professor ensina e o aluno aprende, o processo de aprendizado deve ser enxergado 
como uma construção coletiva, e os métodos utilizados devem seguir essa tendência.

Citelli (2001) afi rma que não existe fórmula para transformar o rádio e outros meios 
de comunicação em aliados no processo educativo. Mas, a experiência não só é válida 
como muito atraente para professores e alunos.

Enfi m, não existe uma receita pronta para alcançar o sucesso nas práticas educacionais, 
porém, grande parte dos pesquisadores aponta para a construção de um ambiente 
participativo, em que o estudante deixe de ser passivo e passe a atuar nesse processo de 
ensino-aprendizado como fi gura fundamental.

É certo que muitas são as carências no sistema educacional que impedem a utilização 
correta dos meios de comunicação, e vários são os apontamentos que podem ser ob-
servados para resgatar o prazer do aluno em aprender e a satisfação do professor em ser 
mediador nesse processo. Nicolau (2010) frisa que proporcionar uma prática pedagó-
gica criativa proporciona conquistas em todas as frentes.
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RESUMO: O artigo trata de um estudo de caso realizado na Prefeitura de Extremoz-RN 
com o objetivo de analisar estratégias de comunicação interna adotadas atualmente no ór-
gão e identifi car canais de comunicação que estejam ao alcance de todos os servidores para 
que possam ser implementados em momento posterior. Enfatizou-se no estudo o papel e a 
contribuição do assessor de imprensa na efetivação do processo de comunicação interna da 
Prefeitura de Extremoz (RN), como também na proposta/elaboração de um plano de comu-
nicação interna para o setor de comunicação. A justifi cativa deste estudo se dá em virtude da 
defi ciência encontrada na comunicação junto aos servidores do órgão que desenvolvem ativi-
dades comunicacionais de forma tímida e inefi caz. Para que se alcançassem os objetivos, foi 
utilizado como metodologia a revisão de literatura em livros, artigos científi cos e monografi as 
acerca da temática, como também a aplicação de questionário, composto por nove questões 
fechadas, de múltipla escolha e uma questão semiaberta, totalizando 10 perguntas. Como 
conclusão, observou-se que para a melhoria do processo de comunicação interna na Prefeitu-
ra de Extremoz (RN), torna-se necessário a adoção de um plano estratégico destinado à cor-
reção das defi ciências do órgão na comunicação, desenvolvida junto aos seus colaboradores.

Palavras-chave: Comunicação Organizacional. Órgão Público. Comunicação Interna.

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION IN A PUBLIC 
INSTITUTION: A CASE IN EXTREMOZ (RN)

Abstract: Th e article deals with a case in the administration of Extremoz-RN, in order to 
analyze the internal strategies of communication currently adopted in the agency and iden-
tify channels of communication that are available to all public employees. It was emphasized 
in the study the contribution of the press offi  cer in the execution of the process of internal 
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communication from the City of Extremoz (RN) as well as in the proposal and development 
of an internal communications plan for the communications. Th e objective of this study is 
to observe the defi ciencies found in the communication in the organ. Th is process develops 
internal communication activities that was so timid and ineff ective. In order to achieve the 
objectives, methodology was used as a review of literature in books, scientifi c articles and 
monographs on the subject, as well as a questionnaire, composed of nine closed questions, 
multiple choice question and half-open, totaling in 10 questions. Th e questionnaire was done 
by the employees in the period from November to December 2011 and used as a resource for 
information in relation to the communication process within the organ. In conclusion, we 
observed that for the improvement of internal communication in the Extremoz administra-
tion, it was necessary to adopt a strategic plan for the correction of defi ciencies in communi-
cation, developed along with its employees.

Keywords: Organizational Communication. Public Agency. Internal Communication.
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1. INTRODUÇÃO
As organizações contemporâneas estão enfrentando atualmente ambientes extrema-
mente dinâmicos, nos quais se coloca em discussão a nova perspectiva das organiza-
ções e da sociedade. A crescente evolução tecnológica e a concorrência estão levando 
os gestores a buscarem a produção de seus produtos e a prestação de seus serviços de 
forma mais qualitativa. Para tanto, muitas estão adotando os principais sistemas e mo-
delos de gestão da qualidade utilizados no mundo.

