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EDITORIAL

Prezados leitores da Quipus, é com imensa satisfação que ora apresentamos mais uma 
edição do nosso periódico científi co das Escolas de Comunicação e Artes e da Escola 
de Educação da Universidade Potiguar (UnP). 

Com este presente número, estamos comemorando a completando a marca de três anos 
da nossa publicação, desse modo selando e alargando ainda mais o nosso compromisso 
com a comunidade científi ca e a sociedade, com o desejo de buscar novas conquistas.

Desejo posto e espírito renovado com mais um número, destacamos os artigos 
científi cos que compõem esta edição nas seções da revista Quipus, a saber: Nós 
iniciantes e Arremate.

Na primeira parte da nossa publicação brindamos o leitor com a seção Arremate, es-
paço para os estudos de pós-graduação. Neste número selecionamos oito artigos, entre 
os quais o primeiro é intitulado A concepção de leitura como atribuição de sentidos 
nas aulas de língua portuguesa na educação básica, de autoria de Pedro Antônio 
Gomes Melo e Bartolomeu Melo Brito. O seguinte, por sua vez, versa sobre as Estraté-
gias nas organizações de comunicação com o título Planejamento estratégico: como 
é realizado pelas empresas de comunicação organizacional, de autoria de Cintia 
dos Reis Barreto e o prof. Dr. Kleber Cavalcanti Nóbrega. Viajando para o Oriente, 
apresentamos o artigo da professora doutoranda da Universidade Federal da Paraíba, 
Mari Sugai, que discorre sobre o cinema japonês no texto intitulado Encontros e 
desencontros na paisagem cenográfi ca de Tóquio, ainda na temática das mídias e 
novas mídias, destacamos o artigo A narrativa transmídia na Websérie Saramandi-
ces do corpo humano, de autoria de Victor Hugo de Azevedo Peixoto, um tema atual 
que vem despertando novos estudos no campo das mídias contemporâneas.

No âmbito da publicidade destacamos o artigo Do riso ao fúnebre: a publicidade 
dos planos funerários do cemitério morada da paz, de Iranilton Marcolino Pereira 
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e Josenildo Soares Bezerra. No tocante ao ensino enfocamos o texto de Márcia Gallo, 
que a aborda a Descentralização e municipalização do ensino: o caso de São Ca-
etano do Sul, no ABCD paulista. O próximo artigo tem como título Literatura e 
província: o universo literário da cidade do Natal (1861-1889), de Maiara Juliana 
Gonçalves Silva, que traz à baila a leitura na capital potiguar na primeira metade do 
século XIX. Finalizando esta edição, brindamos os leitores com o texto A pesquisa 
como jornada interpretativa: uma leitura metafórica do fi lme “A lenda do Pianis-
ta do Mar”, de autoria de Elni Elisa Willms, Rogério de Almeida e Marcos Ferreira 
Santos Correio.

Na segunda parte da nossa revista contemplamos estudos e pesquisas de iniciação 
científi ca, com destaques para o artigo que traz à tona o espírito moderno da capital 
norte-rio-grandense na primeira metade do século XX, sob o título Natal moderna 
nas décadas de 1930-1950: infl uência moderna na sociedade potiguar, de Francis-
co Evangelista Ferreira, Luciana Maria da Cruz e Robson Willian Potier.

Esperamos que este número possa contribuir para os estudos no campo da comunica-
ção e da educação.

Manoel Pereira da Rocha Neto
Robson William Potier
Editores



ARREMATE
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A CONCEPÇÃO DE LEITURA COMO 
ATRIBUIÇÃO DE SENTIDOS NAS 

AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
NA EDUCAÇÃO BÁSICAÇ

Pedro Antonio Gomes Melo • Mestre em Letras. Professor Assistente da 
Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). E-mail: petrus2007@ibest.com.br

Bartolomeu Melo Brito • Mestre em Educação. Professor 
efetivo na SEMED. E-mail: bart.brito@hotmail.com

Envio em: Julho de 2013
Aceite em: Fevereiro de 2014

RESUMO: Este texto tem como fi nalidade realizar uma refl exão sobre a prática pedagógica 
de leitura e a construção de sentidos na formação de um sujeito-leitor no ensino de Língua 
Portuguesa, como língua materna, na educação básica. Insere-se em um estudo discursivo 
norteado pela ação educativo-crítica, própria da prática educativa transformadora numa in-
terlocução com a Análise do Discurso de linha francesa, no intuito de realizarmos um gesto 
de interpretação que nos possibilite percebermos que não desvelamos os sentidos subjacentes 
às leituras e compreensão de textos realizadas em sala de aula como também não compreen-
demos em quais direções apontam os discursos materializados nos textos estudados na escola 
de educação básica.

Palavras-chaves: Leitura. Construção do Sentido. Análise do Discurso. Língua Portuguesa. 

THE DESIGN OF READING ASSIGNMENT 
DIRECTIONS ON HOW TO PORTUGUESE 
LANGUAGE CLASSES IN BASIC EDUCATION

ABSTRACT: Th is text aims to develop a refl ection on the pedagogical practice of reading and 
meaning construction in the formation of a subject-reader in teaching Portuguese as mother 
tongue in basic education. Inserts into a discursive study guided by educational action-cri-
ticism own transformative educational practice in a dialogue with the Discourse Analysis of 
French line in order to accomplish an act of interpretation that enables us to realize that there 
were revealed the meanings underlying the readings and text comprehension performed in 
the classroom but also do not understand in what direction the show materialized discourses 
in the texts studied in basic education school.

Keywords: Reading. Meaning Construction. Discourse Analysis. Portuguese.
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1. INTRODUÇÃO

Frentes às várias possibilidades de investigação das práticas pedagógica de leitura e 
interpretação do texto, na área da educação, procuraram discutir e apresentar uma 
proposta de atividade docente, na qual a formação do sujeito-leitor na construção dos 
sentidos no trabalho com o texto seja colocada em ênfase, ou seja, pensando a língua 
não apenas a partir de sua estrutura, mas também como meio de apreensão e manifes-
tação dos sentidos compreendendo o texto como a materialização do discurso.

A linguagem não se constitui somente de formas linguísticas ou de uma enunciação 
monológica isolada, mas sim, da interação verbal no fenômeno social. Ela deve, dessa 
forma, ser estudada e entendida dentro da esfera da relação social organizada. Com 
efeito, a prática pedagógica da leitura e a construção de sentidos nesse processo não 
poderiam estar desvinculadas desse princípio, uma vez que o texto enquanto objeto 
simbólico produz efeitos de sentidos e estão investidos de signifi cância para os sujeitos 
e pelos sujeitos.

Essas teorizações nos levam a uma relação com a concepção de língua postulada por 
Bakhtin (1986). Para este teórico:

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 
formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psico-
fi siológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realiza-
da através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 1986, p.123).

Dessa forma, acreditamos que a atividade de docência numa perspectiva intercultural 
deve estar afi nada pelas novas políticas implantadas ao sistema educacional brasileiro, 
dentro duma relação de indissociabilidade, de intercomplementaridade, de interde-
pendência entre o currículo e a ação docente.

Para Fernandes e Paula (2008, p.48), é preciso que “ao acesso linguístico ao texto so-
me-se o acesso pragmático através da proposição de atividades que envolvam a percep-
ção de diferentes papéis sociais desempenhados por todos nós nos diferentes contextos 
comunicativos aos quais temos acesso.” Seguindo essa ideia, a linguagem deve ser ana-
lisada não apenas em relação ao seu aspecto gramatical, exigindo de seus usuários um 
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saber linguístico, mas também em relação aos aspectos social-histórico e ideológico 
que se manifestam por meio de um saber socioideológico. 

Logo, na prática pedagógica de leitura e construção de sentidos, devemos ultrapassar 
o plano da forma, uma vez que a linguagem é constitutivamente heterogênea, in-
completa, não-transparente e a palavra é por defi nição polissêmica, plurissignifi cativa, 
podendo abrigar vários sentidos e conotar esquemas semanticamente opostos. Empre-
gada por grupos diferentes, ela muda de sentido, conforme seja utilizada por um ou 
por outro grupo. Nenhum texto é monológico, ao contrário, a dialogia está presente e 
caracteriza qualquer discurso.

Cumpre destacarmos que viver em uma sociedade em letramento requer de todos 
nós uma competência de concretizar distintas formas de leituras que emergem coti-
dianamente, seguindo esse ponto de vista, pretendemos realizar uma refl exão sobre o 
trabalho pedagógico de leitura e a construção de sentidos no processo de formação de 
um sujeito-leitor no ensino de Língua Portuguesa, como língua materna, na Educação 
Básica. Uma prática pedagógica de natureza inclusiva e emancipatória.

Neste texto, buscaremos manter uma interlocução com a Análise do Discurso (AD), 
no intuito de realizarmos um gesto de interpretação que nos possibilitem compreen-
der como, normalmente, não desvelamos os sentidos subjacentes às leituras e compre-
ensão de textos realizadas em sala de aula na Educação Básica e ainda, não detectamos 
em quais direções apontam os discursos ali materializados. 

Na perspectiva da AD de escola francesa a linguagem é concebida “de um ponto de 
vista histórico, cultural e social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a co-
municação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos” (BRAIT; MELO, 2005, p. 
65). Portanto, não se limita a um estudo puramente imanente da linguagem. Sendo 
assim, consiste num excelente instrumento teórico de análise discursiva.

Não temos a pretensão de fazer análise do discurso, mas um diálogo com a referida 
Teoria no intuito de realizarmos um Gesto de Interpretação da docência em Língua 
Portuguesa que nos possibilite pensar sobre as questões de leitura, construção de sen-
tidos e formação de um sujeito-leitor na escola básica nas aulas de Língua Portuguesa 
como Língua Materna.

Cumpre ressaltarmos que a problematização aqui apresentada é resultado de uma in-
terlocução entre nossas atividades como professor-pesquisador, ou seja, nossas práticas 
docentes como professor do ensino básico no Estado de Alagoas e nossas pesquisas 
com a corrente teórica da Análise de Discurso Pecheutiana alicerçadas em refl exões e 
experiências em sala de aula na disciplina de Língua Portuguesa no ensino básico, em 

Maceió, vividas pelos autores deste artigo em suas atuações profi ssionais.
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2. LEITURA E CONSTRUÇÃO DE 
SENTIDOS NO ENSINO FORMAL 
DE LÍNGUA PORTUGUESA 
NA ESCOLA BÁSICA
Convém destacarmos inicialmente que a escola, em tese, deve oferecer condições reais 
para a preparação do educando a níveis mais elevados do conhecimento, oferecer-lhe 
acesso a conteúdos contextualizados, assegurar relações entre conhecimento produzido e 
a realidade social em que os atores sociais atuam, estimular o protagonismo do aluno e 
sua autonomia intelectual, no intuito de compreender e refl etir sobre a lógica do capital, 
tendo como interesse central a sobrevivência da própria sociedade. Sob esta perspectiva:

[...] a educação formal não é a força ideologicamente primária que consolida o 
sistema do capital; tampouco ela é capaz de, por si só fornecer uma alternativa 
emancipadora radical. Uma das funções principais da educação formal nas so-
ciedades é produzir tanta conformidade ou “consenso” quanto for capaz, a partir 
de dentro e por meio dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente 
sancionados. Esperar da sociedade mercantilizada uma sanção ativa – ou mesmo 
mera tolerância – de um mandato que estimule as instituições de educação formal 
a abraçar plenamente a grande tarefa histórica do nosso tempo, ou seja, a tarefa 
de romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana seria um 
milagre monumental. É por isso que, também no âmbito educacional, as soluções 
“não podem ser formais; elas devem ser essenciais. Em outras palavras, eles (sic) 
devem abarcar a totalidade das práticas educacionais da sociedade estabelecida 
(MÉSZÁROS, 2005, p.45).

Entender bem a realidade concreta, parece-nos ser o primeiro passo no desafi o da 
construção de uma nova perspectiva social que se apresenta para educação básica bra-
sileira. Tal entendimento é fundamental no tocante ao ensino de Língua Materna, no 
momento em que ainda ocorrem as recentes reformas educacionais da década de 90, 
do século XX, quando a educação nacional recepciona a atual Lei de Diretrizes e bases 
da Educação nacional - LDB de 1996 que lhe dá sustentação.

A educação escolar no Brasil se confi gurou historicamente como uma educação de ca-
ráter elitista e ao mesmo tempo excludente, tendo em vista as determinações ocorridas 
na esfera política, econômica, social e cultural. A partir da década de 1990, muitas 
mudanças têm ocorrido na educação pública brasileira e em outros países da América 
Latina, resultante de uma série de reformas educacionais desencadeadas pelas políticas 
neoliberais pautadas nos interesses das agências fi nanciadoras do capital internacional.

Na contemporaneidade, podemos conceber o espaço educacional como um lugar de 
construção critica e refl exiva. Isto pode ser (re)pensado a partir da abordagem sócio 
– histórica, considerando que o aluno ao ser escolarizado, torna a sociedade melhor. 
Nas palavras de Sacristán (2005) o valor do sujeito escolarizado como um referente es-
sencial para projetar, desenvolver e avaliar a qualidade da educação. O que exige olhar 
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e se dirigir para o aluno, que, ao melhorar como pessoa, aprendiz e cidadão, torna a 
sociedade melhor.

Na atualidade, um dos maiores desafi os do momento é a formação docente em Língua 
Portuguesa que totalize competências e capacidades ao ponto de viabilizar mudanças 
signifi cativas em sua prática pedagógica. 

Vivemos momentos decisivos de reformas do sistema educacional combinados com 
processos de reestruturação da própria sociedade, ambos ocorrendo em um ambiente 
de globalização e de imposição do mercado. Isso faz com que os efeitos sobre o traba-
lho docente tenham  repercussão direta. O professor, ao transitar por saberes plurais, 
vai construindo a sua identidade profi ssional, num processo constante próprio do seu 
trabalho e das trocas de experiências.

Daí, a atividade docente “é realizada concretamente numa rede de interações com 
outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é determinante e dominan-
te” (TARDIF, 2012, p.50). Ela deverá ter como perspectiva o desenvolvimento dos 
discentes como sujeito nas suas múltiplas capacidades – e não apenas a transmissão 
de conteúdos específi cos de disciplinas do currículo. Isso implica em uma atuação 
profi ssional, intelectual e política. “Ao vivenciarmos a prática de ensinar/aprender com 
autenticidade, participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 
pedagógica, estética e ética” (FREIRE, 1996, p. 31). E nesse processo, é possível de-
fl agrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais criador, 
crítico, sujeito da construção e reconstrução do saber, ao lado do educador, também 
sujeito do processo. 

Nessa perspectiva, entendemos que a capacidade de leitura realizada na escola de Ensi-
no Básico não se circunscreve apenas às estratégias cognitivas e metacognitivas aciona-
das no momento em que se dá a leitura; devendo ir muito além da mera decodifi cação.

Os sentidos de um texto são acessados a partir daquilo que o leitor consegue lhe atri-
buir de signifi cações. Compreendemos que apreender um texto signifi ca se apropriar 
dele. Não se caracteriza pela realização de uma capacidade, de leitura, mas a capacida-
de de atribuir signifi cações.

Como todo texto retoma outros textos, compreendendo o texto como “unidades 
complexas, que se constituem um todo que resulta de uma articulação de natureza 
linguístico histórica” (ORLANDI, 2003, p. 70), entende-se que o texto é um obje-
to linguístico-histórico, considerando-se a materialidade signifi cante como historica-
mente produzida.

Nesses termos, nas salas de aulas de Língua Portuguesa, as práticas de leitura e com-
preensão/interpretação devem  primar pela interlocução com o texto que é porta-
dor da voz de seu autor. Na capacidade de leitura como prática social de distintos 
gêneros discursivos, os leitores interagem com o autor e outros sujeitos via texto, 
podendo atribuir diferentes sentidos ao que lê em decorrência das mudanças de suas 
posições como sujeitos-leitor. Para Orlandi (2002, p. 72), o que podemos chamar 
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de relação entre “o sujeito-leitor e o texto não é, pois, nem direta nem mecânica. Ela 
passa por mediações, por determinações de muitas e variadas espécies que são a sua 
experiência da linguagem.”

A leitura de um texto, independentemente do gênero, retoma o seu discurso e revela 
os valores que permanecem e os que se modifi cam, de acordo com as coerções sociais 
e o subjetivismo do enunciador, atualizados no texto. Ela pode revelar a ideologia que 
governa as estruturas sociais (ARE e AIE). Por conseguinte, é interessante que observe 
o texto enquanto materialização de um discurso, articulando às (re)leituras a noção de 
interdiscursividade, formação ideológica, formação discursiva, paráfrase e polissemia, 
pois os discursos são retomados e materializados.

Entendemos discurso como algo que ultrapassa o nível puramente linguístico e, nele, é 
importante levarmos em consideração  sobretudo os interlocutores (com suas crenças, 
valores, atitudes)  e a situação (lugar e tempo geográfi co, histórico) em que é produzi-
do (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004).

3. LEITURA E FORMAÇÃO DE 
SUJEITO-LEITOR NO ENSINO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO 
ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Num movimento de ida e vinda, na leitura do mesmo texto ou de diferentes textos, os 
sentidos são múltiplos, logo, as várias (não qualquer uma) leituras podem acontecer 
para um mesmo texto. A leitura é, portanto, uma prática social que deve se realizar 
compulsoriamente na escola e que pode propiciar a refl exão crítica. Assim, 

A leitura verdadeira me compromete de imediato com o texto que a mim se dá 
e a que me dou e de cuja compreensão fundamental me vou tornando também 
sujeito. Ao ler não me acho no puro encalço da inteligência do texto como se fosse 
ele produção apenas de seu autor ou de sua autora (FREIRE, 1996, p.14).

Na relação entre o linguístico e o simbólico “toda leitura tem sua história, para um 
mesmo texto, leituras possíveis em certas épocas não o foram em outras, e leituras que 
não são possíveis hoje serão no futuro” (ORLANDI, 1999, p. 41). Logo, no ensino 
de Língua Portuguesa, como língua materna, na Educação Básica, as atividades peda-
gógicas de leituras devem privilegiar textos de gêneros diversos que possibilitem novas 
leituras. Na ideia de Pêcheux (2008, p.44), uma leitura que consista em “multiplicar as 
relações entre o que é dito aqui [em tal lugar], e dito assim e não de outro jeito, com o 
que é dito em outro lugar e de outro modo, a fi m de se colocar em posição de ‘enten-
der’ a presença de não-ditos no interior do que é dito”. Já que o discurso está sempre 
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atravessado pela subjetividade; não há discurso neutro, todo discurso produz sentidos 
que expressam as posições sociais, culturais, ideológicas dos sujeitos da linguagem.

Pensamos que na prática pedagógica de leitura na escola - levando em consideração 
a formação de sujeito-leitor na construção dos sentidos no ato de ler nas aulas de 
Língua Portuguesa – o deslocamento da ideia de sujeito físico, empírico, real para 
o sujeito do discurso, defendido pela AD, temos a possibilidade de os alunos iden-
tifi carem não o que se quer dizer, mas, sim, com base em materialidades, de que 
forma é interpelado ideologicamente e qual a relação interdiscursiva que marca o 
funcionamento do dizer. 

Paradoxalmente, observamos que os modelos teóricos centrados na capacidade de 
Leitura que têm como foco apenas os processos cognitivos e estratégias metacogniti-
vas envolvidos no ato de ler - uma abordagem que coaduna com uma concepção de 
língua(gem - para a comunicação, sem privilegiar a atribuição de sentidos do sujeito 
leitor/produtor de textos) são normalmente empregados nas práticas desenvolvidas 
em salas de aula do Ensino Básico, em que as atividades de leitura são embasadas na 
decodifi cação e interpretação direta das ideias do autor e a compreensão do que se lê 
se realiza de modo direto autor-leitor-texto, como fosse possível existir uma transpa-
rência de sentido sem haver a possibilidade de qualquer outra signifi cação que não a 
que o livro didático determina e o(a) professor(a) segue como único modo de realizar 
sua prática pedagógica.

Não devemos deixar de considerar que o discurso é signifi cativo; quando interpretado, 
esclarece o signifi cado e as relações com outros conjuntos de enunciados e articulações 
com instituições e esferas do social. Na verdade, explicitar o conteúdo e o sentido de 
um texto facilita a recuperação da informação e a compreensão da conjuntura.

Vale a pena ressaltarmos que na Abordagem Cognitiva, a língua é considerada nos 
seus aspectos mentalísticos, assim, sua aquisição é recepcionada como um  proces-
so cognitivo contínuo, no qual o aprendiz vai internalizando as regras da língua, 
a que está sendo exposto, por meio do contato e da organização dos elementos 
linguísticos. Desse modo, a aprendizagem é considerada como um processo de 
conquista do próprio indivíduo, em que atividades de natureza cognitiva indivi-
dualizada por um lado, e as de socialização por outro, conduzem à aquisição e ao 
desempenho linguístico.

Seguindo esse raciocínio, para ser leitor profi ciente o aluno necessita, tão somente, 
de “um conjunto de estratégias cognitivas e metacognitivas de abordagem do texto” 
(KLEIMAN, 2008, p. 50). Disso decorre que para a atividade de leitura e interpreta-
ção/compreensão de textos, o discente necessita apenas desenvolver o conhecimento 
do código linguístico em que o texto foi redigido, mas não o possibilita atribuir sen-
tido ao que ler.

“Todo texto é o registro da leitura de mundo desenvolvida por um sujeito” (FER-
NANDES; PAULA, 2008, p.22). Logo, para a construção do sujeito-leitor, ad-
vogamos que a concepção de língua(gem) adotada em sala de aula deve primar 
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pela interlocução, por sua natureza dialógica, e isso se dá através dos distintos 
gêneros discursivos. A noção de gêneros discursivos está diretamente associada às 
teorizações de Bakhtin (1992):

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), con-
cretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade 
humana. O enunciado refl ete as condições específi cas e as fi nalidades de cada 
uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou 
seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos 
e gramaticais –, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. 
[...]. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada  
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enuncia-
dos, sendo isso que denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN,1992, p.279).

Não devemos nos esquecer de que eles são portadores de sentidos e que “a materialidade 
da língua funde-se à materialidade da história e opera nas relações sociais” (FLORÊN-
CIO et al, 2009, p.21), provoca um deslocamento na rede de fi liação dos sentidos, pois 
os sujeitos e os sentidos se deslocam, realizam suas próprias trajetórias. Movimentos 
esses que podem ser observados nos mais diversos discursos que são veiculados a partir 
das leituras dos gêneros discursivos que circulam nas sociedades contemporâneas.

O trabalho com a leitura como prática social nas escolas, pensado-se pela via discursi-
va, ou seja, que visa a um processo de produção de sentidos múltiplos, a partir de uma 
visão de linguagem como opaca, na relação entre o que se diz e o que não está dito, 
possibilitará ao aluno tomar consciência de que a língua não serve unicamente como 
instrumento para comunicação; veicula também, posições políticas e ideológicas na 
sociedade de classes da qual faz parte.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os aspectos abordados no presente trabalho, envolvendo questões ligadas à leitura e 
à construção de sentidos na formação de sujeitos-leitores na atividade pedagógica de 
Língua Portuguesa no ensino básico, permite-nos tecer algumas considerações fi nais.

Primeiramente, destacamos que o texto aqui apresentado objetivou, a partir da inter-
locução com a teoria da Análise do Discurso, realizar uma refl exão crítica por meio 
dum gesto de interpretação da prática pedagógica de leitura não-discursiva no ensino 
de Língua Portuguesa, como língua materna, alicerçado em refl exões e experiências 
em sala de aula na disciplina de Língua Portuguesa no ensino básico, em Maceió, vi-
vida pelo autor deste artigo em suas atuações profi ssionais.

A vida contemporânea exige o constante exercício da leitura, nesses termos, temos 
como hipótese que uma análise da produção de leitura e compreensão de textos no 
ensino de Língua Portuguesa alicerçado em atividades pedagógicas de leitura como 
prática social na educação básica, reveste-se de uma exigência de valor indiscutível, 
para que seja oportunizada a todos os aprendentes, participação nas conquistas de 
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direitos sociais, dentre os quais o direito a uma educação que oportunize uma leitura 
da sua realidade circundante. E ainda, deveríamos buscar desenvolver um aluno que 
pudesse desvelar o discurso subjacente que normalmente está veiculado às atividades 
de leituras e compreensão de distintos gêneros textuais desenvolvidas em sala de aula, 
uma vez as produções textuais variam conforme as demandas sociais. No entanto, ob-
servamos que isso geralmente não se concretiza.

Nó s, professores de língua portuguesa, temos que não apenas incentivar e/ou motivar 
o aluno para a leitura, mas principalmente re-signifi car a leitura para os alunos da 
educação básica.

Com efeito, advogamos que as atividades pedagógicas de leitura e compreensão de 
textos devem  ser pensadas como prática social. Assim, poderá oportunizar ao sujeito 
aprendiz a possibilidade de refl etir através de discussões em sala de aula, do que pode 
estar implícito/silenciado nas referidas atividades e ao levantamento de hipóteses de 
associação da leitura ao meio sociocultural no qual está inserido. 

Desse modo, consideramos a real possibilidade de valorização de seus conhecimentos 
histórica e socialmente acumulados circulantes em seu meio, como também, outras 
formas de expressão de linguagem com as quais utilizava e utiliza em ambientes ou-
tros que não o escolar, pondo em foco os mecanismos que operam a/na produção dos 
efeitos de sentidos, privilegiando a linguagem como conhecimento, transmissão e, 
principalmente, interação entre os sujeitos e o mundo.

Finalizamos, enfatizando que esta perspectiva de abordagem no trabalho pedagógico 
de leitura e construção de sentidos nas aulas de Língua Portuguesa, como língua ma-
terna, pode favorecer à preparação de alunos e professores para uma educação crítica, 
que possibilite tomadas de posição frente a demandas sociais da atualidade em favor 
dos menos favorecidos e os conduza a posicionamentos que viabilizem estratégias de 
emancipação humana dos sujeitos que se encontram em sala de aula. Como também, 
a possibilidade de se romper com a lógica perversa do capital se quisermos contemplar 
a criação de uma alternativa educacional signifi cativamente diferente. Com efeito, 
sabemos que educar não é a mera transferência de conhecimentos, mas sim conscien-
tização e testemunho de vida, é construir, libertar o ser humano das cadeias do deter-
minismo neoliberal.
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RESUMO:  Este artigo apresenta como e se é realizado o planejamento estratégico nas em-
presas de comunicação organizacional. O Objetivo do estudo consiste em analisar como é 
feito o planejamento estratégico, sendo que os objetivos específi cos são apresentar os concei-
tos bases de comunicação organizacional, planejamento e estratégia, verifi car se as empresas 
de comunicação organizacional promovem planejamento estratégico e identifi car quais são 
os planejamentos estratégicos e como as empresas trabalham. Para tal análise, o embasamento 
metodológico foi ancorado na pesquisa exploratória e bibliográfi ca. 

Palavras-chaves: Comunicação organizacional. Planejamento Estratégico. Empresas de Co-
municação organizacional.

STRATEGIC PLANNING: HOW THE UNDERTAKINGS 
OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION

ABSTRACT: Th is paper shows how it is done and strategic planning in business organiza-
tional communication. Th e objective of the study is to analyze how the strategic planning is 
done. Since the specifi c objectives are to present the foundations of organizational commu-
nication concepts, planning and strategy, check if media companies promote organizational 
strategic planning and identify what are the strategic plans and how companies work. For this 
analysis, the methodological basis was anchored in exploratory research and literature.

Key-words: Organizational communication. Strategic Planning. Organizational communi-
cation companies.
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1. INTRODUÇÃO
As empresas de comunicação organizacional vêm se alterando ao longo do tempo, 
acompanhando os processos dinâmicos do mercado. Para isso, muitas delas hoje, co-
meçam a pensar, estruturar e aplicar uma postura estratégica em suas atividades. De 
como trabalhar os objetivos do cliente para atingir o foco principal, que pode ser desde 
um novo posicionamento, reforço da imagem, até aumentar as vendas, entre outros 
objetivos que devem ser desenvolvidos pelos caminhos da comunicação organizacional 
(KUNSCH, 2003).

Dentro da perspectiva da comunicação organizacional, o comunicador precisa pensar 
de forma estratégica, para melhor defi nir as ferramentas da comunicação que deverão 
ser utilizadas para expor o cliente à mídia, aos seus clientes ou ao seu público interno. 
Para isso “[...] as organizações, [...], têm na comunicação um processo complexo, in-
tegrante de suas políticas, seus planejamentos e suas ações” (NAASAR, 2008a, p. 64). 
Assim se percebe, que a comunicação pode ser considerada uma ferramenta estratégica 
dentro do planejamento estratégico organizacional. Dessa forma, as empresas de co-
municação organizacional desenvolvem um planejamento estratégico para atingir os 
objetivos dos seus clientes, já “que, de um lado, a comunicação é inerente à natureza 
das organizações e, de outro, ela passou a assumir [...] uma importância estratégica, 
sendo incorporada [...] a gestão [...]” (KUNSCH, 2008b, p. 169).

Contudo, o que é estratégia? O que é planejamento? De uma forma bem objetiva, pla-
nejamento é a programação das atividades que estão em um plano para serem executas 
pela empresa e estratégia é uma forma de atingir as metas (NÓBREGA, 2012). Ou 
seja, o planejamento estratégico é a direção que organização deve seguir para atingir 
sua visão de futuro. Assim, este artigo pretende identifi car os planejamentos estratégi-
cos executados, trabalhados pelas empresas de comunicação organizacional, com base 
em uma metodologia de pesquisa exploratória.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
O embasamento metodológico foi ancorado de acordo com os objetivos, exploratória, 
pois “busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando 
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assim o campo de trabalho, [...]” (SEVERINO, 2007, p. 123). E de acordo com as 
fontes de informação, a pesquisa será teórica - bibliográfi ca, pois se referiu aos proce-
dimentos de coleta. 

Dessa forma, segundo Gil (2009, p. 41), estas modalidades de pesquisas “têm como 
objetivo principal o aprimoramento de ideias [...]. [...]; e [...] análise de exemplos que 
estimulem a compreensão” (SELLTIZ et al., 1967, p. 63)”. Ou seja, os artigos, teses, 
capítulos de livros trabalhados por outros autores servem para aprimorar a pesquisa, 
além de estimular a busca pelo tema pesquisado.

2.2. UNIVERSO DA AMOSTRA
Para a amostra, é preciso delimitar o período da busca de artigos, teses, capítulos de 
livros, livros. Contudo, para este artigo, não foi delimitado um período de tempo. 
O segundo passo é fazer uma lista de palavras-chave gerais e específi cas ligadas ao 
assunto, que foram: planejamento estratégico, planejamento, estratégia, comunicação 
organizacional, sempre utilizando e/ou nas palavras duplas (OLIVEIRA, 2006). Após 
estas defi nições, foram escolhidas as fontes de informações bibliográfi cas, em revistas, 
congressos, dissertações e livros, entre eles: Revista de Administração Contemporâ-
nea (RAC); Revista de Administração de Empresas (RAE); Revista de Administração 
Pública (RAP); Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
(INTERCOM); Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca On-
-Line de Ciências da Comunicação. Já que a pesquisa bibliográfi ca é “um conjunto de 
procedimentos para identifi car, selecionar, localizar e obter documentos de interesse 
para a realização de trabalhos acadêmicos e de pesquisa [...].” (STUMPF, 2005, p. 54). 
Por fi m, após tudo delimitado e com material em mãos, foi feita uma leitura para a 
produção deste artigo.

3. COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL: BREVE RELATO

3.1. HISTÓRIA E CONCEITOS
Com a expansão das empresas, principalmente no século XIX na Europa, fruto do 
processo da Revolução Industrial, este novo contexto fez com que as indústrias pas-
sassem a ter uma comunicação com os trabalhadores. Assim surge primeiramente o 
jornalismo empresarial, que são os boletins elaborados pelas direções das fábricas, a 
fi m de informar aos seus funcionários sobre os processos empresariais e também para 
contrapor os jornais sindicais, que, na época, existiam somente para combater a forma 
de trabalho instituída pela forte mecanização. Neste contexto, não nasce somente o 
jornalismo empresarial, mas também a propaganda, a atividade de relações públicas e 
a comunicação organizacional (TORQUATO, 2009).



24

Ano III, n° 1, dez.2013/maio.2014 

No Brasil, o surgimento do jornalismo empresarial também acompanha o processo da 
industrialização, que é mais tardio, em relação à Europa, mas segue o mesmo conceito 
instituído na Europa. Outro fator também que deve ser considerado é o nascimen-
to da Associação Brasileira de Editores e Revistas e Jornais de Empresas (ABERJE), 
em 1967, que tem como objetivo tornar os jornais das empresas institucionalizados 
(TORQUATO, 2009).

Com isso, o jornalismo empresarial tomou corpo e foi ampliando suas atividades e 
conceitos, pois passa não ser somente um jornal empresarial – um boletim da empre-
sa, e sim, uma dinâmica de ações no processo comunicacional. Começa a se pensar 
a comunicação empresarial para seus diversos públicos, funcionários, clientes, acio-
nistas, todos os steakholders, sendo a construção de um processo, o qual se utiliza das 
ferramentas da comunicação, cujo foco era cuidar da imagem da organização, além 
da valorização dos colaboradores, ampliando assim, a credibilidade com o mercado. 
Dessa forma, a comunicação organizacional passa a ser um método de ação, que une 
recursos, meios e técnicas, como defende Bahia (1995), para atingir os objetivos cen-
trais da empresa, seja para o público interno ou externo.

É o processo – conjunto de métodos, técnicas, recursos, meios, etc. – pelo qual a 
empresa se dirige ao público interno (seus funcionários) e ao público externo (seus 
consumidores). [...] Implica em ser uma estratégica praticada de modo competen-
te. [...]. Tendo por objetivo a melhoria de produto ou de serviços, a valorização 
dos recursos humanos ou a construção de imagem compatível com a confi ança do 
mercado, a empresa pode investir para ser bem informada e para informar bem 
(BAHIA, 1995, p. 15-16).

Somando a ideia conceitual de Bahia (1995), Kunsch (2003) trabalha a comunicação 
organizacional como diferentes modalidades de comunicação dentro da organização. 
Isto a autora denomina de comunicação integrada, que é a somatória da comunicação 
institucional, mercadológica, interna e administrativa. 

[...] uma fi losofi a que direciona a convergência das diversas áreas, permitindo uma 
atuação sinérgica. [...] A convergência de todas as atividades, com base numa polí-
tica global, [...], e nos objetivos gerais da organização, possibilitará ações estratégi-
cas e táticas de comunicação mais pensadas e trabalhadas com vistas à efi cácia. [...] 
Por isso, não se devem mais isolar essas modalidades comunicacionais. É necessá-
rio que haja uma ação conjugada das atividades de comunicação que formam [a] 
comunicação organizacional (KUNSCH, 2003, p. 150).

Assim, é preciso destacar de forma separada cada uma das comunicações, como de-
fende Kunsch (2003), para entender como a união delas, o trabalho conjugado, faz 
o processo de a comunicação organizacional funcionar dentro de uma empresa. A 
comunicação administrativa é a comunicação que faz a empresa funcionar, está re-
lacionado com os fl uxos e redes forma e informal; a comunicação mercadológica é a 
comunicação que cuida do marketing e todas as suas ferramentas da promoção, é a 
comunicação para a divulgação e venda dos produtos e serviços da organização; a o 
interna, é direcionada aos funcionários, ou melhor, a comunicação que faz interagir 
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a organização e os seus colaboradores; e a institucional se utiliza das ferramentas da 
assessoria de comunicação, do marketing e das relações públicas para trabalhar e soli-
difi car a imagem e identidade institucional.

Dentro desta perspectiva abordada por Kunsch (2003), pode-se afi rmar que, a comu-
nicação organizacional trabalha no intuito de apoiar as políticas, diretrizes e visão de 
futuro da organização. Para tal, a comunicação organizacional disponibiliza diversas 
técnicas e ferramentas que poderão ser utilizadas no processo do gerenciamento estra-
tégico para as empresa de comunicação organizacional.

3.2. DIMENSÕES CONCEITUAL E ESTRATÉGICA 
PARA A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
A comunicação organizacional pode ser trabalhada como um setor dentro de uma 
organização, por um jornalista freelancer ou por uma empresa instituída, denomina-
da empresa de comunicação organizacional, que poderá exercer todas as atividades e 
formatos de comunicação abordados por Kunsch (2003), principalmente, com foco 
nas comunicações institucional, mercadológica e interna, como também escolher fer-
ramentas e ações específi cas de cada uma dessas formas de comunicação.

A empresa de comunicação organizacional é o foco deste artigo, por isso quando se 
pensa em uma estrutura desta, destacam-se alguns pontos: qual o espaço físico ade-
quado às atividades que se desenvolvem e sua localização; quais os serviços que deve 
oferecer e os recursos humanos e materiais adequados. Em resposta a estes questiona-
mentos, o ideal é ter uma estrutura apropriada para atender às demandas dos clien-
tes, deixando bem claro os tipos de serviços que prestará e para que segmentos. Por 
isso, também se faz necessário elaborar um planejamento de ações para captar clientes 
e mantê-los (KOPPLIN; FERRARETTO, 2000). Pensando nisso, o comunicador 
gestor precisa ter uma visão abrangente da comunicação, que esta vai além do enviar 
releases – matérias sobre a instituição - para a imprensa, que poderá ser veiculada de 
forma espontânea. O comunicador precisa conhecer as estratégias e objetivo central 
da do seu cliente para poder trabalhar a comunicação de forma planejada e estratégica 
(KUNSCH, 2008a).

A comunicação organizacional trabalha levando em consideração todos os aspectos 
da complexidade da comunicação com seus diversos públicos, além de entender do 
mercado o qual está inserido, com o intuito de agregar valor para as ações desenvol-
vidas pela organização. 

Neste sentido a área de Comunicação deixa de ter uma função meramente tática 
e passa a ser considerada estratégica. [...], ela precisa agregar valor às organizações. 
Ou seja, deve ajudar as organizações no cumprimento de sua missão, na conse-
cução dos objetivos globais, na fi xação pública dos seus valores e nas ações para 
atingir seu ideário de visão no contexto de uma visão de mundo, sob a égide dos 
princípios éticos (KUNSCH, 2008a, p. 115).
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Dessa forma, verifi ca-se que o papel do comunicador que está à frente da empresa de 
comunicação organizacional vai além da perspectiva da comunicação. Este indivíduo 
precisa entender do processo de planejamento, estratégia, gestão, para melhor impri-
mir suas ações no contexto de atuação no mercado. Seguindo este raciocínio, Cardoso 
(2006, p. 1133) afi rma que se deve ir à busca de “novas dimensões para a comunicação 
organizacional, [para] que a vejam como um processo amplo, que se confunde com a 
própria estratégia da organização, [...]”.

Refl etindo isto, o proprietário de uma empresa de comunicação organizacional, além 
de conhecer da comunicação, precisa ter uma visão abrangente do ambiente, em que 
está inserido, na perspectiva para pensar de maneira planejada com o intuito de atingir 
os objetivos de seus clientes, construindo um diagnóstico de análise, a partir da matriz 
SWOT, uma técnica para conhecer as oportunidades e ameaças do ambiente externo 
e os pontos fracos e fortes do interno, para dar base de sugestão para o planejamen-
to organizacional. A análise SWOT é trabalhada pela Escola do Design, conhecida 
como um modelo teórico que representa um modelo de estratégia, do qual possibilita 
encontrar as possibilidades externas e os potenciais internos (MINTZBERG; AHLS-
TRAND; LAMPEL, 2010).

Verifi ca-se que o planejamento da comunicação está bem enraizado na dinâmica da 
administração, seguindo a ideia de Mintzberg (2004), que o planejamento estratégico 
está voltado para a execução de um plano e o pensamento estratégico está diretamente 
relacionado à visão. Destaca-se que o planejamento é “o uso do procedimento formal 
e a existência de resultado articulado, especialmente no que diz respeito a um sistema 
integrado de decisões” (MINTZBERG, 2004, p. 27-28). Dessa forma, a empresa de 
comunicação organizacional deve estabelecer uma visão de ações com base no plane-
jamento estratégico, que deve ser embasado pelas ferramentas do planejamento – a 
exemplo da SWOT. 

