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EDITORIAL

É com grande satisfação que apresentamos mais uma edição da revista Quipus, publicação 
da Escola de Comunicação e Artes e da Escola de Educação, da Universidade Potiguar.

A Quipus, desde já, começa a traçar uma nova trajetória, considerando um novo for-
mato à revista, com o objetivo de sistematizar a produção científi ca nas referidas esco-
las. Tal modifi cação será pertinente, em virtude do grande número de artigos subme-
tidos ao nosso Repositório Científi co, além da considerada relevância e crescimento 
da nossa publicação.

Portanto, em 2015, apresentaremos uma nova revista Quipus, mais robusta e com 
muitas novidades. Desta feita, ampliaremos a publicação de artigos não mais em se-
ções, mas em edições contínuas para a contribuição da visibilidade da produção aca-
dêmica na Universidade Potiguar e em outras instituições que fomentam a pesquisa no 
âmbito do conhecimento global.

Apresentamos, neste número, na seção ‘Arremate’, as pesquisas de Pós-Graduação e 
enfatizamos o artigo intitulado REPENSANDO O CURRÍCULO ESCOLAR DO 
ENSINO DE TEATRO: ESTUDO DA REALIDADE, PRÁTICAS PEDAGÓGI-
CAS E FORMAÇÃO CIDADÃ, de autoria de Ildisnei Medeiros da Silva. Na mesma 
seção, por sua vez, a pesquisa O FIO DA MEMÓRIA: AS PAISAGENS DO BRA-
SIL HOLANDÊS, de Francisco Isaac Dantas de Oliveira, que aborda o contexto e 
a relevância da pesquisa histórica enfatizando a memória e a identidade nacional. 
No artigo A FONOAUDIÓLOGA DA TE-ARTE: EXPERIMENTAÇÃO VIVEN-
CIAL PELA BRINCADEIRA, de Elni Elisa Willms, é possível entender a relação 
entre arte e educação.

As novas tecnologias são a tônica do artigo O USO DAS REDES SOCIAIS NA PRÁ-
TICA DO JORNALISMO COLABORATIVO, de Maria Emília Tavares Varela Ca-
valcanti e Manoel Pereira Rocha Neto. Outro artigo que versa sobre as mídias sociais 
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é Embrapa: A contribuição do Manual de Conduta em Mídias Sociais para a Co-
municação Interna Empresarial, Maríllia Oliveira Silva e Isabel Machado Carvalho.

No tocante à educação, destacamos o artigo UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA PE-
DAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE, Lívia Ferreira Dias e Cristiane Rojas 
Cespedes e a pesquisa CONTEXTUALIZAÇÃO NA MATEMÁTICA: PERCUR-
SOS E PERCALÇOS, de Carlos Eduardo Muller. E, por fi m, o artigo MEMÓRIA 
INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA FOTEC, Juliana Bulhões Alberto Dantas, Cin-
tia dos Reis Barreto.

Na seção ‘Nós Iniciantes’, apresentamos o artigo ARGO: QUANDO GESTÃO ES-
TRATÉGICA E DIPLOMACIA SÃO POSTAS EM EVIDÊNCIA, de Lais Karla 
da Silva BARRETO, Anna Carolina Santana do Vale, Kamila Maria da Silva, Rita 
Tarcília Pessoa do Nascimento.

Esperamos que esta edição seja proveitosa e contribua para a disseminação científi ca. 
Boa leitura.

Prof. Dr. Manoel Pereira da Rocha Neto
Prof. Dr. Ricardo Yamashita Santos
Editores
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REPENSANDO O CURRÍCULO 
ESCOLAR DO ENSINO DE TEATRO: 

ESTUDO DA REALIDADE, PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO CIDADÃÇ

Ildisnei Medeiros da Silva • Mestrando do Programa de Pós-
graduação em Artes Cênicas - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) E-mail: ildisnei@hotmail.com

Envio em: Novembro de 2013
Aceite em: Agosto de 2014

RESUMO: O laboratório de pesquisa do professor é a sala de aula. Pensando assim, decidi-
mos tornar nossa prática do PIBID-Teatro/UFRN junto à Escola Municipal Professor Laér-
cio Fernandes Monteiro, Natal-RN, em nosso objeto de pesquisa. Problematizando o Ensino 
de Teatro que está posto hoje, que, muitas vezes, considera, apenas, um eixo norteador do 
fazer teatral – a atuação –, e como ele se efetiva na relação com os sujeitos dentro de sala de 
aula, decidimos iniciar a elaboração de um planejamento curricular de Teatro para às séries do 
Ensino Fundamental I. Através da pesquisa de aporte teórico para efetivar essa prática e da ca-
racterização do ambiente escolar, percebemos o quão necessário se faz pensar, principalmente, 
em três eixos: Estudo da Realidade, Práticas Pedagógicas e Formação Cidadã. Por Estudo da 
Realidade, acreditamos ser o momento em que percebemos descontinuidades e permanências 
na escola; e reconhecemos a realidade social dos sujeitos que compõem a escola. Quanto às 
práticas pedagógicas, tornou-se claro que devem estar diretamente relacionadas aos objeti-
vos (cognitivos e culturais) a serem alcançados e com a realidade dos alunos. Partindo da 
premissa de que todas as áreas que compõem o fazer teatral (História do Teatro, Atuação, 
Encenação, Dramaturgia, Tecnologias da Cena) devem ser problematizadas ao longo dos 5 
anos desse nível escolar - usando procedimentos metodológicos que atendam às demandas 
–, faz-se necessário articular todos os saberes para contribuir com o processo de formação de 
um sujeito. Este deve ser capaz de pensar e modifi car a realidade em que vive, culminando 
em uma formação cidadã.

Palavras-chave: Professor. Ensino de Teatro. Currículo Escolar. Refl exão. 

RETHINKING THE SCHOOL CURRICULUM OF THE 
DRAMA TEACHING: STUDY ABOUT THE REALITY, 
PEDAGOGIC PRACTICES AND CIVIC EDUCATION

ABSTRACT: A teacher’s research laboratory is the classroom. With that in mind we decided 
to use the experience from PIBID-Teatro/UFRN and elementary school’s Escola Municipal 
Professor Laércio Fernandes Monteiro, Natal/RN, in our research object. Considering a cur-
rently issue about the drama school curriculum that many times focus at just on subject -  ac-
ting – and how it aff ects the relationships with others inside the classroom, we decided to de-
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velop a curriculum planning  for elementary school drama classes. Th rough the research that 
eff ective the practice and the school environment characterization we realize how necessary 
it is to think, especially, about three ramifi cations: Reality Studies, Pedagogical Practices and 
Citizenship Formation. At the Reality Studies we believe being the moment that we realize 
discontinuities and permanency at school. We recognize the social reality of individuals that 
compose schools. Due to pedagogical practices, it became clear that they have to be directly 
related to objectives (cognitive and cultural) to be reached and the student’s reality, following 
the premise that all the areas that compose drama practice (Drama History, Acting, Staging, 
Dramaturgy, Scene Technologies) must be problematized along the 5 years of this school 
level, using methodological procedures that meet the demands, it’s necessary to articulate all 
knowledge that contribute at the formative process of an individual. Th is must be capable to 
thing and transform the reality that he lives, which means, having a citizenship formation.   

Key-words: Teacher. Drama teaching. School curriculum. Refl ection.

1. INTRODUÇÃO
Iniciamos nossa pesquisa partindo do ideal de que o laboratório de pesquisa dos licen-
ciados é a sala de aula; não é porque alguém se graduou como professor e não fez um 
bacharelado que ele não é pesquisador, e não deve dar continuidade a suas pesquisas 
quando sair da academia. Acreditamos que o profi ssional docente deve encarar as salas 
de aula como seu laboratório de pesquisa e, também, como objeto.

 Por isso, compartilhamos do pensamento de Shön (2000), de que o conhecimento do 
profi ssional docente deve formar-se sobre a experiência, através da qual ele pode expe-
rimentar a ação e a refl exão em situações gerais, de modo que a sala de aula funcione 
como um laboratório prático. E levando em consideração esses aspectos, o professor 
deve se dispor a pensar a sua ação, para ser capaz de planejar e elaborar uma proposição 
de aula que esteja comprometida com a qualidade da aprendizagem. 