Segundo Baptista (2009), para uma organização “sobreviver” ao mundo concorrencial 
é fundamental fazer uma divulgação clara da Missão, Cultura, Valores e Projetos aos 
seus colaboradores. Para isso, a ferramenta da comunicação torna-se crucial, por exer-
cer um efeito positivo sobre o ambiente interno e, consequentemente, sobre a imagem 
global da empresa. A comunicação numa organização deve ser entendida como um 
meio fundamental para alcançar e facilitar um bom ambiente interno e motivacional 
dos colaboradores, assim contribuindo para o sucesso da empresa.

Na perspectiva de Chiavenato (2005, p.149), a “comunicação é o processo de trans-
missão de uma informação de uma pessoa para outra, sendo então compartilhada por 
ambas”. Para que a informação seja compreendida dentro das organizações, é decisiva 
a existência de um serviço de comunicação interna.

Assim, a comunicação interna torna-se um instrumento primordial para a transmissão 
de informações entre os colaboradores internos de uma empresa, como também como 
elemento norteador para a melhoria do relacionamento interno entre as pessoas, na 
medida em que a criação de um fl uxo de comunicação contínua no ambiente institu-
cional tende a tornar o clima local mais harmonioso.

No setor público, percebe-se que a comunicação interna aplicada ainda carece de me-
lhor utilização das práticas, e que escasseiam exemplos sobre a plena utilização deste 
recurso como instrumento de interação entre corpo diretivo e servidores públicos. A 
comunicação interna ainda é utilizada timidamente nos órgãos públicos e não resulta 
em ações de comunicação voltadas para o servidor como público-alvo e sim para a 
população de modo geral, embora o servidor faça parte dela.

Durante o nosso estudo, identifi camos esta realidade na Prefeitura de Extremoz (RN), 
onde o foco de seu investimento em comunicação está voltado para o público externo 
e a imagem do gestor. Diante deste cenário, propomos realizar o estudo voltado para 
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a comunicação interna da Prefeitura de Extremoz (RN) que utiliza esta ferramenta 
de forma tímida. Percebeu-se ainda que muitos servidores desconhecem o papel do 
assessor de imprensa e os mecanismos de comunicação por ele utilizado. A fi gura deste 
profi ssional da comunicação tem sido representada ao longo dos anos por meio de 
uma jornalista.

Tal constatação nos levou a realizar este estudo. Acreditamos que, com os resultados 
obtidos, tenhamos embasamento efetivo para a possível implantação de um plano 
de comunicação no órgão em questão, com sugestões que atendam aos anseios e 
dúvidas dos servidores.

O objetivo deste estudo é analisar estratégias de comunicação interna adotadas atu-
almente no órgão, identifi car canais que estejam ao alcance de todos os servidores e 
propor a elaboração de um plano de comunicação interna, enfatizando ainda a con-
tribuição do assessor de imprensa na consolidação da estrutura comunicacional da 
Prefeitura de Extremoz (RN).

Para tanto, realizou-se um estudo aprofundado sobre a temática, com base na litera-
tura específi ca, como também a aplicação de questionário junto aos colaboradores do 
órgão. As questões elencadas buscaram obter um maior conhecimento sobre o proces-
so de comunicação interna e se revelaram fundamentais para o auxílio na elaboração 
do objeto – o plano – do presente estudo.

2. A COMUNICAÇÃO 
NAS ORGANIZAÇÕES
A comunicação organizacional ou empresarial surgiu aproximadamente em 1906, nos 
Estados Unidos, com a proposta de se conhecer profundamente a empresa, direcio-
nando o conhecimento adquirido sobre a organização às ações destinadas a integrar 
o público interno, trabalhando os problemas detectados e buscando solucioná-los de 
acordo com a realidade encontrada. No mesmo ano, surgiu também a assessoria de 
comunicação, quando o jornalista Ivy Lee montou o primeiro escritório de assessoria 
de comunicação do mundo em Nova Iorque.

No Brasil, a história da comunicação organizacional está ligada à história do desen-
volvimento econômico, social e político das últimas décadas. Na atual era da infor-
mação, a comunicação organizacional busca preencher lacunas existentes no contexto 
empresarial, visando integrar os ambientes internos e externos, de forma a tornar a 
comunicação dentro dela mais fácil de ser entendida. Ela atua analisando também os 
fl uxos comunicacionais, detectando e eliminando possíveis ruídos, de modo a tornar 
o modelo de comunicação mais efi caz.