Assim, todo alinhamento estratégico da comunicação organizacional, precisa estar de 
acordo com a sua missão, visão de futuro e valores, cujo foco está nos processos e não 
somente nas tarefas, por isso que a comunicação é hoje parte gestão estratégica das 
empresas. Mas, de acordo com Nassar (2008b), a comunicação organizacional como 
valor estratégico começou a vigorar a partir de alguns fatores: primeiro, com o surgi-
mento da ABERJ, em 1967; segundo, quando a Nova República, em 1985, é conso-
lidada, gerando vários acontecimentos e entre eles, a instalação da Rhodia Brasileira, 
que começou a trabalhar a “política de portas abertas” (NASSAR, 2008b, p. 244); e as 
publicações da Goodyear, no fi nal da década de 1980, quando as empresas passam a 
se comunicar de forma mais abrangente com a comunidade.

Contudo, só a partir de 1990 que a comunicação organizacional passa a fazer parte 
mais fortemente do dia a dia do planejamento organizacional das empresas (NASSAR, 
2008b). Isso refl ete no ambiente atual, em que o mercado exige a transparência das 
empresas, então a comunicação organizacional passa a ser de fato um processo de pla-
nejamento estratégico. 
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: 
DAS CONCEITUAÇÕES ÀS AÇÕES

4.1. CONCEITUAÇÕES
Muito se fala em estratégia, planejamento, planejamento estratégico, mas o que real-
mente signifi ca? Gomes (2011, p. 5) traz a defi nição de estratégia, com base em três 
autores: Day (1999), Henderson (1998) e Quinn (2001), “como um conjunto de 
decisões e atividades que capacitam um negócio a conquistar e a sustentar uma van-
tagem competitiva, contribuindo para a melhoria do desempenho da organização”. 
Lupetti (2000 apud BRITO, 2006, p. 18) afi rma que é “a forma como as empresas 
deverão atingir os objetivos, ou seja, o caminho que a empresa deverá percorrer para 
executar seu objetivo”. Assim, a estratégia pode ser considerada como uma maneira ou 
conjunto de decisões que vão nortear o negócio para atingir sua visão de futuro e ter 
um diferencial competitivo no setor que atua. 

A estratégia também, na visão de Porter (2004), tem como essência a competição, 
a estratégia deve ser construída para que a empresa possa competir no mercado em 
que atua com destaque. Já de acordo com Mintzberg (2004), existem duas formas de 
apresentar as estratégias, uma como processo e outra como conteúdo. Quando se apre-
senta como conteúdo refere-se diretamente às decisões da organização e seu objetivo; 
e quando pensa como processo tem que considerar todas as etapas, comportamentos 
e atividades que estão envolvidas no momento da construção e da implantação das 
decisões estratégicas. Pensando desta maneira, pode dizer que, quando se pensa em es-
tratégia como um processo, pode ser relacionado à forma de planejar, ao planejamento 
em si. Sendo a estratégia considerada como uma prática das organizações modernas, 
é a junção ou a inter-relação do conteúdo e do processo, como defende Mintzberg 
(2004). Machado-da-Silva e Vizeu (2007) ainda complementam que, a estratégia for-
mal surge a partir do momento que o planejamento é institucionalizado, passa a ser 
algo real da empresa.

Para Brito (2006, p. 18-19), planejar “é construir uma ponte entre o sonho e o 
possível”, é desenvolver todas as ações para alcançar a visão e futuro da organização. 
Por isso que Mintzberg (2004, p. 27-28) afi rma que o planejamento estratégico é “o 
uso do procedimento formal e a existência de resultado articulado, especialmente 
no que diz respeito a um sistema integrado de decisões”, sempre com seus alicerces 
fi xados na missão, visão e valores da empresa, tendo como atenção as seus ambientes 
internos e externos. 

Assim, quando se pensa em planejamento estratégico em empresas de comunicação 
organizacional, afi rma-se que deve estar ligado ao foco central do seu cliente – organi-
zação com um todo, já que é preciso fazer um levantamento do ambiente, pensarem 
estrategicamente quais objetivos quer alcançar, quais os veículos adequados para se 
trabalhar, além dos custos e período de execução, e por fi m a análise dos resultados, 
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se tudo que ocorreu e foi executado está de acordo com que foi traçado. Por isso que 
Mintzberg (2004) diz que o planejamento estratégico tem como foco transformar, 
programar e implantar as estratégias pretendidas em estratégias realizadas, com a pro-
dução de um plano tático e fi nanceiro. Em linhas gerais, o planejamento não cria a 
estratégia, as estratégias já existem na organização. 

Para efeito deste artigo, vamos seguir o pensamento de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 
(2010, p.67), que considera o planejamento estratégico separadamente, contudo in-
terligado, onde as “estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente 
de planejamento formal, decomposto em etapas distintas”. Dessa forma, é preciso 
conhecer quais as formas de planejamento estratégico que são pensados, elaborados e 
executados pelas empresas de comunicação organizacional.

4.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
NAS EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL: ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS, ANÁLISE E 
EXPECTATIVAS/PERSPECTIVAS 
Os processos de comunicação passaram a ser ferramenta estratégica na organização de 
forma mais presente na década de 1990, devido à lógica do mercado, onde os indiví-
duos querem estar cada vez mais informados, por isso que as organizações passaram a 
reformular e disseminar “estratégias que levem em conta os processos comunicacionais 
como suportes efi cazes e competentes para o agir e existir delas” (CARDOSO, 2006, 
p. 1125). O autor ainda completa, que a comunicação: 

deve, efetivamente, servir de suporte para um modelo de gestão bem estruturado e 
com capacidade de levar a empresa a enfrentar os desafi os cada vez mais competi-
tivos de uma sociedade que se torna mais exigente em qualidade e em direitos. Da 
comunicação, espera-se que cumpra o seu verdadeiro papel social: o de envolver 
emissor e receptor em um diálogo aberto e democrático, em que a estratégia de 
gestão da empresa seja construída com base em princípios sociais e éticos (CAR-
DOSO, 2006, p. 1134).

Pensando nesta perspectiva, a comunicação organizacional começou a perceber que o 
seu papel era muito mais do que enviar release - texto jornalístico - para a imprensa. 
Dessa forma, reviu os planejamentos e as estratégias e, com isso, percebeu a impor-
tância do planejamento estratégico para as suas ações com seus clientes. A partir desta 
ideia, as propostas de planejamento estratégico utilizada atualmente pela comunicação 
organizacional, com base nos autores pesquisados: Brito (2006), que apresentou os es-
tudos de três estudiosos com duas propostas: Lupetti (2000) e Green & Laban (2003); 
Santos (2010), que traz Diaz Bordenave e Carvalho (1979), Albuquerque (1981), 
Evangelista (1983), Lupetti (2001) e Kunsch (2003).
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Brito (2006, p. 54) fez uma leitura dos estudos de Lupetti (2000), que apresenta uma 
metodologia genérica para o planejamento de comunicação, com foco na comunicação 
da organização para com o ambiente externo. A proposta mostra cinco fases, as quatro 
primeiras são as defi nições “1. da [...] informação a ser transmitida; 2. das estratégias, 
ou abordagem comunicacional; 3. do [...] modo com que a informação será transmi-
tida; 4. da mídia” e a quinta refere-se a “5. implantação, execução, controle e avaliação 
do processo [...]”. Contudo Brito (2006) faz uma crítica ao processo apresentado por 
Lupetti (2000 apud BRITO, 2006), afi rmando que, quando implantado na comuni-
cação como forma de planejamento estratégico, existe uma ausência de objetividade.

Brito (2006, p. 55) pensando nesta perspectiva de melhoria dos processos comuni-
cacionais como forma de planejamento estratégico apresenta o modelo de Green & 
Laban (2003), por acreditar que existe uma ligação maior com o planejamento estra-
tégico. Green & Laban (2003 apud BRITO, 2006) trazem o procedimento da comu-
nicação a partir de um framework simples, o qual trabalha de forma difundida como 
problema de comunicação, sendo realizado em três momentos:

1. comunicação estratégica como uma estratégia: desenvolver uma imagem global 
da estratégia de comunicação, defi nir os objetivos [...], identifi car as táticas críticas 
e utilizar um meio apropriado de feedback contínuo; 2. compreender os canais de 
comunicação escolhidos: reconhecer as limitações dos inúmeros canais disponí-
veis, encontrar o canal de comunicação efi ciente (interação e feedback) para o nível 
desejado e multiplicar os canais, quando necessário; 3. aplicar a técnica de fi nali-
zação apropriada: utilizar a linguagem do usuário fi nal (alvo), para incrementar a 
efi ciência e execução; aplicar a comunicação de forma efi ciente, para incrementar 
e oportunizar as [...] alternativas, reforçar a cultura da empresa [...], visando ousar 
e inovar no processo de comunicação.

Este modelo trabalhado por Green & Laban (2003 apud BRITO, 2006), refl ete a comu-
nicação como forma de planejamento estratégico, possibilita uma ligação mais próxima 
entre a gestão estratégica e a comunicação. Já o artigo apresentado por Santos (2010, p. 
151) traz o planejamento estratégico para a comunicação proposto por Diaz Bordenave 
e Carvalho (1979), o qual é dividido em quatro fases, primeiro conhece a realidade; se-
gundo, toma as decisões; terceiro, executa a ação e, por último, faz a s críticas ao processo:

Fase 1) Conhecimento da realidade: compreende a análise inicial da realidade 
social, econômica e territorial, [...]. Instrumentos relacionados: Estudos pers-
pectivos (projeções de longo prazo); diagnóstico de situação (relacionados com 
a análise de séries históricas); prognósticos (médio prazo: 5 a 7 anos) e estudos 
específi cos subsetoriais. Fase 2) Decisão: [...] consiste [...] otimizar a alocação 
dos recursos existentes e a estratégia adotada. Instrumentos relacionados: pla-
nos e programas; projetos. Fase 3) Ação: é a fase de implantação das decisões 
tomadas anteriormente, traduzidos em termos de planos, projetos e programas 
de execução. Instrumentos relacionados: planos operativos (anuais); orçamento, 
programa (anual e/ ou tri anuais); Fase 4) Crítica: [...] etapa de acompanhamen-
to, controle e avaliação de desempenho, para que gere informações de feedback 
que possam realimentar o processo decisório e, assim, corrigir ou melhorar a ação 
com vistas a consecução dos objetivos estabelecidos. Instrumentos relacionados: 
fi chas e formulários de acompanhamento; relatórios; pareceres de realimentação.
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Assim, o pensamento de Diaz Bordenave e Carvalho (1979) apresentados por Santos 
(2010) destaca-se por um planejamento o qual une fases, trabalha em conjunto e com 
relação de interdependência dos processos e dos subprocessos, que ajudam a ação 
acontecer, de forma coordenada para atingir o objetivo do planejamento estratégico 
da comunicação organizacional. 

Santos (2010) também apresenta o modelo de Albuquerque (1981), o qual aborda 
que o foco da comunicação será guiado pelo objetivo central da empresa. Para isso 
Albuquerque (1981 apud SANTOS, 2010, p. 153) traz uma proposta, que ele deno-
mina de “Sequência lógica do planejamento”, que é dividida em 13 etapas, que vai da 
identifi cação da necessidade de fazer um planejamento até análise fi nal dos resultados:

1. Reconhecimento da necessidade de planejar: reconhecimento tanto da alta cúpula 
da empresa quanto do responsável pela comunicação da necessidade de elaboração 
de um planejamento para a solução dos problemas e descoberta de oportunidades 
de comunicação. Nessa etapa cabe também uma avaliação da situação da empresa, 
ambiente interno e externo. 2. Apoio da administração: o apoio e a provação do 
planejamento devem ser buscados, não somente o apoio da diretoria e presidência, 
mas também dos dirigentes e supervisores. 3. Saber o que planejar: o responsável 
[...] deve saber o que quer fazer e buscar todas as informações [...], desde uma ava-
liação da necessidade de recursos até a análise da realidade fi nanceira, econômica, 
política e social que circunda a organização. 4. Defi nição dos objetivos: [...] em um 
determinado período, [...]. 5. Seleção dos públicos: [...] (internos e externos), [...]. 
6. Estabelecimento de estratégias e táticas: [...] as estratégias dirão o que fazer e as 
táticas o “como fazer”. 7. Criatividade na formulação de programas e técnicas de 
ação: [...] a criatividade que o técnico deve possuir para o desenvolvimento dos 
programas, e na formulação das técnicas e táticas para a resolução dos problemas. 
[...]. 8. Escolha de instrumentos (mídias): [...] canais pelos quais serão veiculadas as 
mensagens, [...]. 9. Estimativa de custos: [...] na execução do planejamento. [...] 10. 
Aprovação da cúpula diretiva: [...] propostas a alta direção da empresa, buscando 
sua aprovação para executá-las. 11. Conscientização da equipe executora: motivar as 
pessoas envolvidas na execução dos planos de ações. [...]. 12. Execução do plano: 
[...] operacionalização [...], [...]. 13. Avaliação dos resultados: [...] elaboradas pes-
quisas de opinião, pesquisas de controle e medição interna, clipping com análise 
de conteúdo, entre outros métodos de avaliação dos resultados dos programas de 
comunicação (ALBUQUERQUE, 1981 apud SANTOS, 2010, p. 153, 155-156).

Com esta metodologia, Albuquerque (1981) detalha todo o processo do planejamento 
da comunicação organizacional. Santos (2010, p. 157) também discorre sobre a pro-
posta de Evangelista (1983), que apresenta dois momentos, o primeiro tem a ver com 
o intelecto, como planejar; e o segundo, é o tático, a elaboração e como fazer o plano. 
Dessa forma, o processo apresentado por Evangelista (1983 apud SANTOS, 2010, p. 
157) compreende em sete momentos: 

1. Estudo (exame da situação): compreende a análise [...] da ambiência na qual a 
empresa está inserida, considerando todos os elementos, internos ou externos, e 
as alternativas disponíveis, que têm infl uencia na consecução dos objetivos tra-
çados. [...]. 2. Formulação das alternativas: compreende a etapa de proposições 
de soluções para os problemas diagnosticados, ou alternativas para o alcance dos 
objetivos. [...]. 3. Seleção das alternativas: Decisão fi nal sobre qual a alternativa 
mais adequada para a empresa, por meio de critérios de análise pré-defi nidos. 
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4. Ação recomendada ou decisão: apresenta a alternativa [...], expressando me-
didas para a sua consecução e tarefas específi cas que devem ser desenvolvidas. 
5. Elaboração do documento: [...] elaboração de um documento formal [...]. Tal 
documento pode ser um plano, projeto ou programa. [...]. 6. Divulgação; 7. 
Acompanhamento (replanejamento). 

Corroborando com Santos (2010) tem Gonzales (2011, p. 30), quando diz que o foco 
da boa comunicação é realizado quando ocorre a “efi cácia e efi ciência de cada um dos 
processos, empregando técnicas e ferramentas que potencializem cada etapa de execu-
ção [...]”, e cria uma ligação com todos os envolvidos no planejamento. Para Lupetti 
(2001 apud SANTOS, 2010, p. 161), o planejamento acontece quando são traçadas:

– Objetivos de comunicação; – Meta de comunicação; – Estratégia de comuni-
cação; – Tática. [E] [...] quando o planejamento é desenvolvido por uma agência 
de comunicação, e quando esta não conhece o cliente com o qual irá trabalhar, 
desconhece a concorrência ou ignora as condições do mercado. 

Por isso é desenvolvido o planejamento, além de fazer uma pesquisa de mercado. Des-
sa forma, analisa-se que a metodologia para o planejamento da comunicação proposta 
por Lupetti (2001 apud SANTOS, 2010) não pode ser considerada como estratégica, 
pois se fundamenta com etapas simples, somente com o intuito de guiar as atividades 
desenvolvidas pela comunicação Os estudos de Margarida Kunsch (2003) também 
são destacados por Santos (2010, p. 163-165). Kunsch trabalha com três pontos es-
senciais, que são: 

1. Pesquisa e construção de diagnóstico estratégico: Nessa etapa busca-se conhecer a 
organização para a qual se propõe o plano de comunicação, em termos de compo-
sição, missão, visão valores, ambiente onde está inserida, por meio de um levan-
tamento de dados detalhados que possa fornecer todas as informações necessárias 
para a elaboração do plano. A etapa, por sua vez, subdivide-se em quatro fases: 
(a) Identifi cação da missão, da visão e dos valores; (b) Defi nição do negócio; (c) 
Análise do ambiente externo, setorial e interno; (d) Diagnóstico estratégico da 
comunicação organizacional. 2. Planejamento estratégico da comunicação organiza-
cional: [...] para que a comunicação possa auxiliar no cumprimento da missão, al-
cance da visão e fi xação e consolidação dos valores organizacionais, e, assim, possa 
agregar valor à organização, faz-se necessário um planejamento de comunicação 
bem estruturado, que leve em consideração as fases que são descritas a seguir: (a) 
Defi nição da missão, da visão e dos valores da comunicação; (b) Estabelecimento 
de fi losofi as e políticas; (c) Determinação de objetivos e metas; (d) Esboço das 
estratégias gerais; (e) Relacionamento dos projetos e programas específi cos; (f ) 
Montagem do orçamento geral. 3. Gestão estratégica da comunicação organizacio-
nal: [...] relaciona-se com a implementação do Plano de comunicação, com a 
execução do proposto em todas as demais etapas. 

Mas, segundo Kunsch (2003), para o planejamento estratégico proposto pela comuni-
cação organizacional funcionar de forma positiva, atingindo os objetivos traçados pelo 
plano e pela empresa, é preciso que os colaboradores conheçam o plano e participem 
do processo. Para isso é necessário propagar o plano, colocá-lo em prática, controlar as 
etapas e ao fi nal, avaliar os resultados.
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O que se pode observar nas propostas de planejamento estratégico pensado e elaborado 
pela comunicação organizacional, apresentadas pelos diversos autores acima citados, 
é que tudo começa na análise do ambiente interno e externo, a partir da identifi cação 
da problemática ou, simplesmente, da necessidade de comunicar com os diversos pú-
blicos, são traçados o planejamento das ações, que deve tornar conhecido por todos os 
indivíduos que compõem a empresa, para o planejamento estratégico estar de acordo 
com a missão, visão e valores, além do objetivo central da instituição. Isso tudo com 
acompanhamento e análise dos resultados. Isso se confi rma com o pensamento de 
Kunsch (2003, p. 237), quando a autora declara que:

O planejamento estratégico permite às organizações encontrar o melhor caminho 
para o direcionamento de suas atividades, tendo por base as oportunidades e as 
ameaças detectadas no ambiente externo, o reconhecimento de suas competências 
essenciais, vantagens competitivas internas e externas e a sua capacidade de pla-
nejar, pensar criticamente e administrar a implementação das decisões elaboradas 
para o alcance dos resultados, cumprimento da missão e da visão. 

Dessa forma, o planejamento estratégico proposto pela comunicação organizacional 
está intrinsecamente ligado à prática das estratégias da organização como um todo. 
Contudo, é possível levantar que a comunicação organizacional trabalha pouco o pla-
nejamento estratégico, este pode ser mais bem explorado e indicar novos caminhos e 
propostas para se pensar a comunicação organizacional. Já que as metodologias apre-
sentadas guiam uma formatação que deve seguir a transmutação que o mercado passa 
diariamente. Ou seja, existe um esqueleto de planejamento estratégico na comuni-
cação organizacional, mas este precisa se adaptar à gestão da empresa e ao contexto 
mutável e competitivo do ambiente (KUNSCH, 2003).

Em linhas gerais, a comunicação organizacional deveria se utilizar das diversas ferra-
mentas administrativas do planejamento, além da Análise SWOT, para traçar o pla-
nejamento estratégico, como são defendidos pelos autores já citados neste artigo, que 
são, entre outros: a Postura Estratégica, que analisa onde a empresa se encontra, no 
crescimento, desenvolvimento, manutenção e sobrevivência; o Posicionamento Estra-
tégico de Porter, o qual analisa se a empresa é líder de mercado pelas características 
de custo, enfoque ou diferenciação; a Matriz BCG ou Análise de portfólio (reforça a 
estratégica de investimento), que aborda a ligação entre posição competitiva e atrati-
vidade do setor, cuja análise é sobre os produtos ou serviços que a empresa trabalha, 
destacando em qual campo os produtos se encontram: vaca leiteira (dão muitos lucros, 
se vendem por si só), produto estrela (sempre em destaque), produto criança (de risco) 
ou produto cachorro (decadente); a Estratégia Competitiva, que estabelece estratégia 
baseada na pesquisa e desenvolvimento, marketing, produção e apoio administrativo e 
fi nanceiro; e a Estratégias de Suporte, cujos focos são nos recursos humanos, métodos, 
dinheiro e infraestrutura (NOBREGA, 2012). Ou seja, aplicar a estratégia e o planeja-
mento como as ferramentas da administração trabalham para conduzir o planejamen-
to estratégico proposto pelas empresas de comunicação organizacional.
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5. CONCLUSÕES
Mesmo existindo alguns modelos de planejamento estratégico na comunicação orga-
nizacional, observa-se que em todos os autores estudados para a realização deste arti-
go, apenas pontuam a análise SWOT como forma de analisar os ambientes interno e 
externo da organização, como ferramenta de planejamento e para dar embasamento 
para fazer o planejamento estratégico. 

Dessa forma, verifi ca-se que falta uma linha condutora mais precisa para alinhar as 
políticas e estratégias organizacionais com o planejamento estratégico realizado pela 
comunicação organizacional. Pois existem outras ferramentas, além da SWOT, para 
se traçar o planejamento estratégico, que são: a Postura Estratégica; o Posicionamento 
Estratégico de Porter; a Matriz BCG ou Análise de portfólio; a Estratégia Competiti-
va; e a Estratégias de Suporte. 

Então, percebe-se que, quem conduz a dinâmica da comunicação organizacional, po-
deria se utilizar destas ferramentas para gerir melhor as ações e estratégias da comuni-
cação, alinhando melhor as ações estratégicas com a missão, visão de futuro, valores 
e competências essências da empresa, porque ao utilizar da análise destas diferentes 
estratégias e planejamentos, a comunicação organizacional consolidaria ainda mais 
o seu planejamento estratégico. Por isso observa-se que, o planejamento estratégico 
aplicado à comunicação organizacional ainda tem muito a ser explorado, estudado e 
sugerido para alinhar o que se faz hoje de planejamento estratégico comunicacional 
com a estratégia administrativa empresarial.

A comunicação pode beber da fonte da administração para melhorar os seus processos 
e ações, quando se fala em planejamento e estratégia, porque, muitos problemas da or-
ganização surgem pela falta de efi ciência da comunicação (CORREDOURA, 2009). 
Em linhas gerais, verifi ca-se a relevância que as empresas, de forma estratégia, precisam 
dar a comunicação organizacional e como as empresas de comunicação organizacional 
precisam da administração.
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RESUMO: Este artigo propõem analisar a obra audiovisual Encontros e desencontros, película 
da cineasta norte-americana Sofi a Coppola, fi lmada integralmente no Japão (nas cidades de 
Tóquio e Quioto), e lançada comercialmente no ano de 2003; e relacionar a representação 
fi ccional da cidade por uma diretora estrangeira, as imagens dos espaços urbanos de Tóquio 
mostrados visualmente através de sua narrativa. As imagens da capital japonesa criadas pela 
realizadora vagueiam através do contraste entre o moderno e o tradicional oferecidos pela 
cultura japonesa, além de apresentar situações e locais de cartão-postal visitados por turis-
tas, e outros frequentados por nativos. E, ao contrário de outras obras cinematográfi cas, as 
sequências de fotogramas do fi lme em questão, que mostram as ruas, avenidas, construções 
arquitetônicas e espaços internos, e acabam exercendo papel ativo na narrativa fílmica.

Palavras chave: Encontros e desencontros. Sofi a Coppola. Cinema. Modernização e ocidenta-
lização de Tóquio. Espaço fílmico. 

LOST IN TRANSLATION IN THE 
SCENOGRAPHIC LANSCAPE OF TOKYO

ABSTRACT: Th is article aims to analyze the audiovisual work Lost in translation, directed 
by American fi lmmaker Sofi a Coppola, shot integrally in Japan (in the cities of Tokyo and 
Kyoto), and commercially released in 2003, and relate the fi ctional representation of the city 
made by a foreign director, the images of urban spaces of Tokyo visually shown through its 
narrative. Th e images of the Japanese capital created by the fi lmmaker wander through the 
contrast between modern and traditional off ered by Japanese culture, besides presenting situ-
ations and postcard sites visited by tourists and others frequented by natives. Unlike other 
fi lms, the sequences of frames of the analyzed movie, which shows the streets, avenues, archi-
tectural constructions and interiors spaces exert an active role in the fi lm narrative.

Keywords: Lost in translation. Sofi a Coppola. Film. Tokyo. Modernization and westerniza-
tion of Tokyo. Filmic space.
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1. INTRODUÇÃO
A realizadora norte-americana Sofi a Coppola (1971 - ~) teve a ideia para o desenvol-
vimento da obra audiovisual fi ccional Encontros e desencontros, seu segundo longa-
-metragem1, lançado comercialmente em 2003, a partir das viagens que realizou ao 
Japão, por conta da comercialização de sua marca de vestuário chamada Milkfed, do 
qual era sócia, e do lançamento da película As virgens suicidas, em que fi cou hospedada 
no hotel Park Hyatt Tokyo.

[O fi lme] foi inspirado no tempo que passei no Japão, quando tinha meus vinte 
e poucos anos. Fui para lá umas seis ou sete vezes no período de dois anos. Só 
de passar um tempo lá, e estar no Park Hyatt Tokyo, queria fazer algum fi lme 
que se passasse em Tóquio, gostava da ideia de como, nos hotéis, você passa pelas 
mesmas pessoas. É um tipo de camaradagem que acontece mesmo que você não 
conheça ou fale com essas pessoas. E ser estrangeiro no Japão – as situações são 
distorcidas e exageradas. Você tem jet lag e reclama sobre sua vida no meio da 
noite [...] (COPPOLA2, grifo nosso)

O orçamento da obra cinematográfi ca foi de quatro milhões de dólares, valor baixo 
para os padrões norte-americanos, principalmente por ter sido realizado no Japão, fa-
tor que elevou os custos devido às despesas com transporte, hospedagem e alimentação 
dos chefes de equipe3 e dos atores que interpretam o casal protagonista, que não são 
japoneses. Para que a quantia não fosse ultrapassada, o roteiro foi fi lmado em vinte e 
sete dias, considerado abaixo da média de produção de fi lmes em geral. Outro item 
que encareceu o orçamento foi ter sido fi lmado em película 35 mm, e não em formato 
digital, como Francis Ford Coppola (pai da cineasta), na função de produtor executivo 
do fi lme, havia inicialmente aconselhado, mas a diretora se impôs:

Fomos encorajados a considerar a gravação em digital, mas eu queria que o fi lme 
fosse sentido de um modo romântico... Como uma memória. O negativo faz isso. 
[...] Ele passa um sentimento nostálgico e romântico do passado, que é como me 
lembro das coisas, através do fi lme e de fotos. A película oferece um pouco mais 
de distância, que parece como uma memória para mim. O vídeo está mais para o 
presente, não há aquela nostalgia (COPPOLA, 2013).

1  O primeiro longa-metragem que realizou foi As virgens suicidas. Título original: Th e virgin 
suicides. 1999.
2   Disponível em: <http://www.focusfeatures.com/lost_in_translation>. Acesso em: 20/Nov/2013.
3  A diretora Sofi a Coppola, o produtor Ross Katz, o diretor de fotografi a Lance Acord e os direto-
res de arte K. K. Barret e Anne Ross. 
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O fi lme narra o encontro de dois norte-americanos, que formam a principal dupla do 
fi lme: Charlotte (interpretada por Scarlett Johansson) e Bob Harris (personagem de 
Bill Murray), que se conhecem no hotel Park Hyatt Tokyo, e passam alguns dias juntos 
(o fi lme não deixa claro a quantidade exata) na capital japonesa contemporânea. 

Charlotte é recém-graduada em Filosofi a pela Universidade de Yale, casada com John 
(Giovanni Ribisi), que fora contratado para fotografar uma banda musical em diversas 
paisagens japonesas, o que justifi ca sua frequente ausência. Ela acompanha o marido 
na viagem, mas não compartilha de seu entusiasmo pela cidade e nem pelas sessões 
fotográfi cas. John parece deslumbrado pela situação e o glamour que a profi ssão e 
oportunidade de estar no Japão lhe oferecem. Já a personagem parece ter sido afetada 
pelo distanciamento do marido e também pelo jet lag, ao qual não se adaptou.

Bob é um ator contratado para estrelar a campanha publicitária de uísque da empresa 
japonesa Suntory Limited (サントリ), que não é fi ccional. Ele chega ao Japão desiludi-
do com sua vida profi ssional e familiar (parece estar na crise da meia idade, vive um 
casamento aparentemente falido, não tem fortes laços familiares nem com sua esposa 
ou seus fi lhos).

O motivo da viagem do personagem ao Japão não foi criado por acaso por Sofi a4. No 
fi nal da década de 1970, o diretor japonês Akira Kurosawa5 foi contratado pela mesma 
empresa japonesa Suntory para dirigir uma série de comerciais para a marca, com a 
participação de artistas norte-americanos. O cenário dos fi lmes publicitários deveria 
ser o set do fi lme Kagemusha6 que ele dirigia na época, e cuja produção executiva estava 
a cargo do também cineasta norte-americano Francis Ford Coppola (1939 - ). Cop-
pola pai fora então convidado a participar de um dos episódios, que contou também 
com a participação do realizador japonês. Portanto, em Encontros e desencontros, Bob 
vai a Tóquio para fazer a campanha publicitária do mesmo uísque que o pai de Sofi a e 
Kurosawa havia realizado anos atrás.

2. MODERNIZAÇÃO E 
OCIDENTALIZAÇÃO DA 
CIDADE DE TÓQUIO 

2.1. ERA MEIJI (1868 – 1912) - ASPECTOS 
DA NOVA CAPITAL JAPONESA
A partir de 1639, o Japão manteve seus portos fechados por mais de 200 anos para a 
comercialização com estrangeiros. Os principais motivos foram: o crescente número 

4  Ela é roteirista do fi lme.
5  黒澤 明1910 - 1998.
6  Título original: Kagemusha.1980.
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de japoneses convertidos ao cristianismo, dentre eles senhores feudais; certa quantida-
de de samurais e servos subordinados diretamente ao clã Tokugawa (que governava o 
país); e alguns daimios7 que enriqueceram e adquiriram mais poder comercial. 

Em 1853, o almirante norte-americano Matthew Calbraith Perry (1794 - 1858) apor-
tou na província Uraga (em Kanagawa), apontou seus canhões para as terras japonesas 
e entregou uma carta do presidente dos Estados Unidos com o objetivo de assinar um 
tratado de comércio.

No ano seguinte, Perry ancorou no Golfo de Edo com o dobro do número de navios para 
cobrar a resposta. O xogunato, que se encontrava enfraquecido e desgastado após longos 
264 anos (1603 - 1868) de comando, não pôde recusar a imposição norte-americana. 

Dessa forma, encerrou-se a política de isolamento com as nações estrangeiras. O im-
perador Meiji8 assumiu o trono na qualidade de 122º imperador no ano de 1868, aos 
16 anos de idade. Tem-se início a era Meiji, que termina em 1912 com a sua morte. 

Entre as mudanças proporcionadas a partir deste momento, deu-se a transferência 
da capital de Quioto para Edo, cujo nome foi mudado para Tóquio, que signifi ca 
‘capital do leste’.

Ocorreu a Restauração Meiji, que realizou reformas que abrangeram os setores políti-
cos, econômicos, militares e educacionais; e institui-se o progresso do Japão em todos 
os setores a partir da busca de atualização de conhecimento industrial, político, edu-
cacional, jurídico, tecnológico e científi co, visando obter o mesmo nível das potências 
da época como Inglaterra, Alemanha, França e Estados Unidos.

Segundo Takeo Yazaki apud Fewster e Gorton (1987), muito dinheiro foi gasto em 
diversas áreas para se obter aparências ocidentais. Os japoneses foram fortemente in-
fl uenciados em quase todos os campos. Roupas modernas lotavam seus guarda-roupas; 
conversava-se em línguas estrangeiras em diversas ocasiões; casas ocidentalizadas de 
alvenaria, decoradas com móveis ocidentais (mesas altas, cadeiras, sofás e camas com 
colchão); e relógios de parede com mecanismo de pêndulo tornaram-se quase obriga-
tórios nas residências.

Ocorreram grandes mudanças também na alimentação japonesa neste período. O 
consumo da carne era condenado pelo budismo, mas a era Meiji permitiu o consumo 
da carne vermelha e suína na dieta, enquanto que pão, laticínios, sorvete, manteiga, 
queijo e cerveja também passaram a ser consumidos. O próprio imperador serviu de 
exemplo ao comer carne bovina em banquetes.

2.2. ARQUITETURA DE TÓQUIO
Durante os primeiros anos da era Meiji, as antigas representações arquitetônicas do 
poder japonês foram tomadas por grandes edifícios que representavam a intenção do 

7  大名, signifi ca “grande nome”. Era o nome dos senhores feudais mais poderosos.
8  明治天皇 ,Meiji Tennô 1852 - 1912.
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império de se mostrar moderno, adotaram-se métodos de arquitetura europeia sobre 
a antiga estrutura de Edo. Mas o resultado era desconhecido em qualquer cidade da 
Europa, pois adivinha da mistura de diversas infl uências de estilos arquitetônicos, pro-
venientes de diferentes épocas e países de origem. 

Segundo Fewster e Gorton (1987), os primeiros prédios de estilo ocidental aparece-
ram no Japão na década de 1870. 

Ao adotarem as cidades europeias como modelo de formas de arquitetura e de de-
sign urbano, o processo teve início com uma fase relativamente simples de observar e 
imitar, ou de primeiro aprender os detalhes arquitetônicos, utilizar a combinação de 
tentativa e erro e depois a interpretação à la japonaise. 

Ocidentalizar toda a cidade de uma única vez não seria uma tarefa fácil, e esse também 
não era o objetivo principal. Em vez disso, houve construções de prédios isolados fei-
tos no estilo ocidental enquanto se mantinha a estrutura de Edo. 

Somente a partir da década de 1910 os métodos europeus de planejamento urbano e 
construção foram introduzidos e sistematicamente compreendidos no Japão. Durante 
1910 e 1920, uma nova fase de modernização e ocidentalização chegou.

As últimas décadas de Meiji e início da era Taishô (1912 - 1926) foram, no geral, um 
período produtivo. A população da cidade aumentou rapidamente, houve crescimen-
to do número de escritórios de estilo ocidental chamados biru (fato ocorrido depois de 
1917, devido à pronúncia da palavra inglesa building). 

A modernização após 1920 se fez sentida nos espaços urbanos do dia a dia, ao redor da 
vida atual das pessoas, com ênfase na construção de espaços urbanos para a população, 
permitindo a construção de praças e largos. 

O espírito modernista, baseado nas ideias da democracia Taishô (constituída a partir 
de novas oportunidades para entretenimento público, e novas tecnologias como luz 
elétrica, elevadores e telefones, novas modas no vestuário e um breve período de aber-
tura social e reforma política durante a Primeira Guerra Mundial), criaram locais mo-
dernos e estilosos por toda Tóquio. Quase todos os espaços urbanos que vemos hoje – 
avenidas, esquinas de ruas, praças e parques – foram construídos durante este período. 

Richie (1992, p. 33) afi rma que, para o estrangeiro, muitos aspectos da característica 
festiva e frenética de Tóquio são familiares à cultura ocidental, porém usadas de modo 
não familiar. Como o turista costuma dizer: “O local (Tóquio) pode parecer um pouco 
com Los Angeles, mas certamente não age como tal”.

Jinnai (1995) afi rma que sem dúvida, quanto mais Tóquio é internacionalizada, mais 
se valorizam suas estruturas urbanas, nas quais elementos novos e antigos coexistem e 
interagem em suas superfícies e profundidades, pois os costumes e tradições japoneses 
se destacam dentre os aspectos que foram importados.
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3. CINEMA E 
ESPACIALIDADE FÍLMICA

3.1. A CIDADE NO CINEMA 
Uma das características do cinema é a habilidade de apresentar a diversidade e o di-
namismo da cidade através da mise-en-scène, fazendo uso, entre outras ferramentas, da 
locação da fi lmagem, cinematografi a e edição.

De acordo com Richie (1992), no início da narrativa no cinema, principalmente nos 
Estados Unidos e na Europa, a cidade era representada como local moderno e, conse-
quentemente, de cultura.

Shiel e Fitzmaurice  afi rmam que:

O mais interessante [...] são os fi lmes nos quais a cidade como ela é, atua como 
fator condicionante na fi cção, precisamente por sua resistência e inabilidade de 
ser subordinado às demandas da narrativa. A cidade torna-se protagonista, mas, 
diferente dos personagens humanos, não é fi ccional. A ideia da cidade como pro-
tagonista é antiga no cinema. [...]. Mas a ideia de que a cidade pudesse se infi ltrar 
para tornar-se protagonista de um fi lme fi ccional surgiu mais lentamente, impe-
dida talvez pelo movimento de fi lmar em estúdio, ocorrido nas décadas de 1910 
e 1920. Se os diretores de fi cção correram para o estúdio nos anos anteriores da 
Segunda Guerra Mundial, foi mais para se imergirem na natureza, do que para 
explorar a relação entre personagem e o ambiente construído (2009, p. 104).

Nos dias de hoje, com exceção das obras cinematográfi cas que concentram suas ações em 
locais internos, em uma área isolada ou em um meio de transporte; a paisagem da cidade, 
seja ela real, construída, falsa ou imaginária, é referência quase sempre obrigatória na nar-
rativa, sendo poucos os fi lmes em que os personagens permanecem em espaços internos. 

Segundo Shield e Fitzmaurice (2009, p. 75) “[...] cinema e cidade são junções, não 
somente de imagens e signifi cados, mas de locais e espaços sociais interdependentes. 
Como tal, cinema e cidade têm contado um com o outro e se desenvolvido um através 
do outro”. A cidade mostrada no cinema evidencia imagens-chave, como se tivesse de 
reforçar certos ícones (prédios, pontes, parques, enfi m, a paisagem do local) com o 
intuito de não deixar dúvidas de que a narrativa lá se desenvolve e mostrar as caracte-
rísticas culturais deste determinado espaço. 

Ainda sobre a cidade cinematográfi ca, Machado Jr. afi rma que:

As cidades que vemos no cinema transformam as cidades em que vivemos. Antes 
de mais nada porque já através de sua linguagem o cinema constrói uma cidade 
imaginária retida de alguns aspectos da cidade real. É uma outra cidade, fi ltrada 
e elaborada a partir daquela que esta aí, com o seu espaço físico, seus habitantes, 
a cidade empírica que conhecemos. Nesta construção a cidade cinematográfi ca 
abandona sempre alguns aspectos para eleger outros, dentre aqueles mais ou me-
nos conhecidos de seus habitantes, ou de seus visitantes. E deste modo esta outra 
cidade, que está no fi lme, pode ser mais ou menos reconhecida por uma pessoa ou 
um grupo de pessoas (1989, p. 1).
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3.2. CENOGRAFIA URBANA EXTERNA E 
INTERNA DE ENCONTROS E DESENCONTROS
A obra Encontros e desencontros foi fi lmada quase que integralmente em Tóquio9, em luga-
res internos como hotel, restaurantes, hospital, bares, karaokê; e externos, basicamente as 
ruas da cidade, campo de golfe próximo ao monte Fuji, templo e santuário em Quioto. 

A capital japonesa é mostrada em umas das primeiras cenas do fi lme, quando Bob se en-
contra dentro de um carro em movimento, passando à noite pelas ruas da cidade. Ele está 
indo do aeroporto em direção ao hotel onde fi cará hospedado. De acordo com Martin 
(1990, p. 52), “muitas vezes a trajetória, colocada na abertura de um fi lme, serve para in-
troduzir o espectador no universo que ela descreve com maior ou menor insistência [...]”. 

Somos apresentados à cidade junto com o personagem, que parece dormir encostado 
no vidro do carro, e ao fundo das imagens são mostradas as ruas bem iluminadas. O 
personagem desperta, esfrega os olhos como se estivesse sonhando (ou acordando de 
um sonho), e parece não distinguir se a arquitetura da cidade, tomada pela iluminação 
artifi cial que vê pela janela do automóvel, é sonho ou realidade. 

Figura 1: Momento em que Bob chega na cidade de Tóquio.

Fonte: Fotograma do filme Encontros e desencontros.