O exercício de repensar o currículo escolar da disciplina Teatro foi desenvolvido den-
tro dessa perspectiva. Nesta pesquisa, detivemo-nos, apenas, ao currículo do Ensino 
Fundamental I – 1º ao 5º ano – inicialmente. Ela foi realizada a partir da observação 
de salas de aula em que era lecionada a disciplina; de entrevistas e de conversas com 
profi ssionais docentes dessa área específi ca; da leitura e análise dos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCN´s) de Artes e dos Referenciais Curriculares para o Ensino 
Fundamental de Artes da Cidade do Natal; e da leitura e refl exão de obras relacionadas 
ao Ensino de Teatro. 

A ideia de pensar em uma nova estrutura surgiu da percepção de que, para nós, o 
ensino de Teatro que está posto, hoje, não é o que realmente gostaríamos de ver, pois, 
muitas vezes, ele perde um elemento intrínseco ao Teatro, que é sua essência pedagó-
gica. Acreditamos que o Teatro tem o poder de gerar refl exão, de fazer os sujeitos se 
colocarem em uma postura crítica perante a sociedade que o cerca, mas isso não está 
sendo pensado, pelo contrário, a maioria dos alunos é levada, simplesmente, a repetir 
e reproduzir conteúdos e técnicas sem problematizá-los.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
A evidente necessidade de repensar a prática pedagógica e os currículos está direta-
mente ligada á relevância do Estudo da Realidade. Só é possível pensar em algo novo, 
se temos uma observação e/ou vivência de algo anterior, e uma refl exão sobre tal, 
que é exatamente o que o Estudo da Realidade nos proporciona quando o fazemos; 
é através dele, que conseguimos perceber descontinuidades e permanências na escola, 
as relações do contexto escolar com o ambiente externo, e, posteriormente, pensar 
criticamente sobre os dados coletados, de modo a contribuir com mudanças e melho-
rias no ensino. E, por isso, nosso referencial na construção deste trabalho considerou 
pesquisadores cujas teorias são complementares, e enfatizam tal importância.

Paiva e Pernambuco (2005, p.05) fi zeram estudos acerca da realidade escolar, e con-
cordamos com as autoras, quando afi rmam que compreender a realidade é “reconhe-
cer os nexos que se estabelecem entre esses diversos aspectos, da cultura, da ciência, 
da tecnologia e as formas como os sujeitos explicam, agem, avaliam e convivem com 
o outro”. Para elas: 

O ponto de partida do nosso fazer pedagógico deve ser conhecer a realidade dos 
sujeitos envolvidos no processo educativo, o que signifi ca conhecer suas experi-
ências familiares, sua comunidade, suas estratégias de sobrevivência, seus conhe-
cimentos, suas expectativas, suas formas de lazer, pois tais elementos orientam 
suas condutas nos diversos espaços da vida social, seja na escolas, na comunidade, 
constroem interpretações e explicações sobre as coisas (PAIVA, PERNAMBUCO, 
2005, p.05).

Esse reconhecimento da realidade deve interferir, diretamente, no fazer docente, pois, 
diante do quadro que o professor consegue perceber, deve ser capaz de problematizar 
essa realidade social em sala de aula e trazer à tona questões signifi cativas para os alu-
nos e que se relacionem com os conteúdos a serem abordados, de modo a adequar o 
fazer pedagógico com as condições observadas.

Ou seja, para que haja uma verdadeira democratização do ensino, “o trabalho pedagó-
gico na escola requer a sua adequação às condições sociais de origem, às características 
individuais e socioculturais e ao nível de rendimento escolar dos alunos” (LIBÂNEO, 
1994, p.38); e é o Estudo da Realidade que irá proporcionar o reconhecimento e, 
posteriormente, o atendimento diversifi cado à clientela educacional, de acordo com o 
meio social e, também, a realidade individual. 

Sobre esse processo contínuo de formação em sala de aula e a necessidade da pesquisa 
por parte dos professores, Freire (1996) afi rma que os professores devem estudar para 
exercer a docência, e que devem estar em constante pesquisa, pensando suas práticas e 
adequando-as à realidade dos alunos, para que seja ele um meio auxiliar na construção 
do conhecimento por parte dos alunos. 

Fica, assim, evidenciada a necessidade de que tudo que for realizado em sala de aula 
esteja em consonância com o público alvo, caso contrário, os objetivos almejados não 
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serão atingidos, sendo o principal deles a formação de sujeitos críticos capazes de pen-
sar e transformar o mundo em que vivem, como aponta Freire (1996).

Outro pensador que consideramos como muito importante no desenvolvimento deste 
trabalho é Serge Moscovici (1928 –), psicólogo social, que foi testemunha da opressão 
nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e que, tendo vivenciado esse momento, 
formulou perguntas sobre como é possível aos seres humanos se mobilizarem a partir 
de algo que supera a razão, e de como é possível que conhecimentos práticos sejam a 
base para que eles vivam suas vidas.

Moscovici (1978, p.52) entende que “toda ordem de conhecimento pressupõe uma 
prática e uma atmosfera que lhe são próprias e lhe dão corpo.” E, também, sem dúvida 
alguma, um papel particular do indivíduo conhecedor. Cada um de nós preenche, de 
modo diferente, esse papel, quando se trata de escrever o seu ofício na arte, na técnica, 
ou na ciência.

E, direcionado para o Ensino de Teatro propriamente dito, nossa grande referência 
é a tese de doutoramento de Araújo (2005), cujas ideias são o ponto de partida 
para esta pesquisa e reformulação da proposta curricular do Ensino de Teatro, apre-
sentando alguns aspectos a serem superados pelo que ele chama de “senso comum 
pedagógico”, objetivando:

Operar mudanças de atitudes em relação a aspectos tais como: abordagens etno-
cêntricas do fenômeno teatral que empobrecem suas múltiplas dimensões histó-
ricas e culturais; a idéia de encenação como resultado de um processo centrado 
na fi gura do diretor; visão fragmentada dos diferentes elementos que compõem 
o fenômeno teatral; visão monocêntrica do processo de criação teatral, privile-
giando um elemento em relação aos demais; reprodução acrítica de experiências 
sistematizadas por investigadores e artistas teatrais; atitudes reducionistas que 
atribuem à falta de talento as difi culdades encontradas por uma pessoa no exercí-
cio da atividade teatral; abordagens descontextualizadas de peças teatrais; desca-
racterização das especifi cidades da linguagem teatral forçando comparações com 
o Cinema e a TV; redução dos processos de ensino de teatro na escola a mera 
produção de “pecinhas teatrais”; deslocamento do ensino de teatro na escola para 
fora da rotina curricular circunscrevendo-o ao âmbito das atividades extracurri-
culares (ARAÚJO, 2005, p.31).

3. METODOLOGIA
Tornamos nossa prática do PIBID-Teatro/UFRN junto à Escola Municipal Pro-
fessor Laércio Fernandes Monteiro, localizada na Cidade do Natal-RN, em nosso 
objeto de pesquisa.

Nosso trabalho, após decidirmos elaborar uma proposta curricular do Ensino de Te-
atro para aquela escola, foi desenvolvido de duas maneiras: pesquisa exploratória e 
pesquisa participante.
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No primeiro momento, fi zemos a pesquisa exploratória, de modo a tornar o objeto 
mais explícito através da observação do ambiente escolar, do levantamento bibliográ-
fi co acerca do tema, da análise dos Referenciais Curriculares Nacionais e Municipais 
para a disciplina, do Projeto político-pedagógico da instituição escolar, de entrevistas, 
coletando dados quantitativos e qualitativos e contrapondo-os de modo crítico.

E a pesquisa participante, nosso segundo momento, foi a elaboração da proposta cur-
ricular do Ensino de Teatro junto ao professor da disciplina na instituição, ou seja, 
desenvolvendo a pesquisa a partir da interação entre os pesquisadores e os membros 
das situações investigadas, considerando as diversas áreas do fazer teatral, os objetivos 
a serem alcançados pelos alunos, as práticas pedagógicas mais variadas usando proce-
dimentos metodológicos individualizantes, socializantes e socioindividualizantes, de 
modo que esse currículo versasse por uma formação cidadã do corpo discente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante o desenvolvimento da pesquisa, através da observação de salas de aula e de 
uma pesquisa cânone,  conseguimos perceber, claramente, que o papel legado à disci-
plina Teatro é ínfi mo, seja na forma de planejamento dos professores – quando existe 
planejamento –, seja na forma que as gestões escolares percebem essa disciplina en-
quanto componente curricular obrigatório.