As empresas do mundo atual estão despertando cada vez mais para a necessidade de um 
roteiro de planejamento comunicacional. Torquato (2004) e Kunsch (2009) comparti-
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lham este pensamento quando mostram em diferentes momentos que o processo de co-
municação deve partir de um planejamento. Para Kunsch (2009), é o componente mais 
importante para criar relacionamento entre a organização e os mais diversos públicos.

A comunicação interna é o ponto de partida para o alinhamento do discurso de uma 
organização, transmitindo as suas informações da forma mais clara possível para todos 
os níveis da empresa. Diante disso, para que a comunicação interna aconteça nas or-
ganizações, é necessário que esta ferramenta atinja seu principal alvo, neste caso, seu 
público interno, para que este público possa transmitir uma mensagem uniforme de 
forma positiva.

Para o bom desenvolvimento da comunicação interna dentro das organizações, é pre-
ciso transmitir aos funcionários informações precisas e sem ruídos, afi rmando os obje-
tivos, a missão e os valores da empresa. Souza e Fossá (2006) enfatizam a importância 
da comunicação interna para se obter o comprometimento do corpo funcional com 
as metas e objetivos organizacionais. Lisboa Filho (2006) afi rma que a ferramenta da 
comunicação interna focaliza a excelência empresarial e sua prática proporciona facili-
dade na realização das trocas entre empresa e colaboradores.

A quantidade de profi ssionais necessários para compor uma equipe adequada, sem 
dúvida é um dos fatores relevantes do défi cit da comunicação interna nos órgãos pú-
blicos, especialmente em algumas Prefeituras. Segundo Fossati (2006 apud LOPES, 
2010), a ausência de estrutura adequada compromete a gestão do processo de comu-
nicação, pois pode gerar uma visão míope do processo, causando uma carência de 
informação e comprometendo a efi ciência e até a imagem do município e do político.

No contexto do desenvolvimento da comunicação organizacional, a assessoria de co-
municação tem papel chave. Para Ágata Messina (2008), no setor público a assessoria 
de comunicação social é mais ampla, cobre um espectro maior de responsabilidades e 
de tarefas. A assessoria de imprensa em órgão público requer do assessor a consciência 
de que ele é um mediador dentro do serviço público e, portanto, deve garantir à popu-
lação o acesso a toda informação relacionada às atividades realizadas pelo órgão. Não 
deve servir a interesses puramente políticos, nem seguir condutas que vão de encontro 
ao que está previsto no Código de Ética de Comunicação Social (SCHEFFLER; VE-
RÍSSIMO; SILVA, 2010).

Outro desafi o do papel dos profi ssionais de comunicação em órgãos públicos está 
vinculado ao fato de a assessoria de imprensa ser um “cargo de confi ança”. Isso resulta, 
muitas vezes, na indicação de profi ssionais com outra qualifi cação para a atividade, 
resultando numa comunicação precária que leva ao desconhecimento, por parte dos 
colaboradores, do real papel exercido por um assessor de imprensa.

3. RESULTADOS DO ESTUDO
O município de Extremoz (RN) fi ca localizado a 22 quilômetros da capital do Estado 
do Rio Grande do Norte. Atualmente, a Prefeitura conta em seu quadro funcional 
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com cerca de 1.100 funcionários entre efetivos, contratos e cargos em comissão. A 
estrutura administrativa conta com 11 Secretarias Municipais e do Gabinete Civil.

O setor de Comunicação da Prefeitura é vinculado diretamente ao Gabinete do Pre-
feito e a assessoria de comunicação está a cargo de uma jornalista. Uma agência de 
comunicação, terceirizada, é responsável pela criação de folders e materiais institucio-
nais, spots e comerciais. A comunicação ainda está em fase de estruturação, apesar de 
terem sido lançados o jornal institucional, revista, publicações ofi ciais e site. Ampliar e 
capacitar a equipe da assessoria, sem dúvida é um fator determinante para sanar o atual 
défi cit da comunicação interna da Prefeitura de Extremoz, potencializando resultados 
também junto ao público externo.

O questionário aplicado foi baseado na realidade do setor de comunicação da Prefeitu-
ra, como também no referencial teórico utilizado. O público-alvo da amostra foi cons-
tituído pelos servidores da Prefeitura, de setores de trabalho escolhidos aleatoriamente 
e funções administrativas divergentes. O questionário era composto por nove questões 
fechadas, de múltipla escolha e uma questão semi-aberta, totalizando 10 perguntas.