Bob se mostra interessado na fi sionomia urbana, e começa a observar a avenida Ya-
sukuni-dôri por onde o carro transita. Seu rosto desta vez aparece ‘grudado’ na janela 
do veículo, observando as inúmeras luzes de neon dos prédios com ideogramas escri-
tos em japonês. Estas imagens já demonstram um dos aspectos pelos quais a cultura 
japonesa é conhecida, e nos remete à ideia de modernidade e tecnologia, atraindo 
igualmente a atenção do público. 

De acordo com Yoshida10 (2003), não é somente o estrangeiro que se impressiona ao 
visitar Tóquio, a mesma reação pode ter o morador japonês de uma cidade menor ou 
do interior, como os protagonistas11 de Era uma vez em Tóquio:

9  Uma sequência foi realizada na cidade de Quioto.
10  Diretor japonês (吉田喜重, Yoshida Yoshishige - 1933 - ~), que escreveu um livro sobre Yasujiro Ozu.  
11  Casal de idosos que viaja até Tóquio para visitar seus fi lhos. Título original: Tokyo monogatari. 
Direção: Yasujiro Ozu. 1953.
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[...] os dois param, exaustos, numa passarela das proximidades da estação Ueno 
e, enquanto observam a paisagem de Tóquio que se estende em todas as direções, 
o marido diz: “Tóquio é enorme, né, velha?”, e sua esposa lamenta: “É mesmo, 
né? Se a gente não toma cuidado, acaba se perdendo, e aí, por mais que procure, é 
capaz de nunca mais se achar!” (YOSHIDA, 2003, p. 177).

E que podemos complementar com a citação a seguir: 

Também uma cidade, qual sua ausência impossível de ser narrada, como a repre-
sentada por Ozu em Era uma vez em Tóquio, transmite-nos, por si, outra revelação. 
A Tóquio projetada na tela pelo diretor é como um varal de roupas postas a secar 
e batidas pelo vento, ou como a chaminé gigantesca de uma usina de lixo: mais 
que uma paisagem contemplada pelo casal de velhos que fora à capital, deveríamos 
dizer que se trata de uma imagem não identifi cada, tomada de um ponto de vista 
anônimo (YOSHIDA, 2003, p. 177).

O visitante no Japão logo repara no vasto número de signos e símbolos ao seu re-
dor. Marcas, fi guras e emblemas fornecem informação, exibem publicidade de pro-
dutos e serviços, e dominam os horizontes da capital. Os signos parecem estar em 
todos os lugares – nos tetos, paredes, portas e janelas. Quase todo espaço disponível 
carrega uma mensagem.

Segundo Richie (1992), as divulgações possuem poucas chances de serem decifra-
das pelo viajante. Quando compreendidas, o viajante provavelmente não dará mais 
atenção a elas do que aos signos e símbolos de seu próprio país. No caso de não as 
conseguir ler, sua atenção será atraída de modo mais forte, tal qual o personagem de 
Encontros e desencontros ao ver os kanji nas ruas, ao chegar em Tóquio.

Somos levados a percorrer as demais cenas externas do fi lme, realizadas nas ruas da 
cidade, com Charlotte, pela sua maior disponibilidade de tempo para tal atividade - 
nos mostram alguns aspectos e locais turísticos japoneses, que estão entre os frequen-
temente explorados pelos fi lmes ocidentais quando fi lmados no Japão. Podemos citar 
alguns exemplos: quando Charlotte anda pelo cruzamento localizado no bairro de 
Shibuya, onde está o famoso vídeo wall que aparece ao fundo da cena, sua passagem 
pelo game, templo e santuário12. 

A paisagem urbana de Tóquio que o fi lme apresenta é composta da moderna arquite-
tura e fachadas de prédios vistos do alto, mostradas em diversas passagens que ocorrem 
dentro do hotel, vistas do quarto de Bob, Charlotte e John (que, seja em períodos 
diurnos ou noturnos, encontra-se sempre com a cortina aberta), das janelas do bar do 
hotel; e pelas avenidas que os protagonistas percorrem a pé. 

12  Em duas situações Charlotte visita locais religiosos: o primeiro é o templo (religião budista) 
Jôhganji, localizado em Tóquio, que ela visita no início do fi lme e erroneamente chama de santuário 
(religião xintoísta) ao conversar pelo telefone com uma mulher (cuja identidade não é revelada, sus-
peitamos que seja uma amiga); a segunda ocorre quando ela viaja de trem-bala para Quioto e visita o 
santuário de Heian Jingû e o templo Nanzenji, cena já citada anteriormente.
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Há também os ambientes externos ‘fechados’, onde a arquitetura mais simples é mos-
trada em uma rua mais estreita, como podemos ver nas fi guras abaixo, e que pouco se 
assemelham às demais imagens da cidade.

Figura 2: Sequência em que os personagens fogem do bar.

Fonte: Fotograma do filme Encontros e desencontros.

Figura 3: Sequência em que os personagens fogem do bar.

Fonte: Fotograma do filme Encontros e desencontros.

As imagens 2 e 3 ilustram a arquitetura comercial japonesa mais tradicional. É possí-
vel notar as ruas estreitas, como se fossem becos, e as típicas lanternas iluminando as 
fachadas das lojas decoradas com placas e noren, além da exposição de luminosos no 
plano do chão.

A cidade de Tóquio não ocupa longas sequências, aparecem com certa regularidade em 
cenas externas, vistas do próprio plano da rua, e algumas foram feitas com ‘câmera na 
mão13, para demonstrar ritmo mais frenético às imagens. Aparecem ainda a partir de 

13 A produção do fi lme foi de baixo orçamento para os padrões norte-americanos, as fi lmagens 
ocorreram de modo independente para evitarem a burocracia japonesa com autorizações para a rea-
lização das mesmas, que ocorreram em lugares públicos externos (na hora do ‘rush’) e públicos inter-
nos (metrô, por exemplo), adotando-se um estilo mais ‘livre’ de fi lmagem, geralmente com ‘câmera 
na mão’ que permite equipe reduzida e maior agilidade na locomoção entre uma locação e outra. 
Por isso não há planos muito elaborados, o que acabou tornando-se parte da estética e linguagem 
cinematográfi ca do fi lme. 



46

Ano III, n° 1, dez.2013/maio.2014 

planos panorâmicos plongé14, principalmente através da janela do quarto de Charlotte 
e John, que tem enquadramento mais trabalhado, devido às melhores condições de 
fi lmagem proporcionada pela locação durante as fi lmagens. 

3.3. NARRATIVA E ESPAÇO URBANO
Charlotte parece ‘perdida’ em relação ao futuro, mas adquire confi ança após conhecer 
Bob. Os dias e circunstâncias que ambos convivem durante o fi lme servem como com-
bustível para prosseguirem suas vidas. Segundo Sofi a apud Th ompson (2003): “[...] É 
sobre estar desconectado e procurar por momentos de conexão [...]”.

A duração na obra cinematográfi ca acontece no período em que os personagens prin-
cipais permanecem no Japão. Eles parecem estar em um mundo e situação possíveis 
somente naquele local. Tóquio, com sua mistura ocidental e oriental, nova e antiga, 
permite que os dois possam desenvolver algum tipo de companheirismo, envolvimen-
to e relacionamento. A dinâmica da cidade também parece ser igualmente caótica 
como suas vidas naquele dado momento de questionamentos e de busca por afi rma-
ções, porém, mesmo neste cenário, de acordo com Haslem (2004), há criação de uma 
“intimidade”, que os personagens descobrem, em contraponto ao ritmo frenético da 
Tóquio contemporânea. 

A narrativa do fi lme poderia talvez se passar em qualquer outro país ou cidade, mas 
Tóquio serve como um terceiro personagem, fornecendo situações para ambos estarem 
e reforçarem o momento pessoal em que se encontram, no caso dos personagens cen-
trais: para além dos confl itos pessoais citados anteriormente, existem as difi culdades 
do fuso horário, da solidão, da difi culdade com a língua, cultura e etiqueta japonesa:

Encontros e desencontros explora o deslocamento cultural, a solidão e a alienação 
emocional destacando o vácuo entre ver, ouvir e compreender. Realizando seu 
fi lme no Japão, Coppola cria um mundo estranho para Bob e Charlotte, que 
descobrem um no outro uma familiaridade dentro de um contexto não familiar 
(HASLEM15, 2004).

A respeito da relação do ‘casal’ protagonista com Tóquio, Haslem afi rma que:

Inicialmente, viajar por Tóquio parece sem propósito para Charlotte. Os espaços 
se estendem verticalmente e horizontalmente, e a descrição de espaço para Cop-
pola no nível da rua é construída para enfatizar abundância de ‘atrações’ (neon, 
luzes, pachinko16, fachada de lojas, pessoas, parques, templos, santuários e etc.). 
A vertigem do ponto de vista de Charlotte amplia sua experiência surreal em Tó-
quio. A abundância de atrações externas por toda a paisagem urbana combina 
com o olhar mais interno de observação que parece oferecer uma experiência de 
desfamiliarização para Charlotte, mas principalmente para o personagem de Bob 
(HASLEM, 2004).

14 Enquadramento de câmera em que o personagem, cenário ou objeto é visto de cima para baixo.
15 Disponível em: http://archive.sensesofcinema.com/contents/04/31/lost_in_translation.html. 
Acesso em: 25/nov/2013.
16 Local tipicamente japonês de jogo de azar, encontrado em várias ruas de diversas cidades.
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As cenas internas ou externas ocorridas fora do hotel proporcionam liberdade e diver-
são aos protagonistas do fi lme. O personagem Charlie Brown e seus amigos são os res-
ponsáveis por parte das situações para que Charlotte e Bob saiam do hotel, conheçam 
a vida noturna da cidade, divirtam-se e tornem-se mais próximos um do outro, como 
se conseguissem se livrar de certa (re)pressão, e nessas situações de diversão, houvesse 
plena liberdade. 

Sobre o roteiro e os locais fi lmados, Sofi a afi rma que: 

O roteiro não foi escrito lá. Estive lá muitas vezes e tinha minhas fotografi as. 
Muitos dos lugares do fi lme são locais onde havia estado [...]. Retornei um ano 
antes da fi lmagem com amigos, e gravei qualquer coisa que parecesse interessante 
e trabalhei no roteiro depois disso (COPPOLA, 2013).

Alguns ambientes pelos quais os personagens circulam realmente são pouco valoriza-
dos. Porém, este fato não ocorre somente em Encontros e desencontros. Outros fi lmes 
estrangeiros realizados no Japão também mostram personagens de passagem por estes 
locais, como se o público já estivesse familiarizado com eles e as tradições japonesas.

A respeito de espaços internos e externos, de acordo com Haslem:

Coppola estende o deslocamento ao enfatizar a difi culdade de mapear os espa-
ços internos e externos. Ao escrever sobre intimidade da imensidão, Gaston Ba-
chelard17 descreve a ligação entre interioridade e exterioridade: “é através de seu 
‘tamanho’ que estes dois tipos de espaço – o espaço da intimidade e o espaço do 
mundo – se misturam”18. Bob e Charlotte tornam-se conectados pela suas experi-
ências de não familiaridade, o sentimento de estarem literalmente perdidos dentro 
de um novo tempo e espaço e desorientados dentro de suas vidas separadas [...] 
(HASLEM, 2004).

A intimidade dos personagens ganha força dentro deste espaço desconhecido, o que 
pareceria uma contradição, pois o natural seria se perderem na exterioridade, mas esta 
situação não ocorre em nosso fi lme, pois os protagonistas reforçam seu laço de ligação 
dentro desta arquitetura cenográfi ca e cultural oferecida por Tóquio. E é exatamente 
por estarem desconectados, seja com suas vidas pessoais e/ou profi ssionais, que essa 
relação foi possível de ser criada.

Ao localizar seus personagens norte-americanos como visitantes [e não como tu-
ristas] em Tóquio, Coppola está apta a descrever uma sensação de alienação que 
é destacada pela existência em uma terra estrangeira. Os dois protagonistas se 
encontram em uma diferente zona temporal, deslocados no tempo tanto quanto 
espacial. Suas deslocações temporais são enfatizadas pelo fuso horário e insônia 
de Charlotte e Bob, condições que garantem que estão fora de suas vizinhanças. 
Coppola representa esta sensação através dos olhos bem abertos de Charlotte en-
quanto está deitada em sua cama de hotel, ‘presa’ nos braços de seu marido John, 

17 Filósofo francês (1884 - 1962), que infl uenciou entre outros: Michel Foucault, Loius Althusser e 
Jacques Derrida.
18  BACHELARD, Gaston. Th e Poetics of Space: Th e classic look at how we experience intimate 
places. Boston: Beacon Press, p. 203,1994. 
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que dorme. A distância de casa é enfatizada pela máquina de fax de Bob, que 
‘salta’ para vida e expele anotações manuais em horário bem cedo, com questões 
banais sobre decoração, estantes e cor de carpete, lembretes tediosos de seu lar 
(HASLEM, 2004, grifo nosso).

Após passarem dias e noites juntos, a separação do casal acontece no fi nal do fi lme. 
Quando Bob se encontra dentro do carro que o levará de volta ao aeroporto e vê 
Charlotte caminhando no meio da multidão; ele desce do automóvel e a segue, eles se 
abraçam, beijam, e ele cochicha algo. Bob retorna ao carro e continua seu trajeto de 
volta para casa.

Há certo contraste entre os espaços no momento do encontro no início do fi lme e no 
momento de despedida do ‘casal’. O primeiro ocorre em local fechado (elevador) - que 
poderia ser o refl exo do estado dos personagens. Na cena fi nal, os personagens estão 
em uma via pública, a céu aberto – que neste momento traduz a liberdade e confi ança 
que ambos parecem terem adquirido para prosseguirem suas vidas, consequência da 
convivência de um com o outro durante os dias que decorrem na obra cinematográfi ca. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da análise das imagens do fi lme Encontros e desencontros, verifi camos alguns dos 
locais que tomaram parte na obra, e suas presenças na arquitetura urbana de Tóquio. 

A narrativa é centralizada nos personagens; e os locais, externos ou internos, fornece-
ram oportunidades e situações para o desenvolvimento dos acontecimentos narrativos, 
tendo tido papel fundamental nos ‘encontros e desencontros’ dos protagonistas. A 
função da cidade não foi meramente decorativa nem serviu apenas como cenário ‘de 
fundo’. Os locais, costumes e tradições japonesas foram utilizados e inseridos, permi-
tindo assim, situações para que o roteiro deste antirromance progredisse.

Sofi a, ao contrário de outros projetos cinematográfi cos ocidentais e diretores estran-
geiros, não teve a intenção de realizar um fi lme para retratar a cultura japonesa, o dia 
a dia japonês, e nem a vida de personagens nipônicos. É claramente uma película 
produzida a partir de sua visão e experiência de gaijin19 na cidade, que se refl ete nos 
personagens durante sua estada no país.

Ela pode ter-se valido de estereótipos em algumas sequências, porém, ao representar a 
cultura japonesa, a cineasta não é desrespeitosa. Essas foram situações utilizadas para 
reforçar a estranheza, o isolamento e a solidão dos personagens ao chegarem em um 
país culturalmente diferenciado. No restante do fi lme, apesar de não haver entrosa-
mento de Bob e Charlotte com outros personagens japoneses (com exceção de Charlie 
Brown e seus amigos), não se encontram mais situações semelhantes a essas, como se, 
apesar da falta de entendimento da língua japonesa, jet leg e difi culdades matrimoniais 

19 Signifi ca estrangeiro.
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(de ambos os protagonistas com seus respectivos parceiros), eles fi cassem cada vez mais 
familiarizados com a estranheza de Tóquio no decorrer da história.

Nota-se a preocupação da diretora em mostrar a cidade e a ‘vida dupla’: a arquitetura 
tradicional das ruas mais escondidas e as luzes de neon das construções modernas, cos-
tumes tradicionais e locais de cartão-postal (justifi cados pelos personagens principais 
serem estrangeiros passando alguns dias no país), e o interior do apartamento de um 
morador local, porém decorado de modo totalmente ocidental.

A escolha natural do local para a realização de Encontros e desencontros seria o Japão, 
devido à necessidade da narrativa de ter de oferecer e provocar algum tipo de choque 
com a cultura ocidental, pois, caso contrário, o encontro dos personagens principais 
não ocorreria. Outro elemento colaborativo na decisão foi o fato de a diretora já ter 
anteriormente estado lá e desejar fi lmar no local, resultando na combinação ideal para 
o desenvolvimento da obra cinematográfi ca.
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RESUMO: Este artigo identifi ca se o conceito de narrativa transmídia está presente na fran-
quia Saramandaia, observando, especialmente, a websérie Saramandices do Corpo Humano. 
Para isso, a pesquisa, do tipo exploratória descritiva, subtipo estudo de caso, coletou e inter-
pretou os dados da franquia Saramandaia, caracterizando-se por ser uma observação direta, 
não-participante. A princípio, contextualizasse o ambiente na qual foi desenvolvida a primei-
ra versão da telenovela Saramandaia. Logo em seguida, observasse a infl uência da pós-mo-
dernidade, da cibercultura, bem como, da cultura da convergência para a construção da nova 
versão da trama de Dias Gomes. Por fi m, conceituasse a estratégia de narrativa transmídia 
bem como os fatores que colaboram para sua construção, notando-se que, apesar de algumas 
limitações, a websérie possui algumas características desse gênero.

Palavras-chave: Cultura da convergência. Narrativa transmídia. Saramandaia.

TRANSMEDIA STORYTELLING IN WEBSERIES 
SARAMANDICES DO CORPO HUMANO

ABSTRACT: Th is article identifi es the concept of transmedia storytelling is present in Sa-
ramandaia franchise, noting especially webseries Saramandices do Corpo Humano. For this, 
the research, the exploraty descriptive subtype case study, collected and interpreted the data 
Saramandaia franchise, is characterized by being a direct observation, non-participant. Th e 
principle contextualizes the environment in which we developed the fi rst version of the 
telenovela Saramandaia. Right then, observe the infl uence of postmodernity, of cybercultu-
re, well as convergence culture for the construction of the new version of the plot of Dias 
Gomes. Lastly, conceptualizes up strategy transmídia storytelling as well as factores that 
collaborate to its construction, noting that, despite some limitations, the webseries has some 
features of the genre.

Keywords: Convergence culture. Transmedia storytelling. Saramandaia.
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1. INTRODUÇÃO
Na era convergência as pessoas estão mais exigentes quando se consome conteúdo. 
Visando  a esse público, as organizações traçam estratégias para reter sua audiência nas 
mais diversas plataformas de mídia.

Dentro desta perspectiva, observa-se que já existe em algumas emissoras de TV bra-
sileiras de sinal aberto, a preocupação com a oferta de conteúdo além da forma tradi-
cional de recepção. Há uma tentativa de expandir a narrativa do conteúdo para outras 
plataformas, seja na internet ou no mobile.

Um dos programas pioneiros em direção a propor certa interatividade com o públi-
co foi o extinto Você Decide, da Rede Globo, que fi cou no ar por cerca de oito anos. 
Através de votação via telefone, o público poderia escolher o fi nal desejado para uma 
determinada história veiculada no programa.

Com a popularização da internet e sua acessibilidade, a Globo decidiu por investir 
em novas experiências para o consumidor no ciberespaço. O blog intitulado Sonhos de 
Luciana, criado para a personagem Luciana, da telenovela Viver a Vida, narrar os acon-
tecimentos de sua vida após a um acidente que a deixa tetraplégica, é um dos primeiros 
trabalhos desenvolvidos pela emissora no intuito de prover experiências transmidiáti-
cas no ciberespaço ao seu consumidor. 

Mais adiante, observa-se o fenômeno da transmidiação na novela Cheias de Charme. 
Neste novo produto, verifi cou-se a ação realizada para o clipe Vida de Empreguetes, 
veiculado no site da telenovela. Além do movimento fi ctício #EmpreguetesLivres, que 
permitiu a ampla participação e interação do público com o folhetim. Notam-se, 
aqui, então, algumas características fundamentais propostas por Jenkins (2009) para 
a construção do gênero transmídia, como a distribuição de conteúdo em múltiplas 
plataformas com cada história contribuindo para o todo, e, o engajamento das pes-
soas através do compartilhamento de conteúdo e interação do público nas redes 
sociais digitais.

Dando continuidade ao seu trabalho na área de transmídia, em 2013, na telenovela 
Saramandaia, a Rede Globo disponibiliza para seus consumidores um novo elemento: 
a websérie Saramandices do Corpo Humano.
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Levando-se em consideração o produto Saramandaia como um todo como uma fran-
quia transmidiática é proposto o seguinte questionamento que norteará o presente 
artigo: através da websérie Saramandices do Corpo Humano e dos outros elementos que 
compõem o universo fi ccional de Saramandaia, é possível identifi car a utilização da 
narrativa transmídia na franquia?

Neste sentido, o objetivo é identifi car se a narrativa transmídia está presente no uni-
verso de Saramandaia, com um olhar mais atento a websérie Saramandices do Corpo 
Humano, bem como, para os demais componentes que se encontram na  franquia nas 
diversas plataformas de mídia. A fi nalidade deste estudo é contribuir para a construção 
de conhecimento sobre os estudos da cultura da convergência e da narrativa transmi-
diática desenvolvidos até o presente momento. 

Para tanto, a escolha do tema se deu em razão do autor deste artigo considerar a im-
portância da convergência e das novas formas de comunicação como meio fundamen-
tal para entender os atuais processos socioculturais de nossa sociedade, suas relações 
com os meios de comunicação, bem como, para compreender o poder de expansão de 
conteúdo e experiência que a narrativa transmídia proporciona aos seus consumidores. 

Para esse fi m, a pesquisa em questão possui uma abordagem qualitativa, segundo Tri-
podi (1981, p.32-40), exploratória descritiva, subtipo estudo de caso.

Ela se denomina exploratória, porque, de acordo com Vergara (2000, p.47), é re-
alizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por 
sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir 
durante ou ao fi nal da pesquisa.

É também descritiva já que, segundo Gil (1991, p.46), tem como objetivo principal a 
descrição detalhada do problema, o que a aproxima da pesquisa exploratória. 

Quanto ao subtipo, é denominado estudo de caso porque, é uma inquirição em-
pírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da 
vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evi-
dente e múltiplas fontes de evidência são utilizadas (YIN, 2001 apud BARROS; 
DUARTE, 2005, p.216).

Para a realização da coleta de dados, inicialmente teve que se assistir a todos os capí-
tulos da telenovela Saramandaia, versão 2013. Logo em seguida, acessou-se ao website 
da telenovela, no qual está presente a websérie Saramandices do Corpo Humano, para 
assisti-la, e, também, para observar os demais elementos presentes no website. Além 
disso, observou-se o aplicativo disponível para celulares e tablets. Logo em seguida, 
foram descritos, analisados e interpretados os elementos presentes na franquia que co-
laboravam para a construção da narrativa transmídia. Sendo assim, a coleta de dados 
é caracterizada por uma observação direta, não-participante.
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Descritos a técnica e o método para a realização da pesquisa, voltamos nosso olhar ao 
ambiente e os fatores que infl uenciaram Saramandaia. 

O fenômeno da narrativa transmídia é relativamente novo, e característico da era 
da convergência, na qual estamos vivenciando. Contudo, para que cheguemos nes-
se ponto de caracterização, é preciso, antes, compreendermos como se desenvolveu 
esse processo, através de uma breve releitura do contexto em que foi exibida a pri-
meira versão da trama.

2. MODERNIZAÇÃO DA TV 
BRASILEIRA, REGIME MILITAR 
E O ‘REALISMO FANTÁSTICO’ 
DE SARAMANDAIA
Desde sua criação, a televisão tem desenvolvido três funções: informar, educar e en-
treter. Contudo, observa-se que ao longo de sua expansão e desenvolvimento, o en-
tretenimento se destacou na televisão brasileira. E, um dos principais produtos de 
entretenimento é a telenovela, que tem sua origem no conto popular, e, que foi 
transformado pela imprensa em contos e em novelas seriadas. Neste sentindo, pode-
-se afi rmar que, a telenovela é um produto de entretenimento fi ccional, que faz re-
presentações da realidade.

Em primeiro lugar a teledramaturgia é um espetáculo. Sua função, no sentindo mais 
restrito, é a de entreter, a partir de representações que partem da própria realidade; 
no sentindo mais amplo, é fornecer fi cção: uma outra realidade, diferente, nova, que 
pode enriquecer e ampliar a realidade dada (FIGUEIREDO, 2003, p.22).

Observando a telenovela com a função de oferecer entretenimento, tendo em vista 
a representação da realidade, através de uma nova realidade, é que notamos a novela 
Saramandaia, da Rede Globo de Televisão.

Escrita por Dias Gomes, com 160 capítulos, exibida exclusivamente pela televisão, de 
03 de maio a 30 de dezembro de 1976, no horário das 22 horas, Saramandaia conta a 
história dos habitantes de Bole-Bole em torno de um plebiscito para trocar o nome da 
cidade para Saramandaia. Liderado pelo Coronel Zico Rosado (Castro Gonzaga), os 
“tradicionalistas” usam de várias justifi cativas históricas para a manutenção do nome 
Bole-Bole. Do outro lado, a oposição, os “mudancistas”, liderados pelo coronel Tenó-
rio Tavares (Sebastião Vasconcelos), conta com o apoio do vereador e autor do projeto, 
João Gibão (Juca de Oliveira), para mudança do nome da cidade para Saramandaia 
por vergonha, devido a um episódio ocorrido com D. Pedro II no vilarejo. Contudo, 
a mudança do nome da cidade, também, estava ligada aos interesses políticos e econô-
micos das duas partes. 
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É, nesse cenário, que Dias Gomes inova com seu ‘realismo fantástico’, fazendo de 
Saramandaia uma alusão ao Brasil, por meio da fi cção, abordando questões políti-
cas, culturais e socioeconômicas, bem como, através de seus personagens exóticos, 
como o Coronel Zico Rosado que põe formigas pelo nariz; Marcina (Sônia Braga) 
que provoca queimaduras com o calor de seu corpo; o professor Aristóbulo (Ary 
Fontoura) que se transformava em lobisomem nas noites de quinta-feira; o cor-
cunda João Gibão, que esconde um par de asas; e, Dona Redonda (Wilza Carla) 
que explode de tanto comer. 

Houve aqui o uso explícito do realismo grotesco. A explosão representa a supre-
macia do corpo, mas um corpo pantagruélico que se expande, se abre, se projeta 
para fora, cujas margens e limites são subvertidos pelo excesso. É um exemplo da 
mais pura imagem carnavalizada, no sentido de ambivalência regeneradora que 
lhe atribuiu Mikhail Bakhtin. “Saramandaia” produziu um espaço de carnavaliza-
ção absoluta, no qual o riso, o delírio e a provocação se misturavam (RIBEIRO; 
ROXO; SACRAMENTO, 2010, p.132).

Apesar de trazer uma nova linguagem para as telenovelas, quando Dias Gomes traz o 
realismo grotesco, ele faz uma releitura da cultura cômica, da Idade Média, em que ela 
estava ligada às festas e diversão do tipo carnavalesco, uma forma de parodiar rituais, 
símbolos, cultos ofi ciais, coroações e destronamentos daquela época.

Nesse contexto, o cômico se encontra unifi cado pela categoria de “realismo grotes-
co”, com base no princípio de rebaixamento do sublime, do poder e do sagrado por 
meio de imagens hipertrofi adas da vida material e corporal. No espaço das festas 
tudo o que é elevado, espiritual e ideal é transporto e parodiado na dimensão cor-
poral e inferior (comer, beber, digerir, vida sexual) (LIPOVETSKY, 2005, p.113).

Neste sentido, através de fi guras grosseiras, a exemplo de Dona Redonda, o realismo 
grotesco funciona como ferramenta humorística, no texto de Dias Gomes, e, para sa-
tirizar e criticar a atual situação política-econômica-social do Brasil, além da inversão 
de valores através da carnavalização. 

Vale ressaltar que, quando foi exibida a primeira versão de Saramandaia, a única plata-
forma existente para a sua exibição era a televisão, que neste momento vivia sua fase de 
modernização. “No período entre 1975 e 1979, consolidou-se a grade de programação 
fi rmada anteriormente, que estabelecia diferentes estilos conforme o horário de exibi-
ção das novelas” (RIBEIRO; ROXO; SACRAMENTO, 2010, p.129).  As práticas de 
modernização permitiu a segmentação dos tipos de novelas de acordo com o horário 
de exibição. Dessa forma, a TV Globo conseguia atingir diversos tipos de público. 
Essa fase também é caracterizada como a fase do desenvolvimento tecnológico (1975-
1985) quando “as redes de TV se aperfeiçoaram e começaram a produzir, com maior 
intensidade e profi ssionalismo, os seus próprios programas com estímulo de órgãos 
ofi ciais, visando, inclusive, à exportação” (MATTOS, 2010, p.85). Também, foi nesse 
período, que a televisão passou por sua fase de popularização.

O número de aparelhos aumenta em períodos de crescimento econômico – como 
os chamados anos do “milagre”, da década de 1970, e a era do real, nos anos 1990 – 
quando, os televisores encabeçaram a lista dos aparelhos domésticos mais vendidos. 
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A distribuição de aparelhos no território nacional acompanhou o crescimento urba-
no: em 1960, dez anos após a inauguração da TV, de acordo com os dados do Cen-
so, apenas 4,6% dos domicílios brasileiros possuem um aparelho; esse número subiu 
para 22,8% em 1970 e para 56,1% em 1980 (HAMBURGUER, 2005, p.22).

Pode-se afi rmar que, quando foi veiculada a primeira versão da trama de Dias Gomes, 
cerca de mais da metade dos lares brasileiros já possuíam televisão. E, hoje, fazendo 
um paralelo entre as duas versões da novela, sobre as plataformas de mídias existentes 
e a distribuição de seu conteúdo, observa-se que, na primeira versão, ainda não havia 
outros meios para atrair a atenção de sua audiência, e expandir sua narrativa para ou-
tras mídias, a não ser pela forma tradicional de exibição, que era a própria televisão. 
Com o surgimento e popularização do serviço de internet, os telespectadores possuem 
acesso ao conteúdo da nova versão de Saramandaia não mais apenas na plataforma 
tradicional, mas também, no website, através do computador e de dispositivos móveis, 
como celulares, computadores portáteis e tablets.

No ano da primeira exibição de Saramandaia, o Brasil vivenciava o Regime Militar 
(1964-1985), em que as emissoras de TV e seus programas eram alvos constantes da 
censura imposta pelo regime.

Entre dezembro de 1968 e o dia 8 de junho de 1978, quando foi anunciado o 
fi m da censura na imprensa, os veículos de comunicação de massa operaram sob 
censura. Nesse período era difícil transmitir qualquer coisa de importância (cf. 
MOURA, 1979: 10). Sendo este o caso, podemos inferir que as recomenda-
ções de Quandt de Oliveira [ministro das Comunicações] exerceram infl uência 
no conteúdo das emissoras. Como resultado, a televisão nacionalizou seus pro-
gramas, os quais hoje são tipicamente brasileiros no tratamento, tema e estilo 
(MATTOS, 2010, p.112).

Nesse período, vários programas da televisão e artistas sofreram com a repressão e 
censura imposta pelo regime militar. Com Saramandaia não foi diferente. A trama 
foi ameaçada de corte diversas vezes. Vários documentos disponíveis no site da Rede 
Globo são exemplos disso. 

Dos 160 capítulos que foram ao ar, quase todos sofreram algum corte. A equipe 
do Memória Globo foi a Brasília consultar o Arquivo Nacional, onde estão os 
documentos da Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP), e encontrou o 
processo de Saramandaia. As quase 400 páginas com ofícios, memorandos, cartas 
e scripts revelam um pouco a visão do regime e também muitas curiosidades sobre 
o funcionamento do órgão censor (MEMÓRIA GLOBO, 2013).

A utilização de metáforas, por Dias Gomes, no texto da novela permitiu não só que 
ele criticasse ao regime militar, como também, colocasse um novo elemento que con-
tribuiu para a renovação da linguagem na teledramaturgia brasileira: o realismo fan-
tástico. De acordo com Ribeiro, Roxo e Sacramento (2010, p. 9), “nos anos 1970, a 
televisão se modernizou não só pela sua centralidade no projeto de integração nacional 
do Estado autoritário, mas também pela necessidade mercadológica de renovação”. Se, 
de um lado, vemos de forma negativa a censura imposta pelo Regime Militar, de ou-
tro, observamos a forma positiva com que o regime contribui para o desenvolvimento 
da indústria brasileira de televisão. 
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Ao criar facilidades nas telecomunicações, tais como as redes de micro-ondas, o 
cabo coaxial, os satélites e a televisão a cor, o Regime Militar brasileiro contribuiu 
para o desenvolvimento técnico da televisão, utilizando-a para promover os ideais 
do regime. Os governos do período 1964-1985, com suas políticas protecionistas, 
afetaram o desenvolvimento da indústria publicitária no país e, em consequência, 
também o da televisão (MATTOS, 2010, p. 122).

Pode-se atestar que, essa capacidade de renovação da televisão não fi cou limitada ape-
nas aos anos de 1970. Mas, hoje, a TV, busca reinventar-se a todo instante, na tentati-
va de manter seus telespectadores ligados no maior tempo possível em sua programa-
ção, seja através da forma tradicional de transmissão, seja com a colaboração de outras 
plataformas, contribuindo para a manutenção de sua audiência.

3. PÓS-MODERNIDADE, 
CIBERCULTURA, E ALGUNS 
ELEMENTOS DO CIBERESPAÇO
Os anos de 1970, período que em que a televisão brasileira vivia sua fase de moderni-
zação - através de investimentos e estruturação na área das telecomunicações, na época 
do Regime Militar, e, também, com uma nova linguagem nas telenovelas –, vai de 
encontro à fase em que as novas tecnologias de base microeletrônica convergem para 
a área das telecomunicações. Nesse momento, a sociedade saia de um modelo que era 
voltado à razão, ao consumo de massa, da sociedade industrial, com seus dogmas e res-
trições, para um modelo totalmente radical as regras sociais, contrário ao consumo em 
larga escala, em que valores como a personalização e a individualidade são levados em 
consideração, afetando diretamente o modelo capitalista até então vigente, gerando o 
que conhecemos como uma sociedade pós-moderna: a pós-modernidade. 

É então que entramos na cultura pós-moderna, categoria que designa para D. Bell 
o momento em que a vanguarda não mais suscita indignação, em que as pesquisas 
inovadoras são legítimas, em que o prazer e o estímulo dos sentidos se tornam 
os valores dominantes na vida comum. Neste sentido, o pós-modernismo apare-
ce como democratização do hedonismo, a consagração generalizada do Novo, o 
triunfo do “antimoral e do antiinstitucionalismo” (p.63) e o fi m do divórcio entre 
os valores da esfera artística e os do cotidiano (LIPOVETSKY, 2005, p.83).

Se na visão positivista de Lipovetsky (2005), a pós-modernidade é vista como uma fase 
em que o culto ao prazer (hedonismo) é valorizado, onde a sociedade se opõe a antigos 
valores da sociedade modernista, convivendo com diferentes elos de um mesmo pen-
samento, e o ser humano vive sua fase de personalização; na sociedade pós-moderna,

o que a faz tão moderna como era mais ou menos há um século atrás é o que dis-
tingue a modernidade de todas as outras formas históricas do convívio humano: a 
compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e sempre incompleta modernização; 
a opressiva e inerradicável, insaciável sede de destruição criativa (ou de criatividade 
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destrutiva, se for o caso: de “limpar o lugar” em nome de um “novo e aperfeiçoa-
do” projeto; de “desmantelar”, “cortar”, “defasar”, “reunir” ou “reduzir” tudo isso 
em nome da maior capacidade de fazer o mesmo no futuro – em nome da produ-
tividade e competitividade) (BAUMAN, 2001, p.36).

A partir do pensamento de Bauman (2001), pode-se afi rmar que a pós-modernidade, 
assim como outros momentos históricos da humanidade, é um refl exo das formas 
destrutivas de consumo, seja ele um consumo de massa, seja um consumo voltado à 
segmentação, à personalização. E, sob essa égide, as pessoas e instituições trabalham 
de forma competitiva, só que maneira mais rápida, caracterizando a instantaneidade 
dessa nova sociedade. “A era do consumismo “dessocializa” os indivíduos e correlati-
vamente os socializa pela lógica das necessidades e da informação; trata-se, entretan-
to, de uma socialização sem conteúdo pesado, de uma socialização com mobilidade” 
(LIPOVETSKY, 2005, p.88). Essa leveza e fl uidez, características do “derretimento 
dos sólidos”, do rompimento das amarras dos antigos valores da sociedade moderna, 
identifi ca-se com o que Bauman (2001) chama de “modernidade líquida”:

Os sólidos que estão para ser lançados no cadinho e os que estão derretendo nes-
te momento, o momento da modernidade fl uída, são os elos que entrelaçam as 
escolhas individuais em projetos e ações coletivas – os padrões de comunicação e 
coordenação entre as políticas de vida conduzidas individualmente, de um lado, 
e as ações políticas de coletividades humanas, de outro (BAUMAN, 2001, p.12).

Essa nova forma socialização, característico da pós-modernidade, coincide com a fase 
pós-industrial do capitalismo, no qual é voltado ao desenvolvimento de novas tecno-
logias. De acordo com Lemos (2004, p. 63), “a pós-modernidade corresponde, exa-
tamente, à fase pós-industrial da sociedade de consumo, onde a produção de bens e 
serviços (ligados a grandes consumos de energia) é modifi cada de acordo com as novas 
tecnologias (digitais) da informação”.

Tomando como ponto de partida os anos de 1970, pode-se atestar que, a primeira 
versão de Saramandaia, desenvolveu-se num contexto em que a sociedade rompia 
barreiras com o modelo anterior de modernidade, dando surgimento ao conceito de 
pós-modernidade; o mundo presenciava o surgimento de novas tecnologias da infor-
mação; historicamente, o Brasil, estava sob o governo de um Regime Militar; e, a tele-
visão brasileira vivia sua fase de modernização, com novos investimentos e mudanças 
em sua estruturação e conceitos. É nesse ambiente, de alta transformação tecnológica, 
e, de mudanças signifi cativas nos valores da sociedade, que observamos o surgimento 
da cibercultura. Defi nida por Lévy (1999, p.17), como o conjunto de técnicas (mate-
riais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que 
se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço.

O termo está recheado de sentidos, mas podemos compreender a cibercultura 
como a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a 
cultura, e as novas tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a con-
vergência das telecomunicações com a informática na década de 70 (LEMOS; 
CUNHA, 2003, p.11).
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É da combinação da tecnologia de base microeletrônica com o que até então havia sido 
desenvolvido na área das telecomunicações, que precisamos o surgimento da cibercultu-
ra, de seus conceitos, de seus fatores, implicações, e o desenvolvimento de novas estru-
turas na comunicação e no relacionamento da sociedade com essas novas tecnologias.

Através da interconexão entre computadores conectados à internet, ou seja, dessa nova 
forma de comunicação e do relacionamento dos indivíduos neste meio, que surge o 
conceito de ciberespaço.

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de comunicação 
que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifi ca não 
apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo 
oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que nave-
gam e alimentam esse universo (LÉVY, 1999, p.17).

É desse ambiente, do relacionamento do homem com as novas tecnologias, de troca de 
informações e conhecimento no ciberespaço, que vemos o surgimento de fenômenos 
com a interatividade, inteligência coletiva e convergência dos meios de comunicação.

Essa troca no ambiente digital confere um novo papel aos indivíduos. As pessoas dei-
xam de ser meras receptoras de conteúdo, através das mídias tradicionais (jornais, re-
vistas, rádio e televisão) e passam a contribuir tanto como produtoras como consumi-
doras de conteúdo. Ou seja, as pessoas, através dessa nova forma de relacionamento e 
do compartilhamento de informações, contribuem para a construção do ciberespaço. 
E, isso, caracteriza uma cultura participativa que, segundo Jenkins (2009, p.30), “em 
vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis se-
parados, podemos agora considerá-las como participantes interagindo de acordo com 
um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo”. Esse novo 
perfi l de consumidor traz novas implicações ao ciberespaço. As pessoas, na qualidade 
de produtoras de informação, colaboram com outras para a construção de um signifi -
cado maior sobre as coisas. 

A cibercultura instaura uma estrutura midiática ímpar [...] na história da huma-
nidade, na qual, pela primeira vez, qualquer indivíduo pode produzir e publi-
car informação em tempo real, sob diversos formatos e modulações, adicionar 
e colaborar em rede com outros, reconfi gurando a indústria cultural (“massiva”) 
(LEMOS, 2009, p.38).