O Ensino de Teatro também encontra outras barreiras em sua realização; aliado às 
falhas de alguns profi ssionais ao exercerem a docência, tem-se o senso comum de 
que estudar Teatro é estar em cima de um palco atuando, puro e simplesmente isso, 
de que a fi gura de um diretor teatral é aquela do sujeito que manda e desmanda a 
prática dos atores, e de que as outras esferas do fazer teatral, como fi gurino, maquia-
gem, iluminação, cenografi a, são apenas complementares, e a visão limitada do que 
são e quais são as formas espetaculares. E isso é facilmente percebido, quando, em 
algumas escolas, encontramos aulas de Teatro que objetivam apenas a construção de 
uma encenação pelos alunos. 

Além disso, os materiais que deveriam servir de apoio aos profi ssionais docentes, como 
os PCN´s e os referenciais municipais, dentre outros, levam, na verdade, o professor 
a cometer equívocos em sala de aula, seja pela não compreensão do que está escrito 
ali no documento, porque não vai de encontro com a realidade que ele vivencia, seja 
porque o documento está mal organizado e não foi pensado adequadamente, como 
iremos elencar mais adiante, quando analisarmos alguns deles. 

Visto isso, percebemos como realmente se faz necessário repensar essas propostas cur-
riculares a partir da realidade das escolas públicas da cidade do Natal, haja vista que 
o Brasil apresenta grandes diferenças no setor educacional de uma região para outra e 
não podemos pensar e um currículo único neste momento, apesar de as ideias princi-
pais serem adequadas ao pensamento e elaboração de propostas para qualquer escola. 
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Destacamos, então, que é preciso pensar um currículo a partir da realidade educacio-
nal, pensando na escola como um todo; suas relações com a comunidade, os alunos 
que ela atende, onde está localizada, a formação dos professores, os recursos fi nancei-
ros da escola, sua gestão, seu projeto político-pedagógico, dentre outros aspectos que 
constituem um Estudo da Realidade Escolar.  Além disso, é preciso, também, utilizar 
os aparelhos educacionais que as escolas apresentam, os projetos desenvolvidos na 
escola, pensar ações interdisciplinares, bem como o uso de vários procedimentos me-
todológicos em sala de aula, estando de acordo com a realidade percebida. 

E, da primeira à última instância, é preciso ter em mente que, como aponta Libâneo 
(1994), a educação é socialmente determinada e intencional, cabendo à escola e aos 
professores trabalhar em uma perspectiva mais enfática na formação de cidadãos críti-
cos e ativos na sociedade, não pensando apenas o conteúdo pelo conteúdo, mas no que 
e como esses conteúdos irão agregar na formação do aluno, pensando, obviamente, 
nas habilidades, competências e objetivos que cada disciplina específi ca almeja. Ou 
seja, repensando o currículo e a nossa prática é que podemos pensar em mudanças na 
educação, pois tudo está diretamente relacionado.

4.1. O QUE PENSAR PARA A ELABORAÇÃO 
DE UM CURRÍCULO DO ENSINO DE TEATRO?
Após a exposição das ideias que norteiam nosso pensamento sobre a relação indisso-
ciável da prática pedagógica e da realidade escolar, iremos, a partir de agora, discutir 
o que acreditamos ser pertinente pensar para que seja organizada uma nova proposta 
curricular do Ensino de Teatro. Contudo, o que expomos, em momento algum, quer 
se propor como um modelo a ser seguido à risca, pois isso iria de encontro a nossa 
principal ideia de que o ensino, de qualquer que seja a disciplina, deve estar direta-
mente relacionado á realidade escolar e, por isso, é preciso organizar currículos dife-
renciados e fl exíveis.

Para organizar uma nova proposta curricular para o Ensino de Teatro, é importante 
pensar que o sujeito organizador (o professor da disciplina, de preferência) deve, pri-
meiramente, assumir uma postura ideológica clara perante o seu fazer docente. Freire 
(1996) afi rma que ensinar requer reconhecer que a educação é ideológica. Portanto, 
o professor, enquanto ser participante do processo educacional, também é um sujeito 
ideologicamente formado, e, ao ensinar, não consegue deixar seus ideais do lado de 
fora da sala de aula. Mas, assumir uma postura ideológica não quer dizer impor aos 
alunos suas ideias, trata-se de uma orientação para o seu fazer pedagógico. 

Essa postura ideológica, segundo Libâneo (1994), deve versar por uma educação de-
mocrática e que caminhe rumo à emancipação dos sujeitos em relação à sociedade em 
que vive, sendo capaz de pensar sobre ela e interver na mesma em luta por transforma-
ções. Haydt (2006) afi rma que, enquanto uma atividade humana, a educação também 
se realiza em função de metas e propósitos, que ela é intencional.
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Considerando, é necessário que o licenciado em Teatro, ao elaborar uma proposta, 
pense não apenas o fazer teatral em sala de aula, mas, também, temas transversais que 
levem a práticas emancipatórias. Além, é claro, de valorizar sua arte e trabalhar em 
cima do acesso à produção teatral e da formação de plateia. 

Analisando materiais disponíveis no mercado, relacionados ao Ensino de Teatro, 
percebemos que, em sua maioria, as discussões giram em torno do trabalho com 
jogos teatrais em sala de aula. Não criticamos o uso de jogos e mais adiante iremos 
problematiza-los, mas, considerando que existe uma série de outros procedimentos 
metodológicos que foram pensados e postos em prática ao longo do tempo, e per-
cebendo que cada um possui objetivos específi cos na educação, não faz sentido não 
utilizá-los em detrimento de um. Além disso, alguns conteúdos pressupõem outra 
maneira metodológica de trabalho, o que acontece é que, ao direcionar o ensino de 
teatro para a atuação, eles não são inseridos no currículo, e logo não fazem falta, pois 
não se fazem necessários.

Ao elaborar o currículo, devemos estar preocupados com a articulação das informa-
ções coletadas e analisadas anteriormente (estudo da realidade, análise de referenciais 
curriculares, discussões atuais da área específi ca) com a nossa ideologia educacional, os 
procedimentos metodológicos, os objetivos a serem alcançados e os conteúdos a serem 
abordados, de forma que façam sentido e funcionem juntos.

Sobre os procedimentos metodológicos, Haydt (2006) defende que devem estar justa-
dos aos objetivos propostos para o processo instrucional, e os entende como: 

Ações, processos, ou comportamentos planejados pelo professor, para colocar 
o aluno em contato direto com as coisas, fatos ou fenômenos que lhes possi-
bilitem modifi car sua conduta, em função dos objetivos previstos. [...] os pro-
cedimentos de ensino dizem respeito às formas de intervenção na sala de aula 
(HAYDT, 2006, p.143).

A autora, também, afi rma que os procedimentos devem contribuir para a mobilização 
dos esquemas operatórios do pensamento. Ou seja, devemos pensar procedimentos 
que direcionem os alunos ao desenvolvimento das capacidades cognitivas de sua faixa 
etária, por isso, é importante tê-los como ponto de partida para, depois, pensar no que 
aplicar ou não em sala. 

Para que, em um processo dinâmico de aprendizagem, o aluno desenvolva todas as 
habilidades e competências das quais necessita, faz-se necessário que, em todas as dis-
ciplinas, sejam utilizadas metodologias individualizantes, socializantes e socioindivi-
dualizantes, como aponta Haydt (2006), fazendo uso da classifi cação feita por Irene 
Carvalho na obra O processo didático; abaixo, iremos elencar as ideias da autora sobre 
os dois primeiros, tendo em vista que o último trata-se da junção de procedimentos de 
ambos os tipos, alternados em fases. 

Os métodos individualizantes de ensino são aqueles que prezam por um atendimento 
às diferenças individuais, e são adequados ao nível de maturidade e ritmo de aprendi-



18

Ano III, n° 2, jun./nov.2014 

zagem, estando relacionados ao esforço individual do aluno, como exemplos, temos a 
aula expositiva e o estudo dirigido. A chamada aula expositiva é a apresentação oral de 
um tema, sendo preciso prepara-la previamente e estar adequada ao quadro discente; 
ela funciona de modo a tornar o aluno capaz de perceber ideias amplas e abrangentes; 
desperta nele as dúvidas, gerando um diálogo entre professor e alunos. O estudo diri-
gido é um estudo individual sobre um assunto a partir de um roteiro preestabelecido; 
mobiliza e dinamiza as operações cognoscitivas dos alunos, desenvolvendo neles a 
capacidade de classifi car, relacionar, seriar, representar, analisar, reunir, sintetizar, loca-
lizar e conceituar. 