Inicialmente, o questionário aplicado buscou obter um conhecimento sobre quais as 
principais fontes de informação interna da Prefeitura de Extremoz (RN). Dentre as 
opções colocadas, 50% dos entrevistados informaram que recebem informações por 
meio de jornais, revistas ou outro meio de divulgação interna. Estes canais de comu-
nicação são considerados por Torquato (2004) como canais efetivos de um órgão para 
o aperfeiçoamento dos Recursos Humanos.

Dentre outras opções foram selecionados ainda o recebimento de informações atra-
vés da chefi a (20%), neste caso, o próprio prefeito e seus secretários, e por meio de 
conversas com os demais servidores (20%). Os entrevistados informaram ter interesse 
em informações gerais sobre o órgão (40%), sobre a sua evolução (20%) e sobre in-
formações diversas (20%).

Quando indagados sobre a importância da comunicação interna, 100% dos servidores 
responderam afi rmativamente. Este resultado, a nosso ver, decorre do trabalho reali-
zado pela Assessoria de Comunicação da atual gestão, que visivelmente necessita se 
ajustar às demandas internas. Sobre quais meios de comunicação eles preferem para re-
ceber informes sobre ações da Prefeitura, 33% disseram preferir o jornal interno; 25% 
optaram pela publicação interna (Diário Ofi cial do Município e revista institucional), 
e 17% apontaram as reuniões nos departamentos como meio para comunicação efeti-
va entre chefi as e colaboradores.

É possível inferir, com base nos resultados, que a adoção de estratégias de inclusão 
digital, com a integração dos servidores às novas tecnologias, pode resultar em maior 
disseminação das informações. Para a Prefeitura, as mídias sociais podem estreitar a 
comunicação com os servidores e maior interação com os gestores.

O grau de conhecimento dos servidores quanto às ações da Prefeitura mostrado pela 
pesquisa restringe o nível elevado de conhecimento aos servidores em cargos de con-
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fi ança e mais próximos à chefi a imediata. Os servidores que informaram não ter muito 
conhecimento sobre o órgão estão distribuídos em outra esfera hierárquica como fotó-
grafo, pregoeiro do setor de licitações, motoboy etc.

Observou-se nesta questão a inefi ciência das ações de comunicação de forma global, 
com as informações sobre o órgão sendo repassadas de forma homogeneizada a todos 
os funcionários, portanto sem considerar suas especifi cidades.

Dentre as estratégias de comunicação interna, buscamos identifi car quais seriam mais 
adequadas para a Prefeitura objeto deste estudo. Optou-se, nesta questão, por uma 
abordagem semiaberta, permitindo a livre expressão opinativa dos servidores. Obser-
vamos que 31% acreditam que a comunicação interna pode melhorar por meio de 
reuniões periódicas, 26% via e-mails, 17% por acesso a informações em quadros de 
aviso e 26% pela internet, notas internas e revista.

A pesquisa evidenciou que a Prefeitura necessita traçar metas para obtenção de re-
sultados favoráveis junto aos seus servidores e utilizar uma estratégia consistente de 
comunicação interna para conseguir alcançar os objetivos desejados. É fundamental, 
ainda, que o fl uxo de informações ocorra de forma universal, o que implica conhecer 
e avaliar as ferramentas utilizadas pelos funcionários, incorporando-as ao objetivo de 
realizar uma comunicação institucional integrativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com todos os avanços em termos comunicacionais, a necessidade dos colabo-
radores de uma organização continua sendo conhecer a empresa em que trabalham e 
as informações nela produzidas. Na Prefeitura de Extremoz (RN), a situação não é di-
ferente. A maioria dos questionários, um percentual acima dos 80% sugere a implan-
tação de um plano de comunicação interna mais efi caz. As reuniões periódicas foram 
solicitadas em quase todos os questionários e o uso da internet também foi apontado 
como recurso para um futuro modelo de comunicação interna.

Sugestões para melhoria da comunicação interna na Prefeitura de Extremoz:

• Boletim Interno – Veículo de circulação de informações internas com periodicida-
de mensal. Pode ser distribuído também pelo correio eletrônico;

• Uso da intranet, do correio eletrônico e do espaço virtual da Prefeitura junto aos 
seus colaboradores, que inclua o envio de críticas/sugestões;

• Jornal Mural – Ferramenta bastante útil e de custo acessível. Informa sobre o am-
biente interno da organização e pode contar com a colaboração dos funcionários. 
O Jornal Mural deve fi car afi xado em locais de fácil visualização;

• Utilizar as reuniões como ferramenta de comunicação, quando podem ser transmi-
tidas as mensagens relevantes para o processo de comunicação;
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• Criação de um programa para agendamento de reuniões pelos meios eletrônicos de 
modo a dinamizar o aviso prévio destes encontros de trabalho.