É, a partir, dessa mudança no ambiente digital, que observamos o surgimento de 
blogs, de sites de relacionamento, de podcasts, fóruns, grupos de discussão, mecanis-
mos estes que permitem a interatividade, e que contribuem para a convergência, e 
para a formação de uma inteligência coletiva. A respeito da inteligência coletiva Lévy 
(2007, p.28) fala que, “é uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente 
valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização afetiva das 
competências”. Pode-se afi rmar que a inteligência coletiva resulta da contribuição, do 
relacionamento, e do compartilhamento de informações/conhecimento, da vivência e 
experiência, de cada individuo no ciberespaço, gerando um saber coletivo.
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Sob esses aspectos, observa-se a construção do perfi l do novo consumidor do ambiente 
digital, que não mais funciona apenas como consumidor, mas também como produtor, e 
que está em constante busca por novas experiências; experiências que não compreendem 
mais apenas os meios tradicionais de comunicação, mas experiências em que esses meios 
conversem e distribuam conteúdos entre si, a ponto de atrair a atenção dessas pessoas. 

4. CULTURA DA CONVERGÊNCIA E 
A NOVA VERSÃO DE SARAMANDAIA
Nesse contexto, nota-se que houve uma mudança na forma como as pessoas conso-
mem informação. Hoje, elas querem consumir o mesmo produto, em diversos meios 
de comunicação, seja pela televisão, computador, celular ou tablet. Pode-se inferir 
que, a pós-modernidade com sua instantaneidade impactou diretamente na forma 
como as pessoas consomem informação. O surgimento de novas tecnologias, como a 
internet, contribui para que diversos meios de comunicação convergissem permitindo 
que um mesmo conteúdo circulasse através de vários canais de comunicação. Sobre 
isso Jenkins (2009, p. 38) afi rma que, “novas tecnologias midiáticas permitiram que 
o mesmo conteúdo fl uísse por vários canais diferentes e assumisse formas distintas no 
ponto de recepção”.

Esse fenômeno fi cou mais evidente a partir da chamada ‘revolução digital’, com o sur-
gimento e comercialização dos serviços de internet, e o aparecimento de dispositivos 
móveis, como os celulares. Com essas novas tecnologias, a comunicação passou a cir-
cular não mais pelos meios de comunicação tradicionais, como jornais, revistas, livros, 
televisão e no rádio. Mas, a digitalização permitiu que a informação e os conteúdos 
passassem a circular em diversos meios a nível global. Logo, por exemplo, uma mesma 
notícia começou a ser veiculada em diversos canais de comunicação. Nota-se que a 
digitalização se constitui como pilar essencial para o surgimento da convergência. O 
fenômeno da convergência refere-se 

ao fl uxo de conteúdo através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação en-
tre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos 
dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experi-
ências de entretenimento que desejam (JENKINS, 2009, p.29).

Sob este aspecto, observa-se que, na convergência tudo acaba sendo importante. O 
que vai diferir é o meio pelo qual você utiliza para consumir a informação que deseja. 
A mesma informação está disponível em diversos meios de comunicação, basta ao 
consumidor, escolher qual em qual meio, onde e como consumir esse conteúdo. A 
respeito deste fato, Jenkins (2009, p.45) afi rma que, “a convergência ocorre quando as 
pessoas assumem o controle da mídia”.
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O fato de que na era da convergência as pessoas assumem o controle da mídia, é que 
preocupa boa parte dos conglomerados de mídia, já que o consumidor tem prati-
camente o poder da comunicação nas mãos. É essa preocupação que faz com que 
grandes empresas de comunicação tracem novas estratégias para reter sua audiência 
e se adequar ao mercado. O fator da convergência dos meios contribuiu para o pro-
cesso de aceleração da digitalização da televisão brasileira. Sobre isso Ribeiro, Roxo e 
Sacramento (2010, p. 281) afi rmam que, “a convergência dos meios, propiciada por 
sua digitalização, também levou a televisão brasileira, nos anos 2000, a investir mais 
em estratégias de produção cross media e a operar de modo sinérgico com outros meios 
(internet, celular, cinema)”. A partir de então, e, com a digitalização da televisão brasi-
leira, observa-se o aparecimento de várias formas de comunicação com sua audiência. 

Nos últimos dez anos, primeira década do terceiro milênio, o cenário das co-
municações sofreu signifi cativa mudança estrutural devido ao desenvolvimento 
tecnológico que contribuiu para o surgimento de um ambiente de convergência 
midiática e para a produção de conteúdos multimídia. Isto foi possível graças ao 
desenvolvimento da internet e da digitalização dos conteúdos de áudio, vídeo e 
texto (MATTOS, 2010, p.173).

Tendo como plano de fundo a convergência dos meios de comunicação, a digitaliza-
ção da televisão brasileira, bem como, a interatividade das pessoas com esses meios, a 
TV Globo traz uma nova versão da telenovela Saramandaia para o ano de 2013. Com 
uma nova roupagem a novela rompe as barreiras televisivas, de um meio tradicional 
de comunicação, e, explora seu conteúdo, também, no universo do ciberespaço, no 
website da novela, seja um livro virtual, seja com blogs dos personagens, seja com um 
aplicativo que transforma o usuário em personagem da trama, seja com a websérie Sa-
ramandices do Corpo Humano, ou ainda, no mobile, com um aplicativo no celular que 
permite ao usuário acompanhar a telenovela.

Neste sentido, observa-se, vê-se aqui a transmediação. Compreendida aqui em 
uma acepção mais ampla, a transmediação designa, por um lado, um conjunto 
de estratégias cross media que opera a partir da repercussão, das ressonâncias e da 
retroalimentação de conteúdos de um meio a outro, tal como ocorre hoje exem-
plarmente entre a televisão e a internet, mas também, entre cinema e TV [...]. O 
conceito de transmediação remete, por outro lado, ao aparecimento, na indús-
tria do entretenimento, do que Henry Jenkins descreveu mais especifi cadamente 
como transmedia storytelling ou narrativa transmidiática (RIBEIRO; ROXO; SA-
CRAMENTO, 2010, p. 284).

Nota-se que, a elaboração da nova versão da telenovela Saramandaia - vista não apenas 
como um produto televisivo, mas como uma franquia [telenovela, website, websérie, 
aplicativo] – se desenvolveu sob a perspectiva da convergência midiática e, especial-
mente, tendo em vista a construção da narrativa transmídia.
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5. NARRATIVA TRANSMÍDIA 
E A WEBSÉRIE SARAMANDICES 
DO CORPO HUMANO
É nesse ambiente de convergência que se desenvolveu a segunda versão da novela de 
Dias Gomes, que traz consigo elementos característicos da narrativa transmídia ou 
transmedia storytelling. De acordo com Jenkins (2009, p.138), uma história transmídia 
se desenrola através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contri-
buindo de maneira distinta e valiosa para o todo.

Exibida de 24 de junho a 27 de setembro de 2013, a nova versão da telenovela, adapta-
da por Ricardo Linhares, com 56 capítulos, trouxe consigo algumas novidades, como: 
a inserção de novos personagens na trama; como Tibério Vilar (Tarcísio Meira), dona 
Candinha (Fernanda Montenegro) e Vitória Vilar (Lilia Cabral); a construção de no-
vos desfechos, como o romance de Vitória Vilar e Zico Rosado (José Mayer) que não 
teve na primeira versão; a criação de um santo padroeiro (Santo Dias) para a cidade de 
Bole-Bole em homenagem ao autor da novela, Dias Gomes; bem como, a utilização da 
computação gráfi ca para a produção dos efeitos especiais na trama, como a transfor-
mação do professor Aristóbulo (Gabriel Braga Nunes) em lobisomem, e, a utilização 
do recurso 3D para a construção de alguns cenários. 

A nova versão de Saramandaia também trouxe consigo, alguns novos elementos de 
comunicação, na qual a utilização do ciberespaço foi essencial para a construção dessa 
nova narrativa: como um website da novela, no qual as pessoas possuem acesso a di-
versos tipos de informações a respeito da telenovela, além de um aplicativo, que pode 
ser baixado no celular ou tablet para que se possa acompanhar o que se passa na trama, 
caracterizando o fenômeno da convergência conceituado por Jenkins (2009).

No website de Saramandaia, hospedado no endereço da TV Globo, as pessoas podem 
acessar o menu que possui as seguintes opções: capítulos, personagens, por trás das 
câmeras, estilo TV, vídeos, tudo sobre. Além disso, pode-se observar algumas outras 
opções de interatividade com os internautas, como: um teste de personalidade; um di-
cionário com a palavras citadas pelos personagens da novela; dois blogs dos partidos da 
trama (Diário de Bole-Bole, representando os “tradicionalistas”, e, Saramandaia Já!, 
representando os “mudancistas”); o aplicativo ‘Você em Saramandaia’; um livro virtual 
(O Fantástico mundo de Saramandaia); um jogo (‘Exploda Dona Redonda!); e, a websérie 
Saramandices do Corpo Humano.

A respeito da utilização de portais na web para telenovelas, Ribeiro, Roxo e Sacramen-
to (2010, p. 322) afi rmam que:

esses conteúdos podem ser considerados extensões da narrativa televisiva. A ênfase 
é dada aos sites das telenovelas, o principal produto da emissora, que são dife-
renciados pelo tema que cada uma possibilita para o desenvolvimento de jogos, 
fóruns e blogs relacionados com a trama.
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No aplicativo de Saramandaia, disponível para download no celular ou tablet, há um 
menu bem semelhante ao do website da telenovela. Sobre a importância da utilização 
do celular como um mecanismo de interação das pessoas com a telenovela, Mattos 
(2010, p. 186) fala que:

ao assumir a função de nova mídia digital, de alta mobilidade e portabilidade, capaz 
de receber, transmitir e armazenar conteúdos de todas as outras mídias, além de fo-
tografar, fi lmar e enviar mensagens de texto, com o usuário assumindo uma postura 
ativa, participando como agente transformador e construtor da realidade, intera-
gindo, sendo forte, receptor e transmissor simultaneamente, pode-se afi rmar que o 
celular entra nesta reestruturação do mercado com papel de extrema importância.

Retomando a nossa observação para o website da telenovela, observa-se a websérie 
Saramandices do Corpo Humano, que tenta expandir a narrativa da telenovela para a 
internet contribuindo para a construção de um universo em torno de Saramandaia, 
trazendo uma nova história.

Além de ter uma história que se desenrola em múltiplas plataformas de mídia, com 
cada uma dessas contribuindo para um universo central,

na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor- a fi m 
de que uma história possa ser introduzida num fi lme, ser expandida pela televisão, 
romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou experimen-
tado como atração de um parque de diversões. Cada acesso à franquia deve ser au-
tônomo para que não seja necessário ver o fi lme, para gostar do game e vice-versa. 
Cada produto determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A 
compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade que 
motiva mais consumo (JENKINS, 2009, p. 138).

A websérie é apresentada pelo personagem Dr.Rochinha (André Frateschi), médico, que 
nos traz relatos, através de explicações científi cas, sobre os casos de quatro personagens 
“estranhos” da trama (João Gibão, Dona Redonda, Zico Rosado e professor Aristóbulo).

Cada episódio da websérie possui cerca de três minutos.

Na página de Saramandices do Corpo Humano existe um menu com duas opções: 
“veja o teaser”, que mostra através de cenas da websérie; e, “sobre a série”, que mostra 
indagações sobre as características dos personagens. E, também, os quatro episódios 
da websérie. Além disso, na margem superior da tela, existem ícones para o comparti-
lhamento da página no Facebook, Twitter, Google Plus e Orkut.

No primeiro episódio, denominado “Ícaro de Saramandaia”, Dr. Rochinha nos traz 
explicações a respeito do caso de João Gibão, que possui asas. De acordo com o médi-
co, o avô de João Gibão foi cobaia de experimento transgênico, que envolvia a combi-
nação de seus genes com de uma ave. A carga genética seguiu no DNA da família que 
só reagiu, através de um alelo recessivo, em João Gibão.

No segundo episódio, por sua vez, intitulado de “Gordismo Atômico”, Dr. Rochinha 
explica o caso do passamento bombástico de Dona Redonda. Segundo o médico, a 
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tragédia que culminou na explosão de Dona Redonda se deu em decorrência de uma 
cascata de balas que Redonda encomendou para suas bodas de “pratismo”, que esta-
vam contaminadas com radiação da usina de Fukushima (Japão). Contudo, segundo 
o médico, a explosão de Redonda só aconteceu, porque ela comeu um guisado tempe-
rado com produtos que vinham de Chernobyl, em maio de 1986.

No terceiro episódio, “O homem que botava formigas pelo nariz”, Dr. Rochinha ex-
plica o caso do Zico Rosado. Em conversa com Tibério Vilar, o médico diz ter desco-
berto que Zico sofre de uma doença chamada “anemia ferropriva”. Quando criança, 
à medida que Zico comia terra, as formigas saúvas eram ingeridas e se instalavam no 
baço dele. Como o baço está em contato direto com o estômago, em situações de 
“nervosura” é produzido ácido clorídrico nele, daí numa tentativa de fugir do suco 
gástrico, as formigas sobem pelo até encontrar uma saída para elas: as narinas de Zico.

No quarto, e último episódio, “O médico e o monstro”, Dr. Rochinha relata o caso de 
transformação em lobisomem do professor Aristóbulo. Segundo o médico, o professor 
Aristóbulo sofre de “Licantropia”. Contudo, a transformação do professor está ligada a 
outra doença, chamada de “Porfírias”, que afeta a hemoglobina. O excesso de energia 
transferida por esse distúrbio provoca a destruição dos tecidos, principalmente o dos 
mais expostos. Daí suas mãos se converterem em garras, e os lábios terem várias lesões. 

Vale ressaltar que, essas explicações científi cas, mostradas pelo personagem do Dr. 
Rochinha, a respeito dos quatro personagens, é uma nova abordagem, uma nova his-
tória contada exclusivamente na websérie Saramandices do Corpo Humano, paralela à 
telenovela Saramandaia. O único elo existente entre a telenovela e a websérie são os 
personagens e a explicação para suas “bizarrices” físicas. Não houve a veiculação dessa 
informação no produto televisivo. Sendo assim, a websérie inova ao trazer um novo 
conteúdo, uma nova história que contribui para o entendimento dos personagens da 
telenovela, e, para o entendimento de toda a franquia Saramandaia.

Neste sentido, quando a TV Globo disponibiliza a websérie Saramandices do Corpo 
Humano, com explicações científi cas dos personagens grotescos da telenovela Sara-
mandaia, há uma expansão do conteúdo televisivo para a internet. Essa nova história 
amplia o universo de Saramandaia, e, também, permite que as pessoas tenham novas 
experiências favorecendo o consumo da franquia. Essas características fazem parte de 
uma narrativa transmídia. 

Na narrativa transmídia existe o que Davidson et al. (2010, apud SOUZA, 2011, 
p.54) denominam de tent pole, que se caracteriza por ser “uma grande experiência 
de mídia que suporta várias outras experiências midiáticas relacionadas”. Ou seja, a 
narrativa transmídia permite a construção de espaços dentro de um universo maior. 
Segundo Souza (2011, p.54), é possível relacionar a noção de tent pole, com os elemen-
tos primários da NT (Narrativa Transmídia). Os elementos primários são aqueles que 
apresentam o universo fi ccional e dão sustentação à obra como um todo, como um 
livro, um fi lme ou uma série de televisão. As NTs também têm elementos secundários, 
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ou seja, produtos midiáticos desenvolvidos a partir dos elementos primários, mas com 
perspectivas da história anteriormente não exploradas.

Observando-se a franquia Saramandaia, pode-se afi rmar que a novela Saramandaia, 
exibida na televisão, funciona como elemento primário da narrativa transmídia. Já, 
a websérie Saramandices do Corpo Humano funciona como um elemento secundário, 
desenvolvida a partir da telenovela, mas explorando características ou explicação sobre 
os personagens, que não foram exploradas no primeiro produto.

Para que os indivíduos possam usufruir da experiência de uma narrativa transmídia, é 
necessário que seja criado um universo, onde várias situações, histórias e personagens 
possam ser explorados.

Cada vez mais, as narrativas estão se tornando a arte da construção de universos, 
à medida que os artistas criam ambientes atraentes que não podem ser comple-
tamente explorados ou esgotados em única obra, ou mesmo em uma mídia. O 
universo é maior do que o fi lme, maior, até, do que a franquia – já que as espe-
culações e elaborações dos fãs também expandem o universo em várias direções 
(JENKINS, 2009, p.161).

Vale destacar que, por permitirem a expansão da narrativa, os universos criados promo-
vem maior engajamento dos fãs na franquia e no consumo da história que está sendo 
contada. Sendo assim, apesar de limitado à televisão, internet (websérie) e ao mobile, 
o universo criado em torno de Saramandaia - considerando-se a websérie Saramandices 
do Corpo Humano, bem como outros elementos disponíveis no website da telenovela, 
além do aplicativo no celular – favoreceu o consumo da franquia através desses meios, 
permitindo uma maior profundidade na experiência daqueles que a consumiram.

Quanto à audiência, a experiência do público fi cou bem limitada. Na página da we-
bsérie só havia links para o compartilhamento do conteúdo nas redes sociais digitais. 
O mesmo se aplica aos blogs disponíveis no site da novela, o aplicativo ‘Você em Sara-
mandaia’, ao teste de personalidade e ao jogo.  O livro virtual trouxe apenas um resu-
mo do perfi l dos personagens e das histórias dos que estavam envolvidos na trama. No 
aplicativo para celulares o menu era equivalente ao existente no website da telenovela. 

Analisando esses fatores, pode-se afi rmar que houve limitação na experienciação do 
público, que só pode compartilhar os conteúdos do website nas redes sociais digitais. 
Não foi proporcionado algo novo, para que o público pudesse contribuir produzindo 
ou até mesmo discutindo o que se passava em Saramandaia. Fator esse fundamental 
para a construção de uma narrativa transmídia.

De acordo com Arnaut et al. (2011, p. 269), para se conceituar um projeto no mo-
delo de narrativa transmídia, devem-se levar em consideração oito pontos. São eles: 
deve-se partir de um conteúdo principal envolvente; ser distribuído nas múltiplas 
plataformas de mídia; utilizar o melhor de cada uma delas; gerar interesse, possibili-
tando visibilidade; manter a atenção e o engajamento das pessoas (compartilhando 
ou interagindo); permitir que novos conteúdos sejam produzidos (estáticos, audiovi-
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suais, interativos, etc.); obter resultado positivo ou êxito; levar à transversalização, ou 
seja, tornando-se um fenômeno.

A partir desses pontos, pode-se afi rmar que a franquia Saramandaia possui alguns ele-
mentos característicos de uma narrativa transmídia. Isso pode ser justifi cado, já que se 
tem a telenovela como conteúdo principal. E, a partir desse arcabouço, há uma consti-
tuição de um novo conteúdo na internet, caracterizado pela websérie, oferecendo expli-
cações científi cas sobre os personagens grotescos. Além disso, há a oferta de outros con-
teúdos no site - como um livro virtual, um dicionário, blogs para os partidos da trama, 
um jogo, um aplicativo, um teste – em que a TV Globo explora as diversas ferramentas 
disponíveis na internet da melhor forma, ou ainda, utilizando um aplicativo no celular; 
gerando interesse e visibilidade; permitindo o engajamento das pessoas com esses con-
teúdos (compartilhamento nas redes sociais). Porém, quando é levado em consideração 
o quesito experienciação e/ou engajamento das pessoas com a franquia, nota-se que o 
universo fi ccional proposto para Saramandaia fi ca aquém do que é apontado no concei-
to de narrativa transmídia e das características que compõem esse gênero.

6. CONCLUSÃO
O ano de 1976, quando foi ao ar a primeira versão de Saramandaia, coincide com o pe-
ríodo de surgimento da cibercultura. Nesse mesmo período, o Brasil vivia sob o Regime 
Militar, que contribui para a modernização da televisão brasileira, e sua consequente 
popularização. A ditadura imposta pelo regime fez com que Dias Gomes adotasse o 
realismo fantástico em Saramandaia, para realizar críticas ao governo até então vigente, 
bem como, a sociedade pós-moderna, quanto às características socioculturais, político-
-econômicas. Contudo, apesar de ser um elemento novo nas telenovelas, o realismo 
fantástico trazido por Dias Gomes esteve presente nas peças de teatro da Idade Média. 

Em 2013, na era da convergência das mídias, quando a televisão brasileira passou 
por sua digitalização, notamos o desenvolvimento da segunda versão de Saramandaia, 
que, além da forma tradicional de transmissão, teve ao seu lado a internet e o ciberes-
paço, ampliando o universo de desenvolvimento trama. A utilização do ciberespaço 
permitiu a expansão do conteúdo da telenovela através de seu website, bem como em 
celulares, e, ainda, através da websérie.

Pode-se concluir que essa extensão da narrativa de Saramandaia, através da websérie 
Saramandices do Corpo Humano, possui características do conceito de narrativa trans-
mídia, já que este novo elemento permitiu o desenvolvimento da trama em mais de 
uma plataforma, com um novo texto contribuindo para o universo de Saramandaia. 
Esse novo elemento é um novo meio de acesso à franquia. Contudo, observa-se, ain-
da, certa limitação quando ao desenvolvimento dessa narrativa, já que ela se restringe 
apenas ao ciberespaço, e, também, porque ela não promove uma experienciação para o 
público, a fi m de que eles possam discutir e gerar engajamento com o universo criado.
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Resumo: Tomando como objeto de estudo peças publicitárias do Cemitério Morada da Paz, 
este artigo traz à tona refl exões sobre a abordagem da morte na propaganda destinada a ven-
der planos funerários do Grupo Vila. O texto aborda o confl ito entre o caráter sedutor da pu-
blicidade e as características do mercado fúnebre, que lida com um tema tabu nas sociedades 
ocidentais, a morte. À luz das ideias de Bauman, Lipovetsky, Kóvacs, entre outros, o artigo 
procura relacionar as sensações despertadas pela publicidade nos consumidores, motores do 
mundo capitalista, com a evolução dos costumes e convenções no que diz respeito à morte, 
principalmente na sociedade ocidental
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FROM LAUGH TO FUNERAL: ADVERTISING ABOUT 
FUNERAL PLANS OF MORADA DA PAZ CEMETERY

Abstract: Taking as an object of study advertisements of Morada da Paz Cemetery, this article 
brings to the refl ections on the approach of death in propaganda designed by the funeral plans 
of Grupo Vila. Th is text discusses the confl ict between the seductive character of advertising 
and funeral market characteristics, which handles a taboo to pic in western societies, death. 
Based on Bauman, Lipovetsky, Kóvacs, among others, the article try to relate the sensations 
aroused by advertising on consumers, engines of the capitalist world, with the evolution of 
customs and conventions regarded to death, especially in western society.
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1. INTRODUÇÃO
Vivemos em um mundo governado pelo consumo. Ao longo da história, o capitalis-
mo se valeu de diferentes ferramentas que sempre fi zeram do homem instrumento de 
alimentação de um sistema baseado na circulação de mercadorias, na troca de valores 
e bens, na supremacia do poder da riqueza e do dinheiro. Uma engrenagem que se 
move impulsionada por nós, ávidos consumidores em busca de satisfação, prazer ou 
atendimento a um desejo.

Para que essa dinâmica se concretizasse ad eternum, o capitalismo se valeu, de forma 
cada vez mais sofi sticada, de uma poderosa ferramenta de persuasão, a publicidade, 
que com suas técnicas aperfeiçoadas ao longo do tempo, mobiliza a massa para ir às 
compras com alegria. A publicidade é um dos principais motores da economia, fazen-
do girar mercadorias de toda espécie.

Neste artigo, pretendemos refl etir sobre a forma como a publicidade age para persua-
dir consumidores a comprar espaços em cemitérios, atuando em um cenário domina-
do por tabus que permeiam a sociedade ocidental quando o assunto é morte. O nosso 
objeto de estudo é um conjunto de três fi lmes publicitários do Grupo Vila, que tem 
entre seus produtos jazigos no Cemitério Morada da Paz, em Parnamirim (RN).

2. O CAPITALISMO E 
SEUS TENTÁCULOS
Na sociedade capitalista da chamada pós-modernidade, o ato de comprar move os moi-
nhos do desenvolvimento e da história. Dessa forma, ao longo do tempo e dominado 
pelo capital, o homem foi sendo moldado para responder prontamente aos estímulos 
dessa máquina e o dinheiro gradativamente aumentou o seu alcance, o seu poder. 

Criador do conceito de “modernidade líquida”, Bauman (2001) já registrava esse 
fato histórico.

Por pelo menos 200 anos foram os administradores das empresas capitalistas que 
dominaram o mundo – isto é, separaram o factível do implausível, o racional do 
irracional, o sensato do insano, e de outras formas ainda determinaram e circuns-
creveram a gama de alternativas dentro das quais confi nar as trajetórias da vida 
humana. Era, portanto, sua visão do mundo, em conjunto com o próprio mundo, 
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formado e reformado à imagem dessa visão, que alimentava e dava substância ao 
discurso dominante (BAUMAN, 2001, p. 66-67).

Na história do capitalismo, Bauman (2001) também classifi ca os dois períodos que de-
fi nem cenários bem distintos na dinâmica da sociedade. No capitalismo pesado, reina-
vam as ideias do que foi cunhado por Antônio Gramsci como o modelo fordista, base-
ado na industrialização, grandes estruturas, parâmetros rígidos.  Para Bauman (2001),

nesse estágio de sua história conjunta, capital, administração e trabalho estavam, 
para o bem e para o mal, condenados a fi car juntos por muito tempo, talvez para 
sempre – amarrados na combinação de fábricas enormes, maquinaria pesada e 
força de trabalho maciça (BAUMAN, 2001, p. 69).

É preciso entender a evolução do sistema para chegarmos à realidade de hoje, com os 
efeitos das transformações ocorridas ao longo dos séculos em todas as áreas, mas prin-
cipalmente os costumes, hábitos, crenças e valores das pessoas. Do capitalismo pesado 
preconizado por Bauman, desembarcamos no capitalismo leve, com características 
opostas àquelas do modelo fordista.

O capitalismo se transformou e em sua nova fase, do chamado capitalismo leve, ofe-
rece um mundo cheio de possibilidades. O consumo que no passado era movido pelas 
necessidades dos indivíduos, passou para a etapa em que era alimentado pelas compras 
movidas a desejo. Hoje, os estudiosos apontam que é o querer o principal sentimento 
que leva as massas aos shoppings e outros templos de compra, embora seja um equívo-
co apontar apenas uma razão para o consumo. Assim, o autor conclui:

Os consumidores podem estar correndo atrás de sensações – táteis, visuais ou olfa-
tivas – agradáveis, ou atrás de delícias do paladar prometidas pelos objetos colori-
dos e brilhantes expostos nas prateleiras dos supermercados, ou atrás das sensações 
mais profundas e reconfortantes prometidas por um conselheiro especializado. Mas 
estão também tentando escapar da agonia chamada insegurança. Querem estar, 
pelo menos uma vez, livres do medo do erro, da negligência ou da incompetência. 
Querem estar, pelo menos uma vez, seguros, confi antes; e a admirável virtude dos 
objetos que encontram quando vão às compras e que eles trazem consigo (ou pare-
cem por algum tempo) a promessa da segurança (BAUMAN, 2001, p. 96).

Aqui é oportuno reforçar que também o medo e a insegurança são motores do consumo. 
Todos os medos nos assolam, sendo o medo da morte o que mais nos afl ige. Conforme sa-
lienta Bauman (2006, s.p), “o medo primal da morte talvez seja o protótipo ou arquétipo 
de todos os medos – o medo defi nitivo de que todos os outros extraem seu signifi cado”.

Fazemos coisas baseados nos mais variados tipos de receios. Estimular ou trazer à tona 
esse sentimento termina sendo uma arma para as empresas empenhadas em aumentar 
suas vendas. Em outra obra, Bauman (2007, s.p) salienta que “tal como o dinheiro 
vivo pronto para qualquer tipo de investimento, o capital do medo pode ser usado 
para se obter qualquer espécie de lucro, comercial ou político. E é”.

Quando se faz referência ao medo, não se coloca apenas o medo de ser alvo de violên-
cia, desastre, etc, mas se trata de uma abordagem que entende esse medo como gerador 
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de um sentimento amplo de insegurança, a partir do desejo de que nada de imprevisto 
aconteça, e nós possamos agir continuamente de acordo com rotinas cumpridas inde-
fi nidamente, vez após vez.

O desconhecimento do porvir desemboca no apego a tudo que possa signifi car a garan-
tia de que fazemos parte do todo, de que estamos tão seguros quanto o nosso vizinho, 
aterrorizamo-nos com a possibilidade de estarmos atrás, ultrapassados, em um nível 
inferior ao do nosso semelhante. E as compras terminam sendo a solução para tudo.

Se “comprar” signifi ca esquadrinhar as possibilidades, examinar, tocar, sentir, ma-
nusear os bens à mostra, comparando seus custos com o conteúdo da carteira ou 
com o crédito restante nos cartões de crédito, pondo alguns itens no carrinho e 
outros de volta às prateleiras – então vamos às compras tanto nas lojas quanto 
fora delas; vamos às compras na rua e em casa, no trabalho e no lazer, acordados e 
em sonhos. O que quer que façamos e qualquer que seja o nome que atribuamos 
à nossa atividade, é como ir às compras, uma atividade feita nos padrões de ir às 
compras. O código em que nossa “política de vida” está escrito deriva da pragmá-
tica do comprar (BAUMAN, 2001, p. 87).

Se comprar é o sentido da vida, o mundo se apresenta repleto de opções para os consu-
midores. Vivemos de escolhas intermináveis, diante de uma oferta infi nita de produtos 
para viabilizar a nossa felicidade. É neste cenário que age uma das mais poderosas 
ferramentas do capitalismo moderno: a publicidade

3. O PODER DOS MEIOS
A publicidade é essencial ao capitalismo. Funciona como um motor a fazer girar as en-
grenagens que movimentam a economia, estimulando o consumo. As empresas cada 
vez mais dependem das ferramentas da comunicação para se tornarem sólidas em um 
mercado altamente competitivo. Disputam a atenção do consumidor, criam marcas 
fortes, seduzem os clientes com técnicas de encantamento, formando a imagem de 
seus produtos, vinculando-os a sentimentos e atitudes positivas.

É inquestionável o poder dos meios de comunicação, que nas últimas décadas pas-
saram – e ainda estão passando – por transformações profundas. Não poderia ser 
diferente com o uso da publicidade, cada vez mais adequada a novas ferramentas que 
surgem quase todos os dias. 

A publicidade vale-se de cada vez mais de criativas e modernas formas de se comuni-
car com o público. É objetivo persuadir as pessoas ao consumo de produtos ou ideias. 
Para isso, estudos sobre a mente humana, as emoções, processos de decisão e outros 
aspectos da psicologia são utilizados para que as empresas e instituições alcancem o seu 
intento, por meio da publicidade.

É ponto pacífi co entre os especialistas e iniciados no fazer da propaganda que a razão 
não é o que primordialmente move qualquer indivíduo no processo de decisão de 
compra de bens e serviços. Essa particularidade é que norteia a produção das peças 
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publicitárias, como bem demonstra Pinto (1997, p. 25), em sua obra que a “[...] di-
mensão informativa da publicidade passa para segundo plano, cedendo lugar ao apelo 
direto à emotividade do consumidor”. E mais:

Estabelecer uma comunicação mais direta com a mente do consumidor não sig-
nifi ca, então, usar uma linguagem mais direta nem apresentar ostensivamente o 
produto e as suas qualidades, mas, sim, ativar o mundo imaginário do receptor 
(PINTO, 1997, p. 26).

As empresas só sobrevivem se conseguirem dia a dia seduzir seus clientes. É neles que 
têm a sua sustentação econômica, porque o consumo gera receita e faz o dinheiro cir-
cular. Nesse contexto, grande parte da literatura sobre a publicidade aborda o discurso 
da atividade como um conjunto de técnicas de sedução e encantamento. É o caso de 
Pinto (1997), que vê a linguagem publicitária como uma das mais efi cazes e atrativas 
armas de sedução.

Ela seduz os nossos sentidos e a nossa mente ‘acariciando’ com as suas mensagens 
os nossos mais secretos desejos: no ecrã de televisão, nas páginas de revistas, nos 
cartazes de rua que revemos a toda hora, somos nós e os nossos devaneios que 
vemos espelhados (PINTO, 1997, p. 25). 

Para Pinto (1997), a própria linguagem dos anúncios é objeto de consumo, como um 
código social.

Coerente com a fase moderna do capitalismo, o capitalismo leve, a publicidade tam-
bém adequou seus métodos e trabalha a sedução de forma mais criativa, solta, e por 
isso mesmo sutil, quase imperceptível. Como bem diz Lipovetsky (2007), a publicida-
de não usa a coerção, mas a comunicação; e o invés do “adestramento mecânico”, se 
vale do “divertimento lúdico”.

A sedução publicitária mudou de registro, agora investe-se do look personalizado 
– é preciso humanizar a marca, dar-lhe uma alma, psicologizá-la: o homem tran-
quilo de Marlboro; a mulher liberada, sensual, humorística de Dim; os sapatos 
despreocupados e irreverentes Éram; a loucura Perrier. Da mesma maneira que a 
moda individualiza a aparência dos seres, a publicidade tem por ambição persona-
lizar a marca (LIPOVETSKY, 2007, p. 187).

Enquanto os consumidores vivem suas rotinas, exércitos de publicitários se debru-
çam na busca de ideias para levá-los a desejar e procurar por mercadorias, sejam elas 
objetos ou outros valores. Exercer tal atividade, de vital importância para o sistema 
capitalista, exige o domínio de técnicas e conceitos muito específi cos, desenvolvidos e 
aperfeiçoados ao longo do tempo. Além do aprendizado no dia a dia nas agências, os 
profi ssionais recorrem aos mais diversos manuais que ensinam como “agarrar” os con-
sumidores, sejam de produtos ou ideias, numa mistura de psicologia, antropologia, 
sociologia e outras ciências que estudam o homem e seu comportamento.
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João Anzanello Carrascoza (2003) enfatiza fi rmemente a forma zelosa como se deve 
construir o texto das mensagens de propaganda, utilizando técnicas como a associação 
de ideias, a cuidadosa escolha das palavras, a afi rmação precisa.

Ensinar aos alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda práticas nas quais 
exercitem a capacidade de conectar pensamentos, simulando associações de ideias 
e de palavras, tornando-os bricoleurs, é, inegavelmente, fundamental para poten-
cializar o talento daqueles que desejam atuar em agências de propaganda na área 
de Criação (CARRASCOZA, 2003, p. 23).

O estudo e o aperfeiçoamento de tais técnicas e habilidades é legitimado em universi-
dades, ano após ano, para formar profi ssionais que vão ocupar o mercado de trabalho 
com o objetivo de promover a “lavagem cerebral” de que fala Lipovetsky (2007). Eles 
farão parte das engrenagens que movem a propaganda, soldados no campo de batalha 
fi rmado para capturar o consumidor, dominá-lo, fazê-lo agir de acordo com os anseios 
do capital, como atesta o autor:

Não há ideia mais comumente admitida do que esta: a publicidade uniformiza os 
desejos e os gostos, nivela as personalidades individuais; a exemplo da propaganda 
totalitária, é lavagem cerebral, violação das massas, atrofi ando a faculdade de jul-
gar e de decidir pessoalmente (LIPOVETSKY, 2007, p. 197).

Esses profi ssionais entrarão no mercado com o objetivo de trabalhar para continua-
mente lançar novas necessidades, a partir da aspiração de todos pelo bem-estar e con-
forto. É o lado envolvente do capitalismo, que conduz o indivíduo ao céu e ao inferno.

4. O TABU DA MORTE
Se a publicidade é espetáculo, sedução e alegria, como atuar quando a mercadoria que 
se vende é a morte? Qual a publicidade praticada no setor funerário?

Trata-se de um mercado em que as costumeiras técnicas de propaganda e marketing 
precisam ser adaptadas para gerar negócios. O setor tem sua atuação mais marcante 
em momentos de intensas emoções por parte de seus potenciais clientes. Pela sua na-
tureza, lida com um tema tabu na sociedade, a morte, exigindo dos idealizadores de 
suas políticas de comunicação especial atenção às mensagens enviadas ao seu público.

No mundo ocidental, principalmente, a morte é um tema delicado, vista com temor 
e onde as pessoas até evitam o assunto. Estudiosos têm se ocupado de pesquisas acerca 
da postura diante da morte, que tem mudado ao longo do tempo. No século XVIII, 
por exemplo, era comum enterrar os falecidos dentro das igrejas, com vivos e mortos 
em estado de cotidiana proximidade.

Em seu livro ‘A Morte é Uma Festa’ (2009), o historiador João José dos Reis aborda o 
movimento conhecido como Cemiterada, revolta ocorrida no século XVIII na Bahia 
contra a decisão das autoridades de enterrar os mortos longe das igrejas, em cemité-
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rios. Naquela época, não era intenso como hoje o temor da morte. Pelo contrário, 
havia uma atitude branda em relação à hora fi nal, embora o que preocupasse os vivos 
fosse a forma de morrer.

Como é comum nas sociedades tradicionais, não havia separação radical, como 
hoje temos, entre a vida e a morte, entre o sagrado e o profano, entre a cidade dos 
vivos e a dos mortos. Não é que a morte e os mortos nunca inspirassem temor. 
Temia-se, e muito, a morte sem aviso, sem preparação, repentina e trágica, e so-
bretudo sem funeral e sepultura adequados. Assim como se temia os mortos que 
assim morriam (REIS, 2009, p. 74).

Esses costumes mudaram ao longo dos séculos e a morte passou a ser tema quase proi-
bido. Isso, é claro, repercute em todas as atividades humanas. Ao mesmo tempo em 
que o homem tenta colocar o assunto à margem, tornando-o repulsivo, tem isso como 
inevitável, por ser condição da existência humana. A saída encontrada é exorcizá-la, 
tratar a vida como se a morte não existisse, embora ela paire como uma espada sobre 
a cabeça de cada um.

Se é inevitável, é melhor correr para consolidar as conquistas que se planejou para a 
vida. A iminência da morte termina por pautar a existência do homem moderno, que 
dá sentido de urgência a tudo, embalado pelo jargão de que “a vida é curta”. Em seu 
trabalho “Morro, logo existo: a morte como acontecimento jornalístico”, Oliveira-
-Cruz (2013) ressalta que “a morte, de tão esquecida, ou escondida, aparece no co-
tidiano abruptamente. E, mesmo sendo a única certeza, é recebida como surpresa, 
como evento inesperado”.

A psicóloga Maria Júlia Kovács (1992) vai mais além, e salienta que a sociedade oci-
dental vive como se a morte não existisse, encarando-a como um acidente, um fenô-
meno incomum.

A sociedade ocidental insiste no caráter acidental da morte: acidentes, doenças, 
infecções, velhice adiantada. A morte fi ca despojada do caráter de necessidade 
em termos do processo vital. É sempre um assombro. O traumatismo provoca-
do pela morte é sempre uma irrupção do real. No inconsciente estamos todos 
persuadidos da nossa imortalidade, sem registro da morte, como o animal cego 
(KOVÁCS, 1992, p.40).

Diante disso, não é de se espantar que seria natural a rejeição ao convite para o consu-
mo de produtos ligados à morte. Ninguém acorda pensando em planejar as comprar 
para sua hora derradeira, porque, afi nal a morte não existe.

5. HUMOR NO MERCADO FÚNEBRE
A publicidade tem buscado formas de atuar no mercado de jazigos e planos funerários 
e cada vez mais optado pela via do humor. Objeto de estudo da professora Mércia Pi-
mentel (2011), a mercantilização da morte é uma realidade cada vez mais consolidada 
na sociedade capitalista.
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Ela vê o tabu do tema como superado quando ela – a morte - é transformada em mer-
cadoria. E é isso que faz a propaganda.

A morte é extremamente necessária à vida fi nanceira da sociabilidade capitalista; 
pois sem ela não há ‘mercado fúnebre’ e, consequentemente, não há como vender 
serviços funerários. O valor de troca do produto morte corresponde à propriedade 
que ela tem de gerar valores de uso diferentes e a partir deles ser possível o ‘co-
mércio fúnebre’, ou seja, através da morte são vendidas as evidências de conforto, 
respeito, dignidade, resgate da memória, entre outras (PIMENTEL, 2011, p. 6)

Palavras-chave como conforto, saudade, memória fazem a associação da morte com algo 
aceitável, abrindo o caminho para a comunicação publicitária dos serviços funerários. 
Como explica Pimentel (2011), “os campos da publicidade e propaganda, vistos sob 
o cunho mercadológico, atuam no funcionamento desse espectro de positividade em 
relação à morte”, uma vez que há uma comercialização de ideias, produtos e serviços.