Os procedimentos socializantes valorizam a interação social, versando por ideais de 
cooperação e respeito. Este tipo de procedimento está voltado para os trabalhos em 
grupo, que colocam duas ou mais pessoas em função de um objetivo comum, plane-
jando juntas, dividindo tarefas, trocando ideias; e para os estudos de caso, que pro-
põem análise em grupo de uma determinada situação relacionada ao conteúdo, exerci-
tando a atitude analítica e a tomada de decisões. Os jogos também fazem parte desses 
procedimentos metodológicos e podem e devem ser utilizados. 

No Ensino de Teatro, a metodologia mais comumente utilizada é a dos jogos teatrais. 
Sobre eles, Neves (2006), em sua tese de mestrado, na qual analisa os jogos teatrais 
na educação, afi rma que signifi cam experimentos com a vida, aqui e agora: o contato 
com a natureza dos objetos, as probabilidades e os fatores limitativos dos eventos, bem 
como desafi o da memória, do pensamento e da precisão. 

Ainda tomando por base as refl exões feitas por Neves (2006), é perceptível que a práti-
ca do teatro nas mais variadas instituições (o jogo teatral como ferramenta pedagógica) 
objetiva o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural dos alunos, por meio do 
domínio da comunicação e do uso interativo da linguagem teatral em uma perspectiva 
lúdica, de improviso. Para a autora, a base dessa prática é a comunicação que surge 
da espontaneidade das intenções entre os sujeitos que estão interessados na resolução 
do problema dado. Ou seja, a base desse desenvolvimento e desse crescimento se dá a 
partir do momento em que os sujeitos são postos diante de uma situação para a qual 
eles devem dar uma resposta cênica. 

O Jogo Teatral pressupõe, também, uma conscientização corporal, que é desenvolvida 
a partir dele, construída junto. Durante os jogos, os sujeitos descobrem seu próprio 
corpo, descobrem-se capazes de produzir movimentos e sons, descobrem que seu cor-
po fala, mais precisamente sons a partir dos movimentos, já que os sons saem do corpo 
em resposta ao estímulo dado por meio dos movimentos, como afi rma Lopes (1997). 

Esses jogos favorecem uma consciência do próprio espaço e o do outro; passa-se a co-
nhecer um pouco mais sobre o espaço que enquanto ser constituído de massa ocupa 
um lugar, de maneira que experimenta e exercita noções de equilíbrio, concentração, 
observação, coordenação e ritmo. Os Jogos Teatrais também envolvem a presença do 
texto e do subtexto, além da informação que é dada, é necessário interpretá-la. 
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Ou seja, os jogos teatrais devem ser utilizados no Ensino de Teatro; possuem sua 
importância, mas há que se considerar que, mesmo que eles abarquem uma série de 
questões que outros procedimentos almejam alcançar, é importante a variação e utili-
zação desses outros, e lembrar que não abarcam todas as necessidades de habilidades e 
competências que se espera que os alunos desenvolvam. Trata-se de um procedimento 
socializante, logo, faz-se necessário o uso de procedimentos individualizantes para o 
desenvolvimento de outras capacidades cognoscitivas. Um ensino de Teatro centrado, 
exclusivamente, nos jogos é incorrer em erro.

Para saber quais procedimentos utilizar em cada situação, Haydt (2006) faz uma con-
sideração muito importante, de que esse reconhecimento se dá a partir da percepção 
de qual deles irá auxiliar os alunos a incorporar os conhecimentos de forma mais ativa. 

Ao pensar a metodologia, também é chegado o momento de pensar sobre como uti-
lizar os equipamentos educacionais, como a biblioteca escolar, laboratório de infor-
mática, salas de leitura, dentre outros, e a atividade extraclasse desenvolvida na escola, 
na pratica cotidiana. Inserir o grupo de capoeira da escola nas discussões e práticas 
relativas às formas espetaculares, por exemplo.

A metodologia deve estar relacionada aos objetivos que se almeja alcançar com o en-
sino, portanto, também é preciso pensar sobre os objetivos, ao elaborar uma proposta 
de currículo, relacionando-os aos demais componentes, pois os procedimentos me-
todológicos, por exemplo, devem ser aplicados de acordo com os objetivos a serem 
alcançados durante as aulas. 

Libâneo (1994) trata os objetivos educacionais como exigência indispensável ao tra-
balho docente, e aponta que, para a elaboração deles, existem três referenciais: a le-
gislação educacional existente, os conteúdos básicos das ciências, e as necessidades e 
expectativas de formação cultural para uma luta em prol de um processo de democra-
tização. Haydt (2006) reafi rma isso, ao tratar os objetivos como a descrição clara do 
que se deseja alcançar com a atividade docente, e que eles dão segurança ao educador.

Os objetivos são de duas ordens: gerais e específi cos. Libâneo (1994) coloca que os 
objetivos gerais são mais globais e de caráter formativo, versam por valores e ideais 
que culminam no bem-estar social; e os específi cos são aqueles relacionados, direta-
mente, á disciplina e aos conteúdos a serem abordados, pensando sempre no desen-
volvimento do alunado.

Logo, durante o processo de elaboração do currículo, é preciso considerar que, apesar 
do professor saber da importância de sua disciplina e dos conteúdos, ele deve relacio-
nar essa importância, primeiramente, com objetivos mais gerais, e, depois, pensar em 
como os conteúdos da mesma podem auxiliar na aprendizagem do aluno e o que isso 
irá lhe proporcionar dentro e fora da escola. 

Tendo feito isso, então, é chegado o momento de pensar os conteúdos a serem inseridos 
no currículo das turmas. Eles devem ser pensados de modo a atender à necessidade dos 
objetivos, e problematizados, metodologicamente, de acordo com a realidade escolar. 
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Sobre a seleção e organização dos conteúdos curriculares, Haydt (2006) afi rma que 
eles constituem a tessitura básica sobre a qual o aluno constrói e reestrutura seu co-
nhecimento; e Libâneo (1994) também os compreende dessa forma; acreditam que 
convergem para a assimilação em sala de aula, e reutilização dos mesmos em outras 
situações, quando lhes é dado signifi cado para tal.

Logo, ao elencar a lista de conteúdos a serem trabalhados e dividi-los por turma 
no currículo, é necessário lembrar que precisam apresentar uma sequência, e que, 
apesar de, na lista, constarem apenas os conteúdos conceituais, são intrínsecos a 
estes, através do que objetivam e da metodologia que é utilizada para discuti-los e 
vivencia-los, os chamados conteúdos procedimentais, que são as formas de fazer, e 
os atitudinais, que são os comportamentos que eles podem modifi car e/ou auxiliar 
a acontecerem, sendo preciso dar-lhes signifi cados e relacioná-los com as vivências 
dos alunos, aproximando-os dos mesmos.

Os conteúdos de Teatro devem ser relacionados com as vivências do corpo discente. 
Não quer dizer excluir da lista aquilo que eles não têm acesso, eles devem ter o direito 
de conhecer, mas é preciso organizar os conteúdos do currículo escolar de Teatro pen-
sando na realidade escolar e em como eles irão infl uenciar na vida do corpo discente.

Além disso, ao selecionar esses conteúdos, o professor de Teatro deve lembrar as diver-
sas áreas que compõem o fazer teatral, e as discussões em giram em torno dessa arte, 
e inseri-las no currículo como conteúdos a serem trabalhados. Deve considerar as dis-
cussões mais recentes relativas a sua área específi ca de atuação e, pensando nisso, tentar 
identifi car quais conteúdos podem ser trabalhados interdisciplinarmente. 