• Finalmente, concluímos que um Plano de Comunicação Interna, quando bem 
elaborado e executado dentro do planejado, oferece ao público interno maior com-
preensão, integração e comprometimento com a organização.
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Resumo: O objeto de pesquisa deste trabalho é o romance Gizinha de Polycarpo Feitosa, 
pseudônimo de Antônio José de Melo e Sousa. O autor nasceu dia 24 de dezembro de 1867, 
em Papari, hoje Nísia Floresta, e exerceu vários cargos públicos, tendo sido governador do 
Estado por dois mandatos. Participou da vida intelectual de Natal, assinando com vários 
pseudônimos como Polycarpo Feitosa, Lulu Capeta, Francisco Macambira. Publicou cincos 
romances, entre eles, Flor de Sertão, em 1928, Gizinha, em 1930, e Alma Bravia, em 1934. O 
autor era celibatário e discreto em suas atitudes, mas, no romance em estudo, revela conhecer 
bem a vida social de Natal, que serve como pano de fundo para o desenrolar das ações de 
Gizinha, protagonista do romance. Passado durante a Belle Époque, período marcado pela 
infl uência da cultura francesa, a narrativa conta como a jovem, fi lha de família burguesa de 
Natal, se move na sociedade natalense. Ela é uma melindrosa, veste-se seguindo os modelos 
das revistas francesas e suas roupas, curtas e transparentes, provocam escândalo na provincia-
na Natal. A jovem adora dançar nos bailes as músicas estrangeiras da moda e os mais velhos 
comentam essas ousadias. O objetivo deste trabalho é analisar os elementos estruturais do 
romance, narrador, personagem e tempo, e temáticos, educação e família, a fi m de mostrar 
como o comportamento da protagonista, aparentemente transgressor, segue os padrões da 
sociedade patriarcal dos anos 1920.

Palavras-chave: Gizinha. Belle Époque. Elementos estruturais.

GIZINHA: NOVEL THE BELLE ÉPOQUE POTIGUAR

Abstract: Th e research object of this work is the novel Gizinha of Polycarpo Feitosa, pseu-
donym of Antonio José de Melo e Sousa. Th e author was born on December 24, 1867, in 
Papari, today Nísia Floresta, and held various public offi  ces and was governor of the state 
for two terms. He participated in the intellectual life of the city of Natal in signing with 
various pseudonyms like Polycarpo Feitosa, Lulu Capeta, and Francisco Macambira. He has 
published fi ve novels, among them blossom Hinterland in 1928 Gizinha in 1930, and Alma 
Bravia in 1934. Th e author was celibate and discreet in their attitudes, but in the novel study 
reveals familiar with the social life of Natal, which serves as a backdrop for the unfolding of 
the shares Gizinha, protagonist of the novel. Set during the Belle Époque, a period marked 
by the infl uence of French culture, the narrative tells how Gizinha the young daughter of a 
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bourgeois family, moves society in the city of Natal. She is a fl apper, dresses following the mo-
dels of French magazines and clothes, short and transparent, cause scandal in the provincial 
city of Natal. She loves to dance in dances songs foreign fashion and the oldest such daring 
comment. Th e objective of this paper is to analyze the structural elements of the novel, the 
narrator, character and time, and thematic, education and family in order to show how the 
behavior of the protagonist, apparently off ender, follows the standards of the patriarchal so-
ciety of the 1920s.

Keywords: Gizinha. Belle Époque. Structural elements.
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Neste trabalho analisamos os elementos estruturais do romance, relacionando-os com 
a educação e família em Gizinha, obra de Antônio José de Melo e Sousa, publicada 
sob o pseudônimo de Polycarpo Feitosa. O autor – fi lho de Antônio José de Melo e 
Sousa, tenente-coronel da Guarda Nacional e senhor de vários engenhos, e de Maria 
Emilia Seabra de Melo e Sousa, fi lha de famílias tradicionais da região – nasceu em 
Nísia Floresta, no dia 24 de dezembro de 1867. Formado em Ciências Jurídicas e So-
ciais, em 1889, pela Faculdade de Direito de Recife, colaborou em jornais e revistas, 
como a Gazeta do Natal, A República, Almanaque do Rio Grande do Norte, Revista do 
Rio Grande do Norte e Diário de Natal.