Em outro trabalho, Pimentel (2012) salienta como se dá essa relação do humor e do 
cinismo com o assunto evitado pela maioria das pessoas.

A propaganda comercial é cínica por, dentre outras razões, aparentemente opor-se 
às convenções sócio-culturais que fazem da morte um tabu. Por mais que ela seja 
socialmente negada, ainda assim a publicidade ri com ela, satiriza, utiliza recursos 
como humor negro e ironia para provocar uma aproximação do pretenso con-
sumidor com a temática, cujo objetivo é vender produtos à morte relacionados 
(PIMENTEL, 2012, p. 10).

O lado engraçado de assunto tão solene, quando posto na crueza da realidade, termina 
por abrandar a necessidade de lidar com uma questão indesejável, porém inevitável. 
Ao despertar o riso, o contato com mensagens de humor ligadas à morte e aos serviços 
funerários é atenuado, fazendo com que o indivíduo se sinta como se não fi zesse parte 
daquele mundo. Terceiriza a dor, distanciando o tema de si. O humor leva o tema ao 
debate e refl exão de forma sutil, sem chamar a atenção para todo o espectro de dor que 
a realidade é capaz de provocar. O indivíduo ri de uma situação que não diz respeito a 
ele, porque ali, naquela representação, envolve terceiros.

6. JÁ QUE NÃO TEM JEITO...
O Grupo Vila é uma empresa potiguar que atua no segmento de serviços funerários, ce-
mitérios e planos funerários no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Teve sua 
origem em 1948, em Natal, com a fundação, por Aurino Vila, da Funerária São Fran-
cisco. Em 1993, a empresa inaugurou o Cemitério Parque Morada da Paz, em Emaús, 
Parnamirim, inovando no conceito de cemitérios e consolidando-se como um dos mais 
importantes empreendimentos do ramo no Norte-Nordeste do país. Hoje, engloba 27 
empresas, entre funerárias, cemitérios, e até clínicas médicas e odontológicas.
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Os planos funerários passaram a ser oferecidos a partir de 1994, inicialmente para 
clientes de baixa renda que não tinham como adquirir um jazigo do cemitério parque 
na hora da morte de um ente querido. Essa origem terminou por orientar a comuni-
cação do grupo, voltada para a necessidade de planejar a hora fi nal.

Tomamos como objeto de estudo dois vídeos de campanha publicitária do Cemitério 
Morada da Paz promovendo a venda de jazigos parcelados em 36 vezes. Note-se que a 
situação apresentada nas peças apela para o jocoso, o inusitado, o surreal.

No vídeo 1, a cena se passa em uma academia, quando uma jovem é surpreendida por 
outra – ela mesma -, em meio aos equipamentos de exercícios. O diálogo que se passa 
é o seguinte:

Vídeo 1

• P1 - Oi, sou sua vida!

• P2 – O que você está fazendo aqui?

• P1 – Spinning, ergométrica... Já que você não cuida de mim, né?

• P2 – Mas eu cuido.

• P1 – Quer um conselho? Aproveita logo essa promoção do Grupo Vila (P1 aponta 
para o enunciado da promoção, que aparece na tela: Morada Paz. 36 parcelas fi xas). 

• P2 – Trinta e seis vezes? Puxa! É. Já que não tem jeito, né?

• P1 – Tô morta! (P2 olha rapidamente para P1)

• P1 - Calma. No sentido fi gurado...

• Assinatura da campanha: 

• CUIDE BEM DA SUA VIDA. JAZIGO DO GRUPO VILA EM 36 VEZES 
SEM JUROS. 

A cena leva à refl exão a partir do inusitado, do engraçado. Perceba-se que as mensagens 
são indiretas, não se fala claramente sobre o objetivo de se adquirir um jazigo parcela-
do. Nem a palavra cemitério, jazigo, funeral, ou qualquer outra que remeta à situação 
de luto é citada. Até mesmo a palavra “morte” é evitada, a não ser quando o objetivo é 
fazer um trocadilho, com P1 referindo-se a ela “no sentido fi gurado”.

No vídeo 2, a cena se passa no apartamento de um homem jovem, que abre a porta 
e dá de cara com ele mesmo, vestindo uma camiseta com a inscrição “SUA VIDA”, e 
que adentra sem cerimônia tentando convencer o rapaz de que ele é descuidado com 
o futuro. O diálogo se desenrola assim:

Vídeo 2

• P1 – Quem é você?

• P2 – Sou sua vida, cara. Tá vendo aqui, ó? (Apontando para a camiseta)
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• P1 – E o que você...?

• P2 – Ah, bem, você sabe, a qualquer momento eu posso ir embora. E você pensa 
em tudo: seguro do carro, plano de saúde...  Mas não pensa nisso, né?

• P1 - ?

• P2 – Olha, eu vou te dar um toque, hein! Aproveita essa promoção do Grupo Vila. 
Tem estrutura, área verde, capela...

• P1 – Trinta e seis vezes, sem juros, é?

• P2 – É.

• P1 – É... Já que não tem jeito, né?

• Assinatura da campanha: 

• CUIDE BEM DA SUA VIDA. JAZIGO DO GRUPO VILA EM 36 VEZES 
SEM JUROS.

Igualmente, o diálogo ignora qualquer referência à palavra morte. Os atores não co-
mentam sobre a situação em que o personagem vai utilizar os serviços da empresa que 
oferece a promoção e a única sutil referência ao caráter inevitável da fi nitude humana 
é um resignado comentário fi nal – “Já que não tem jeito, né?– fechando o diálogo.

A capacidade de elaborar mensagens de estímulo às compras falando de temas tão 
áridos e cercados de tabu é uma das características da moderna publicidade, conforme 
demonstraLipovetsky (2007):

Hoje, a publicidade criativa solta-se, dá prioridade a um imaginário quase puro, 
a sedução está livre para expandir-se por si mesma, exibe-se em hiperespetáculo, 
magia dos artifícios, palco indiferente ao princípio da realidade e à lógica da veros-
similhança. A sedução funciona cada vez menos pela solicitude, pela atenção calo-
rosa, pela gratifi cação, e cada vez mais pelo lúcido, pela teatratalidade hollywoo-
diana, pela gratuidade superlativa (LIPOVETSKY, 2007, p. 188).

Nesse ramo particularmente delicado – o funerário -, a publicidade precisa encon-
trar formas de promover as vendas para empresas que lucram com a morte. Ou seja, 
é tendência imaginar que nesse caso não caberia o uso de determinadas técnicas de 
que se valem as empresas normalmente, trabalhando o encantamento das pessoas, a 
alegria, a festa, etc.

Mas, para Pimentel (2011), a apropriação da morte pelo capital repercute no conceito 
tabu. A autora vê o tabu da morte como superado quando ela é transformada em mer-
cadoria. E é isso que faz a propaganda.

A morte é extremamente necessária à vida fi nanceira da sociabilidade capitalista; 
pois sem ela não há ‘mercado fúnebre’ e, consequentemente, não há como vender 
serviços funerários. O valor de troca do produto morte corresponde à propriedade 
que ela tem de gerar valores de uso diferentes e a partir deles ser possível o ‘co-
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mércio fúnebre’, ou seja, através da morte são vendidas as evidências de conforto, 
respeito, dignidade, resgate da memória, entre outras (PIMENTEL, 2011, p. 6).

Há outro aspecto importante a considerar, já referido anteriormente. Sendo a morte 
algo tido como repulsivo, mas ao mesmo tempo inevitável, é certo que o homem 
orienta toda sua vida com a sensação de que precisa realizar coisas, consolidar con-
quistas, porque, afi nal de contas, o fi m pode chegar a qualquer momento. É com 
base nesse sentido que ele corre atrás de objetivos postos para sua realização pessoal, 
elabora sua relação com a família e involuntariamente se prepara para o desfecho 
abrupto da sua história.

Ora, se a publicidade procura captar os segredos da psiquê humana para atuar com 
precisão cirúrgica no estímulo ao consumo, é de se esperar que a iminência da morte 
fosse explorada de alguma forma. O capitalismo moderno, cheio de possibilidades e 
oportunidades, apresenta mais esse fi lão de compras, apelando para a preocupação que 
o consumidor tem de não fi car atrás do seu vizinho nas conquistas materiais.

A ação preventiva de comprar um jazigo em cemitério não é movida apenas pela busca 
do conforto e segurança. A constatação que o indivíduo faz de que muitas pessoas es-
tão adquirindo seu espaço no além termina por despertar nele o sentimento de exclu-
são do clube. É a corrida de que fala Bauman (2001), o desejo de permanecer na caça, 
numa interminável espiral de desejos. A necessidade de ser pelo menos igual.

Então é a continuação da corrida, a satisfatória consciência de permanecer na cor-
rida, que se tornar o verdadeiro vício – e não algum prêmio à espera dos poucos 
que cruzam a linha de chegada. Nenhum dos prêmios é sufi cientemente satisfa-
tório para destituir os outros prêmios de seu poder de atração, e há tantos outros 
prêmios que acenam e fascinam porque (por enquanto, sempre por enquanto, 
desesperadamente por enquanto) ainda não foram testados. O desejo se torna seu 
próprio propósito, e o único propósito não-contestado e inquestionável (BAU-
MAN, 2001, p. 86).

Por muito tempo, a publicidade de serviços funerários era algo tímido, geralmente 
mensagens postas em pequenos panfl etos, ou em um canto de um jornal, anunciando 
o nome da funerária, os serviços prestados, tudo conciso e formal. É recente essa pos-
tura direta de chamar a atenção para o fato de que o cliente pode afi nal – e certamente 
isso vai acontecer – ser o benefi ciário dos serviços que está adquirindo com uma enor-
me vontade de não precisar tão cedo. E a via do humor tem insistentemente sido a 
maneira utilizada para suavizar o tema tabu.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da evolução da postura e modelo de comunicação adotado pelo segmento 
de funerárias, podemos concluir que o objetivo primordial que norteou as ações até 
hoje visavam mudar um comportamento. Primeiro, era preciso vencer a rejeição que o 
tema tabu carregava, ao encontrar uma maneira de abordar assunto do qual as pessoas 
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normalmente não queriam falar. Depois, transformar isso em desejo de consumo, 
vendas, lucro.

Desde os quadrados anúncios de funerárias em jornais, com mensagens singelas e 
resumidas apresentando o rol de produtos oferecidos, até as sofi sticadas estratégias 
de comunicação, com peças as mais variadas, utilizando todos os meios disponíveis, 
o setor experimentou uma revolução no conceito dominante no seio do seu público. 
E encontrou o caminho para vencer a resistência por meio do humor, da linguagem 
leve e informal.

Essa mudança de visão terminou por permitir a expansão do setor. Tendo sido pionei-
ro na constatação do potencial de mercado no Rio Grande do Norte, o Grupo Vila 
se transformou em um poderoso sistema de empresas fi ncadas sobre a base do ramo 
funerário. As pequenas funerárias que enfi leiravam seus ataúdes na sala de recepção 
foram substituídas por escritórios climatizados, agradáveis, bem decorados e que em 
nada lembram a morte. Ao contrário, celebram a vida, o conforto, a contemplação. 

É importante conceber também que o que se registrou não foi apenas uma mudan-
ça na forma de comunicar por parte das empresas do setor. Houve uma mudança 
signifi cativa no modelo de negócio, nos produtos disponibilizados e na dinâmica de 
atuação no mercado. 

No caso do Grupo Vila, como de resto se mostram as empresas na fase do capitalismo 
leve de Bauman, o processo de inovação se mostra infi nito, em um mar de possibilida-
des e opções para o consumidor. Esta é uma forma de ação que está em consonância 
com as ideias de Lipovetsky (2007) segundo as quais os consumidores realizam pela 
busca contínua, incessante do seu prazer e satisfação, e a conquista de seus “prêmios” 
adquiridos com seu suado dinheiro não é o seu objetivo fi nal.

Adquirir um jazigo passa a ser mais um produto, um bem a ser acrescido na sua lista 
de “vitórias”, a demonstrar sua habilidade em apresentar sinais de sucesso na vida.

Assim, comprar um plano funerário, parcelado em 36 vezes, torna-se “imprescindível” 
na lista de coisas que o indivíduo precisa fazer para “estar na corrida”, não ser passado 
para trás. Pouco importa se ao lidar com providências tão indesejáveis e distantes, ele 
esteja tomando consciência da própria morte, e dos seus entes queridos. A suavização 
da realidade proporcionada pela publicidade bem humorada das empresas funerárias 
cuidou de trazer boas sensações para a compra. Afi nal, estar feliz é o que importa.
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RESUMO: Este trabalho tem como foco a descrição e análise do processo de municipalização 
do ensino no município de São Caetano do Sul, SP. Em muitos dos municípios brasileiros, 
bem como na Região da Grande São Paulo, por meio de suas políticas educacionais, a ten-
dência à municipalização do ensino tem se efetivado nas últimas décadas. Essa política foi 
incentivada pelos governos estadual e federal e assumida pelos governos municipais, adotan-
do formatos e estratégias diversifi cadas. É o caso de São Caetano do Sul, um município que 
optou pela municipalização do ensino, mais efetivamente a partir de 2007, e pela inclusão 
digital o que contribuiu para a melhoria do processo ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Municipalização do ensino. Descentralização. Políticas educacionais.

DECENTRALIZATION AND MUNICIPALIZATION OF 
EDUCATION: THE CASE OF SAO CAETANO DO SUL

ABSTRACT: Th is work focuses on the description and analysis of the municipalization pro-
cess of education in São Caetano do Sul, SP. In many municipalities, as well as in the Big São 
Paulo region through its educational policies, the tendency to municipalization of education 
has been eff ected in recent decades. Th is policy was encouraged by state and federal govern-
ments and the municipal governments assumed, adopting shapes and diversifi ed strategies. It 
is the case of São Caetano do Sul, a municipality that opted for municipalization of education 
more eff ectively from 2007, and the digital inclusion which contributed to the improvement 
of teaching learning process.

Keywords: Municipalization of education. Decentralization. Educational Policies.
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1. INTRODUÇÃO
O interesse em pesquisar o tema da municipalização do ensino na Região do ABC 
Paulista advém de nossa participação como profi ssional da rede municipal de ensino, 
observando as diretrizes adotadas para o encaminhamento do processo e buscando 
compreendê-lo. O processo que elegemos como experiência para exemplifi car as ideias 
de descentralização e municipalização do ensino, desenvolveu-se no município de São 
Caetano do Sul cujas características, tanto físicas e humanas quanto sociais, políticas 
e econômicas serão apontadas neste texto, como condicionantes do processo de mu-
nicipalização do ensino iniciado ali em meados da década de 1990. Por se tratar de 
um município com índices educacionais destacados tanto nacional quanto interna-
cionalmente, pareceu-nos importante compreender o atual processo de gestão de sua 
rede de educação, que poderá vir a estabelecer parâmetros para outros municípios com 
características semelhantes.

Com o objetivo apresentado, empreendemos uma pesquisa bibliográfi ca em busca das 
raízes da municipalização e iniciaremos este trabalho com um breve histórico das po-
líticas públicas de educação ao longo do século XX. Partindo da década de 1930, das 
ideias dos Pioneiros e chegando aos nossos dias, embasados pelos textos legais e por 
Libâneo et al (2007) e Azanha (2004), destacaremos os principais momentos em que 
se desencadearam as políticas de descentralização e municipalização e explicitaremos 
os passos e diretrizes desse processo no município de São Caetano do Sul, bem como 
as consequências dele decorrentes, incluindo os programas de inclusão digital.

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE 
AS POLÍTICAS DE GESTÃO 
EDUCACIONAL NO SÉCULO XX 
E INÍCIO DO SÉCULO XXI
Ao longo da implantação e crescimento do ensino público no Brasil, a interferência 
de grupos, quer de intelectuais e religiosos, quer de representantes da população, veio 
introduzir debates e produzir mudanças na organização da escola e no ensino que 
ofereceu e oferece. 
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Na história da educação brasileira do século XX, encontramos uma sucessão de polí-
ticas que determinaram a organização do ensino em função de metas com objetivos 
específi cos. Partindo da década de 1920, poderemos ter um panorama dessas políticas, 
quando o debate educacional ganhou um espaço social mais amplo.  Segundo Azanha 
(2004), essa década apresentou as condições sociais, políticas e econômicas favoráveis 
para que a questão educacional se impusesse como de interesse coletivo e de salvação 
nacional. Essas condições podem ser exemplifi cadas pela “continuidade signifi cativa 
das correntes migratórias, a urbanização, as insatisfações políticas represadas desde a 
Proclamação da República e a intensifi cação das tensões entre a industrialização nas-
cente e as crises do comércio cafeeiro” (AZANHA, 2004, p. 71). O que se seguiu foi 
a eclosão de diversos movimentos sociais e várias tentativas reformistas por todo o País 
preocupados com a efetiva profi ssionalização do magistério e a discussão e introdução 
de novos métodos pedagógicos nas escolas. 

Com o advento da Revolução de 1930, o quadro histórico favoreceu a tomada de 
consciência dos problemas da educação brasileira. Além disso, a crise internacional, 
defl agrada a partir do crack da Bolsa de Nova York, refl ete-se no Brasil o que pro-
voca a chamada crise do café, favorecendo a migração campo-cidade e acelerando a 
urbanização. É nesse cenário que é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, 
chefi ado por Francisco Campos, que elaborou uma reforma, atingindo a estrutura do 
ensino e propiciando ao Estado Nacional “uma ação mais objetiva sobre a educação, 
oferecendo uma estrutura mais orgânica aos ensinos secundário, comercial e superior” 
(LIBÂNEO et al, 2007, p. 134). A partir desse Ministério se instituem o Conselho 
Nacional de Educação e o Conselho Consultivo do Ensino Comercial. Uma iniciativa 
inovadora é apresentada em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, pro-
posto por um grupo de intelectuais e educadores de tendências liberais, entre os quais 
Anísio Teixeira e Cecília Meirelles, com redação de Fernando de Azevedo. O Manifesto 
propõe uma escola pública única, laica, obrigatória e gratuita. Essas propostas vão de 
encontro ao que pregavam os grupos católicos e integralistas que desaprovavam altera-
ções modernizantes e democráticas nas escolas públicas. 

“A Constituição de 1934 estabeleceu a responsabilidade da União como instância res-
ponsável pelo planejamento nacional da educação em todos os níveis e defi niu a sua 
competência na coordenação e fi scalização da execução desse planejamento” (AZEVE-
DO, 2011, p.31).

Essa lei reafi rma a centralização do Estado e os católicos conservadores conseguem in-
cluir a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas, concomitantemente à 
fi scalização e regulamentação das instituições de ensino público e particular pelo Estado.

Entre 1942 e 1946, são editadas várias leis orgânicas recebendo o nome de Reforma 
Capanema (Ministro da Educação do Governo Vargas Gustavo Capanema). Nesse 
período, surgem o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial verifi cada na década 
anterior, quando o Presidente Getúlio Vargas impôs um estilo (Senai) e o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comercial (Senac). O debate pedagógico que se segue é pro-
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tagonizado entre as esquerdas e os partidos progressistas com o objetivo de democrati-
zar e melhorar o ensino em seus vários setores como o administrativo e o pedagógico.

Outro debate tem início quando da votação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), por exigência da Constituição Federal de 1946, que envolveu a so-
ciedade civil. Como resultado, foi aprovada a lei federal nº 4.024, de 20 de dezembro 
de 1961, que, segundo Libâneo et al. (2007), instituiu a descentralização quando 
determinou que cada estado organizasse seu sistema de ensino. As mudanças políticas, 
com o golpe dos militares em 1964, provocam novamente o fortalecimento do poder 
central o que se estendeu às políticas educacionais.

Em 1971, é aprovada a Lei nº 5.692, de 11 de agosto, que prescreve a passagem 
gradativa do ensino fundamental para os municípios, mas concentra os recursos e as 
medidas administrativas no âmbito federal, fazendo com que estados e municípios se 
tornem dependentes das decisões da União. O processo de retomada da democracia 
e reconquista dos espaços políticos pela sociedade, no fi m dos anos 1970 e início de 
1980, compõe uma nova fase para a educação. O reconhecimento da falência da po-
lítica educacional brasileira vigente aliada à ascensão de intelectuais de esquerda do 
partido de oposição, o PMDB1, levou à concretização de propostas da sociedade civil 
com vistas à democratização da educação.

As principais alterações realizadas pelos novos administradores oposicionistas tive-
ram como meta a descentralização da administração, com formas de gestão demo-
crática da escola, com participação de professores, de funcionários, de alunos e de 
seus pais e também com eleição direta de diretores (LIBÂNEO et al, 2007, p. 139).

A Constituição Federal, de 1988, traz uma contribuição ao debate pela educação de 
qualidade a ampliação dos recursos destinados à educação e à melhor gestão das dis-
ponibilidades consignadas no seu texto. Para Machado (2004, p. 103), “o sentimento 
de nação e povo determina a concepção de educação como direito em substituição 
à concepção de educação-concessão, educação-dádiva ou educação assistência.” Os 
percentuais obrigatórios vinculados aos sistemas de ensino oferecem recursos a serem 
otimizados na promoção dos objetivos citados acima.

Os anos de 1990 trazem a infl uência da globalização econômica com um novo dis-
curso: da modernização e da qualidade.  Trata-se de uma tendência à imposição de 
limites ao discurso da universalização e da ampliação quantitativa do ensino, trazendo 
à discussão o tema da efi ciência com a adoção do critério da competência.  A cons-
tituição dos Conselhos participativos se torna uma realidade, entre eles os conselhos 
municipais e de direitos. Os Conselhos Municipais de Educação  (CME)  e os Conse-
lhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)  demonstram a 
tendência à descentralização do controle das ações e do incentivo às parcerias relativas 
aos setores responsáveis pela educação e defesa dos direitos das crianças e jovens em 
cada um dos municípios. A criação do CME constitui um passo importante para que 
os municípios instituam seu Sistema de Ensino. O próprio Ministério da Educação 
aponta que os conselhos de educação “situam-se como órgãos de deliberação coletiva 
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na estrutura de gestão dos sistemas de ensino. Na verdade eles precederam a organiza-
ção dos sistemas de ensino como concebidos hoje” (BRASIL, 2004, p. 21).

O Governo Fernando Henrique Cardoso, iniciado em 1995, adota uma política edu-
cacional concebida de acordo com a proposta do neoliberalismo, assumindo dimen-
sões tanto centralizadoras quanto descentralizadoras. Para Libâneo et al. (2007), a des-
centralização foi apenas observada na destinação dos recursos fi nanceiros diretamente 
para as escolas. 

As demais ações caracterizaram-se por certo tipo de centralismo entendido até 
como antidemocrático, uma vez que não ocorreram discussões com a sociedade – 
como as relativas à avaliação da educação básica e da superior, à instauração da TV 
Escola e aos kits eletrônicos nas escolas – e se procurou estabelecer mecanismos de 
controle do trabalho do professor (LIBÂNEO et al, 2007, p. 140-141).

A formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) é citada pelo autor como 
um exemplo do centralismo do governo, embora tenha contado com contribuições da 
sociedade civil, ignorou a universidade e as pesquisas sobre currículo, deixando de 
contemplar o debate com a sociedade educacional.

Outro aspecto a considerar é quanto à tendência à municipalização do ensino apre-
sentada na Lei de Diretrizes e Bases. A Lei Federal N° 9.394, de 23 de dezembro de 
1996, a LDB atual, em seus Artigos 9, 10 e 112 trata das atribuições da União quanto 
à organização da Educação Nacional e destaca a colaboração entre os sistemas de 
educação, o da União, o do Distrito Federal, os dos Estados e os dos Municípios. Já 
no Parágrafo único3 do Artigo 11, a LDB apresenta a possibilidade de os Municípios 
optarem pela instituição de seu próprio sistema de ensino. A partir de 1997, dando 
continuidade ao Programa de Ação de Parceria Estado-Município para o atendimento 
do ensino fundamental, passa a ocorrer a transferência de alunos, recursos humanos e 
materiais e de recursos originários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF4.

3. A MUNICIPALIZAÇÃO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO
Para tratar da municipalização do ensino no estado de São Paulo, vamos nos reportar 
ao panorama socioeconômico brasileiro, como já introduzido no item anterior. Se-
gundo Libâneo et al. (2007, p. 131), a partir da década de 1980, esse cenário “indica-
va uma tendência neoconservadora que acenava à minimização do Estado, o qual se 
afastava de seu papel de provedor dos serviços públicos, como saúde e educação”. Essa 
tendência se confi rmou e se consolidou resultando na ampliação da participação de 
setores privados tanto na saúde como na educação.
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Segundo Silveira (2005, p. 47), no Estado de São Paulo, a partir de 1989, observa-
-se um processo gradual de descentralização de atribuições nos Municípios, que 
nem sempre pode ser caracterizado como de “municipalização”. Essa afi rmação nos 
remete à necessidade de conceituarmos os dois processos ou políticas: descentrali-
zação e municipalização. Para esse autor, as diversas formas utilizadas no sentido da 
operacionalização da descentralização, iniciam os primeiros passos para a municipa-
lização tais como: a implementação de programas de municipalização do ensino, via 
convênios, para construções escolares, manutenção de prédios, merenda, material 
didático, etc., a partir de 1989; a proposta, a partir de 1990, de outros programas e 
convênios como o Termo de Cooperação Intergovernamental com Municípios, os 
Programas de Ação Cooperativa Estado-Município (1993) e o Programa de Ação de 
Parceria Educacional Estado-Município (1996). Esses programas visavam desenvol-
ver parcerias para construção de prédios escolares em terrenos doados pela munici-
palidade, equipados com mobiliário completo, variado, utensílios e acessórios das 
instalações, destinados às escolas de ensino fundamental, bem como proporcionar 
assistência técnica ao Município para a gestão do sistema e tomar as providências 
quanto à transferência de bens imóveis e móveis, bem como acompanhar e avaliar a 
execução do convênio e do Plano de Trabalho. 

O autor acrescenta que, pelos meados de 1998 e início de 1999, muitos municípios 
paulistas criaram e instalaram escolas municipais para atendimento da demanda es-
colar. Para tanto, instituíram seus sistemas de ensino, o que na análise de Silveira se 
deveu a iniciativa própria ou ao temor de perderem recursos em função do FUNDEF 
e de outros atrativos fi nanceiros ou até mesmo pressionados pela ideologia do partido 
no poder, à época o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

3.1. SÃO CAETANO DO SUL NO GRANDE ABCD
Conhecida nacional e internacionalmente por ter se transformado em um pólo da in-
dústria automobilística ao longo da segunda metade do século XX, a Região do ABC 
Paulista faz parte da Região Metropolitana de São Paulo e apresenta características 
diferenciadas tanto quanto aos aspectos da infraestrutura urbana como quanto aos 
econômicos e sociais. A Região também denominada de “Grande ABCD” leva esse 
nome pela utilização das iniciais dos municípios que a compõem: Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Quanto à população, dados do 
IBGE, de 2010, apontam um aumento da população dessa região. A Tabela 1 apresen-
ta os dados populacionais atualizados, com destaque para São Caetano do Sul. 

Tabela 1. População do Grande ABC

Cidade População

Diadema   386.039

Mauá   417.281

Ribeirão Pires   113.043

Rio Grande da Serra     44.048
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Santo André   673.914

São Bernardo do Campo   765.203

São Caetano do Sul   149.571

Total  2.549.099

Fonte: IBGE (2010).

Instalado em uma área de 15,3Km2, o município de São Caetano do Sul tem al-
cançado, nas últimas décadas excelentes índices sociais, sendo destaque entre os 
municípios brasileiros. 

Contando com uma sucessão de governos situacionistas, em sua maioria fi liados ao 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o município manteve uma continuidade políti-
co-administrativa por quase toda a segunda metade do século XX, o que lhe conferiu 
um caráter conservador também atribuído à estabilidade populacional, uma vez que 
sua pequena superfície impediu a expansão horizontal da população, especialmente 
de migrantes de outras regiões do país e de outras regiões do estado de São Paulo. A 
última grande leva de migrantes chegou à cidade na década de 1960, advinda do Nor-
deste brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento da indústria de construção civil 
e fazendo parte da história local.

Apresentando situação econômica estável, São Caetano do Sul oferece aos seus habi-
tantes toda a infraestrutura urbana que o eleva aos maiores índices de qualidade de 
vida. Quanto à educação, o município vem desenvolvendo um processo de municipa-
lização do ensino fundamental, efetivamente, desde o ano de 2007. No entanto, as ra-
ízes desse processo poderão ser encontradas já em meados da década de 1990, quando 
a maior oferta no setor educacional sel resumia à Educação Infantil.

Em 1996, na qualidade de Diretora do Departamento Municipal de Educação e Cul-
tura (DEPEC) atualmente Secretaria Municipal de Educação, tive a experiência de 
participar das negociações entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Mu-
nicipal de São Caetano do Sul.  O município estabeleceu uma parceria para a cessão 
e gestão de quatro prédios escolares cujos alunos haviam sido transferidos para outras 
unidades escolares em virtude do processo de reorganização da rede estadual de ensi-
no. A parceria tinha como objetivo implantar em duas das escolas o curso supletivo, 
em duas modalidades: a presencial e a semipresencial para atender a jovens e adultos 
que trabalhavam em turnos nas empresas.

Ainda em 1996, contando com uma única escola municipal de Ensino Fundamental 
e Médio, o Centro Interescolar Municipal Profª Alcina Dantas Feijão, o município 
mantinha a maior parte de seus alunos nas redes estadual e privada. O C.I.M. “Profª 
Alcina Dantas Feijão”, criado em 1967 como uma autarquia municipal, tinha como 
objetivo oferecer ensino técnico profi ssionalizante em nível médio, tornando-se uma 
escola de reconhecida reputação não só no município como na Região do ABCD. No 
ano de 1993, a escola passa a oferecer vagas para o ensino fundamental, procurando 
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atender aos anseios da população que, ciente da qualidade de ensino no nível médio, 
à época denominado 2º Grau, reivindica a ampliação também para o 1º Grau. Como 
sua estrutura física não acomodasse as centenas de alunos ingressantes, passam a se-
rem ocupadas algumas salas disponíveis na universidade municipal e, posteriormente, 
numa das escolas estaduais cedidas ao município. Somente em 1997, a chamada Uni-
dade II do C.I.M. “Profª Alcina Dantas Feijão” recebe autonomia e se torna a primeira 
escola municipal de ensino fundamental. Por meio da Lei Municipal nº 3.495 de 10 
de janeiro de 1997, foi criada a Escola Municipal de Ensino Fundamental “Ângelo Ra-
phael Pellegrino”, localizada em prédio desocupado pela reestruturação rede estadual. 

No ano de 2003, a Prefeitura Municipal constrói a segunda escola municipal de en-
sino fundamental – SEMEF - com oferta de vagas para o ensino fundamental, criada 
pela Lei Municipal nº 4.172 de 30 de dezembro de 2003. Dando prosseguimento à 
ampliação da rede, no ano de 2006, a Escola Municipal de Ensino Fundamental “Le-
andro Klein” foi entregue à população, após a construção de prédio próprio. 

Dados colhidos no sítio ofi cial da Prefeitura Municipal, em notícia publicada em 
17/7/2007, informam sobre a efetivação da municipalização do ensino, quando a Pre-
feitura assume o controle de 10 escolas estaduais de ensino fundamental. 

A iniciativa de municipalizar o ensino, que benefi ciou cerca de 6,5 mil alunos da 
antiga rede estadual, visa melhorar ainda a qualidade do ensino em São Caetano, 
aumentando o acesso dos moradores às modernas práticas educacionais já colo-
cadas em prática nas EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental). As 
escolas municipalizadas foram integradas à rede municipal e estão passando por 
revitalização nas suas instalações. Além disso, o conteúdo pedagógico das dez esco-
las foi adequado ao já oferecido nas escolas municipais, conhecidas em todo o país 
pela qualidade de seu ensino. Outra mudança foi o fi m da progressão continuada, 
com recuperação para os alunos com problemas e, se for necessário do ponto de 
vista pedagógico, reprovação. Os professores das escolas municipalizadas também 
participam de cursos de aperfeiçoamento contínuo. Desta forma, eles discutem 
suas práticas em sala de aula para oferecer aos alunos o que há de mais moderno 
em relação à moderna pedagogia (SÃO CAETANO DO SUL, 2007, p. 1).

A Prefeitura de São Caetano inaugurou novas escolas municipais nos últimos cinco 
anos.  Em 2007, foram entregues duas novas escolas: a EMEF Elvira Carmela Maria 
Paolilo Braido, primeira escola de período integral de São Caetano, e a segunda escola 
de Ensino Médio da cidade, a EME Vicente Bastos. O processo de municipalização 
prosseguiu em 2009 com a municipalização de mais duas escolas estaduais que, a par-
tir de 2010, receberam alunos da rede municipal. Em uma dessas escolas, os alunos do 
Ensino Médio foram transferidos para outras escolas estaduais do município e apenas 
os alunos do ensino fundamental foram mantidos compondo a rede municipal. 

Notícia no sítio ofi cial da Prefeitura, de 22/12/2009, dá conta de uma reunião do 
Prefeito Municipal e da Secretária Municipal de Educação com pais de alunos que 
concluíram em 2009 a 4ª série/5º ano do ensino fundamental em escolas do municí-
pio para expor as diretrizes de continuidade de estudos nas escolas que oferecem do 
6º ao 9º anos do ensino fundamental. Na oportunidade, os pais foram tranquilizados 
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quanto ao encaminhamento dos fi lhos, podendo optar pela escola mais próxima e, em 
caso de maior procura para determinada escola do que do número de vagas, deveria 
ser feito um sorteio, mas nenhum aluno fi caria sem vaga.

Em 2004, por meio da Lei Municipal nº 4.257 de 17 de novembro de 2004, a mais 
antiga escola mantida pela Prefeitura, mas com existência jurídica autárquica passa 
a integrar a rede municipal de ensino, mantendo os ensinos fundamental e médio 
e o técnico de nível médio profi ssionalizante, recebendo a denominação de Escola 
Municipal de Ensino “Profª Alcina Dantas Feijão”. Criada em 1967, chegou a contar 
com duas unidades físicas e cerca de seis mil alunos. A unidade que oferecia ensino 
fundamental foi separada, criando-se uma nova escola e os cursos técnicos e profi s-
sionalizantes permaneceram na escola antiga. Podemos afi rmar que foi um processo 
de centralização com vistas a organizar a oferta de vagas e equiparar os princípios 
administrativos com as demais escolas municipais. Essa passagem, apesar de reduzir a 
autonomia inerente a uma autarquia, levou, entre outras coisas, a maior transparência 
nos processos escolares, democratizando o acesso. 

A unifi cação do modelo pedagógico e administrativo da rede municipal trouxe muitos 
pontos positivos, além de facilidades aos pais. Foram formulados programas que visavam 
à inclusão digital e que se desenvolveram em duas frentes: uma para a formação/capacita-
ção dos docentes e outra para a introdução das novas tecnologias no dia-a-dia dos alunos.

O Centro Digital do Ensino Fundamental, entregue em 2008 pela Prefeitura de 
São Caetano, marca uma nova era para a Educação de São Caetano do Sul. O mo-
derno prédio, localizado na Praça di Th iene, em uma área nobre da Avenida Goiás 
com a Rua Oswaldo Cruz, abriga uma biblioteca informatizada, salas de aula da 
Escola Municipal de Informática, espaços de convivência para os moradores, áreas 
para conferências e computadores com acesso gratuito à Internet. O destaque da 
obra é o aparato tecnológico oferecido aos moradores da cidade e também aos pro-
fessores, que passarão por cursos de capacitação no local. O Centro Digital possui 
cerca de 100 computadores, além de diversos equipamentos para apresentações de 
vídeo e outras mídias. O Centro Digital está preparado para receber pessoas de 
todas as idades. Mesmo as crianças mais jovens vão poder descobrir os segredos da 
era da tecnologia graças aos programas didáticos do Aprender São Caetano, que 
já estão disponíveis em todas as escolas municipais e agora também são oferecidos 
aos usuários do novo espaço de ensino sancaetanense. Os equipamentos de robóti-
ca também serão importantes ferramentas educacionais para as crianças da cidade 
(SÃO CAETANO DO SUL, 2012, p. 1).

Quanto aos professores, além do Centro Digital, em 2010, foi estabelecida uma par-
ceria com o Instituto Ayrton Senna para desenvolvimento do projeto “Escola Co-
nectada” em todas as escolas da rede municipal, por meio de cursos a distância que 
instrumentalizaram os professores no desenvolvimento de blogs. Os professores cria-
ram o seu blog e orientaram seus alunos a criarem os seus próprios blogs, partindo de 
perguntas que deveriam ser respondidas nesses blogs. Desse projeto também participa-
ram os diretores e coordenadores pedagógicos que fi zeram o curso e supervisionaram 
o desenvolvimento dos blogs, tendo como missão principal criar condições favoráveis 
na escola para que os objetivos do projeto fossem alcançados.
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A implantação deste projeto foi apoiada por meio da segunda frente que consistiu na 
aquisição de netbooks para cada um dos alunos das escolas municipais, do 3º ao 9º 
ano do ensino fundamental, para serem utilizados durante as aulas, acompanhados 
de Livros de Atividades. As escolas foram equipadas com a infraestrutura necessária 
(cabeamento, accesspoints, lousa digital, câmeras, etc) propiciando que cada aluno pu-
desse acessar a rede de computadores em seu computador em sua sala de aula, além 
do portal da empresa Positivo, que oferecia atividades pedagógicas específi cas. Como 
incentivo, os alunos aprovados dos 9º anos em 2010 recebiam um netbook novo para 
ser usado em suas casas. 

Como indica Costas (2003), por meio da internet 

é possível disponibilizar, pesquisar e organizar em uma página na web conteúdos, 
interligados por palavras-chave, links, sons e imagens, bem como utilizar ferra-
mentas de colaboração, como correi o eletrônico, fóruns de discussão e outras for-
mas da mídia que favorecem a construção de comunidades virtuais de aprendiza-
gem (COSTAS, 2003, p. 152).

Apesar do investimento na estrutura física e nos equipamentos, foi necessário encon-
trar os melhores caminhos, a otimização desses recursos para que eles produzissem 
mudanças na relação dos professores e alunos com o conhecimento, o que trouxe 
muito trabalho a todos da equipe escolar.

Os programas citados tiveram continuidade e se repetem a cada ano letivo, bem como 
o processo de municipalização em São Caetano do Sul que tende a continuar, mas 
novos passos ainda não foram divulgados pela Secretaria Municipal de Educação. 

4. MUNICIPALIZAÇÃO 
EM PROCESSO
O Município de São Caetano do Sul seguiu a tendência de municipalização presente 
nas últimas décadas do século XX na política educacional brasileira. Mantendo em 
1993 apenas 30 escolas de Educação Infantil, 1 escola de Ensino Técnico Profi ssionali-
zante de Nível Médio e 1 escola de educação de Jovens e Adultos, começa a dar os pri-
meiros passos para o processo de municipalização por interferência de alguns fatores: 

• a constatação da falta de qualidade de ensino nas escolas da rede estadual bem 
como as greves dos profi ssionais dessa rede, em busca de melhores salários e con-
dições de trabalho, que se sucederam na década anterior e paralizaram escolas, 
deixando milhares de alunos sem aulas; 

• a preocupação das autoridades municipais, prefeitos e secretários municipais, com 
a oferta de vagas e investimento na qualidade do ensino de crianças e jovens, du-
rante cerca de 40 anos, tendo como modelo as EMEIS – Escolas Municipais de 
Educação Infantil , EMIs – Escolas Municipais Integradas, de período integral, 
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como as creches, e o C.I.M. “Profª Alcina Dantas Feijão”, escolas reconhecidas 
como de qualidade pela população; 

• as reivindicações de pais de alunos descontentes com o ensino público estadual; os 
incentivos fi nanceiros advindos da criação do FUNDEF, em 1996; 

• a reorganização da rede pública estadual pela qual alguns prédios foram desocupa-
dos sendo requisitados pelo município compondo a estrutura da rede municipal;

• a tendência de baixo crescimento da população no fi nal do século passado, che-
gando a ocorrer um crescimento negativo em alguns anos, o que concorreu para a 
estabilidade da oferta de vagas. 