Reiteramos, então, que, para pensar uma proposta curricular do Ensino de Teatro, é 
preciso: levar em consideração o Estudo da Realidade e as percepções que vieram a 
partir deste; análise dos referenciais curriculares e articulá-los com a nossa ideologia 
educacional, deixando isso claro na escolha dos procedimentos metodológicos; elabo-
ração dos objetivos; e seleção e organização dos conteúdos. Além de reafi rmar a neces-
sidade de que a estrutura escolar deve ser pensada para cada escolar, tendo em vista que 
os referenciais revelam-se defi cientes nesse sentido.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo que consiste em pensar e organizar o currículo do Ensino de Teatro de 
acordo com cada realidade escolar deve passar por alguns momentos: perceber a ne-
cessidade da mudança e reorganização e pensar o que deseja mudar, fazer o estudo da 
realidade, relacionar os equipamentos escolares com a prática docente da disciplina, 
avaliar o que consta de positivo e negativo nos referenciais que existem para a matéria 
ministrada, entender como deve ser montado um currículo e o que se deve levar em 
consideração ao fazê-lo, para, então, partir para a etapa de elaboração. Foi isso que 
conseguimos ver durante esse processo de pesquisa. 
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Concluímos que, ao construir um currículo, é preciso pensar para quem ele será dire-
cionado, os objetivos a serem alcançados através da disciplina em cada ano letivo e, a 
partir disso, elencar os conteúdos da área e as diferentes metodologias que irão nortear 
o alcance desses objetivos, considerando as novas discussões em voga na área de co-
nhecimento. Pensar, também, que, para a elaboração de uma proposta curricular, são 
necessários conhecimentos anteriores, que são conseguidos através do Estudo da Rea-
lidade Escolar, pois somente com esses conhecimentos prévios é que se torna possível 
construir algo novo, alcançar uma mudança na escola e na sociedade como um todo.

A pesquisa nos proporcionou refl exões em três vertentes: para o nosso processo forma-
tivo, enquanto licenciandos; para a escola, na qual, desenvolvemos o projeto; e para o 
Ensino de Teatro em geral. 

Para nossa formação, essa refl exão sobre a prática docente e o currículo foi muito im-
portante. Fez-nos perceber o ensino como um objeto de pesquisa riquíssimo, posto 
que, como afi rma Castro (2002), o ensino é uma realidade que pode ser interrogada, 
pesquisada em suas modalidades, seus sucessos e fracassos, e, também, como uma re-
fl exão sobre o seu signifi cado na formação da personalidade e suas consequências para 
a vida social. 

Para a escola, o resultado foi a elaboração de uma proposta curricular para o Ensino de 
Teatro no Ensino Fundamental I, que servirá de base para o trabalho dos professores 
da disciplina, além de a pesquisa ter oportunizado à gestão escolar e aos professores 
perceber como os sujeitos são infl uenciados por tudo que os rodeia, e que o ambiente 
escolar não é uma ilha isolada, ele é parte integrante de um contexto.

E, para o ensino de teatro, ampliamos a perspectiva do que pode ser trabalhado em 
sala de aula, de modo que todas as áreas que compõem o fazer teatral sejam problema-
tizadas e vivenciadas, considerando suas especifi cidades.
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RESUMO: O objetivo deste texto é estudar a constituição do olhar holandês a partir da 
visualização da paisagem colonial nas telas dos pintores Frans Post e Albert Eckhout. Um 
dos temas escolhidos para este trabalho foi o estudo do conceito de memória por meio das 
imagens do Brasil holandês, sabe-se que os artistas envolvidos no projeto colonial neerlandês 
buscaram entender este “mundo” pelos conceitos naturais e humanos representados nas pin-
turas destes. Eles foram os primeiros pintores a retratarem as paisagens americanas com sua 
gente. Para compreender essa visão, é de suma importância estudar as imagens imaginárias 
que foram erigidas por Post e Eckhout. Vamos utilizar, primordialmente, como fonte (visual) 
de pesquisa, duas telas: O carro de bois de 1638 e Mameluca de 1643, todas as imagens foram 
produzidas, quando Frans Post e Albert Eckhout estiveram na América holandesa, integrando 
a comitiva do governador João Maurício de Nassau. Buscaremos trabalhar com uma meto-
dologia que privilegie a leitura de fontes primárias visuais para, assim, compreendermos a 
paisagem colonial. 

Palavras-chave: Paisagem. Arte. Frans Post. Pintura etnográfi ca. Século XVII. Brasil holandês.

MEMORY WIRE: LANDSCAPES OF DUTCH BRAZIL

ABSTRACT: The aim of this paper is to study the constitution of the Dutch look from the 
view of the colonial landscape painters of the screens Frans Post and Albert Eckhout. One 
of the topics chosen for this work was to study the concept of memory through pictures 
of Dutch Brazil, it is known that the artists involved in the Dutch colonial project sought 
to understand this “world” by natural and human concepts represented in these paintings. 
They were the fi rst painters to depict American landscapes with your folks. To realize 
this vision, it is very important to study the imaginary images that were erected by Post 
and Eckhout. We will use primarily as a source (visual) research, two screens: The oxcart 
1638 and 1643 Mamluk, all images were produced when Frans Post and Albert Eckhout 
were in Dutch America, integrating the entourage of Governor John Maurice of Nassau. 
We will seek to work with a methodology that privileges the visual reading of primary 
sources to thus understand the colonial landscape. 

Keywords: Landscape. Art. Frans Post. Ethnographic painting. Seventeenth century. Du-
tch Brazil.

1  Este texto é parte integrante (1° capítulo) da minha pesquisa de mestrado realizada no PPGH 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN sob orientação do Prof. Dr. Daniel Souza 
Leão Vieira 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste 1945, o holandês não é para mim um assunto, mas uma presença. Con-
quistou e dirigiu a região brasileira em que nasci e vivo, a mais amada e conheci-
da. Não o encontro apenas nos livros, mapas, nótulas e relatórios da Geoctroyer 
Westindische Companie, mas na recordação inconsciente de sua visita de vinte e 
quatro anos, inapagável na memória nordestina (CASCUDO, 1956, p. 13).

Luís da Câmara Cascudo autodefi nia-se como “provinciano incurável”. Apaixonado 
pela cidade do Natal, pesquisou, escreveu e publicou Geografi a do Brasil holandês, pela 
editora José Olympio, em 1956. Por meio das memórias locais, “Câmara Cascudo 
busca desvendar esses mistérios do tempo dos fl amengos. Contudo, procura entendê-
-los na forma de sua circunstância viva na memória” (PUNTONI, 2012, p. 32). As-
sim, pode-se afi rmar que “o período de domínio fl amengo era, antes, ‘uma fase quase 
doméstica nas lembranças coletivas. Uma espécie de hégira, dividindo um tempo dis-
tante e nevoento’” (CASCUDO, 1956, p. 13 apud PUNTONI, 2012, p. 32), a qual 
persistia na memória2 coletiva da sociedade. 

Assim, quando nos deparamos com uma imagem de campo sem fi m; com várzeas a 
perder de vista, onde o céu encontra-se com a terra; quando olhamos para uma pai-
sagem abrasiva que a imagem nos faz cair em um silêncio profundo, em que somos 
persuadidos pela imaginação a ouvir o canto da cigarra, esta imagem verde e úmida do 
litoral é o principal mecanismo da memória que nos carrega subitamente para o mun-
do colonial no século XVII, quando o holandês viveu no norte da colônia americana.

Câmara Cascudo tinha razão, ao afi rmar que esse tema era íntimo nas vivências e me-
mórias dos moradores da atual região nordestina do Brasil. O Brasil holandês vive por 
meio das várias imagens pintadas pelos pintores de João Maurício de Nassau, Frans 
Post e Albert Eckhout.

2 Segundo o historiador francês Jacques Le Goff , memória é: “A memória, como propriedade de 
conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, gra-
ças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 
passadas” (LE GOFF, 1996. p. 423).
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Figura 1 - O carro de bois. 1638.

 

Na tela O carro de bois, a paisagem mostra-nos uma terra de colinas verdejantes e água 
abundante. A natureza é representada no quadro pela grande árvore de acácia à es-
querda; como, também, podemos ver, claramente, no quadro, os temas antrópicos nas 
fi guras masculinas. Estes são os escravos na lida diária do trabalho. O carro de tração 
animal é puxado por dois bois, essa era a melhor máquina de deslocamento para ven-
cer as grandes distâncias percorridas pelos colonos nessas terras sem fi m. 