Segundo Cascudo (1939), o escritor, que foi governador do Rio Grande do Norte por 
duas vezes, tinha fama de conservador e tradicionalista, e era avesso a festas e a bailes. 
Celibatário e discreto em suas atitudes, as quais contradizem o estilo de vida exposto 
em seu romance, foi um político preocupado com a educação no estado e, durante 
seus dois mandatos, incentivou a criação de escolas.

No período em que foi governador, houve maior acesso das mulheres à educação, in-
clusive elas passaram a frequentar a escola na mesma proporção que os homens, e em 
alguns municípios, chegaram a superar o número de homens matriculados. No Grupo 
Escolar Antônio de Sousa, eram oferecidos cursos em que as mulheres aprendiam bor-
dado, crochê, corte e costura, desta forma percebemos como as habilidades domésticas 
eram valorizadas pela sociedade. Aos 61 anos lançou seu primeiro romance, Flor do 
Sertão (1928) e Gizinha, nosso objeto de estudo, foi publicado em 1930.

O romance se passa em Natal, em 1927, período de grandes transformações na 
capital potiguar. Gizinha, diminutivo de Adalgiza, é a protagonista e, entre os per-
sonagens secundários, destacamos: seus pais, Aluízio e Regina, Renato, seu irmão, 
uma família burguesa que demonstrava costumes provincianos e os jovens Roberto 
Lima e Julinho Silveira. A protagonista é apresentada como uma moça ousada que, 
em pleno baile, beija o jovem Roberto Lima, deixando todos impressionados com 
aquela atitude, pois, naquele tempo, uma moça de família não poderia ter aquele 
comportamento. Seu pai ao receber uma carta pedindo a fi lha em casamento, fi cou 
surpreso ao ver que o pretendente era Julinho Silveira e não Roberto Lima, o rapaz 
que Gizinha havia beijado no baile.

Gizinha é uma personagem plana com tendência a redonda, pois tem um grau media-
no de densidade psicológica, no entanto é uma personagem complexa em relação aos 
seus desejos e atitudes, visto no início do romance ela se apresentar como uma mulher 
ousada e moderna e, no fi nal da narrativa, surpreender o leitor com atitudes de mulher 
submissa. Segundo Candido:
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“[...], Tal personagem não se reduz totalmente à previsibilidade. Isso signifi ca que 
suas ações podem, ainda que de maneira limitada, contrastar com sua caracterização 
psicológica -o que se pode vir a surpreender o leitor” (CANDIDO, 1976, p.39).

Julinho Silveira caracteriza-se como personagem redonda, pois há um alto grau de 
densidade psicológico, sendo imprevisível desde os primeiros capítulos, demonstran-
do ser um personagem confl ituoso.

Regina também é uma personagem plana com tendência à redonda. Ela é a referên-
cia da fi lha com suas maneiras de se comportar e pensar e, ainda que ela demonstre 
também em certos momentos impetuosidade, não ultrapassa o limite que a condição 
social impõe. Azevedo é um personagem plano, com um baixo grau de densidade psi-
cológico, e por mais conservador que seja, não consegue impor suas opiniões em seu 
lar, não surpreendendo o leitor; do inicio ao fi m da narrativa, apresenta linearidade, 
não havendo nenhuma mudança em seu comportamento.

Nos anos 1920, a sociedade começava a despertar de forma mais efetiva para a edu-
cação feminina, embora muitos continuassem a pensar que a mulher não precisava 
estudar, já que só lhe competia fi car em casa cuidando dos fi lhos. Em Gizinha, vemos 
que já ocorrem mudanças, pois a protagonista, uma mulher moderna e melindrosa,

Arranjara uma fumaça de instrução, que lhe levaram à casa os melhores profes-
sores da terra, tocava como toda menina que tem piano, e odiava a cozinha pelo 
cuidado que lhe mereciam as mãos, de pele muito fi na e unhas em ponta, que 
ela tratava, esfregava, polia durante uma boa meia hora diária, antes do almoço 
(FEITOSA, 2003, p. 24).