Todos esses fatores correspondem à tendência apresentada por Sander (2007) quando 
cita as pressões conjunturais ao campo educacional “provenientes dos processos de 
abertura democrática, das lutas sindicais, dos movimentos sociais e dos primeiros in-
fl uxos neoliberais da mundialização da economia e de toda atividade humana.”

Os passos que seguiram dão conta de uma condição para a qual Silveira (2005) chama 
atenção, que pode ser aplicada ao processo de municipalização em São Caetano do Sul:

O que não se admite é a transformação do processo de municipalização em obje-
to de clientelismo político-partidário por parte do Poder Executivo. Deverão ser 
garantidos mecanismos no sentido de não confundir municipalização com prefei-
turização (SILVEIRA, 2005, p. 49).

No decorrer do processo de parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Pre-
feitura de São Caetano do Sul com a doação/cessão de 4 prédios escolares desocupados, 
em 1996, aconteceu um desvio uma vez que os mesmos acabaram sendo utilizados para 
outros fi ns, restando apenas um como unidade escolar. Este foi o caso já referido no 
item anterior de ocupação pela EMEF “Ângelo Raphael Pellegrino”, em 1997. Naquele 
contexto, o interesse do governo municipal não acelerou o processo de municipaliza-
ção, ocorrendo apenas a construção de uma nova escola municipal em 2003. 

Passados dez anos, em 2006, a Prefeitura retoma o ritmo do processo de municipali-
zação e adota duas estratégias para esse fi m: a construção de novos prédios escolares 
e a municipalização das escolas da rede estadual que mantêm a primeira etapa do 
ensino fundamental, ou seja, alunos de 1º a 5º anos. Como já referido anteriormente, 
em 2007 a Prefeitura assume o controle de 10 escolas estaduais, em 2009 mais duas 
escolas e em 2010 anuncia que, em 2011, todas as escolas iniciarão a oferta de anos 
subsequentes para complementar os níveis de ensino que já mantêm. Esta proposta 
tem por meta, a médio prazo, ofertar o ensino fundamental completo, do 1º ao 9º 
anos, em todas as escolas de ensino fundamental. 

As diretrizes apresentadas acima trazem em seu bojo vários pontos positivos tanto 
pedagógicos quanto administrativos. Do ponto de vista pedagógico, o projeto de ins-
piração construtivista adotado pela Secretaria Municipal de Educação, desde os fi nais 
da década de 1980, para as Escolas de Educação Infantil, no início, e toda a rede mu-
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nicipal, posteriormente, foi sofrendo adaptações e chegou aos últimos anos às escolas 
municipalizadas. Essa tendência pedagógica muito colaborou para que o processo de 
alfabetização se desenvolvesse uniformemente e que os programas e conteúdos se equi-
parassem, permitindo a comparação entre as escolas e a verifi cação da efi ciência do 
processo. Os projetos de introdução de novas tecnologias, citados anteriormente, pro-
moveram a atualização dos recursos e das metodologias das escolas da rede.  A questão 
das transferências de alunos para outras escolas, por diferentes motivos, foi amenizada 
necessitando pouca ou nenhuma adaptação.

Do ponto de vista administrativo, quanto aos recursos humanos, houve a realização 
de concursos públicos com o objetivo de oferecer profi ssionais capacitados para atu-
arem na rede. As equipes gestoras, em sua maioria, foram formadas por docentes que 
se especializaram e que contabilizavam muitos anos de experiência, sendo designados 
para funções de coordenação e gestão. As escolas contam com diretor, vice-diretor, 
coordenador pedagógico para cada nível de ensino e orientador educacional. 

Quanto a esse ponto, cabe uma observação de como é realizado o processo de escolha 
das equipes gestoras. Enquanto que para a docência são realizados concursos públicos 
bienais, para a gestão continua o critério da indicação pelo prefeito municipal por 
meio de portaria, pois não há concurso. Essa prática acarreta vários problemas tais 
como a saída de diretores e colaboradores a cada mudança política, ou seja, a cada 
quatro anos, interrompendo programas e projetos; a permanência, por muitos anos, 
de pessoas sem competências para a gestão escolar e até a utilização dos cargos como 
moeda política.

O processo de escolha do diretor e vice-diretor por meio de eleição pela comunidade, 
tem sido considerado uma opção mais democrática, como há anos em prática no mu-
nicípio de Diadema, localizado na mesma região. Diferentemente de São Caetano e 
das escolas da rede estadual que estabelecem o concurso público para preenchimento 
dos cargos de gestão, em Diadema os candidatos se empenham numa campanha para 
divulgar seus projetos direcionando-os à escola em que pretendem atuar. Depois de 
conhecer as propostas, a comunidade elege seus candidatos. Há a possibilidade de re-
condução, caso o mandato tenha obtido sucesso, mas ao fi nal dos mandatos, o diretor 
tem que retornar ao seu cargo de professor ou a outra função. Muitos municípios já 
adotaram esse sistema há anos, demonstrando na prática a gestão democrática.

Quanto à assistência ao escolar, a Secretaria da Educação de São Caetano do Sul man-
tém programas de atendimento odontológico e oftalmológico, a oferta de alimentação 
escolar, kits escolares de materiais, uniformes e mochilas para os cerca de vinte mil 
alunos da rede. Também são oferecidos cursos de idiomas e de informática totalmente 
gratuitos, complementando o ensino básico.



95

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Sob a inspiração da criação e funcionamento dos Conselhos Municipais, a partir da 
década de 1990, a municipalização dos serviços educacionais veio compor os exemplos 
de descentralização administrativa, ideia proposta já pelo grupo de intelectuais da Es-
cola Nova, na primeira metade do século XX. Incentivados pela edição de leis federais 
que vincularam o fi nanciamento desse setor à quantidade de alunos matriculados, os 
municípios ampliaram suas redes de ensino benefi ciando a população.

Na Região do ABCD, houve diversidade de tempos e formatos, cada município ade-
quando o processo de municipalização às suas características e objetivos.   

O processo de municipalização se apresenta de modo irreversível com tendência a ser 
aperfeiçoado e a atender às reivindicações dos pais de alunos, uma vez que o acesso às 
autoridades educacionais é mais próximo e rápido. Também se torna possível o acom-
panhamento das ações governamentais. Uma das reivindicações no município de São 
Caetano do Sul é a da oferta de vagas para o período integral na educação infantil e no 
ensino fundamental bem como no ensino médio municipal, que vêm sendo atendidas 
com a transformação de escolas já existentes e a criação de novas escolas.

O que ainda se apresenta incipiente é a participação dos pais e da comunidade em 
geral na gestão das escolas, nem pelos meios institucionais como as Associações de 
Pais e Mestres, nem por iniciativas particulares e voluntárias. Essa participação, se 
promovida, traria colaboração positiva nos diversos níveis e decisões que compõem a 
educação pública.

6. NOTAS
1 O PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro – oferecia oposição ao 
governo militar e teve como um de seus mais representativos expoentes o Deputado 
Federal Ulisses Guimarães, de São Paulo.
2 DOU de 23/12/1996, “Art. 9º. A União incumbir-se-á de: I. elaborar o Plano Nacio-
nal de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
II. organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições ofi ciais do sistema federal 
de ensino e os dos Territórios; III. prestar assistência técnica e fi nanceira aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de 
ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função 
redistributiva e supletiva; IV. estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, 
de modo a assegurar formação básica comum; [...].VI. assegurar processo nacional 
de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em 
colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a defi nição de prioridades e a 
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melhoria da qualidade do ensino;[...] Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:[...] II. 
Defi nir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, 
as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo 
com a população a ser atendida e os recursos fi nanceiros disponíveis em cada uma 
dessas esferas do Poder Público; III. elaborar e executar políticas e planos nacionais de 
educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;[...] Art. 
11. Os Municípios incumbir-se-ão de: I. organizar, manter e desenvolver os órgãos 
e instituições ofi ciais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados;[...]”
3 DOU de 23/12/1996, “Art. 11.[...] Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, 
ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema 
único de educação básica.”
4 Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996 revogada pela Lei 11.494, de 20 de junho 
de 2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação – FUNDEB, de que trata o art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei 10.195, de 14 
de fevereiro de 2001; revoga também dispositivos das Leis 10.880, de 9 de junho de 
2004, e 10.845, de 5 de março de 2004.
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RESUMO: A história da literatura e do movimento literário na cidade do Natal se encontra 
ligada ao período republicano (1889-1930). A construção da República na capital do Rio 
Grande do Norte é apontada, por grande parte da historiografi a do estado, como época de 
fl orescimento literário. No entanto, os primeiros movimentos que refl etiram um movimento 
literário em Natal, foram identifi cados no período imperial no ano de 1861 com a aparição 
do primeiro jornal literário: O Recreio. A criação do jornal O Recreio infl uenciou a aparição 
de outros periódicos voltados para a veiculação da literatura na cidade. Além do surgimento 
de jornais e de revistas, os anos de 1861 a 1889 em Natal abrigaram a realização de saraus, 
serenatas e a fundações de grêmios literários, funcionando como espaços que aglutinavam os 
intelectuais potiguares reunidos com a fi nalidade de produzir literatura. Portanto, o presente 
artigo objetiva discutir a irrupção e o desenvolvimento do movimento literário na cidade do 
Natal durante o século XIX (1861-1889).

Palavras-chaves: Literatura. Intelectuais. Natal. Imprensa. Século XIX. 

LITERATURE AND PROVINCE: THE 
LITERARY UNIVERSE OF NATAL CITY

ABSTRACT: Th e history of literature and literary movement of Natal city is connected 
to “Período Republicano” (1889-1930).Th e Republic construction in the Rio Grande do 
Norte’s capital city is pointed to, for a majority of the state’s historiography as a literary 
fl owering time. However, the fi rst movements which refl ected a literary movement in Nata, 
were identifi ed in 1961 of “Período Imperial”, with the publication of its fi rst literary journal: 
“O Recreio”. Th e creation of this newspapper infl uenced the emergence of other journals 
focused on the placemente of literature in the city.Besides the appearance of new magazines 
and newspapers in the mid-nineteenth century, Natal City hosted the performance of soirees, 
serenades and literary guilds, working as places that gathered potiguares intellectuals with the 
purpose of producing literature. Th erefore, this article aims to discuss the inrush and develo-
pment of the literary movement in Natal City during the nineteenth century (1861-1889).

Keywords: Literature. Intellectual. Natal. Press. Nineteenth Century. 
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Rio Grande do Norte. Capital Natal. Em cada esquina um poeta.
Em cada rua um jornal1

A quadrinha que abre esse artigo se tornou conhecida em fi ns do século XIX na cidade 
do Natal. Os versos fazem alusão ao ambiente cultural da capital norte-rio-grandense 
do período oitocentista. A quadrinha festejava o suposto elevado número de poetas e 
de periódicos existentes na cidade. Os versos abrem possibilidades para várias interpre-
tações. Podemos conjecturar que a quadrinha refl ete uma sátira acerca da quantidade 
de homens de letras e de seus suportes materiais o que na verdade acusaria a falta de 
qualidade nos literatos da cidade e em seus jornais. Podemos supor ainda que os ver-
sos carregam um sentido irônico na medida em que o ao invés de se festejar a grande 
quantidade de poetas e de periódicos, era, na verdade, uma gozação à ausência de 
literatos e literatura na capital.

Ao expor a quadrinha do século XIX no início deste artigo, objetivamos colocar os se-
guintes questionamentos: a partir de que período podemos falar em construção de um 
movimento literário na cidade do Natal? Existiu, de fato, uma literatura na província 
do Rio Grande do Norte? Seria a literatura potiguar apenas uma elaboração do regime 
republicano? O presente artigo objetiva discutir o movimento literário na cidade do 
Natal durante o século XIX. Partimos da investigação do momento da irrupção, na 
capital, das primeiras refl exões em torno da literatura, o que ocorreu ainda no período 
imperial – segunda metade do século XIX. Nas páginas seguintes discutiremos acer-
ca do conceito de literatura imbricado na mentalidade desses literatos da cidade, do 
movimento de produções literárias e sobre a fundação de associações voltadas para o 
exercício das letras na provinciana cidade do Natal.  

Antes de iniciarmos tal discussão é pertinente apresentarmos um debate acerca do 
conceito de literatura. Segundo Márcia Abreu, o conceito de literatura é proveniente 
de fi ns do século XVII. Literatura, neste período, era um termo correspondente a 
conhecimento, e não a um conjunto de obras – defi nição esta que se aproximaria da 
concepção moderna de literatura. Logo, o termo emergiu como sentido amplo, abran-
gendo em sua defi nição tanto as belas-letras como a ciência e a fi losofi a, o que pro-
movia, assim, uma ínfi ma reunião entre diferentes saberes que designariam literatura. 

Tomamos o estudo que Márcia Abreu elaborou sobre o uso do termo literatura, em 
Portugal. De acordo com a autora, o termo foi dicionarizado pela primeira vez no ano 
de 1727, no qual litteratura foi defi nido como “erudição, sciencia, noticia das boas 
letras” (ABREU, 2003, p. 29). Assim como na França do séc. XVIII, em Portugal, o 
termo, inicialmente, também passou a signifi car conhecimento. Portanto, o papel dos 
homens da literatura, ainda no século XVIII, consistia em indivíduos que se apegavam 
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não exclusivamente às letras, mas que se estendiam também à ciência e à fi losofi a. Foi 
apenas no ano de 1878, em Portugal, que a palavra litteratura passou a ser defi nida em 
uma concepção mais próxima do seu signifi cado contemporâneo, isto é, articulada à 
produção, às obras. Observemos sua defi nição: 

LITTERATURA: neste e der. S.f. (do Lat.) Erudição, sciencia, noticia das boas 
lettras, e humanidades: “Homem de grande ___.” Blut Suppl. O conjunto das 
producções literárias d’uma nação, d’um paiz, d’uma epocha: “Os lusíadas são a 
obra capital da literatura Potuguesa” (SILVA, 1953, p.465).

Com a modifi cação na defi nição de litteratura incluiu-se, portanto, a noção de saber e 
de produção. Desse modo, o termo se vinculava não exclusivamente à erudição ou ao 
conjunto de escritos defi nidos por afi nidades estéticas, mas às obras produzidas em um 
determinado território e um determinado tempo. O resgate que aqui empreendemos 
acerca do conceito de litteratura na história literária de Portugal é importante para, a 
partir dele, pensarmos a defi nição do termo no Brasil e, sobretudo, em termos mais 
restrito, na cidade do Natal. A literatura no Brasil, durante o século XIX, similarmente 
carrega o mesmo signifi cado de conjunto de obras de uma época e de um território. No 
entanto, segundo Márcia Abreu, a nova defi nição que foi adicionada ao termo não ex-
clui a antiga relação entre litteratura e erudição. Àqueles que se ocupavam da litteratura 
eram identifi cados como homens distintos, pela sua erudição, na sociedade brasileira 
oitocentista. Desse modo, o conceito de litteratura continuou denotando um sentido 
amplo que abrangia as letras, a ciência, a retórica e a fi losofi a (ABREU, 2003, p.31). 

Desse modo, optamos por utilizar aqui o conceito amplo de literatura identifi cado por 
Márcia Abreu para a cidade do Natal durante o fi m do século XIX, uma vez que com-
preendemos ser o termo adequado por englobar um conjunto de escritos e escritores e, 
sobretudo, pelo conceito refl etir o sentido que a literatura representava para esses ho-
mens. No que respeita ao conjunto de escritos, podemos mencionar: sermões, ensaios 
monográfi cos, biografi as, modinhas, discursos, conferências, diálogos fi losófi cos, ca-
racteres políticos, morais, anedotas, estudos fi losófi cos, científi cos, entre outros. Essa 
condição que, aglutina escrito diverso, refl ete como a literatura estava sendo pensada 
na cidade do Natal no fi m do século XIX e no advento do século XX. 

O que nos intriga na historiografi a norte-rio-grandense é a atribuição do surgimento 
do movimento literário na capital Natal como fl orescimento proporcionado pelo gru-
po familiar dominante no regime republicano, os Albuquerque Maranhão. Não nos é 
inédito o conhecimento acerca de discursos que defendem o período republicano como 
a grande época de fl orescimento cultural, social e político no estado do Rio Grande do 
Norte. As descrições da cidade do Natal, durante os séculos anteriores a República, de-
senham um território inexpressivo, estático e de processo lento. Aqui, de acordo com os 
discursos criados após o advento do regime republicano, tudo parece ter nascido com a 
República. O ânimo da pequena capital norte-rio-grandense parece ter sido concedido, 
sobretudo, após a consolidação do grupo familiar Albuquerque Maranhão e de seus 
correligionários à frente do governo estadual a partir do ano de 1895. 
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Indubitavelmente, que, com a construção da República, Natal experimentou imple-
mentações diversas: iluminação elétrica, bonde elétricos, políticas sanitaristas, projetos 
urbanísticos, construção de teatros, praças, clubes recreativos, cinemas, cafés, bilhares, 
entre outros. No entanto, questionamo-nos se essa também teria sido a condição do 
movimento literário na cidade. A República foi, por excelência, o momento de fl o-
rescimento das letras potiguares? Mas, e o que veio antes? Seria possível a existência 
de uma refl exão no que diz respeito à de literatura ainda no período imperial no Rio 
Grande do Norte? Assim sendo, este artigo se propõe a discutir o desenvolvimento do 
movimento literário na capital norte-rio-grandense no período anterior à construção 
da República. A ausência de fontes, que pudessem aludir à existência do movimento 
literário em Natal, difi cultou, em parte, a elaboração de uma rica discussão. Ainda 
sim, esperamos corresponder ao desafi o. 

1. MOVIMENTO LITERÁRIO 
NA PROVÍNCIA?

Por que tão cedo gastar-se na política? A idade é de trovas e charadas. Poesia mes-
mo estropiada é exercício inocente, não amofi na ninguém; política.... já tantos a 
trataram! (O POTENGI, 1865, p. 2) 

Identifi camos a existência de uma discussão historiográfi ca local acerca da irrupção do 
movimento literário na cidade do Natal.  Em 1971, a revista do Instituto Histórico 
e Geográfi co do Rio Grande do Norte (IHGRN) publicou um estudo de Manoel 
Rodrigues de Melo acerca dos “Grupos literários da Província”. Manoel Rodrigues 
de Melo, sócio efetivo e 2º secretário do IHG/RN na época, remete a emergência da 
literatura no Rio Grande do Norte após as grandes lutas de Independência. Segundo o 
membro do IHGRN, o jornal O Natalense2, fundado em 1832, demonstrou as primei-
ras preocupações literárias na capital. Todavia, ainda que o jornal se autodenominava 
em seu subtítulo “político, moral, literário e comercial”, Manoel Melo ressalta que se 
tratava de “jornais partidários exclusivamente ocupados com a política local, chegando 
à conclusão que aquele subtítulo era mais para mascarar o fi m essencialmente político 
do jornal e não para pregar moral e fazer literatura como se propunha. E muito menos 
para estimular o comércio local” (MELO, 1971, p. 97).

É importante apontarmos para dois pontos presentes na declaração de Manoel Rodrigues 
de Melo sobre a irrupção da literatura no Rio Grande do Norte. Primeiramente, ressal-
temos que a articulação entre jornais e política é uma forte característica da imprensa no 
século XIX. No período oitocentista, a imprensa periódica brasileira praticou acentuada-
mente o debate à divergência política, tornando públicas as opiniões políticas e instau-
rando contundências oposicionistas (MARTINS, 2012, p. 49). Em Natal, a imprensa era 
dominada por facções políticas liberais e conservadores, ou, em outras palavras, boticas e 
gameleiras que fi zeram dos seus periódicos os porta-vozes de suas ideias e seus projetos. 
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Outro ponto a ser enfatizado consiste na relação entre imprensa e literatura. O mo-
vimento literário no Brasil está intrinsecamente relacionado à imprensa periódica. É 
essencial elencarmos previamente a emergência da literatura potiguar por meio da 
fundação e das publicações em jornais e revistas em circulação pela capital do Rio 
Grande do Norte. Não obstante, a literatura na imprensa potiguar do século XIX, 
encontrava-se misturada a outras propostas dos jornais. Ao mesmo tempo em que os 
redatores dos periódicos promoviam a literatura, estes se interessavam também por 
política, moral, comércio, sem levar muito em conta as diferenciações. Podemos aferir 
que, esse caráter literário, na maioria das vezes quando associado a um jornal, sempre 
carregava relação com outras palavras: político e literário, crítico e literário, noticioso 
e literário, comercial e literário, científi co e literário, humorístico e literário, recreativo 
e literário... As combinações que envolviam literatura e imprensa podiam ser diversas, 
o que nos leva a acreditar que o literário unia um variado número de tendências, as-
suntos, ideologias, desde o período provinciano.

Segundo Manoel Rodrigues de Melo, todo jornal político da Natal provinciana fazia 
também literatura, “esta entrava, nas folhas políticas, como derivativo, indumento, 
passatempo, distração do espírito, recreio, jamais como coisa séria” (MELO, 1971, 
p.99). O autor menciona outros jornais políticos que, assim como O Natalense (1832-
1837), faziam via de regra literatura, entre eles: O Publicador Natalense (1840), O 
Nortista (1849-1851), O Brado Natalense (1849), O sulista (1849-1850), O Constitu-
cional Nortista (1851), O Clarim Natalense (1851), O Argos Natalense (1851-1852) e 
O Jaguarari (1852). Em contrapartida, o autor também traz a relação de outros jornais 
que ensaiavam literariamente as letras potiguares, entre eles: O Professor (1861), O 
Estudante (1860-1861) e, por fi m, O Recreio (1861). 

Luís da Câmara Cascudo considera os jornais O Natalense (1832-1837) e O Estudan-
te (1860-1861) como “cúmplices respeitosos nas primeiras letras poéticas impressas” 
(CASCUDO, 1980, p. 371). Cascudo identifi ca a emergência do movimento literário 
na província potiguar “pelo menos a 1861”, com o surgimento do jornal O Recreio 
(1861). Embora tendo uma vida curta de 25 publicações somadas de março a dezem-
bro de 1861, o jornalzinho publicou poemas, crônicas, charadas e enigmas. O perió-
dico se declarava “crítico, poético e noticioso”, o que demonstra uma preferência pela 
poesia entre os demais gêneros literários. Contudo, retomamos aqui, como exemplo, 
o sentido de litteratura no jornal O Recreio, estendendo-se de poemas a charadas. De 
acordo com Cascudo, o jornal reuniu como colaboradores: João Manuel de Carvalho, 
Francisco Otílio, Pedro J. de Alcântara Deão, Jesuíno Rodolfo do Rêgo Monteiro, 
Isabel Urbano Albuquerque Gondim e Lourival Açucena; nomes que nos remete aos 
primórdios da literatura potiguar. Em suma, para Luís da Câmara Cascudo, o jornal 
O Recreio plantou as bases da literatura Norte-Rio-Grandense. 

Manoel Onofre Júnior, em 1997, lançou a obra intitulada Literatura & Província. O 
livro se compõe de uma seleção de ensaios, notas e artigos de sua autoria acerca de 
escritores e livros publicados no Rio Grande do Norte. Contudo, o primeiro autor e 
obra selecionada se refere-se poetisa Auta de Souza, que se projetou como escritora a 
partir do período republicano – mais precisamente a partir do ano de 1894. Junta-
mente a Auta de Souza, o autor optou por resgatar outros nomes que também compu-
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seram as primeiras décadas da vida republicana em Natal como, por exemplo, Ferreira 
Itajubá, Henrique Castriciano, Jorge Fernandes e Luís da Câmara Cascudo. Manoel 
Onofre justifi ca-se: 

A meu ver, seria temerário afi rmar-se a existência de uma Literatura do Rio Gran-
de do Norte. Desde os tempos de Lourival Açucena (1827-1907) – poesia –, e 
Luiz Carlos Wanderley (1831-1890) – fi cção –, tem havido, isto sim, literatura 
no Estado, notadamente nas cidades de Natal – a capital – e Mossoró. Procure-
mos ver os valores que se destacaram do contexto provinciano, e, por esta razão, 
têm presença, de algum modo, na História da Literatura Brasileira (ONOFRE 
JÚNIOR, 1997, p.9).

Compreendemos que o objetivo do autor tenha sido contemplar em sua obra somen-
te os escritores norte-rio-grandenses que obtiveram projeções na literatura nacional. 
Mencionamos a obra de Manoel Onofre Júnior a fi m de apontar a relação entre li-
teratura e nomes do período imperial na cidade do Natal. Auta de Souza, Henrique 
Castriciano, Luís da Câmara Cascudo e Jorge Fernandes correspondem a escritores 
atuantes e projetados durante a República. O termo “Província”, que compõe o título 
da obra, acabou sendo restringido pelo autor apenas aos nomes de Luiz Carlos Wan-
derley e Lourival Açucena. Esses sim, verdadeiros homens da Província. 

No século XXI, a produção do crítico literário Tarcísio dos Santos Gurgel foi inclusa 
na historiografi a literária norte-rio-grandense. No capítulo Província: uma fl or no so-
brenome, na obra Informações da literatura potiguar, Tarcísio Gurgel apresenta Lourival 
Açucena como “poeta inaugural” e o surgimento da Literatura no Rio Grande do Nor-
te a partir da segunda metade do século XIX, de modo ainda tímido. Segundo o autor, 
em meio ao cotidiano pasmaceiro e lento da Província, “tornou-se famoso, encontran-
do acolhedora admiração, quando do surgimento do pioneiro jornalzinho, um poeta 
chamado Lourival Açucena” (GURGEL, 2001, p.12). O “jornalzinho” mencionado 
pelo autor corresponde ao periódico O Recreio. De acordo com Gurgel, a fama de Lou-
rival passou a declinar no fi nal do oitocentos, articulando o seu desaparecimento tal 
como a queda da Província. A importância do poeta provincial é atribuída por Gurgel 
no que respeita ao seu “pioneirismo no cenário lírico de Natal”. 

A literatura da Província é resumida a Lourival Açucena que, embora não tivesse che-
gado a publicar nenhum livro, foi lembrado como pioneiro e ilustre contribuidor, com 
seus poemas, para a irrupção de uma literatura do Rio Grande do Norte. Parece-nos 
que, por meio das palavras de Gurgel, todas as manifestações das letras provincianas 
morreram com a Província. Até mesmo o próprio Lourival Açucena. O autor atribui, 
ao período da administração governamental da família Albuquerque Maranhão, “um 
notável fl orescimento da literatura, do teatro e da música” (GURGEL, 2001, p. 38), 
na capital norte rio-grandense e as memórias das letras de Lourival Açucena deram 
lugar aos nomes republicanos de Manoel Segundo Wanderley, Henrique Castricia-
no, Palmyra Wanderley, Jorge Fernandes, Luís da Câmara Cascudo, Ferreira Itajubá, 
Othoniel Menezes e Antônio José de Melo e Souza.
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O que podemos perceber que há nesses discursos semelhanças e divergências no que 
diz respeito do aparecimento de um movimento literário na cidade do Natal. Se para 
Manoel Rodrigues de Melo e Luís Câmara Cascudo podemos falar em uma literatura 
que nos remete, respectivamente, aos anos de 1832 e 1861, para Manoel Onofre Jú-
nior e Tarcísio Gurgel, a atividade literária potiguar foi percebida a partir das produ-
ções e de reconhecimentos dos escritores pós-1889.

Com a construção da República, os homens desse tempo moveram esforços para se 
fazerem lembrados na memória da cidade. Junto com suas realizações nas estruturas 
físicas e sociais na urbe natalense também imprimiram suas marcas nas manifestações 
literárias projetando escritores e escritos e, consequentemente, fi xaram seus nomes na 
memória da história literária da cidade do Natal. No entanto, identifi camos o desen-
volvimento do movimento literário da cidade ainda na segunda metade do século XIX 
por meio da imprensa periódica. Antes da publicação do jornal O Recreio (1861) não 
identifi camos nenhuma menção a um periódico com fi ns literários, o que justifi ca a 
escolha desse período como marco das primeiras refl exões acerca de literatura. Embora 
que O Recreio só tivesse sobrevivido dez meses, o periódico lançou as bases e contribuiu 
para a difusão do interesse pela literatura entre os demais jornais em Natal. No mesmo 
ano em que circulou O Recreio, surgiu o jornal O Beija-fl or com a seguinte proposta:

Este jornal, especialmente dedicado à literatura, nos promete apresentar artigos 
históricos e artísticos, fi losófi cos e poéticos; louvamos inteiramente os belos sen-
timentos de uma mocidade desejosa de instrução e somos os primeiros a saudá-la 
pelo gigantesco passo que deu no caminho da poesia e das letras (O BEIJA-FLOR 
apud MELO, 1971, p. 102).

A partir do artigo de fundo, que o jornal O Beija-fl or apresentou ao público, reescrito 
por Manoel Rodrigues de Melo, ressaltemos aqui o entendimento do sentido de litera-
tura. Como podemos perceber, por meio das palavras impressas do referido periódico, 
o termo literatura  se estendia a artigos históricos, fi losofi a, artes e poesias, e ainda se 
articulava ao caráter instrutivo, formador e educativo. No entanto, O Beija-Flor não 
correspondeu aos seus prenúncios, visto que “chafurdou-se em um lamaçal de insultos 
e injúrias inqualifi cáveis” (MELO, 1971, p. 103).

É plausível que O Beija-fl or não tenha cumprido com sua proposta devido ao envol-
vimento em debates políticos. A mistura entre literatura e política não foi um caso 
exclusivo do jornal mencionado. Outros periódicos como O Progressita (1862 - 1866), 
O Arrebol (1862), O Barbeiro (1862), O Atalaia (1864), O Constitucional (1872), O 
Liberal (1872) são exemplos de jornais que autointitularam-se “político e literário”, o 
que evidencia uma difi culdade ainda na separação entre literatura e política na impren-
sa norte-rio-grandense oitocentista (FERNANDES, 1952, p.20-21). Acreditamos que 
era necessário a esses periódicos um posicionamento político para serem impressos. 
Isso porque as ofi cinas tipográfi cas responsáveis pela impressão e comercialização da 
imprensa periódica pertenciam aos grupos políticos potiguares, o que fi ca mais bem 
esclarecido no quadro abaixo: 
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Quadro 01 – Jornais “políticos e literários” e suas tipografias

Nome do periódico Oficina tipográfica

O Recreio Tipografia de O dois de dezembro3 (do Partido 
Conservador)

O Progressista Tipografia do Partido Liberal

O Arrebol Não identificado

O Barbeiro Tipografia do Partido Liberal

O Atalaia Tipografia do Partido Liberal

O Constitucional Tipografia do Partido Conservador

O Liberal Tipografia do Partido Liberal

O Lírio Não identificado

A Parasita Tipografia do Partido Liberal

O Echo Miguelino Tipografia independente

O Íris Tipografia independente

O Potengi Tipografia do Partido Conservador

O Pândego Tipografia do Partido Liberal

Fonte: Tabela elaborada pela autora

Portanto, tudo leva a crer que a aproximação política estabelecida pelos jornais pro-
vincianos era importante para sua circulação na cidade. Em contrapartida, pudemos 
identifi car na imprensa provinciana natalense pequenos jornais com propostas cuja 
ênfase maior era dada à literatura. No ano de 1870, O Lírio anunciava aos seus leitores:

É este o título mimoso com que está sendo publicado nesta cidade um pequeno 
periódico literário, redigido com esmero por alguns moços esperançosos que assim 
se ensaiando na imprensa, prestam um serviço importante à Província, implantan-
do nela o gosto da literatura que, no meio dos desgostos e sacrifícios que trazem 
às lutas políticas, é como oásis no deserto. Nós saudamos com efusão a linda fl or 
que desabrocha tão viçosa e fragrante, e lhe desejamos longa existência, sempre 
bafejada pelos brandos zéfi ros do dia (O LÍRIO apud MELO, 1971, p.107).

A apresentação de O Lírio fornece-nos a impressão da difi culdade em se publicar 
um periódico cujo objetivo único consistisse na promoção de literatura na Provín-
cia. “Como oásis no deserto”, o referido jornal incentivou o aparecimento de outros 
pequenos jornais de proposta exclusivamente literária: A Parasita (1872), escrito por 
José Teófi lo e Lourival Açucena; O Crepúsculo (1875), que reuniu várias produções de 
Lourival Açucena e Urbano Hermilo de Melo, O Potengi (1876-1877), intitulando-se 
“literário e noticioso”; O Pândego (1885), difundia as poesias de Lourival Açucena; A 
Luz (1881), pequeno jornal literário; A Juventude (1882), redigido pelos estudantes 
José Calazans Pinheiro, Melquizedeque Jeová de Albuquerque Lima, Zacarias do Rêgo 
Monteiro, Joaquim Tinôco, Manuel Tinônico e Argemiro Tinôco; O Eco Miguelino 
(1874) e O Íris (1875)4.
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Os últimos periódicos mencionados, O Eco Miguelino (1874) e O Íris (1875) merecem 
uma atenção especial. O primeiro jornal foi fruto do advento da associação literária 
denominada Sociedade Miguelina (1873), da qual eram membros os jovens Joaquim 
Fagundes e José Teófi lo. A Sociedade Miguelina, um ano depois de sua fundação, pas-
sou a publicar a “revista literária, fi losófi ca e instrutiva Eco Miguelino”. Com título 
alusivo à própria associação literária, o primeiro número do periódico de oito páginas 
apresentou como proposta:

A mocidade reunida em corpo chamou-se a Sociedade Miguelina, adotou, discutiu 
e propalou ideias gigantescas; adquiriu adeptos; criou um gabinete literário onde 
desenvolve tese e pontos-históricos-científi cos; e hoje impávida aparece a propagar 
o adiantamento. O Eco Miguelino é, pois, o brado da mocidade natalense acor-
dando do letargo [...] (O ECO MIGUELINO apud FERNANDES, 1952, p. 59). 

A Sociedade Miguelina expressou, portanto, uma preocupação literária na cidade pro-
vinciana. Não apenas externou uma preocupação, bem como a propalou por meio do 
veículo, por excelência, de difusão: o jornal. Devemos atentar novamente para a ideia 
de uma literatura articulada à ciência e à fi losofi a, o que, mais uma vez, pode ser toma-
do como possível indício da compreensão que se tinha de literatura no fi nal do século 
XIX em Natal. Quanto a sua impressão, o periódico se distinguiu dos demais. A folha 
O Eco Miguelino era produzida na ofi cina tipográfi ca Independente, mesma tipogra-
fi a responsável pela materialização do jornal A Luz5. Durante a Questão Religiosa na 
Província do Rio Grande do Norte, o periódico de Joaquim Fagundes e José Teófi lo 
se aliou à causa maçônica no debate com o bispo olindense Dom Vital e as correntes 
ultramontanas da Igreja Católica na década de 1870. Como podemos perceber, os 
representantes da intelectualidade natalense no período imperial, além de se dedica-
rem à literatura, consonantemente, envolveram-se em debates políticos que reuniram 
maçons e a instituição católica romana.  

Não obstante, O Eco Miguelino teve vida curta, só durou quatro meses, paralisando 
sua circulação em 30 de Novembro de 1874. Apesar da suspensão do periódico da 
agremiação literária, científi ca e fi losófi ca, a produção e difusão da literatura já havia 
ganhado espaço na Província do Rio Grande do Norte. No ano de 1875, o mesmo 
Joaquim Fagundes de O Eco Miguelino passou a publicar, de dois em dois meses, o 
periódico O Íris (1875-1876). Joaquim Fagundes, redator do jornal, escrevia osten-
sivamente em defesa da mulher, difundido a ideia de que “o gênio não tem sexo”6. O 
Íris foi impresso na Tipografi a Conservadora e circulou na cidade até o ano de 1876.

Retornaremos às menções aos nomes de Joaquim Fagundes e José Teófi lo, indivíduos 
notáveis na vida literária potiguar que se manifestava desde a segunda metade do século 
XIX. Deixemos um pouco de lado a discussão sobre literatura na imprensa, por ora, 
passaremos a nossa segunda perspectiva pela qual podemos contemplar a manifestação 
literária na cidade do Natal: as publicações literárias e seus autores. Relembremos de 
outro nome célebre da literatura provinciana, já mencionado pelas discussões historio-
gráfi cas locais sobre a vida literária em Natal: Luiz Carlos Lins Wanderley (1831-1890). 
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Luis da Câmara Cascudo identifi ca-o como “grande expoente da literatura na Provín-
cia” (CASCUDO, 1980, p. 374). Natural da cidade de Assu, nascido no ano de 1831, 
Luiz Carlos Lins Wanderley se revelou como primeiro romancista do Rio Grande do 
Norte. Com formação na Faculdade de Medicina na Bahia (1857) e desempenhan-
do a função de médico no Hospital da Caridade na urbe potiguar, Luiz Carlos Lins 
Wanderley foi literato. Em 1873, o médico-literato publicou o primeiro volume de o 
romance Mistérios de um homem rico. No entanto, apenas o segundo volume, datado 
do ano de 1883, foi publicado na província do Rio Grande do Norte. Sua produção li-
terária não parou por aí, Luis Carlos Lins Wanderley também publicou: Ode A mulher 
e a rosa; A loucura ou o riso da dor; Amor de um anjo; o drama Os anjos do amor; a cena 
dramática em versos O anjo da meia noite, a poesia O premio da viúva; as narrativas Im-
pressões de uma viagem e Visitas pastoral e bibliografi as (WANDERLEY, 1984, p.12). 

Acreditamos que as atividade nas letras foram exercidas pelo médico de Assu nas ho-
ras vagas, uma vez que além da atividade profi ssional de médico, ele também ocu-
pou importantes cargos políticos no Rio Grande do Norte, entre eles: comendador, 
vice-presidente da Província e deputado estadual da Assembleia Legislativa (1890). 
Outro nome expressivo nas letras provincianas potiguares foi dona Isabel Gondim. 
Isabel Urbana Carneiro de Albuquerque Gondim é considerada a escritora mais antiga 
norte-rio-grandense residente no estado7. Nascida em 05 de julho de 1839, na vila de 
Papari – atual, município de Nísia Floresta – Isabel Gondim se tornou fi gura notável 
no ambiente literário da capital desenvolvendo as atividades de poeta, ensaísta, educa-
dora, dramaturga e autora de livros didáticos (CARDOSO, 2010, p. 261). 

Assim como no caso de Luís Carlos Lins Wanderley, os esforços de publicação de escri-
tos literários no Rio Grande do Norte, ainda no século XIX, é o que nos chama mais 
atenção em dona Isabel Gondim. O livro Refl exões as minhas alunas teve sua segunda 
publicação na cidade do Natal no de 18798. A obra, de cunho moralista, analisava os 
momentos da vida feminina delineados entre a fase escolar da menina à mulher mãe. 
A obra reproduz a característica de Isabel Gondim como defensora do ensino público 
para as mulheres. 

A condição de sua obra ter sido publicada inicialmente no Rio de Janeiro e, apenas em 
segunda edição, na cidade do Natal, aproxima a autora de Luis Carlos Lins Wanderley. 
Reconhecemos as difi culdades de publicação na província do Rio Grande do Norte, 
no entanto, o que enfatizamos aqui é que essa prática não era nula. Havia literatura, 
mesmo que em pequeno volume, difundida na cidade do Natal, ora em periódicos, 
ora em pequenas obras de literatura impressa. Assim como também houve publica-
ções, ainda que se tratasse de segundas edições de obras publicadas pioneiramente 
afora do Rio Grande do Norte9. 

Retomemos aqui os já mencionados nomes da província, Joaquim Fagundes e José 
Teófi lo. Ambos literatos fundadores de O Eco Miguelino, periódico que revelou um 
grande poder de penetração no campo das ideias difundido literatura em prosa e em 
versos. Nascido no ano de 1856, na cidade do Natal, Joaquim Fagundes alcançou reco-
nhecimento como literato, publicando jornais, organizando conferências e escrevendo 
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e encenando dramas. Não obtivemos informação acerca da ocupação profi ssional de 
Joaquim Fagundes, se não as relacionadas às atividades na imprensa. O jovem literato 
não publicou nenhuma obra literária, no entanto, seu nome é concebido como expres-
são da literatura na Província. Segundo Henrique Castriciano, Fagundes “é entre nós 
o verdadeiro tipo representativo da embrionária literatura de então. Excede mesmo e 
em um muito a cultura do meio, o espírito aberto às grandes correntes modernas da 
fi losofi a e da liberdade” (CASTRICIANO, 1913, p.1). Joaquim Fagundes faleceu em 
21 de agosto de 1877. Foi fi gura notável nas letras potiguares de seu tempo. 