Esse quadro, um dos primeiros a serem pintados em Pernambuco, mostra, provavel-
mente, a vila Formosa de Serinhaém, importante região produtora de açúcar. Em uma 
visão idílica dos homens no trabalho, Post não hesita em mostrar escravos mais des-
contraídos e relaxados, que, segundo Pedro e Bia Corrêa do Lago, os negros aparecem 
como “quase livres e independentes” (2006, p. 92).

O quadro tem elementos naturais e humanos, podendo ser classifi cado como rural, 
pois, segundo Van den Boogaart (2005), “tentou reproduzir o complexo da lavou-
ra por inteiro”, agregando à paisagem, principalmente, os conceitos constitutivos do 
mundo ruralizado, que o colonizador holandês vai encontrar na América.

Das décadas de 1940 e 1950, quando foram lançados estudos mais apurados sobre o 
tema da dominação holandesa no Brasil, vale lembrar o Tempo dos fl amengos, de José 
A. G. de Mello, e, dos dias atuais, o estudo de Câmara Cascudo, já mencionado aqui. 
“A memória funciona como um fi o condutor, como um mecanismo para entender o 
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passado” (OLIVEIRA, 2012, p. 69), e o “Brasil holandês” é um assunto recorrente nos 
vários estudos propostos sazonalmente3.

Frans Post foi o grande responsável por apresentar ao olhar holandês as paisagens ameri-
canas. Ele mesmo, um colonizador, capturou os elementos constitutivos da colônia, por 
meio da sua visão de mundo, e representou essa paisagem a seus contemporâneos.  En-
tendemos, desse modo, que as imagens que serão analisadas, neste estudo, são portadoras 
de discursos criados por Frans Post, que “produziu um conceito de paisagem ‘brasileira’ 
[ou americana] para o período colonial, demonstrando as cores e a riqueza de detalhes 
da vida social ‘brasileira’ [ou nativa] pelos olhos do colonizador” (VIEIRA, 2012, p. 15).

O conceito de paisagem criado por Frans Post e as imagens de Albert Eckhout formam 
um grande arquivo visual do período de dominação batava na América. Quando, 
juntas, essas imagens constituem-se poderosas ferramentas de memória, povoando o 
imaginário das pessoas de ambos os lados do Atlântico. 

O ano é 2012. Em exposição intitulada “Trajetória Paulo von Poser”, comemorativa 
dos 30 anos de exposição do artista de Santos, em cartaz no Museu Brasileiro da Es-
cultura (MuBE), na cidade de São Paulo, quatro imagens, em tamanho semelhante às 
pinturas de Albert Eckhout, chamam a atenção do pesquisador.

Figura 2 
Mestiço. 2002

Figura 3 
Negra. 2002

Figura 4 
Negro. 2002

Figura 5 
Mameluca. 2002

3 BRIENEN, Rebecca Parker. Albert Eckhout: visões do paraíso selvagem: obra completa; 
trad. de Julio Bandeira. Rio de Janeiro: Capivara, 2010. BOOGAART, Ernst van den. As perspec-
tivas da Holanda e do Brasil do “Tempo dos fl amengos”. In: Brasil Holandês: história, memória 
e patrimônio compartilhado. VIEIRA, Hugo C.; GALVÃO, Nara N. Pires. & SILVA, Leonardo Dan-
tas. (Orgs.). São Paulo: Alameda, 2012. DUPARC. Frederik J. Frans Post na pintura holandesa 
do século XVII. In: LAGO, Pedro e Bia Corrêa do. Frans Post (1612-1680): obra completa. Rio 
de Janeiro: Capivara, 2006. LAGO, Pedro & Bia Corrêa do, Frans Post (1612-1680): Obra Com-
pleta. Rio de Janeiro: Capivara, 2006. MENEZES, Catarina Agudo. & SILVA, Maria Angélica da. 
Fragmentos visuais da História: O uso das vistas de Frans Post nos estudos de História urbana In: II 
Encontro Nacional de Estudos da Imagem. Anais, Londrina-PR. Maio de 2009. NASCIMENTO, 
Rômulo Luiz Xavier do. O desconforto da governabilidade: aspectos da administração no Brasil ho-
landês (1630-1644). Tese de Doutorado em História na UFF. Niterói. 2008. PUNTONI, Pedro. No 
tempo dos fl amengos: memória e imaginação. In: Brasil Holandês: história, memória e patrimônio 
compartilhado. VIEIRA, Hugo C.; GALVÃO, Nara N. Pires. & SILVA, Leonardo Dantas. (Orgs.). 
São Paulo: Alameda, 2012. 
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Eram quatro fi guras “etnográfi cas”, das oito pintadas por Albert Eckhout, durante sua 
estadia na colônia, para o príncipe de Nassau, governador da colônia holandesa no 
século XVII. As telas dispostas na altura do olhar4 fazem o observador erguer a cabeça, 
a fi m de admirar a releitura contemporânea. Perfazem a mostra as telas Mestiço, Negra, 
Negro e Mameluca 5.

No século XVII, a América era um espaço privilegiado para representar tipos humanos 
diversos ao europeu. Tanta diversidade de gente enriqueceu, se assim podemos dizer, 
os pincéis de Eckhout; homens e mulheres negros, marrons, amarelos, pela miscige-
nação6 ou pelo bronzear da luz solar, faziam a pluralidade de tons da pele das pessoas. 
Era um “paraíso” de “cores antropológicas”.

Dentro do sistema social holandês, que reconhecia essa diversidade de tipos humanos 
na América, Eckhout realizou o seu trabalho pintando seus retratos etnográfi cos. Vale 
lembrar a opinião da historiadora Rebecca P. Brienen: “No século XVII, contudo, os 
principais grupos éticos não europeus reconhecidos pelos holandeses no Brasil limita-
vam-se a Brasilianen, Tapuya, africanos, mulatos e mamelucos; e não é uma coincidên-
cia que esses sejam justamente aqueles representados na série de retratos etnográfi cos 
de Eckhout” (BREINEN, 2010, p. 95).

As releituras de Paulo von Poser, que ora utilizamos como fonte imagética secundária, 
representam, na sua maioria, um espaço árido, uma vez que o artista se preocupa, 
demasiadamente, em pintar as pessoas que Albert Eckhout representou no passado 
(século XVII). As imagens de Poser convertem-se em um trabalho rápido, feito em 
outra época, que utiliza materiais diferentes7 dos que Eckhout usou, não trazendo o 
cuidado excessivo com a paisagem do horizonte que Eckhout teve nas suas imagens. 
Mesmo assim, é um trabalho digno de estudo, capaz de trazer à tona as lembranças de 
pessoas que viveram em outros tempos.

Os retratos que Albert Eckhout realizou na colônia são, para Rebecca P. Brienen, 
“extraordinários, sem precedentes na história da arte” (BRIENEN, 2010, p. 95). En-
tendemos, no entanto, que não são apenas retratos - classifi cá-los assim seria simplista 
demais. Essas imagens são pinturas que trazem pessoas em um espaço tropical exótico, 
mítico e estranho ao olho do holandês seiscentista. É um espaço rico em detalhes, 
com vegetação delgada e vertical, extremamente simétrica aos corpos humanos ali 
pintados. Podemos ver a cana-de-açúcar, o mamoeiro, dois tipos de palmeiras tropicais 
e o cajueiro com seus frutos dependurados sobre a cabeça da mulher mameluca. Se 

4 Padronizada no estilo Renascentista albertiana, o modo de ver imagens (sua disposição) em gale-
rias e museus segue um padrão estabelecido pela cultura italiana. Mais detalhes Cf. ALPERS (1999).  
5 Os nomes das telas empregados aqui foram consultados no catálogo da exposição Albert Eckhout 
volta ao Brasil 1644-2002 – Recife, Brasília e São Paulo. 2002/2003.
6 Segundo a historiadora Rebecca Parker Brienen, “uma situação particularmente complicada se 
desenrolou nas Américas, onde colonizadores, africanos e índios mantiveram atividades sexuais inter-
-raciais” (BRIENEN, 2010. p. 95).
7 Identifi camos como sendo um trabalho rápido, pois Poser trabalha com giz de cera (desenho) 
sobre uma tela de linho.
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pudermos classifi car uma das telas de Eckhout como a mais rica em vida natural que 
mencionamos aqui, essa seria Mameluca, de 1643.

Figura 6 - Mameluca. 1643.