Seus trajes e suas decisões revelam uma mulher moderna, como o narrador descreve: 
“Adalgiza era um curioso tipo dessa categoria de meninas que a gíria das calçadas e das 
casas de chá do Rio chama ‘melindrosa’” (FEITOSA, 2003, p. 23). Sobre o comporta-
mento de Gizinha, o narrador comenta:

Adalgiza principalmente atraía as atenções pelo contraste das atitudes com aquelas 
normais, que alguns dos mais velhos ainda julgavam exigidas pelo sexo, o estado 
civil e a educação. Ela exagerava quase inconscientemente, por uma espécie de per-
versão vinda antes do meio em que vivia, das conversas com amigas “adiantadas”, 
das fi tas de cinema, cheias de abraços e de beijos, de estimulantes brutais, como 
são grande parte das modernas, [...] (FEITOSA, 2003, p.64).

As atitudes de moça moderna, que Gizinha tinha, deixavam os mais velhos chocados. 
Eles consideravam isso fruto, sobretudo, das infl uências estrangeiras que chegavam até 
Natal pelos fi lmes. Percebemos como a autoridade do pai sobre a educação e sobre as 
decisões tomadas em casa eram apenas fi gurativas, pois quem tinha o poder de decisão 
era sua mulher Regina, mesmo que a última palavra fosse sempre a de Azevedo.

[...] mole e pávido diante da vontade, ou dos caprichos da mulher, porque a amava 
e não dispunha doutro meio para obter que ela o tolerasse e vivesse em paz, [...] 
por amor da mulher, tivera, desde a infância da fi lha, de abdicar toda autoridade 
efetiva sobre ela (FEITOSA, 2003, p. 23).
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O autor mostra um marido que “aceita os caprichos da esposa”, evidenciando, assim, 
de forma maliciosa, as atitudes de Regina. Com poder de decisão, quando o casa-
mento de Gizinha é discutido, a mãe fala: “Mas quem vai casar não sou eu, é ela, que 
escolhe, lá terá as suas razões” (FEITOSA, 2003, p. 18).

Azevedo tinha o pensamento avesso a qualquer atitude que rompesse com os costumes 
tradicionais, embora acabasse aceitando a moda para a fi lha “não fi car atrás”. Retome-
mos o diálogo entre os pais de Gizinha:

– Você é do tempo antigo – diz Regina rindo
– Pois quero ser mesmo do tempo antigo, que ao menos havia mais seriedade e 
as mulheres andavam vestidas.
– Já estava tardando a música... Se você fala todo dia nisso, porque não obriga 
sua fi lha a se vestir? Continuou ela em tom de troça.
– Porque não quero que ela fi que atrás das outras e fora da moda.
– Pois então, meu amigo, não fale.
– Falo é contra os exageros. Adalgiza anda com o vestido pelos joelhos, e por bai-
xo só tem uma “combinação” que não esconde quase nada.
Regina deu uma risada.
– Aliás, continuou Azevedo amuado, isto não admira, porque a mãe é a mesma 
coisa (FEITOSA, 2003, p. 18,19).

Azevedo não gosta das atitudes da mulher e da fi lha, mas as aceita, pois, como já vi-
mos, é “mole”. O narrador mostra um homem fragilizado pelo amor que tem à mu-
lher, aceitando as atitudes dela para agradá-la. A liberdade que Regina e Gizinha têm 
advém da fragilidade do pai.

Em relação aos namoros da fi lha, Regina fala: “Que tem isso? Naturalmente ela se ar-
rependeu e passou para outro”. Gizinha pensa em “gozar a vida”, aproveitar enquanto 
solteira sem a preocupação de casar (FEITOSA, 2003, p. 17, 25).

Por uma conversa entre Regina e Gizinha, na qual ela aconselha a fi lha sobre o modo 
de tratar os homens, observamos a sutileza do sexo feminino em dominar as situações, 
como no trecho: “[...] nós devemos deixar-lhes a última palavra, não porque lhes re-
conheçamos a razão, mas porque eles estão persuadidos de tê-la e toda a discussão é 
inútil”. (FEITOSA, 2003, p. 187). Em conversas como essas, o narrador vai criando 
uma imagem negativa da mulher, expondo as táticas que elas usaram durante séculos 
para viver na sociedade patriarcal.

À mulher estava destinado o papel de mãe. Desse modo, era vista como um ser passi-
vo e incapaz de autoafi rmação, e era excluída da educação e do direito de participação 
social e política. No romance, há uma passagem em que o narrador tece comentários 
sobre a participação da mulher na política e considera isso um modismo. Ele comen-
ta: “Elas se interessam pelos direitos políticos, alistam-se eleitoras e fazem discursos 
por moda. – Isto é, o titulo de eleitora é uma modalidade de vestidinhos [...]” (FEI-
TOSA, 2003, p. 229).