José Teófi lo foi contemporâneo de Joaquim Fagundes, participando igualmente da 
fundação dos dois periódicos já mencionados. O amigo de Joaquim Fagundes traba-
lhou como escriturário da Fazenda Provincial, até que em 1874 foi demitido do cargo 
após publicar artigo no jornal O Eco Miguelino, envolvendo-se no debate travado por 
maçons potiguares e o bispo Dom Vital. Além do trabalho burocrático, José Teófi -
lo desempenhou atividades na imprensa, assumindo cargos de redator e de colabo-
rador nos jornais provincianos literários. O literato faleceu no ano de 1879. Assim 
como Joaquim Fagundes, José Teófi lo não deixou nenhuma obra publicada. Todavia, 
tornou-se conhecido pela “composição do poema undecassilábico intitulado Marília” 
(WANDERLEY, 1984, p.12).

O movimento literário na Província do Rio Grande do Norte também conheceu ou-
tros nomes: os poetas Antônio Amorim Garcia e Manoel Gomes da Silva, respectiva-
mente, um norte-rio-grandense e um cearense, que colaboravam assiduamente com 
poesias no jornal O Liberal; João Batista da Câmara Açucena; Francisco Herculano 
A. da Silva; Hermilo de Melo. Ainda que representassem nomes importantes para a 
constituição de um movimento literário na Província, provavelmente, nenhum desses 
nomes, foi tão expressivo quanto o de Joaquim Eduvirges de Melo Açucena. 

Joaquim Eduvirges de Melo se autodenominou Lourival Açucena, apelido que fi cou 
conhecido depois do mesmo representar o capitão Lourival na peça O desertor fran-
cês, encenada em Natal. No conjunto de crônicas, Lourival e seu tempo, escritas por 
Henrique Castriciano e publicadas no jornal A Republica em 1907, Lourival Açucena 
é identifi cado como maior nome de projeção na história da literatura da província 
do Rio Grande do Norte, emergido em um universo defi nido por Castriciano como 
retardamento intelectual. Segundo Henrique Castriciano, o aluno do colégio secun-
darista Atheneu norte-rio-grandense, aos dozes anos, já cantava modinhas e lundus 
ao violão. No ano de 1849, trabalhou como porteiro do Correio e, posteriormente, 
escriturário da Tesouraria, 1º ofi cial da Secretaria do Governo, aposentando-se como 
chefe da mesma seção.

Além dos cargos burocráticos, Lourival Açucena ainda “alimentou pretensões políti-
cas” (CASTRICIANO, 1907, p.2). Na administração de Amaro Bezerra, o presidente 
da Província prometeu a Lourival o cargo de deputado provincial. A promessa não 
foi cumprida. Segundo Henrique Castriciano, o poeta não foi nomeado deputado 
provincial diante da condição de boêmio do literato, uma vez que o cargo na Assem-
bleia só seria ofertado “mediante a condição do Sr.(Lourival) não cantar no coro, pois, 



110

Ano III, n° 1, dez.2013/maio.2014 

como se expressou não tem feito outra coisa senão cantar e tocar nas igrejas, nas ruas, 
em toda parte” (CASTRICIANO, 1907, p.3). Apesar desse caso entre Lourival Açu-
cena e Amaro Bezerra, o poeta ocupou diversos cargos políticos nas administrações do 
presidente de Província Gustavo Adolfo e de Nicolau Tolentino10. 

Independente dos cargos ocupados, a maior expressividade do literato foi nas letras. No 
que respeita à imprensa periódica literária, Lourival Açucena atuou na colaboração dos 
jornais O Recreio, O Arrebol, A Parasita, Eco Miguelino e O Pândego. Ainda que Lourival 
Açucena fosse leitor e admirador de Luís de Camões, dos romancistas brasileiros de seu 
tempo Bernardo Guimarães e Joaquim Manuel de Macedo, de Eugênio Sue e do poeta 
português Manuel Maria Barbosa du Bocage, seus versos não seguiram nenhuma escola 
ou tendência. Segundo Henrique Castriciano, tratava-se de versos únicos. O poeta po-
tiguar “não acompanhou a evolução da intelectualidade brasileira; seguiu, passo a passo, 
o retardo sentir natalense” (CASTRICIANO, 1907, p.2). Lourival Açucena morreu 
pobre no ano de 1907. Mesmo com a vasta produção literária veiculada na imprensa 
provinciana, o literato não deixou publicada nenhuma obra. Vinte anos depois, Luís da 
Câmara Cascudo reuniu suas poesias no livro póstumo intitulado Versos. 

Os adventos de uma imprensa periódica, que difundia literatura, e da publicação de 
obras constituíam, aos poucos, o movimento literário na província do Rio Grande do 
Norte. Aos dois elementos mencionados, devemos somar a fundação de associações 
literárias. Luís da Câmara Cascudo identifi ca a existência de quatro agremiações lite-
rárias na cidade do Natal no período imperial: a 1º de Maio, composta por Godofredo 
Xavier da Silva Brito, Juvenal Sales, Manuel Garcia, Joaquim Moreira Brandão; o 
Comitê literário, que tinha como membros José Calazans Pinheiro, Diomedes Quin-
tiliano da Silva, Francisco Teixeira de Carvalho, João Batista de Miranda; o grêmio 1º 
de Março, reunindo Honório Carrilho, José C. Barbosa, Pedro Nestor, Luís Lobo; e o 
Clube Escolástico norte- rio-grandense, composta por Abdenago Alves, Moura Soares, 
Ovídio Fernandes e Ezequiel Wanderley (CASCUDO, 1908, p.375).

Curiosamente, cada agremiação literária identifi cada no período provincial possuía 
um jornal. As três primeiras associações mencionadas por Cascudo, publicaram, res-
pectivamente, o Albatroz (1887), o Cisne (1887) e o Têntamen (1889). Os periódicos 
dos clubes literários tanto serviam para refl etir as ideias das associações, bem como 
proporcionar um espaço de divulgação do trabalho de seus membros. Podemos acres-
centar às associações literárias mencionadas por Cascudo, a agremiação literária e fi -
losófi ca, já discutida nesse capítulo, Sociedade Miguelina. Os grêmios literários eram 
frequentados, em sua maioria, por jovens estudantes secundaristas do Ateneu e das 
faculdades de Medicina e de Direito do país (CASCUDO, 1971, p.376). Infelizmente 
não encontramos outros registros sobre as associações literárias provincianas na urbe 
potiguar. No entanto, é plausível que essas agremiações tenham funcionado como 
lugar de discussão e fermentação de tendências culturais, despertando para o gosto e 
para a atividade literária, ainda que concebida como ocupação de lazer.

Outro espaço de aprendizado da cidade provinciana era a Biblioteca Pública Pro-
vincial, instituída no dia 8 de março de 1868 pelo presidente de Província Gustavo 
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Adolfo de Sá. A primeira e única biblioteca pública da cidade – durante o período 
imperial – foi estabelecida em uma das salas do colégio secundarista Ateneu e mantida 
sob a guarda da Diretoria Geral da Instrução Pública da Província. De acordo com 
Manoel Ferreira Nobre, a Biblioteca Pública era mantida pela verba anual destinada 
pela Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte e pelo fi nanciamento 
ofertado por alguns particulares, resultando em “uma boa livraria de todas as ciências” 
(NOBRE, 1971, p.29).

Nos primeiros tempos de seu funcionamento, segundo os registros de Manoel Nobre, 
a Biblioteca Pública era “visitada mensalmente por 150 a 200 leitores, conforme cons-
ta das participações do respectivo bibliotecário” (NOBRE, 1971, p.31). É possível que 
a instituição pública destinada à instrução tenha proporcionado maior acesso dos estu-
dantes e professores do colégio Ateneu-Norte Rio-Grandense devido a sua localidade 
no espaço interno da escola secundarista. No entanto, a sua localização não impedia a 
frequência de literatos que não participavam do colégio. No mais, fi ca-nos a impressão 
da cidade potiguar como uma urbe provinciana de poucos leitores, ou pelo menos, 
pouco frequentadores dos recintos destinados à leitura e à instrução. Por fi m, a Biblio-
teca Pública sobreviveu por 41 anos e adentrou ao período republicano. Contudo, no 
dia 25 de novembro de 1909, a instituição foi extinta pelo decreto estadual, nº 277. 

No mais, os espaços de fermentação intelectual não fi caram restritos aos grêmios li-
terários fundados e à Biblioteca Pública. Ainda no período provinciano, a cidade do 
Natal experimentou duas outras formas de manifestações literárias: as serenatas e os 
saraus literários. As serenatas corresponderam a práticas de declamações de versos 
acompanhados pelo som do violão realizado pelas ruas da cidade do Natal. O século 
XIX foi a grande época das serenatas potiguares. A prática de serenatas foi possível 
devido ao desenvolvimento das modinhas como costume no Rio Grande do Norte. 
As modinhas eram obras compostas de melodias e de versos. Assumiam características 
próprias: eram poemas musicados (GALVÃO, 2000, p.14)11.

Se por um lado, durante as serenatas, os poemas eram musicados por homens que 
teatralizavam sentimentos apaixonados nas janelas da casa de suas amadas, por outro, 
também eram eloquentes homenagens a amigos. No entanto, apesar de se referirem a 
uma prática em que se misturavam lazer e música, as serenatas se articulam de modo 
indissociável à vida literária que vinha se desenvolvendo no Rio Grande do Norte. Nas 
palavras de Luís da Câmara Cascudo, as serenatas teriam sido “a manifestação inicial 
literária aqui pelo Nordeste e durante anos a única atividade intelectual, agente e par-
ticipante nos meandros do coração e da cabeça” (CASCUDO,1949, p.2). 

Em outros registros, a ligação entre modinhas e serenatas e vida literária é mais forte 
ainda como, por exemplo: “todas as nações têm possuído um cyclo poético propor-
cional a sua cultura litteraria. A literatura indígena acaba de atravessar o período “dos 
cantadores” de pé de viola” (BRIAS, 1900. p.4).
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A crônica assinada pelo escritor Brias12, identifi ca o costume das modinhas em se-
renatas como fase da literatura norte-rio-grandense. As serenatas reuniram poetas e 
cantadores devido ao gosto pelas modinhas.

Quando não era pelo apreço à prática, muitos poetas norte-rio-grandenses recorreram, 
à  mencionada prática, movidos por outro interesse: a oportunidade de se tornar co-
nhecido. Enquanto o músico das modinhas encontrava difi culdades em imprimir suas 
músicas, para o poeta isso não era obstáculo, uma vez que este último “tinha ao seu 
dispor muitas tipografi as e um público consumidor razoavelmente garantido. Logo, era 
destino do compositor fi car à sombra do poeta” (GALVÃO, 2000, p.16). A maioria das 
letras das modinhas tinha como tema o amor triste: o amor não correspondido, o amor 
ausente, a saudade, o amor perdido. E o ser feminino era o seu alvo constante. Algumas 
vezes, as modinhas também tinham como tema os elementos geográfi cos. Em poucas 
vezes, adquiria elementos religiosos. Quer fosse o tema, alguns literatos almejavam fi car 
conhecidos por meio de suas modinhas publicadas. Os poetas desejavam penetrar no 
coração do povo com suas “modinhas decantadas ao som do violão, ou nas serenatas 
acadêmicas, ou nas noutadas familiares ou ‘bailes’. – Moço, as raparigas de sua terra 
cantam os seus versos. Se o fazem é o Sr. Poeta!” (BRIAS, 1900, p.4).

As práticas de serenatas eram verdadeiras declamações de poesias. Era um festejo pro-
vinciano à literatura. Em suma, consistia em encontros, em momentos de socialização 
na intenção de promover literatura por meio do versejo poético cantado. Concomi-
tantemente, os saraus nas residências compunham o cenário das manifestações literá-
rias provinciais. As famílias norte-rio-grandenses promoviam encontro entre amigos 
nos âmbitos de suas casas.

Nesses ambientes particulares, a literatura era um dos temas que predominavam nas 
tertúlias residenciais. Enfatizemos que tanto as serenatas como os saraus literários fa-
miliares correspondem a práticas do século XIX, anteriores à construção do período 
republicano. E foram nessas práticas que encontramos indícios das manifestações lite-
rárias na província do Rio Grande do Norte.

Como podemos perceber, as manifestações literaturas brotaram na acanhada cidade 
provinciana desde pelo menos da segunda metade do século XIX. As letras potiguares 
foram surgindo articuladas à política norte-rio-grandense e, como demonstramos, à 
sua revelia. Embora o movimento literário provinciano fosse, inicialmente, medido 
pelo efervescente debate político partidário, emergiu a atividade nas letras. Fazer li-
teratura era diferencial em uma cidade onde predominavam os escritos voltados para 
as discussões políticas entre liberais e conservadores. Desse modo, a literatura na pro-
víncia natalense emergiu como novidade, inovação, divertimento, àquela que deveria 
passar distante das constantes discussões políticas alimentadas na cidade.
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2. NOTAS
(Endnotes)

1 Quadrinha popular de autoria desconhecida.

2 O jornal O Natalense foi o primeiro jornal do Rio Grande do Norte. Fundado em 
1832, o periódico despertou o âmbito norte-rio-grandense para a vida na imprensa, 
por meio dos esforços do Padre Francisco de Brito Guerra. Na ausência de tipografi a 
na Província, o periódico foi impresso, sucessivamente, no Maranhão, no Ceará e em 
Pernambuco. Apenas em 2 de setembro de 1832, O Natalense passou a ser impresso 
em uma ofi cina na cidade do Natal, denominada Tipografi a Natalense – assim como 
o nome do jornal. Consultar: FERNANDES, Luiz. Dicionário da imprensa norte rio-
-grandense A imprensa periódica no Rio Grande do Norte, de 1832 a 1908. Natal/RN: 
Fundação José Augusto: Sebo Vermelho, 1998. P.32

3 O jornal O Dois de Dezembro era periódico do Partido Conservador na cidade do 
Natal, dirigido por Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti.

4 Infelizmente os jornais destacados aqui só foram identifi cados em fontes bibliográ-
fi cas que fi zeram referências às suas existências. Tudo indica que os periódicos perde-
ram-se no tempo.

5 A Luz correspondia ao periódico maçônico dirigido por José Gomes Ferreira, com 
a colaboração de vários maçons. O jornal foi posto em circulação na cidade do Natal 
quando a Questão Religiosa refl etiu-se na Província. Em suma, a Questão Religiosa 
na Província do Rio Grande do Norte foi fomentada pelas discussões travadas entre os 
maçons provincianos e o bispo olindense Dom Vital, após a ex-comungação do vigário 
Bartolomeu da Rocha Fagundes. O vigário, que exercia suas funções religiosas na Pro-
víncia desde a década de 1860, foi expulso da Igreja Católica por fazer parte da Loja 
maçônica 21 de Março – ocupando o cargo máximo (venerável) na instituição maçôni-
ca norte-rio-grandense. Mais informações, consultar: SILVA, Maiara Juliana Gonçalves 
da. A questão religiosa no Rio Grande do Norte: confl ito político entre a Maçonaria e a 
Igreja Católica no século XIX (1873-1875). Trabalho de conclusão do curso de Histó-
ria na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2012. p.68. 

6 Segundo Manoel Rodrigues de Melo, a frase pertenceu a Madame Stael, isto é a en-
saísta e romancista francesa Anne-Louise Germaine Necker (1766-1817). A baronesa 
de Staël-Holstein adquiriu a reputação de uma das poucas mulheres que incorporaram 
o espírito iluminista francês.

7 De acordo com a história sobre a literatura feminina no Rio Grande do Norte, Nísia 
Floresta Brasileira Augusta é considerada a escritora mais antiga do estado. Nascida 
12 de outubro de 1810, na mesma cidade que Isabel Gondim, Dionísia Gonçalves 
Pinto – o verdadeiro nome de Nísia Floresta – mudou-se, com a família, para o estado 
de Pernambuco e, posteriormente, para o estado do Rio de Janeiro e, fi nalmente, para 
Rouen (França) – local onde acaba falecendo em 24 de abril de 1885. Nísia Floresta 
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veio a óbito sem nunca mais ter retornado ao seu estado natal. Isso explica o motivo de 
Isabel Albuquerque Gondim ser considerada a escritora norte rio-grandense mais anti-
ga e residente no estado. Para maiores esclarecimentos, ver: CARDOSO, Rejane (Org.) 
400 nomes da cidade do Natal. Natal/RN: Prefeitura Municipal de Natal, 2010. p. 261.

8 Devemos esclarecer que apenas a segunda e a terceira edição de Refl exões as minhas 
alunas foram publicadas na cidade do Natal, respectivamente, nos anos de 1879 e de 
1910. A primeira edição do livro foi publicada na cidade do Rio de Janeiro, em 1874.

9 Além de sua atuação na atividade literária na província, Isabel Gondim atuou como 
professora do ensino primário regendo uma turma de alunos em Papari até o ano de 
1866. No mesmo ano, a poetisa instalou sua sala de aula no bairro da Ribeira, onde 
pode prosseguir com sua atuação profi ssional ocupando a cadeira de ensino das pri-
meiras letras na capital do estado. A aproximação de Isabel Gondim da prática de ma-
gistério não foi novidade. A autora era fi lha de Urbano Égide da Silva Costa Gondim 
de Albuquerque, o primeiro professor que atuou como lente no colégio secundarista 
Ateneu norte rio-grandense entre 1834 a 1838 . Isabel Gondim foi também a primeira 
mulher eleita sócia do Instituto Histórico Geográfi co do Rio Grande do Norte, par-
ticipando também como membro do Instituto Arqueológico e Histórico de Pernam-
buco. A escritora faleceu na cidade do Natal em 10 de outubro de 1933. Após a sua 
morte, e no mesmo ano dela, Isabel teve alguns dos seus poemas reunidos e publicados 
no livro A lyra singela . Consultar: LIMA, Constância. MACÊDO, Diva Cunha Pe-
reira de. Isabel Gondim. In: ____. Literatura feminina do Rio Grande do Norte: de 
Nísia Floresta a Zila Mamede - antologia. Natal/RN: Sebo Vermelho, 2001. p. 122.

10 Lourival Açucena foi eleitor da paróquia, juiz de paz e delegado de polícia.

11 Segundo Cláudio Galvão, a modinha não consistiu em qualquer tipo de poema 
musicado. Toda modinha era obrigatoriamente composta por poemas de quatro versos 
contendo de seis a onze sílabas. Nunca eram sonetos, nem versos alexandrinos.

12 Não identifi camos precisamente o dono do pseudônimo Brias. 
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O negar e o destruir são condições para o afi rmar. (NIETZSCHE, 2009, p. 104)

RESUMO: O texto tem o objetivo de apresentar uma leitura metafórica do fi lme “A lenda 
do pianista do mar” (TORNATORE, 1998), baseado no monólogo Novecentos de Alessandro 
Baricco (2000). Mais do que compreender o fi lme encerrado em seu sentido narrativo, parti-
remos de sua narrativa para estabelecer comparações com o trabalho do pesquisador. Trata-se 
de pesquisa teórica ancorada nas contribuições de Paul Ricouer (2008; 2005) a respeito da 
metáfora e da interpretação hermenêutica, além de Marcos Ferreira-Santos (2004) e Rogério 
de Almeida (2012; 2011; 2011a, 2010, 2010a)  acerca da jornada interpretativa. Com Frie-
drich Nietzsche (2005; 2009; 2010) e Elni Elisa Willms (2011) abordamos a ordem trágica 
do fi lme. Concluímos que o pianista, tendo se recusado a sair do navio, recusou o próprio 
mundo, como possibilidade de exploração, de pesquisa e de vida, optando pelo já conhecido 
e, desta forma, não afrontou a vida, no sentido trágico nietzschiano.

Palavras-Chave: Pesquisa. Jornada Interpretativa.Trágico.

ABSTRACT: Th e objective of this text is to show a metaphorical reading of the movie na-
med “Th e Legend of 1900” (TORNATORE, 1998), based on the monologue Novecento, by 
Alessandro Baricco (2000). Beyond comprehending the movie in its narrative meaning, we 
start from the narrative to establish comparisons to the researcher’s work. Th at is a theoretical 
research anchored to the contributions of Paul Ricouer (2008; 2005) on the hermeneutic 
metaphor and interpretation, and also of Marcos Ferreira-Santos (2004) and Rogério de 
Almeida (2012; 2011; 2011a, 2010, 2010a), on the interpretative journey. With Friedrich 
Nietzsche (2005; 2009; 2010) and Elni Elisa Willms (2011), we approach the tragic aspect 
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of the movie. We concluded that the pianist, refusing to abandon the ship, refused the world 
itself, as a possibility of exploration, of research and of life, choosing what was already known 
and, by this, he did not face life, in the tragic nietzchian sense.

Keywords: Research. Interpretative Journey. Tragic.
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Um fi lme traz sempre muitas possibilidades interpretativas, pois como toda obra de arte 
não se encontra apartado do mundo, mas em diálogo. Nesse sentido, não se encerra 
numa narrativa isolada, restrita à vida dos personagens em ação, mas se relaciona com 
a vida particular de cada expectador, aciona também imagens arquetípicas, agencia cli-
chês, possibilita representações do mundo, paralelos, metáforas. É com essa perspectiva 
múltipla que, neste artigo, guiaremos nossa leitura do fi lme “A lenda do pianista do 
mar” (1998), de Giuseppe Tornatore. Mais do que procurar compreendê-lo encerrado 
em seu sentido narrativo, partiremos de sua narrativa para estabelecer comparações 
com o trabalho do pesquisador. Novecentos, o protagonista, não é um pesquisador, é 
um pianista, mas sua postura diante do mundo, o modo como o lê e o afronta, como 
o interpreta, enfi m, sua própria jornada, no que tem de única e inusitada, pode ser lida 
em paralelo com a atividade do pesquisador, infl uenciá-lo, sob certos aspectos, além 
de constituir advertências. Não se trata, portanto, de uma leitura fechada, mas de uma 
leitura possível, estabelecida a partir da noção de uma leitura metafórica, em que a me-
táfora é compreendida no sentido dado por Paul Ricoeur (2005, p. 13-14):

A metáfora apresenta-se, então, como uma estratégia de discurso que, ao preservar 
e desenvolver a potência criadora da linguagem, preserva e desenvolve o poder 
heurístico desdobrado pela fi cção. [...] a metáfora é o processo retórico pelo qual 
o discurso libera o poder que algumas fi cções têm de redescrever a realidade. [...] 
Dessa conjunção entre fi cção e redescrição concluímos que o “lugar” da metáfora, 
seu lugar mais íntimo e mais último, não é nem o nome, nem a frase, nem mesmo 
o discurso, mas a cópula do verbo ser. O “é” metafórico signifi ca a um só tempo 
“não é” e “é como”.

Assim, temos clareza de que o fi lme “não é” a pesquisa ou a realidade do mundo, mas 
“é como”, no sentido de possibilitar o diálogo entre o “sentido” do fi lme e o “referente” 
exterior a ele. Dessa forma, procederemos à leitura metafórica do fi lme, empreenden-
do um diálogo com o trabalho do pesquisador.

“Ainda me pergunto se fi z a escolha certa”, assim começa o relato de Max Tooney 
(Pruitt Taylor Vince) no fi lme “A lenda do pianista do mar”1 que conta a história do 
personagem central do fi lme, Danny Boodman T.D. Lemon Novecentos (Tim Roth), 
um pianista que passou a vida inteira num navio. Nem na pesquisa sabemos se fi zemos 
todas as escolhas certas. Mas é preciso fazer uma aposta (ALMEIDA, 2010). Navega-

1 Título original La Leggenda del pianista sull’oceano. Direção de Giuseppe Tornatore. Drama, 1h56, 
Itália, 1998. O fi lme é inspirado no monólogo de teatro Novecentos, de Alessandro Baricco (2000). 
Um bebê é abandonado na primeira classe de um navio, numa caixa de limões, ganhando o nome do 
ano em que nasceu: Novecentos. Por toda a vida o navio foi seu grande berço – “a barriga do Virgi-
nian”. Adulto, seu talento musical ao piano é extraordinário.
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remos, portanto, por entre as inquietações de uma pesquisa e sua escritura em diálogo 
com “arabescos de metáforas” (MAFFESOLI, 2001, p. 21) que evolam do fi lme, em 
busca de relações simbólicas ao estabelecer correspondências entre níveis de realidades 
diferentes (WUNENBURGER; ARAÚJO, 2006, p. 21).

Uma pesquisa como qualquer experiência vivida quase sempre gera duas ou três his-
tórias para contar, como sugerem as palavras da epígrafe na voz do personagem No-
vecentos. Assim, aquilo que mais signifi cou ou que mais mexeu conosco muitas vezes 
ilumina nossa lenda pessoal que, contada e recontada, perfaz uma espécie de círculo 
afi rmativo. Michel Serres (1993) lembra que a raiz latina da palavra pesquisa “vem do 
círculo, assim como enciclopédia, palavra erudita que o douto Rabelais recopiou, em 
grego, da precedente, falam juntas da gnoseologia circular, centrada unicamente num 
dispensador de luz” (SERRES, 1993, p. 47). 

A pesquisa gira, então, sobre esses dois eixos, o saber e o não saber. Amplia o conhecido 
mediante desvios e avanços conforme percorremos o trajeto, ora com mais luz, noutras 
vezes tateando as sombras, numa cadência e num compasso em que “a sombra e a luz 
entremeadas, assim como o corpo e o espírito, interpenetram-se numa organicidade 
fecunda” (MAFFESOLI, 2001, p.19). Por envolver o corpo inteiro, “põe em ação do-
ses de subjetividade homeopática” (Idem, p. 144). É, por assim dizer, uma experiência 
orgânica, ou seja, “o eu, o objeto de conhecimento e o próprio conhecimento fazem 
um só corpo, numa perspectiva holística que parece mais adequada para perceber a 
estreita imbricação dos diversos elementos” (Idem, ibidem). É sempre algo que enfren-
tamos não sem medo. E não adianta se esconder, pois logo mais à frente aquilo que 
temos que resolver aparecerá novamente como uma tarefa da qual não se pode fugir. É 
preciso afrontar com a presença para ser pessoa (FERREIRA-SANTOS, 2004).

Giuseppe Tornatore é um diretor italiano e o fi lme entremeia aspectos de comédia 
italiana com a grandiosidade típica dos fi lmes americanos além de alguns clichês e 
aspectos míticos como a competição ou duelo entre dois pianistas. Prevalece, entre-
tanto, o lirismo poético do diretor, mais conhecido em Cinema Paradiso. Assim como 
a pesquisa se apresenta como uma travessia num oceano de ventos, medos, angústias e 
tempestades, chegar ao porto é um momento de júbilo! É preciso gritar, exaltar, bater 
palmas, ao fi m, na defesa, assim como gritavam os passageiros toda vez que avistavam 
a estátua da liberdade, tendo chegado à América.

Novecentos nunca pôs os pés em terra fi rme. Fez centenas de travessias entre a Europa 
e a América, indo para frente e para trás (BARICCO, 2000, p. 22), como dizia, este-
ve em muitos portos, mas jamais fez a travessia pela plataforma do navio para descer 
à terra fi rme. Sua vida era no oceano, na barriga do grandioso Virginian, espécie de 
couraça, proteção e defesa. Ele ouvia a voz do oceano que dizia que a vida era imensa. 
Havia aqueles que precisavam ir em busca, viajar, atravessar oceanos. Outros viviam 
uma vida esplendorosa no mesmo lugar. Da mesma forma, há pesquisas bibliográfi cas 
que alcançam profundidade e relações impressionantes, assim como também há pes-
quisas de campo que revelam resultados maravilhosos. Contudo, é sempre bom ouvir 
esta recomendação de Michel Serres (1993):
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Que é preciso frequentar as bibliotecas, é certo; convém, com certeza, tornar-se 
erudito. Estude, trabalhe, sempre fi cará alguma coisa. E depois? Para que exista 
um depois, quero dizer, algum futuro que ultrapasse a cópia, saia das bibliotecas e 
corra para o ar puro; se continuar lá dentro, nunca escreverá nada além de livros 
feitos de livros (SERRES, 1993, p. 71).

Por isso há aqueles que viajam por países, estados, cidades ou bairros para realizar suas 
pesquisas. Há aqueles que as realizam lendo muitos livros e fazendo viagens igualmen-
te profundas através da compreensão, da imaginação e com criatividade. Qual a me-
lhor opção? Nunca se sabe. Cada um deve apostar numa escolha (ALMEIDA 2010, 
2010a) e quase sempre ela é aquilo que a pessoa precisa fazer. No percurso pode ser 
que descubra um pouco mais de si, pois “A capacidade de decidir algo, de se posicionar 
no mundo e afrontá-lo somente se aprende em situações de decisão, de afrontamento, 
de tomada de consciência, no exercício de uma pedagogia da escolha” (FERREIRA-
-SANTOS; ALMEIDA, 2012, p. 71).

No interior do navio havia muito espaço para ser explorado e o menino, com oito anos 
e órfão pela segunda vez – o homem que o havia adotado sofreu um acidente e morreu2 
– pesquisava o que lá havia. Espiava pelas frestas das portas, lia jornais, ouvia e observa-
va os trabalhadores e tripulantes, bem como os passageiros. Fazia perguntas. Seu olhar 
às vezes era embaçado, principalmente quando olhava através das portas de vidro do 
Virginian. Espiava também o mundo fora do navio pelas escotilhas e do convés. Essas 
atitudes investigativas do personagem sugerem metáforas indutoras de pesquisa.

Há uma cena maravilhosa no fi lme. Em meio a uma tempestade o pianista encontra o 
trompetista Max Clooney às voltas com enjoos, cambaleando no embalo da procela. 
Novecentos o convida para acompanhá-lo enquanto toca piano. No amplo salão vazio, 
sem os calços, o piano roda e dança e Novecentos toca uma música no embalo da tem-
pestade, uma música que parece contrária ao movimento externo. É suave. Sorrindo e 
conversando calmamente, o pianista toca, indiferente ao lustre que ameaça cair e que, 
no momento exato, é seguro por uma corda. Assim dançam num mesmo balé o navio, 
o lustre, o piano, o trompetista e o pianista indiferentes aos rugidos dos ventos, da 
chuva e do mar. Dançavam com o oceano. Dançarinos malucos! Por fi m atravessaram 
uma imensa porta de vidro, quebrando-a na passagem e seguiram, tocando agora pelos 
corredores do navio que fl utuava na tempestade. Tal o poder da música que os embala:

Tocávamos porque o oceano é grande, e dá medo, tocávamos para que as pessoas 
não sentissem o tempo passar e se esquecessem de onde estavam, e de quem eram. 
Tocávamos para que dançassem, porque se você dança não pode morrer (BARIC-
CO, 2000, p. 12).

Tanto assim as tempestades da pesquisa podem se revelar como oportunidades cria-
tivas. Os medos, as angústias, os infi nitos “não sei”, a falta de confi ança, qual melhor 
opção metodológica, qual é o nosso objeto, qual ou quais autores escolher, quais po-

2 “Depois, durante uma borrasca, em pleno oceano, levou com um a roldana enlouquecida no meio 
da espinha dorsal. Demorou três dias para morrer” (BARICCO, 2000: 21).



122

Ano III, n° 1, dez.2013/maio.2014 

dem ser entremesclados, enfi m, tudo aquilo que tira nossas certezas pode se revelar 
um convite para explorar aspectos que dialogam conosco, como pessoas em pesquisa e 
para além dela. É preciso “tirar os calços” para dançar e aproveitar os efeitos dessas ne-
blinas que descem e transpassam tudo tentando ofuscar o que se pesquisa. As neblinas 
costumam deformar as paisagens: cortam árvores, telhados de casas, decepam cabeças 
de pessoas. No entanto, à medida que a neblina evapora, voltamos a perceber que tudo 
não passou de ilusão, tudo permanece no lugar. Então é preciso fazer escolhas e agir. 
A pessoa que vivencia uma angústia ou um medo durante uma pesquisa fi ca como 
que “neblinada” e precisa prosseguir apesar de. É nesse momento que ela é chamada a 
romper com essas fantasias, superando-as.

Há outra cena em que o maestro da pequena orquestra do Virginian pede a Novecen-
tos que, ao piano, por favor, toque apenas “notas normais”. Então começa um ragtime 
e os casais se juntam no salão, dançando “música normal”, dançando para não per-
ceber o tempo, porque “enquanto se dança não se morre”. Mas, Novecentos começa 
uma música diferente e única! Forte, intensa e vigorosa! Os casais se soltam e começam 
a dançar criativamente, não mais repetindo os mesmos movimentos, mas agitam-se, 
gritam, sorriem, rodam, erguem as mãos, cambaleiam seus corpos, mas dançam mara-
vilhosamente livres! Alegram-se com essa liberdade e ao fi nal aplaudem o pianista que 
lhes proporcionou um momento único. Porque a música também era única. Assim 
como o pianista. Quando é que numa pesquisa conseguimos tocar a nossa música, 
fazendo dançar o que há de único, singular e irrepetível em nós? No fi lme, quando 
Novecentos tocava a sua música, as pessoas simples, da terceira classe, o observavam, 
ouviam, aplaudiam, talvez porque intuitivamente sentissem que ali havia algo de inu-
sitado. Como no fi lme, às vezes é preciso mandar os regulamentos às favas para poder 
inserir o que é próprio numa pesquisa. Só assim ela se torna original. 

Para onde ia a mente de Novecentos quando tocava? Na imaginação ele viajava. Ia para 
lugares onde nunca estivera de fato, mas imaginava-os e a sua música embebia-se do es-
pírito desses lugares: fl orestas, trens, igrejas, ruas, cidades, vulcões, pessoas e tudo o mais 
entrava na energia de sua estranha música parecendo que era tocada a quatro mãos. Será 
que a energia das pessoas, tempos e espaços da pesquisa entram na escrita dela? Até que 
ponto temos coragem de permitir este diálogo tão intenso, para que toda a complexida-
de vivida entre e dance com nossas leituras, hipóteses, objetivos, referenciais teóricos e 
justifi cativas de escrita? Será que a nossa “linha de pesquisa” e nosso “orientador” susten-
tam ou suportam esse perambular fora do navio, em busca do não conhecido/medido/
lido/estudado, para além do oceano, no rumo de uma música-pesquisa-original?

Um dia o amigo Max Tooney perguntou de onde Novecentos tirava a música. Ele 
disse que não sabia, mas apontou para uma mulher e começou a tocar uma música 
melancólica. Mostrou um homem e novamente a música se transformou, agora expri-
mindo perplexidade diante de uma memória que não esquecia nada. Olhou, então, 
uma mulher dançando e para ela fez outra música: envolvente, marcada, ardente como 
um tango. Poderia dizer-se que Novecentos, por intuição, ouvia a música da pessoa 
e então tocava algo que era a música da pessoa. Não é como ler livros, é algo mais 
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profundo, ou seja, “Assim como o relâmpago, o espírito intuitivo, assim como brota 
da própria vida, retorna a ela para clareá-la em profundidade” (MAFFESOLI, 2001, 
p. 135). Revela-se, assim, a intuição como uma possibilidade ímpar de ler e escrever 
o que emana da pessoa pelo caminhar, pela maneira como dança, senta, olhares, sons, 
gestos, cheiros e expressões, enfi m ler toda a linguagem que emana do corpo: “Ele lia, 
e com um cuidado infi nito, catalogava, organizava e punha em ordem naquele imen-
so mapa que ele criava na sua mente”, conta Max Tonney narrando essa atitude de 
Novecentos que é uma espécie de “encaminhamento” (MAFFESOLI, 2001,p. 37) de 
pesquisa, por indicar uma orientação, espécie de elementos cartográfi cos para empre-
ender o percurso. Atitude exercitada por Novecentos para compor suas músicas e que 
pode nos inspirar na pesquisa:

Nisso era um gênio, nada a dizer. Sabia escutar. E sabia ler. Não os livros, aqueles 
são todos bons, sabia ler a gente. Os sinais que a gente carrega: lugares, barulhos, 
cheiros, a sua terra, a sua história... Toda escrita, consigo. Ele lia, e com cuidado 
infi nito, catalogava, arrumava, ordenava... Todo dia juntava um pequeno pedaço 
àquele imenso mapa que estava desenhando na própria cabeça, imenso, o mapa 
do mundo, do mundo inteiro, de cabo a rabo, cidades enormes e esquinas de bar, 
longos rios, poças, aviões, leões, um mapa maravilhoso (BARICCO, 2000, p. 36).

Na compreensão de Marcos Ferreira Santos e Rogério de Almeida (2012), mais do que 
pensar em algum método, numa perspectiva antropológica, é preciso pensar numa jor-
nada interpretativa em “que a pessoa é o início, o meio e fi m da jornada o que suscita 
um engajamento existencial” (SANTOS; ALMEIDA, 2012, p. 43):

Não dizemos aqui de uma técnica de interpretação que possa ser utilizada de ma-
neira instrumental, sem nenhum comprometimento ontológico. Ela é uma em-
preitada onde, seguindo aquela sugestão de Paul Ricouer (“articular o olhar do 
geógrafo, o espírito do viajante e a criação do romancista”) saio de meu lugar tran-
quilo e deixo meus “pré-conceitos” e “pré-juízos” (a epoché fenomenológica) e vou 
buscando sentido (tarefa hermenêutica) nessas obras da cultura e da arte. (Idem, 
ibidem. Grifos dos Autores).

Neste contorno, a tarefa hermenêutica da jornada interpretativa pede, ao mesmo tem-
po, que abandonemos as certezas de gabinete e do já vivido para ir para fora, mas 
também signifi ca ir em busca do mais próximo e íntimo de nós mesmos: “Parado-
xalmente, no mais estranho, no mais exótico, no mais distante... eu me reencontro” 
(Idem, ibidem). Demanda uma dose de coragem para empreender uma viagem em 
que o longe é dentro da pessoa, “como num sonho – indemarcáveis bordas” (ROSA, 
1985, p. 223), ainda assim é preciso interpretar o que palpita de dentro para fora, fazer 
o trânsito, dialogar.

Como explicita Paul Ricoeur (2008), no ato de interpretar, de dotar de sentido um 
texto, uma obra, não devemos buscar o que se dissimula por detrás do texto, já que 
“interpretar é explicitar o tipo de ser-no-mundo manifestado diante do texto” (RI-
COEUR, 2008, p. 65). Pois o fi nal do percurso hermenêutico não está na interpre-
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tação da proposição de mundo de uma obra, mas no fato de essa interpretação se 
constituir como uma mediação que nos auxilia na compreensão de nós mesmos:

Aquilo de que fi nalmente me aproprio é uma proposição de mundo. Esta propo-
sição não se encontra atrás do texto, como uma espécie de intenção oculta, mas 
diante dele, como aquilo que a obra desvenda, descobre, revela. Por conseguinte, 
compreender é compreender-se diante do texto. Não se trata de impor ao texto sua 
própria capacidade fi nita de compreender, mas de expor-se ao texto e receber dele 
um si mais amplo, que seria a proposição de existência respondendo, da maneira 
mais apropriada possível, à proposição de mundo (RICOEUR, 2008, p. 68).

Por mais de trinta anos Novecentos não saíra do navio, fi cou “em cima dessa prisão 
viajante” (BARICCO, 2000, p. 37), mas pessoas passaram por ele e ele as observava. 
As pessoas eram – se se pode abusivamente dizer – a matéria-prima para as suas músi-
cas. Eram fontes de inspiração. Era uma música feita do vivido e observado, por meio 
de “intuições súbitas” (SERRES, 1993, p. 69). Parece que para Novecentos a música 
era o mergulho maior. A música que tocava ao piano dentro do navio dava sentido à 
sua vida. Nalguns momentos nossas pesquisas também buscam sintonizar-se com o 
ser, o pensar, o fazer e a existência das pessoas e espaços. Há cadências e ritmos nas 
pesquisas. Algumas são pesadas, difíceis de ler, intricadas, talvez como as pessoas ou o 
local pesquisado e, quem sabe, se pareçam com o próprio pesquisador. Mas também 
há pesquisas em que na leitura a gente se sente em casa, fl anando, como se tivesse se 
lendo nos relatos, com suavidade e força, com vida e coração.