Uma mulher de vestes brancas equilibra, na mão direita, um cesto de palha ricamente 
disposto com fl ores nativas. Existem, pelo menos, sete espécimes de fl ores na tela; 
na cabeça, um arranjo de fl ores brancas adorna a mulher. Pela pose da mesma, quase 
poderíamos dizer que é de origem fi dalga, uma mulher europeizada. Segundo a histo-
riadora Izabel M. dos Santos:

Ela [mameluca] transpira sensualidade através do seu decote, postura e até mesmo 
no simples gesto de levantar o vestido mostrando assim parte de sua perna. Ela 
usa brincos, colares pulseiras, e seus modos são bastantes europeizados. Ela está 
descalça, assim como o “Homem mulato” [de 1643] e isso atesta que embora ela 
já tenha hábitos e modos europeus, ela ainda se encontra num patamar inferior ao 
do europeu (SANTOS, 2008, pp. 4-5).

Se não fossem os pés descalços, que denunciam sua posição social, a mulher mameluca 
poderia estar inserida nos ciclos sociais da “civilização europeia”.

O chão repleto de cajus indica que a estação é o verão, época de fartura do fruto. Dois 
porquinhos da índia – ou preá do reino – enriquecem, ainda mais, o colorido do qua-
dro8. A mulher está em um jardim, teria Albert Eckhout buscado inspiração na tela 

8 “No canto direito da imagem, encontramos um porquinho da índia [se olharmos com mais 
atenção poderemos ver que são dois, ou seja, um casal desses bichinhos tão peculiares] aos pés da ma-
meluca representada, simbolizando a fertilidade, assim como, os cajus que caem da folhagem acima 
de sua cabeça” (SANTOS, 2008, p. 5).
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A primavera de Sandro Botticelli9? Assim como a alegoria da primavera que Botticelli 
pinta no seu quadro, a mulher mameluca de Eckhout é parte da natureza, um elemen-
to do paraíso selvagem, que era a colônia para os neerlandeses.

Talvez resida, aí, a grande semelhança entre os trabalhos de Frans Post e Albert 
Eckhout, ambos engajados em um ambicioso projeto político planejado pelo príncipe 
de Nassau. Os dois artistas pintaram o humano em meio à mata nativa; para eles, o 
homem é parte integrante do meio, o espaço é modifi cado por este que age dando uma 
nova paisagem à América.

Estes mesmos personagens também foram representados em desenhos por Zacharias 
Wagener no seu Th ierbuch. Este cronista somava a comitiva administrativa de Mau-
rício de Nassau.

A partir da experiência de encontrar e ver imagens tão caras, e, naquele momento, tão 
próximas, constatamos o interesse coletivo por imagens tão antigas, que fazem um 
modo de ver e sentir o passado e a cultura visual no Brasil. Esta, em última análise, in-
serida em uma cultura ocidental em formação muito mais ampla em trocas atlânticas 
entre a América colonial e a República dos Países Baixos. Ou seja, existe, em comum, 
um “passado compartilhado10 entre Brasil e Holanda durante o século XVII” (BOO-
GAART, 2012, p. 47).

As imagens, ali, expostas são as referências culturais do artista, mostrando como von 
Poser recorreu ao passado para fazer uma releitura “do que foi”, com imagens que po-
voam o imaginário do europeu, do pernambucano, do paulista de Santos e de muitos 
brasileiros. De certa forma, a história da Nova Holanda ainda pode ser vista, pode ser 
contada de outras formas, estando disponível para as novas gerações tirarem suas con-
clusões “do que foi”, de maneira a dar um novo sopro à história.

Sob esse prisma, as imagens do Brasil holandês são uma forma de memória. Interesse 
comum de pesquisadores, tanto as imagens de Frans Post quanto as de Albert Eckhout re-
presentam um espaço social e cultural plural desde sua gênese. Para Gilberto Freyre, “[...] 
a lenda persistia. Para ele, o tempo dos fl amengos continua igual na imaginação de nosso 
povo ao tempo dos mouros na imaginação dos portugueses” (PUNTONI, 2012, p. 31).

9 Segundo Barbara Deimling: “A primavera” de 1482, “a composição representa o império de 
Vênus, no qual penetram o Amor e a Primavera com a sua abundância de fl ores. O quadro foi, certa-
mente, executado para Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, por ocasião do seu casamento, em 1482” 
(DEIMLING, 2005, p. 40). Nessa tela, podemos identifi car uma imensidão de fl ores e vegetais, “per-
to de quinhentas espécies de plantas, das quais cento e noventa são fl ores, foram identifi cadas neste 
quadro” (DEIMLING, 2005, p. 39). Ver essa imagem nos anexos (FIGURA 5. p. 141).
10 “Esse rótulo é uma descrição diplomática. Afi nal, aquele ‘passado compartilhado’ consistia de 
uma década de confl ito violento, um período muito curto de ocupação holandesa e outra década de 
guerra destrutiva. Os protagonistas desse confl ito lutaram pelo domínio exclusivo de um país. Não 
estavam inclinados a compartilhar muita coisa ou, caso necessitassem, o fariam estritamente nos seus 
próprios termos. No entanto, é certamente verdadeiro que os historiadores brasileiros e holandeses 
compartilharam esse passado por muito tempo. Por mais de cento e cinquenta anos estudaram e es-
creveram a respeito dele” (BOOGAART, 2012, p. 47). 
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Como tornar essa visão para o passado uma questão historiográfi ca? O olhar his-
toriográfi co do professor Rômulo Luiz Xavier do Nascimento sobre a ocupação 
holandesa do século XVII, na América, convence-nos que muito ainda pode ser 
estudado e interpretado:

Aqui, se as marcas da ocupação holandesa não são visíveis a olhos atuais, o próprio 
fato de, mais de três séculos depois de sua expulsão, tocarmos no assunto, já prova 
por si só a importância historiográfi ca do tema. O assunto ainda hoje se sustenta 
com largueza na variada produção de crônicas, livros e teses sobre a presença bata-
va (NASCIMENTO, 2007, p. 132).

Podemos acrescentar à lista acima as imagens do Brasil holandês, a larga produção 
iconográfi ca sobre a colônia promovida por Nassau e que constituiu, para os europeus, 
uma nova forma de ver o mundo além do Atlântico. Novas possibilidades se abriram 
para o conhecimento do homem europeu pelas imagens, de maneira que pode “co-
nhecer” melhor outra terra e o seu outro. Hoje, como maior herança da ocupação 
holandesa para o Brasil, estão essas imagens como resquícios de sua breve passagem. 
Dentre elas, as paisagens de Frans Post possuem um valor fundamental, que está no 
cerne deste estudo.

Nossa proposta é estudar as imagens do mundo colonial que o homem holandês 
formou na América, durante sua estadia de 24 anos, com principal destaque para os 
sete anos de governo do príncipe João Maurício de Nassau, pois ele trouxe consigo 
nomes da arte dos Países Baixos, entre eles Frans Post, que se tornaria o pintor das 
paisagens coloniais.

A partir de algumas paisagens de Frans Post, indagamos sobre o modo como o holan-
dês via o espaço colonial durante o período seiscentista, pois, no momento da chegada 
do pintor, essas terras faziam parte dos domínios coloniais batavos.

É fundamental ter em mente a participação da obra pictórica de Frans Post como parte 
de um projeto político neerlandês, no qual, descrever os espaços por meio de imagens 
fazia parte de práticas integradas à própria estabilização da presença colonial no con-
tinente americano.

O pintor holandês Frans Janszoon Post (1612 - 1680), nascido e formado na cidade de 
Haarlem, na Holanda, veio para os trópicos em 1637, com apenas 24 anos, e regressou 
com Nassau à Holanda em 1644, permanecendo em terras coloniais por 7 anos. Foi 
um dos integrantes da comitiva científi ca e artística do administrador da colônia ho-
landesa na América, o conde Johan Maurits Van Nassau-Siegen. Essa incursão fora pa-
trocinada pela Companhia das Índias Ocidentais11 (WIC - West-Indische Compagnie), 
que era detentora da concessão de posse das terras no norte da América portuguesa.