Vale lembrar que a participação da mulher na política brasileira, ocorreu em primeiro 
lugar no Rio Grande do Norte. Juvenal Lamartine, quando foi governador, incluiu “na 
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legislação do Estado do Rio Grande do Norte um dispositivo estabelecendo igualdade 
de direitos políticos para os dois sexos.” (SOIHET, 2000, p.103). E, em abril de 1928, 
ano da publicação do romance, José Augusto Bezerra de Medeiros, candidato ao Sena-
do, foi o primeiro brasileiro a receber o voto feminino (CARDOSO, 2000, p. 452). 
Nesse período, Alzira Soriano foi eleita prefeita de Lajes, tendo sido a primeira mulher 
na América Latina a administrar um município.

Polycarpo Feitosa talvez pretenda neste romance atrair a atenção da sociedade para 
uma nova mulher que surgia, e percebemos que existe uma critica ao descrever essas 
mulheres ousadas. Ele mostra ao leitor que a mulher, ao ter desejos e preferências, es-
taria infringindo a tradição patriarcal. Ele enfatiza isso, no início do romance, quando 
Regina se sente atraída por Fernando, um jovem de dezesseis anos, fi lho de um amigo 
de Azevedo, que viera morar em sua casa para estudar. Regina despertou no rapaz 
desejos sensuais e ela, por sua vez, também se sente atraída pelo rapaz e orgulhosa por 
despertar esse interesse, mas, como mulher honesta, não transpõe os limites. Com-
preendemos que a o pensamento dominante é patriarcal, no qual as mulheres eram 
educadas para que os homens fossem o senhor, a quem elas deviam obediência.

Gizinha, aparentemente, é uma transgressora, pois ela, inicialmente, tem atitudes ou-
sadas que chocam a sociedade natalense. No entanto, ela acaba seguindo os padrões 
sociais e abdicando dos seus desejos. Casada, percebeu que o seu casamento não era o 
que ela esperava, decepcionando-se com o marido, mas aceitando essa situação.

Passado na Belle Époque, período marcado pela infl uência da cultura francesa, segundo 
Gurgel “[...] esse período, com toda sua riqueza e sobremaneiras, chegou a Natal de 
forma inauguradora, atuando sobre costumes e modos de ver e ser da vida provincia-
na” (2009, p. 21); ou seja, foi uma época marcada pela mudança de comportamento 
social. Isso pode ser observado, quando vemos a caracterização de Gizinha: roupas 
curtas, transparentes, “[...] apenas sobre uma fi na “combinação” de tafetá róseo, ela 
estava tão pouco vestida quanto podia permitir, [...]”. (2003, p.61) e corte de cabelo à 
“La homme”, isso numa pacata Natal que ainda não absorvera a moda francesa.

Há um discurso emanado através do corpo que pode ser visto como manifestação de 
códigos sociais e representações de uma nova identidade cultural que surgira para as 
mulheres natalenses e que é condenado pelo narrador, como podemos ver no desfecho 
da narrativa, dado que Gizinha termina mal amada e acaba viúva.

Relacionando esse fi nal com o que sabemos sobre o pensamento conservador do autor, 
entendemos que Feitosa pune Gizinha com o sofrimento da morte do marido a quem 
ela já se tornara indiferente, construindo um romance que expressa um pensamento 
patriarcal, com um fi nal ao gosto do realismo do século XIX em que as mulheres de-
sobedientes eram punidas.
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NORMAS PARA 
PUBLICAÇÃO NA REVISTA 

QUIPUS



1 Da fi nalidade: A Revista Quipus, revista científi ca semestral das escolas de Edu-
cação e Comunicação e Artes, da Universidade Potiguar (UnP) , publica trabalhos 
inéditos sob a forma de artigo e produção iconográfi ca ou audiovisual para seu pri-
meiro número 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 científi ca, desde que haja indicação do orientador. 

2 Dos textos: Os artigos e produção iconográfi ca ou audiovisual devem ser 
inéditos, de responsabilidade de seus autores, e enviados conforme normas es-
tabelecidas 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 arti-
gos 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 acompa-
nha 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 Nor-
mas 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 
audiovisual 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), separa-
dos 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

Prof. Dr. Manoel Pereira da Rocha Neto

Prof. Robson William Potier 

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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Ano II, n° 1, dez. 2012 / maio 2013 

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.
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