Eis que um dia Novecentos, “a pequena lenda” (BARICCO, 2000, p. 39), decide: des-
cerá à terra. Por quê? Porque quer ver o oceano. Como assim, ver o oceano, se desde 
sempre esteve dentro dele, indo e voltando, pergunta o amigo. Não é a mesma coisa, 
responde Novecentos. Ele quer ouvir o oceano a partir da terra, pois para ele “A voz do 
oceano é como um grande grito dizendo que a vida é imensa. Uma vez que a ouviste 
saberás o que tens de fazer para continuar a viver”. Todas as pessoas faziam a travessia: 
da terra para o navio e de volta para a terra. Novecentos não, pois nunca se arriscara 
fora do navio. Isso o tornava diferente. Mas ele decide ser “normal”, ou seja, fazer o 
que todos fazem. Arruma a mala. Despede-se de toda a tripulação, seus amigos. Ele 
quer sair. Dirige-se para a longa escada. Acena. Degrau por degrau ele desce lentamen-
te. Cada vez mais lento. Então para no meio do caminho e olha para o pátio do porto. 
Olha o horizonte coberto de prédios, movimento e fumaça. Seus olhos veem tristeza 
ou medo? Olhava longamente o desconhecido ou o que conhecia apenas pelos livros 
e jornais, pelo que as pessoas portavam a bordo, seus costumes, falas, gestos. De longe 
ele constrói um olhar. Por longos instantes ainda observa atentamente. Então, tira o 
chapéu e o joga, rodopiando, vindo a cair no mar. Com um leve sorriso ele suspira, 
vira as costas para a terra e sobe as escadas de volta ao navio. Ninguém sabe o que o 
fez retornar. Mas por muitos dias isolou-se, fi cou estranho. Cumpria, quem sabe, esta 
máxima de Friedrich Nietzsche? “Os maiores acontecimentos – não são as nossas ho-
ras mais barulhentas, mas as mais silenciosas” (2010, p. 163).
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Esse longo trecho permite algumas ilações com a pesquisa. Aquele momento em que 
nos questionamos: sigo adiante? Avanço nesta ou naquela direção? Será que preciso 
mergulhar noutra realidade para triangular dados? E se retorno ao já conhecido? Terei 
o sufi ciente para a escrita? Terei lido o sufi ciente? Onde de fato se dá o verdadeiro 
mergulho da pesquisa? Será para fora ou para dentro do pesquisador? Ou será nesta 
travessia de um para outro lado? De certa forma, essa espécie de retiro é também um 
instante necessário na vida do pesquisador. É quando revê, relê, refl ete, busca hipóteses 
e quem sabe constrói algumas respostas provisórias para continuar a caminhada. Isso 
precisa ser feito longe do burburinho das pessoas. A escritura pede certo isolamento. 
Só assim é possível ouvir melhor nossa voz interior, aquela que intui, que infl ama 
uma ideia, como uma pequena fagulha, uma espécie de “terceira pessoa”, como sugere 
Michel Serres (1993, p. 64): “o terceiro homem que nasce em mim, no decorrer da 
aprendizagem, é o espírito”. Mas também é possível ser inspirado durante uma ca-
minhada, no trânsito, numa festa, lavando louça, logo após uma dança, conversando 
com pessoas, enfi m. Importa é que estejamos abertos para essas visitas e as apanhemos 
rapidamente numa escrita ou num desenho, no percurso, pois “Todo aprendizado 
exige essa viagem com o outro em direção à alteridade” (idem, ibidem, p. 60). 

Nesta aventura mestiça e no jogo de se experienciar a partir de dentro e da pele do 
outro, “o sujeito busca fundir num mesmo ato a exploração antropológica e o voo 
existencial” (HOPENHAYN, 2001, p. 261). A tentativa é nos olharmos com o olhar 
do outro, e, pelo deslocamento de mirada, uma compreensão pode se construir, mais 
transcultural: “Mais do que respeito multicultural, autorecriação transcultural: retor-
nar a nós depois de habitar os olhares dos outros, colocar-nos experencialmente em 
perspectiva, passar nosso corpo pelo corpo do Sul, do Norte, do Oriente” (idem, ibi-
dem. Grifo do Autor). Viajar pelo corpo do outro permite que eu perceba paisagens 
no meu corpo que não conheceria, não fosse o contato e a troca. Ambos podem sair 
mais liberados para outras permutas concêntricas.

Por outro lado, é salutar recordar que “somos nômades à busca de um sentido que 
nunca poderá ser encontrado” (MÈLICH, 2001, p. 271). Somos habitantes de Babel 
(LARROSA; SKLIAR, 2001), ou seja, não estamos fi ccionando a respeito do futuro, 
mas nos posicionamos em abertura para o imprevisível e desconhecido. Ronda-nos 
a ideia de crise econômica, política, ambiental e social, a publicidade nos seduz com 
falsas promessas – uma casa e um carro novos, um equipamento de multimídia últi-
ma série a cada mês, os apelos da moda, etc. – expressões da fratura da modernidade, 
angústia que, se por um lado pode nos afundar, por outro lado também pode nos 
conduzir para escolhas trágicas, de afi rmação da vida:

Um dizer sim sem reserva, até mesmo ao sofrimento, à própria culpa, a tudo o 
que é problemático e estranho na existência... Este sim derradeiro, entusiasta, exu-
berante e folgazão à vida não é só o mais excelso discernimento, é também o dis-
cernimento mais profundo, o mais rigorosamente confi rmado e sustentado pela 
verdade e pela ciência. Nada do que existe se deve pôr de lado, nada é supérfl uo 
(NIETZSCHE, 2009, p. 61).
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Este mesmo sentido afi rmativo está expresso na compreensão de Rogério de Al-
meida (2010):

A aposta na escolha presume que, antes de qualquer negação, é preciso afi rmar. 
Em vez de negar a fatalidade da vida (sua fi nitude, a brevidade dos dias) e a fa-
talidade do mercado (a impossibilidade de erradicar a curto prazo o kapitalismus 
geist), a escolha possível se dá com a afi rmação incondicional da vida, com suas 
limitações existenciais e sociais. Em outras palavras, signifi ca que podemos blefar 
com o mercado, jogando com suas representações para sobreviver, mas jamais 
apostando nossa vida nesse jogo. Porque, efetivamente, não será no mercado que 
encontraremos o sentido da vida, mas o criaremos a partir da nossa experiência 
única de existir, por meio das pequenas escolhas que perfazem o nosso destino, ou 
seja, a narrativa que escolho para minha vida (ALMEIDA, 2010, p. 158).

No diálogo fi nal Novecentos comenta com o amigo porque voltou para o navio. 
Toda aquela cidade que ele via, onde estava o fi m? Onde ela acabava? Quase como o 
pesquisador que olha o campo pesquisado, seja livros ou uma determinada realidade, 
onde aquilo começa e acaba? Como dar um fi m a algo que é contínuo? Em que ponto 
devo parar a pesquisa e a escrita? “Não foi o que eu vi o que me parou. Foi o que eu 
não vi. [...] Havia tudo, mas não havia um fi m” (BARICCO, 2000, p. 64. Grifos do 
Autor). Para quem estava acostumado a ir e vir de um lado para outro, atravessando 
o oceano da Europa para a América, chegar num dos portos era sempre um fi m e 
promessa de um novo começo. Mas quando ele olha para a cidade, não consegue ver 
onde ela termina. Isso o apavora: “O que eu não vi é onde acabava tudo aquilo. O 
fi m do mundo” (Idem, ibidem).

Uma pesquisa é quase um mundo, em ponto pequeno, onde temos medo e dúvidas de 
entrar, mas entramos. No trajeto, algo se constrói, uma narrativa, uma história na qual 
se confundem os personagens. Às vezes parece que o que pesquisamos não é o outro 
ou outro espaço, mas nós mesmos, o nosso espaço interior e exterior. E também é uma 
grande angústia conseguir perceber que se chegou ao fi m. Onde fi camos quando algo 
acaba? Qual será nosso novo lugar? O mundo de Novecentos tinha começo e fi m: o 
navio e suas travessias, o piano com suas teclas fi nitas possibilitavam músicas infi nitas, 
mas começavam e terminavam. Entretanto, o mundo lá fora, aquele que seus olhos 
contemplaram da escada do Virginian, esse era um desafi o: os telhados das casas e pré-
dios, muitas e muitas ruas, espécies de teclas do piano, não acabavam, eis o drama de 
Novecentos: sendo o teclado infi nito não havia música que ele pudesse tocar, pois no 
seu entendimento esse era o piano de Deus. Não dele. Como escolher uma rua? Uma 
casa? Uma mulher? Este o drama de Novecentos: a terra era um navio grande demais! 

Como Pinóquio (ou Jonas e a baleia), Novecentos viveu dentro da grande barriga do 
Virginian. Mas ao contrário dos personagens mitológicos, não saiu do navio e então 
explodiu com ele, resumindo as possibilidades da vida: “Dizia que o Virginian tinha-se 
acabado, pela guerra, tinham-no usado como hospital fl utuante e por fi m estava tão 
ruim que decidiram afundá-lo [...] encheram-no de dinamite” (BARICCO, 2000, p. 
61). Uma clara metáfora aludindo aos compromissos não cumpridos da modernida-
de, com suas guerras e genocídios, a compulsão consumista enovelando as pessoas em 
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função do trabalho e da globalização, da exploração da natureza (BAUMAN, 2001), 
enfi m, as promessas da modernidade de bem estar e progresso como que explodiram, 
como o navio.

Novecentos não ousou viver a lógica contraditorial, ou seja, não conseguiu juntar “os 
elementos heterogêneos da existência” (MAFFESOLI, 2001, p. 30), os do mar com os 
da terra, metaforicamente falando, a imensidão do mar com suas tempestades e emba-
los infi nitos com a fi rmeza fi nita da terra. Não ousou sair do navio, não afrontou. Fi-
cou com o mundo conhecido. Embora fosse um pianista grandioso, não teve coragem 
de lançar-se para outros mundos. Ao contrário de uma atitude trágica3, Novecentos 
afi rmou a vida parcialmente, pois não fez o exercício de expor-se e misturar-se às incer-
tezas da vida no húmus, na lama, na terra. Embora tenha se apaixonado por uma garo-
ta e até feito e gravado uma belíssima música para ela, ainda assim não teve coragem de 
ir ao encontro da mulher amada, em terra. Sim, poderia não encontrá-la, ela poderia 
estar casada, tudo poderia ser, mas ele não foi capaz de romper com as algemas e viver 
essa experiência, fi cando, sempre, com o habitual. Ele não fez a jornada interpretativa.

Como podemos escolher, em se tratando de uma pesquisa de campo educacional, 
por exemplo, aquela escola, aqueles professores, aquele grupo de alunos ou crianças? 
Como escolher o instante? Ou será exatamente o contrário: somos escolhidos por 
aquelas pessoas daquele espaço, mesmo sem o saber? E posteriormente, como fazer os 
recortes? Como entremear os autores? Quantos de nós aceitamos o desafi o de explorar 
o desconhecido? O desconhecido dentro de nós? “Todo aquele mundo, aquele mundo 
em cima, que nem ao menos sabe onde acaba, e quando está lá, não têm mais medo, 
vocês, de acabar em mil pedaços só em pensar nela, aquela enormidade, só em pensar 
nela? Em vivê-la...” (BARICCO, 2000, p. 65). Eis as dúvidas que assaltam Novecen-
tos, quiçá as mesmas que assaltam os pesquisadores diante do campo investigativo. E 
se se despedaçar, como se reconstruir? Será que conseguiremos nos reunir, mas e aí, 
seremos outro vaso? Nós também nascemos num navio em que conhecemos da popa à 
proa – nossa casa, nossa rua, bairro, cidade, estado ou país, algumas pessoas –, metafo-
ricamente falando, e no trajeto parece que conhecemos e nos sentimos seguros onde e 
com quem estamos. Porém, para avançar, até no conhecimento de si, é preciso ir além, 
encontrar outras pessoas, outros espaços, outras fontes teóricas e até poéticas – porque 
não? – como sustentação para nossas pesquisas.

“Haveria maneira mais aventureira de incitar os aprendizes a lançarem-se ao mar das 
incertezas com uma nau construída com a quilha da curiosidade e a bússola, “agulha 
de marear”, do autoconhecimento a conhecer o mundo e os outros?” (FERREIRA-

3 “Para Clément Rosset (2010) o trágico é, por natureza, o surpreendente, o que causa espanto, aquilo 
que não é interpretável ou que resiste a toda tentativa de interpretação na fortuna dos acontecimen-
tos. Vive-se, mas como conseguir designar todo o vivido? Caberia em palavras? Talvez a arte, em suas 
múltiplas modalidades – cênica, escrita, plástica, etc. – consiga meios de aproximar-se, sem contudo 
abarcar o todo. Ainda para Clément Rosset (1989): ‘O ponto de partida do pensamento trágico é 
precisamente a intuição da verdade nesta segunda hipótese: ela atribui como instintual ao homem a 
posse de um saber silencioso que incide sobre o nada de sua fala (p. 39. Grifos do autor)’”  (WILLMS, 
2011, p.170).
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-SANTOS; ALMEIDA: 2012, p. 71). Assim o pianista, por não fazer uso da “quilha 
da curiosidade”, como anunciado pelos Autores, se recusando a sair do navio, recusou 
o próprio mundo, como possibilidade de exploração, de pesquisa, de vida, optando 
pelo que já conhecia, ainda que morto ou em descontinuidade com o mundo. De 
certa forma, parece que é assim que se conclui o século XX, “devido ao sucesso insol-
vente das ciências e técnicas que inauguraram uma inquisição política e uma ditadura 
econômica novas” (DURAND, 2000, p. 28). O nome do protagonista é muito ex-
plícito quanto a essa metáfora. Apesar das viagens, das criações, do talento, das pos-
sibilidades, é um século que fechou em crise, inclusive para os pesquisadores, que se 
viram obrigados a repensar toda a epistemologia. Afi nal, numa era de incertezas, de 
crise epistemológica do conhecimento e, ao mesmo tempo, com a “morte” do navio e 
do “paradigma clássico”, podemos experimentar a possibilidade de um paradigma de 
complexidade (MORIN, 1973, 1980, 1991, 1996, 1997), com o retorno do sujeito 
como partícipe de uma pesquisa aceita como limitada, incerta e inacabada, ainda que 
repleta de possibilidades.

Aliás, a morte do navio evoca outra metáfora muito próxima a nós educadores: a 
morte da escola como enquadramento disciplinar, formação (apenas) para o trabalho e 
como serviçal do mercado. Esta escola está agonizando, tal como o navio, está rangen-
do, produzindo ruídos violentos e assustadores, parece até fantasmagórica, assaltada 
por cheiros de coisas – valores, práticas, métodos, posturas e atitudes – estragadas, 
vencidas e podres, tomada por teias de velhas aranhas que insistem em tecer com o an-
tigo paradigma – repetição de exercícios mecânicos, livros didáticos preconceituosos, 
conteúdos distantes das realidades dos alunos, presença de autoritarismos na gestão e 
na docência, verticalidade, hierarquia –, enfi m, deslocada no tempo e no espaço da 
vida como desabrochar das potencialidades pessoais. Uma escola possuída por ratos 
que devoram o tempo e a beleza dos bons encontros, que se deslocam fugitivamente 
por entre disciplinas, currículos, matrizes pedagógicas que pretendem tudo controlar 
e escarafunchar – até a vida e os corpos que pulsam, imobilizados e silenciados, numa 
carteira. Além disso, é próprio do comportamento dos ratos expulsar elementos es-
tranhos que de alguma forma ameacem seu território ou alimento. Por tudo isso, esta 
velha escola que pouco contribui para a constituição de nossa humanidade está falida. 
Precisa mesmo ser negada e destruída, como o Virginian e como anunciado por Frie-
drich Nietzsche na epígrafe inicial. Neste sentido, afi rmamos que o cinema pode ser 
um dos itinerários para a formação humana:

Enfi m, o cinema, como as demais elaborações artísticas, pode nos afrontar de ma-
neira privilegiada com determinadas ideias, sejam elas sobre a vida, o mundo ou a 
própria necessidade de se ter ideias. O cinema, com a peculiaridade de sua lingua-
gem, pode nos possibilitar outros modos de viver, pode nos oferecer hipóteses de 
escolhas, abrir caminhos não trilhados e impor questões ainda não formuladas, ou 
não formuladas dessa ou daquela forma, com os recursos que dispõe e inventa. E se 
não fossem todas essas questões, restaria a seu favor uma que se impõe sobre todas 
as demais: o prazer estético de viver as histórias projetadas na tela não se equipara 
a nenhum outro – e jamais foi produzido pela escola (ALMEIDA, 2011, p.174).
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Pesquisar é arriscar-se a descer e subir escadas rumo ao desconhecido para trazer de lá 
algumas histórias, algumas para negar e destruir e, outras para afi rmar, como anuncia-
do na epígrafe. Histórias vividas durante uma pesquisa costumam gerar textos vibran-
tes, por revelarem encontros fecundos: um livro, uma experiência diferente, um fi lme, 
enfi m, podem trazer contribuições que ampliam a compreensão do que se pesquisa. 
Para isso é preciso que avancemos noutras terras, que mergulhemos mar adentro de 
outros assuntos, autores e experiências. Mesmo que tenhamos apenas “teclas brancas 
e pretas” (BARICCO, 2000, p. 58), ainda assim é possível “tocar uma música absur-
da e genial, complicada mas bonita, a maior de todas” (Idem, ibidem). Mas será que 
damos conta? Ora, direis, muitos, aos milhares, ano após ano diplomam-se, pegam 
o certifi cado de graduado, mestre, doutor e pós-doutor. Entretanto, quantos de fato 
mergulharam ou aventuraram-se por universos diferentes do conhecido? Diante do 
conforto do manifestado talvez tenhamos medo de arriscar nossas vidas mais além. 
Mas sem sair do navio, do ventre, sem este mergulho, como compreender-se?
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RESUMO: O trabalho busca conhecer as transformações urbanas, sociais e econômicas da 
sociedade potiguar em meio ao período moderno nas décadas de 1930-1950. O estudo relata 
momentos ocorridos na cidade do Natal neste período e realiza uma análise sobre a moderni-
dade e o seu impacto sobre a cidade e seus habitantes. O trabalho foi baseado em documentos 
e memórias de acontecimentos destas décadas e obras de historiadores sobre o referido tema, 
tornando-se base para a construção da história da Natal moderna durante o recorte tempo-
ral delimitado.  Aborda-se na pesquisa os antecedentes da urbanização da cidade do Natal, 
destacando-se as transformações da modernidade na estrutura física da cidade. O estudo des-
taca ainda a chegada da luz elétrica na cidade e a expansão e formação dos bairros da cidade 
do Natal,  que foram se adequando a modernidade da época, sofrendo transformações em 
sua arquitetura, paisagismos e entre outros fatores. A pesquisa trata a infl uência moderna na 
sociedade potiguar e a mudança de sua vida social e apresenta ainda uma refl exão sobre um 
“natalense moderno da Natal moderna”, o qual vislumbra a evolução da cidade e a sua infl u-
ência nos hábitos, costumes e valores do povo potiguar. Contudo, acredita-se ser importante 
investigar a história cultural do nosso Estado, deslocando a atenção para as transformações 
que infl uenciaram as pessoas na época estudada, bem como analisar a sua interferência nos 
dias atuais, sendo assim sempre campo de pesquisas futuras. 

Palavras-chave: Cidade do Natal. Modernidade. História Social.

MODERN NATAL IN DECADES 1930-1950

ABSTRACT: Th e work aims to understand the urban transformations, social and economic 
society Natal amid the modernist period in the decades of 1930 to 1950. Th e study reports 
moments occurred in the city Natal in this period and performs an analysis of modernity and 
its impact on the city and its inhabitants. Th e work was based on documents and memories 
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of these events decades and works of historians on the said topic, becoming the basis for the 
construction of modern history during the Natal period delimited. Th is study focuses on 
researching the history of urbanization of Natal, highlighting the transformations of moder-
nism in the physical structure of the city. Th e study also highlights the arrival of electricity in 
the city and the expansion and training of neighborhoods of Natal, which were being adapted 
to modernism at the time, suff ering changes in its architecture, landscapes and other factors. 
Th e research deals with the modernist infl uences in society Natal, change your social life, 
and presents a refl ection about a “natalense Modern and Modern Natal”, which envisions 
the development of the city and its infl uence on the habits, customs and values of the people 
Natal. However, it is believed to be important to investigate the cultural history of our state, 
shifting attention to the transformations that aff ected people at the time studied, as well as 
analyze their interference nowadays, so always fi eld for future research.

Keywords: Natal  Town. Modernity. Social history.
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1. INTRODUÇÃO
O objetivo do nosso trabalho é analisar como a modernização da cidade do Natal, 
capital do Rio Grande do Norte, localizada no Nordeste do país, alterou costumes, 
hábitos e o modo de vida dos natalenses nas décadas de 1930-1950. O trabalho busca 
relatar momentos ocorridos na cidade do Natal neste período e realizar uma análise 
de suas transformações nestas décadas, ou seja, a modernidade e o seu impacto sobre 
a cidade e seus habitantes.

O processo de modernização da cidade se dava no início do século XX, com a sua 
uniformização do ponto de vista higiênico e estético, com ruas alinhadas, construções 
suntuosas e a expulsão dos pobres das áreas centrais. O crescimento da população exigia 
gradativamente transformações urbanas da cidade. Desta forma, projetos da moder-
nidade começavam a ser executados. Fez-se necessário a formação de novos bairros: 
Cidade Nova (atualmente o bairro de Petrópolis e Tirol), Alecrim e Rocas, propondo 
uma expansão da cidade com o modelo de avenidas retilíneas e arborizadas, conceitos 
urbanísticos em evidência no período. Contudo, além deste objetivo, a intenção era 
obter a concentração do centro urbano e se distanciar das precárias condições de insa-
lubridade apresentada nos bairros de Cidade Baixa e Cidade baixa (DIAS, 2002, p.13). 

Segundo o estudo de Carvalho e Rocha Neto (2013, p.6), além do bairro Cidade 
Alta, havia ainda os bairros do Alecrim, formado pelo operariado, muito povoado e se 
encontrava neste bairro o cemitério público e o Grupo Escolar Frei Miguelinho; e o 
bairro das Rocas, construído sobre dunas, localizado próximo a Ribeira e era habitado 
também, por operários e pescadores.

As transformações, entretanto, não acontecem apenas nas estruturas físicas da cidade. 
Os hábitos e os costumes locais começam a se modifi car, refl etindo na vida social das 
pessoas. Um dos aspectos que contribuiu para a mudança de valores e de comporta-
mento dos jovens da cidade foi o fascínio produzido pelo cinema. A mulher dos anos 
30 começou a desfrutar dos bons tempos de liberdade. Livre do espartilho, ela já podia 
se permitir a ousadia de mostrar as pernas, o colo e usar maquiagem. O referencial 
vinha das atrizes sedutoras e glamorosas de Hollyword e tomava conta de quase todo o 
mundo: boca, grandes decotes deixando as costas descobertas e saias curtas mostrando 
pernas e joelhos, tudo isso para o escândalo dos conservadores (CARVALHO, 2012).

A modernidade é uma aceleração, uma ruptura, uma revolução de tempo e é caracte-
rizada pelo processo de modernização dos principais países da Europa, sendo acompa-
nhado por um fl uxo intenso de mudanças (FERREIRA, 2009; CORDEIRO, 2012).
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Neste sentido, a construção deste trabalho é um modo de escrever uma Natal moder-
na, o seu posto, o que torna a cidade o conhecimento de sua historiografi a. O trabalho 
foi baseado em documentos e memórias de acontecimentos que ocorreram entre os 
anos de 1930 a 1950 e obras de historiadores sobre o referido tema, assim também 
como Luís da Câmara Cascudo, o qual nos conduzirá para a construção da história 
moderna de Natal na década de 30 a 50.

A escolha do recorte temporal se deu em virtude da quantidade de fontes disponíveis 
para aprofundamento da pesquisa, sendo encontrados materiais relevantes que tratem 
da questão. Contudo, observou-se que há um número restrito de publicações que tra-
tam de modernidade e cidades, tornando esta pesquisa relevante para futura fonte de 
informação e conhecimento para os demais historiadores e pesquisadores afi ns. 

O uso de fontes de informação foi a metodologia escolhida para esta investigação, em 
que se baseia na revisão da literatura, artigos científi cos e monografi as acerca da temá-
tica. As etapas para realização do estudo constaram de seleção dos materiais, leituras e 
análises críticas dos conteúdos examinados, seleção do material, elaboração escrita do 
trabalho e construção dos resultados. 

2. ANTECEDENTES 
DA URBANIZAÇÃO
A cidade do Natal teve sua formação iniciada em 1599, com a constituição de um 
povoamento colonial português no bairro da Cidade Alta. Seus logradouros eram, de 
acordo ao estilo vigente da época, ruas estreitas e desalinhadas e apinhadas de casinhas 
de taipa e poucas casas de melhor qualidade, ou seja, construídas com pedras e tijolos. 

A cidade era constituída pela Cidade Alta e Cidade Baixa (ou Ribeira), as quais possu-
íam poucos prédios públicos, algumas edifi cações públicas, tais como a Casa dos Go-
vernadores, A casa de Câmara, a Cadeia e o Erário. Em seus costumes, os momentos 
de lazer se restringiam a participações em missas aos domingos, procissões e demais 
eventos religiosos, os quais eram considerados como um acontecimento político, so-
cial e econômico. Num período de maior fervor religioso, havia na cidade a Igreja 
Matriz, a de Santo Antonio, a do Rosário e a do Bom Jesus, sendo todas situadas nos 
dois bairros que compunha a cidade (CORDEIRO, 2012).

Neste período, a Igreja tinha uma infl uência sagrada na formação do espaço urba-
no, onde a mesma não servia apenas como um culto cristão, mas possuía caráter 
simbólico e político, em que era externado o poder e a representação da sociedade. 
Segundo Câmara Cascudo, a cidade do Natal era dominada por profusões de linhas 
curvas, repleta de irregularidades e assimetrias. “Era irregular, atrabiliário, incorrigí-
vel em todo, parte tradicional, parte iniciadora da cidade centenária” (CASCUDO 
apud COSTA, 2008, p. 30).
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O estudo de Costa (2008) acrescenta ainda que a cidade não era o modelo que seria 
buscado nas décadas iniciais do século XX, ou seja, apresentava paisagens da indiscipli-
na que incomodava e favorecia um tipo de vida letárgico, uma vez que se identifi cava 
com os tempos coloniais.

Após a segunda Revolução Industrial, as cidades passaram a sofrer transformações que 
foram ditadas pela nova ordem mundial de modernização e assim estas passaram por 
intervenções de acordo com o modelo desejado e a cidade do Natal foi tomando rumo 
de desenvolvimento e buscando novas diretrizes e ideais. 

O planejamento de urbanização das cidades passou a sofrer infl uência de Paris, com 
alargamento de ruas para facilitar o tráfego e organização de espaços coletivos de lazer 
e interação. No período de 1930-1950, pode-se observar em seus registros o desejo 
latente de dar a cidade do Natal características de uma capital moderna.

No período da segunda guerra mundial, quando a cidade do Natal serviu como base 
aérea, houve a necessidade de melhorias urbanísticas de acordo com a modernidade 
da época que se deu em virtude do aumento demográfi co considerável. No período 
em questão, a capital do RN passou por uma intensa dinâmica de expansão e cresci-
mento, em que a cidade, como um todo, passou por um redimensionamento em sua 
infraestrutura para atender à nova demanda da cidade, com a realização de obras para 
melhorar as ruas e praças da cidade (CORDEIRO, 2012).

A luz elétrica no início do século XX veio como um símbolo do progresso em conso-
nância com ideais da civilização, criando beleza e fascínio nos habitantes da cidade. 
Segundo Andrade (2009), a energia foi o destaque nos salões das exposições univer-
sais. Nas cidades ela atestava o moderno, seduzia. Nas residências, permitia que fosse 
considerada a casa mais confortável e moderna da época. Dessa maneira, a luz elétrica 
veio como um marco da intensifi cação de ações sistematizadas do Estado na produção 
do espaço urbano.

3. A LUZ ELÉTRICA PARA OS 
NATALENSES COMO UM DOS 
SÍMBOLOS DA MODERNIDADE 
A iluminação pública de muitas cidades, dentre elas a cidade do Natal, era dependen-
te de labaredas dos lampiões de azeite. Nas residências, além dos lampiões, as casas 
dispunham de velas a sebo. Em 1904, foi instalado na capital do RN  a iluminação à 
Gás nos bairros da Ribeira e Cidade Alta pelo então governador Augusto Tavares de 
Lira. Em 1911, a luz elétrica foi inaugurada pelo governador Alberto Maranhão, o 
qual permitiu o funcionamento dos bondes elétricos e a concorrência para empresas 
prestadoras de serviço, saindo como vendedora a fi rma Valle Miranda & Domingos 
Barros, continuando com este tipo de energia até 1928 (SOUZA, 2008).
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Na década de 30, com a expansão da cidade de forma acelerada, o sistema de energia 
elétrica oferecido na época fi cou ultrapassado. Segundo Andrade (2009), era um perí-
odo de modernização caracterizada pela expansão urbana, pelo aumento da população 
residente nas cidades, construção de novas paisagens, valorização de uma racionali-
dade técnica, intensifi cação de relações sociais, incorporação de valores do mundo 
capitalista em ascensão. Desta forma, a eletricidade passou a ser uma das inovações 
técnicas da época.

Os serviços urbanos de eletricidade, assim como demais implantações realizadas, 
impulsionaram o movimento modernizador do espaço urbano de Natal na época. 
Novos espaços urbanos criados na cidade, marcados pela presença de inovações téc-
nicas como a iluminação e o bonde elétrico criaram nas pessoas novos hábitos, assim 
também uma nova cultura foi cultivada nelas, uma vez que passaram a ter condutas 
e percepções próprias de um habitante da cidade que se transformava (ARRAES; 
ANDRADE; MARINHO, 2008).

“A infraestrutura da rede de distribuição de eletricidade e a gestão dos serviços urbanos 
construíram as bases materiais da cidade moderna, ajudando a consolidar novas situa-
ções cotidianas e novas sensibilidades” (ANDRADE, 2009, p.69).

A iluminação passou a ser um elemento a ser apreciado pelos habitantes de Natal, 
uma vez que, vislumbrava o embelezamento da cidade, assim como representava o 
progresso, o moderno. A luz embelezava os espaços públicos de Natal e representou 
uma mudança na imagem da cidade e na vida das pessoas. Segundo Costa (2008), a 
luz permitia o desenvolvimento de práticas culturais, sendo uma forte carga simbólica 
para a sociedade natalense. A luz infl uenciou nos hábitos e costumes da população e 
isso exigiu dos mesmos uma adoção de práticas cotidianas e de vida social de acordo 
com as atividades modernistas da época. Isso porque, com o serviço de energia elétri-
ca, houve a criação de novos espaços destinados ao lazer, como o cinema, o rádio, as 
praças iluminadas, os clubes e entre outros fatores que reformularam as maneiras de 
viver e se comportar dos habitantes.

4. A INFLUÊNCIA DO MODERNO 
NA SOCIEDADE POTIGUAR NAS 
DÉCADAS DE 1930 - 1950 
A modernização no período de 1930 a 1950 causou na sociedade natalense um grande 
impacto em seu cotidiano. Os acontecimentos não ocorreram apenas nos espaços ur-
banos, ou seja, nas ruas, avenidas, praças, ou em suas construções. Houve ainda uma 
transformação uma infl uência da modernização no modo de vida dos indivíduos, em 
seus costumes e formas de pensar.
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Segundo Andrade (2009), as pessoas passaram a se vestir elegantemente seguindo os 
preceitos da moda, adotar novas palavras em seu vocabulário, estes com terminologias 
inglesas, buscar modelar o corpo, valorizando as práticas esportivas para tal fi m, bem 
como utilizar inovações técnicas disponíveis.

Com a iluminação promovida pela eletricidade, os espaços se tornaram seguros e as 
elites da cidade passaram a criar padrões culturais do modo de vida moderno, com a 
utilização de práticas noturnas de lazer e atividades culturais. 

Nos fi nais de semana, os momentos de lazer eram mais intensifi cados. Os clubes eram 
as melhores opções de lazer da época, pois havia amplas atividades para serem escolhi-
das pelos frequentadores. As duas maiores referências eram o Aero Clube e o América 
Futebol Clube (CORDEIRO, 2009). 

No bairro da Ribeira, as atividades de lazer dos habitantes se dividiam entre diversos 
pontos. No Grande Hotel, construído em 1939 e localizado na Avenida Duque de 
Caxias, realizavam-se grandes recepções, banquetes, homenagens e entre outros even-
tos sociais. Havia ainda no bairro o Mercado público, o Teatro Carlos Gomes, assim 
também como bares e cafés que dava alegria à juventude (SOUZA, 2008).

Há ainda a Avenida Tavares de Lira, nesta havia o Clube Carneirinho de Ouro, um 
clube que divertia os comerciários nas horas vagas jogando bilhar, xadrez, gamão, vís-
poras, baralho, dama, etc. O Café “Cova da Onça” era o ponto de encontro da elite 
política natalense e servia cafezinho e bebidas (SOUZA, 2008).

A Rua Dr. Barata, também na Ribeira, tornou-se a segunda rua mais importante de 
Natal. Era uma rua que se apresentava como animada em virtude de seus cafés, lojas, 
pensões alegres (cabarés), hotéis e restaurantes. Era também o local de compras da elite 
natalense que buscava estar sempre na moda, seguindo os padrões europeus.

O bairro da Ribeira era consolidado como o centro urbano, abrigando os signos da 
modernidade, tais como o Teatro Carlos Gomes, o Cine Polytheama, o Grupo Escolar 
Augusto Severo, entre outros. O Polytheama era o mais moderno, pois além de uma 
sala de exibições, tinha ainda uma sala de jogos(bilhar), bar e sorveteria. Os fi lmes exi-
bidos na cidade eram quase simultaneamente as grandes produções da Metro, United, 
Paramount, Universal, Fox, Propaganda Art e Broadway que haviam estreado no sul 
do país. De acordo com Andrade (2009, p. 134).

O cinema tem o poder de emocionar, de levar as pessoas para lugares distantes e 
em contato com vidas imaginadas e construções fantasiosas. Essas produções cine-
matográfi cas ‘universalmente aplaudidas’ eram irradiadoras dos ideais partilhados 
pelos grupos dominantes, viajavam de cidade a cidade, de sala a sala incentivando 
a adoção de vestimentos, de condutas de vida. Seus efeitos visuais contribuíram 
para a educação da sensibilidade moderna.

Os frequentadores destes ambientes modernos, segundo Cordeiro (2009), eram “mo-
ças e senhoras de Natal que se vestiam de melindrosas, com fi tas de veludo no cabelo e 
um “pendentif ” no pescoço. Os rapazes usavam calças de fl anela, paletó listrado com 
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lenço no bolso e sapato de duas cores. O estilo de se vestir destas pessoas recebia como 
infl uência o que se podia ver nas telas do cinema e no teatro, onde se trazia do mundo 
externo a modernidade.

Tavares (2011) complementa este pensamento ao afi rmar em seu estudo que com 
o cinema, o mundo novo se mostrava na tela. Era diversão e consumo para toda a 
família, que compartilhava da experiência de vivenciar situações e emoções sob a 
ótica da fi cção.

Segundo Câmara Cascudo (apud FERREIRA, 2009), a modernização de Natal fez 
com que os habitantes tivessem uma vida menos voltada para a família e para o 
interior de seus lares. Segundo a autora, a livre circulação dos indivíduos pela ci-
dade, bem como as ideias, criação de novos espaços destinados à moradia, ao lazer, 
à prática de esportes e entre outros fatores reformularam as maneiras de viver e se 
comportar dos habitantes. 

No comportamento feminino, o moderno infl uenciou na forma de se vestir e se apre-
sentar para a sociedade. Segundo França (1925, p.2, apud CARVALHO, 2012), “a 
inquietação pela moda era cada vez mais intensa e mais frívola [...] era o maior triunfo 
feminino”. De acordo com o estudo de Carvalho, a mulher começava a desfrutar os 
bons tempos de liberdade, passava a ousar mais em suas vestes, pondo a mostra as 
pernas, o colo e usar maquiagem. 

Segundo a autora, o referencial vinha das atrizes sedutoras e glamourosas de Hollywood 
e tomava conta de quase todo o mundo. A infl uência atingia as mulheres, que pas-
saram a se apresentar na sociedade com boca carmim, grandes decotes, deixando as 
costas descobertas e saias curtas, mostrando pernas e joelhos, para escândalo dos con-
servadores. Além destas transformações mencionadas, havia ainda as mudanças em 
seus cabelos, as quais passaram a deixar de ter as longas madeixas, utilizando cabelos 
com cortes curtos.

O rádio, como um dos objetos que materializavam a modernização na vida das pes-
soas, foi um dos principais meios de divulgação de novos hábitos, formas de viver, 
vestir, agir e pensar (ANDRADE, 2009). Desta forma, o interesse pela música levava 
centenas de natalenses às rádios da cidade, aos palcos das emissoras locais, levando a 
uma transgressão de comportamento da mulher moderna (TAVARES, 2011).

Vários foram os símbolos da modernidade que infl uenciaram na vida social e cotidiana 
dos habitantes da cidade entre 1930 a 1950. Tais criações são frutos dos anseios de um 
povo pela busca do novo, envolvendo a entrega destas pessoas aos acontecimentos da 
época e infl uenciando em seu modo de se vestir, falar e agir, buscando estar antenados 
para o mundo moderno que o momento oferecia.
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5. REFLEXÕES SOBRE UM 
NATALENSE MODERNO DA NATAL 
MODERNA (CONSIDERAÇÕES FINAIS)
Diversas cidades brasileiras acompanharam o processo de desenvolvimento do capita-
lismo industrial, a exemplo das cidades europeias, entre elas Londres e Paris. Durante 
esse período, o país passou por um processo de industrialização e isso contribuiu para 
o processo de modernização e progresso,  e a cidade do Natal passou a ter na terceira 
década do século XX. Em ritmo acelerado, a cidade passou a ter um grande número 
de habitantes e foi necessário adaptar a cidade para atender às necessidades desta po-
pulação que ansiavam pelo novo. Pelo moderno. 

Diante disso, um conjunto de realizações provoca as primeiras mudanças no ritmo 
de crescimento da capital potiguar e isso infl uencia na adesão de uma nova postura 
dos segmentos sociais frente a valores, usos e costumes da população. Em meio a estes 
acontecimentos, o cotidiano das pessoas foi se modifi cando e ganhando um novo ce-
nário da sociedade, um cenário moderno.

O cenário moderno dos natalenses neste período era de um povo voltado para o consu-
mismo, direcionado para a diversão e o entretenimento como a ida aos bailes, clubes, 
cinemas, entre outros eventos. Estes acontecimentos foram tendo uma importância 
no cotidiano potiguar e os hábitos e os costumes locais começam a se modifi car. Isso 
porque antes das aspirações pela novidade, os eventos de entretenimento e lazer eram 
realizados com eventos sagrados, realizados pela igreja.

Os modos de vida potiguar receberam infl uência ainda do exterior, por meio dos mi-
litares que habitaram na cidade no período da guerra. Muitos natalenses passaram a 
admirar e adotar o estilo de vida americano, principalmente no vestuário, nas “boas 
maneiras”, nos costumes, na instrução, nos usos e valores em geral, que contribuem 
para o estabelecimento de uma precoce “cultura urbana” na cidade 

Era um período em que a modernidade tomava conta das casas, das famílias, da cida-
de natalense. Neste momento, a civilidade era parte fundamental nesse processo de 
transformação. Um momento em que as  inovações no cotidiano da cidade propor-
cionam mudanças no comportamento dos moradores, nos novos hábitos e costumes 
deste povo. Houve ousadias nas danças com a penetração de outros ritmos musicais, a 
indiscrição na moda e a renovação cultural trazida pelo moderno.

O período moderno infl uenciou na vida dos natalenses, no seu cotidiano, hábitos, cos-
tumes e valores, com posturas mais abertas ao novo, perspectiva de progresso e um gran-
de interesse em acompanhar a velocidade das mudanças no cenário urbano da é-poca.
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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, mestres e especialistas; 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 esta-
belecidas 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 Repositório Científi co 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 sub-
dividir 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 acima 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 fechar as laterais das tabelas.

Ex.: 

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

Fonte: Do autor,

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

Segue alguns exemplos de referências:

Livro de um ou dois autores:

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

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

Com mais de três autores:

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

Revista científi ca:

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

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

Trabalhos apresentados em congressos:

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

Em meio eletrônico:

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