11 Historicamente, os Países Baixos estavam sedentos por demonstrações de poder (e esse poder en-
contrava tradução na WIC), tanto economicamente como artisticamente, pois, com o emergente ca-
pitalismo encontrando terreno fértil em terras holandesas, o século XVII caracteriza-se como o tempo 
de gloria neerlandês, deixando para trás as cidades italianas, tanto no aspecto econômico quanto no 
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Muito já se sabe da história dos grandes feitos de Pernambuco. Capitania de prestígio 
no Reino, lugar de riquezas, que despertou a cobiça das nações estrangeiras e rivais de 
Portugal. Esse espaço era (grande) produtor de açúcar e ponto estratégico para admi-
nistrar boa parte do território da colônia. Um espaço que era um conjunto de terra 
na sua forma mais simples, e, também, espaço cultural modelado pelo homem em 
sociedade. O espaço tem forma, tem cor, tem volume, é um cenário onde o homem é 
parte constituinte do meio e espectador ao mesmo tempo. O espaço é uma construção 
simbólica cultural única; cabe um nome próprio: Paris, Natal, Haarlem, Recife ou, 
ainda, o Atlântico (DARDEL, 2006).

Entre os vários historiadores que se preocuparam em estudar essa espacialidade, cum-
pre citar Evaldo Cabral de Mello, que, em sua vasta obra, contempla: Olinda res-
taurada (2007), na qual, faz uma análise da guerra empreendida por Portugal para 
reconquistar os territórios coloniais perdidos para os holandeses; O Negócio do Brasil 
(2011), na qual, busca entender os trâmites diplomáticos que envolveram as nações 
modernas - Portugal e Holanda - na grande negociação que entregaria o norte do Bra-
sil novamente ao domínio dos portugueses; Rubro veio (2008), que empreende uma 
análise sobre o sentimento nativo próprio do pernambucano em suas relações com 
o Brasil. Recentemente, os dois últimos lançamentos: o Brasil holandês (2010), que 
contempla a administração nassoviana na Nova Holanda; e O Bagaço da Cana (2012), 
que faz uma análise de documentos domésticos dos engenhos, relativos à produção de 
mercadorias (açúcar) das capitanias de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande (do Norte), 
dentre outras capitanias coloniais. 

Outro grande nome da historiografi a que trabalhou com essa época12 foi o historiador 
José Antônio Gonçalves de Mello, em Tempo dos Flamengos (1987). Segundo o autor, 
durante os anos de ocupação neerlandesa no norte da colônia, a cultura holandesa 
teria permeado a vivência e a cultura do Brasil. 

Outro grande intérprete da nossa historiografi a foi o sociólogo e historiador Gilberto 
Freyre, que nunca realizou um grande trabalho sobre o Brasil holandês13.  Gilberto 
Freyre, em seu clássico ensaio sobre a família patriarcal do Brasil, ainda no ano de 
1933, ressaltara o trabalho das imagens para a pesquisa histórica: “quanto à iconogra-
fi a da escravidão e da vida patriarcal está magistralmente feita por artistas da ordem de 
Frans Post, Zacarias Wagner, Debret e Rugendas” (FREYRE, 2006. p. 50).

Recentemente, a tese de Daniel de Souza Leão Vieira, Topografi as Imaginárias: a pai-
sagem política do Brasil holandês em Frans Post (2010), analisa e aprofunda o debate 
sobre as imagens de Frans Post, compreendendo-as como paisagens formadoras de um 

aspecto artístico. Segundo Freedberg, “... a Holanda superou de muito todas as nações européias – e 
certamente a Itália – no valor científi co e artístico de suas ilustrações da natureza” (1999, pp. 211-212).
12 Refi ro-me à época da invasão holandesa no norte do Brasil.
13 Realizou apenas pequenos ensaios sobre os neerlandeses aqui na América, dentre os quais “A 
Pintura no Nordeste” In: Livro do Nordeste. Comemorativo do primeiro centenário do Diário de 
Pernambuco. [1925]. Este contribuiu, profundamente, para o entendimento de vários períodos his-
tóricos da região norte e do Brasil. 
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pensamento político da época. Partindo dos conceitos da geografi a cultural, história 
cultural e imagem, Vieira faz uma análise das paisagens de Frans Post, tanto pela pes-
quisa iconográfi ca, como, também, teorizando a paisagem colonial do Brasil holandês.

Recorremos a estes autores para salientar a inserção da nossa pesquisa, uma vez que 
temos como objeto de estudo fontes iconográfi cas contemporâneas à época que eles 
escolheram para estudar. 

Pernambuco é um espaço ao qual a historiografi a dedicou grandes interpretações, não 
apenas quando o assunto versa sobre a Invasão Holandesa, mas sobre várias temáticas 
que se dedicaram a fazer da interpretação da história de Pernambuco a própria Histó-
ria do Brasil.

No século XVII, os holandeses, segundo Mello, “após tentativas frustradas de ocu-
par a sede da administração portuguesa, na Bahia, preferiram ir direto à fonte da 
riqueza brasileira: a Capitania de Pernambuco e seus açúcares” (MELLO In OLI-
VEIRA, 2005. p. 1). Da presença dos holandeses na América portuguesa, surgiram 
as primeiras representações visuais da nova terra, nos gêneros da pintura clássica, 
em especial a paisagem, retratada, pela primeira vez, pelos olhos e pincéis de Frans 
Post. Assim sendo, Carla Mary conta-nos que “o novo mundo será visto, pesqui-
sado e retratado com rigor, tanto do ponto de vista artístico quanto científi co, e 
tudo será mérito de [Maurício de Nassau] um nobre alemão de família neerlandesa” 
(OLIVEIRA, 2006, p. 117).

O espaço colonial será amplamente documentado pelos holandeses, tanto por imagens, 
como, também, pelos textos científi cos que serão nossas fontes históricas de pesquisa.

1.1. PAISAGEM, ESPAÇO E HISTÓRIA
A relação entre paisagem e espaço é a primeira questão que precisamos enfrentar:

[...] a paisagem adquire o aspecto visível do espaço. Ela é a epiderme do corpo do 
mundo (se me arvoro a usar tais metáforas). Visibilidade do território, exteriorida-
de do relevo, manifestação do espaço, essa superfi cialidade topográfi ca pode levar 
à ideia de que a paisagem é um véu que deve ser removido para que se chegue ao 
verdadeiro objeto de estudo, o espaço. Esse pensamento se funda na tradição que 
toma a imagem como cópia do real, e, portanto efêmera, perecível e não confi ável. 
Contudo, espaço é tanto uma realidade exterior quanto uma representação. E por 
representação não concebo um falseamento do real, tal como alguns autores quan-
do falam em ideologia. A representação é a construção de uma visão de mundo 
(VIEIRA, 2006. p. 04-05).

John B. Jackson, um dos principais autores que se debruçaram sobre esse tema, 
afi rma que “a paisagem não é espaço” (2006, p. 04), mas, sim, “... a paisagem é um 
conjunto de espaços, espaços esses transformados pelas relações humanas” (2006, p. 
04). A paisagem se depara com o espaço a partir de toda dispersão dos objetos e sua 
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organização (condensação) pela cultura nesse mesmo espaço. Assim, podemos en-
tender que a paisagem seria a parte visual, uma construção imaginária da visão e do 
pensamento do espaço praticado ou por ser praticado, é a imagem do espaço, é uma 
representação, se preferirmos, pois pode ser plasmada em cores em uma tela, pode 
ser fotografada por lentes e, nisso, o espaço por meio da paisagem se faz presente 
para percepção do homem. 

Frans Post retratou as paisagens brasileiras e foi um expoente artístico da vida pictórica 
nas Américas,

sua obra está intrinsecamente ligada ao cenário histórico em que viveu e às ca-
racterísticas da arte neerlandesa do século XVII, onde a pintura de paisagem era 
um gênero comum e de mercado garantido, daí a repetição constante de algumas 
paisagens, como as ruínas de Olinda, em sua obra (OLIVEIRA, 2006, p. 123).

Esse artista, nascido e formado na escola de Haarlem, era um representante dessa 
escola holandesa: 

[...] na vasta produção da pintura holandesa do século XVII, um dos temas predo-
minantes é a paisagem, e alguns dos maiores talentos do período expressaram-se 
nesse ramo da pintura [...], representavam-se vistas panorâmicas, fl orestas, dunas 
e estradas rurais, rios e canais” e “as obras de Frans Post têm um interesse histórico 
especial. De 1637 a 1644 ele fez vistas do Brasil (SLIVE, 1998. p. 177 - 192).

Slive mostra a importância dada, na época, a esse tipo de pintura nos Países Baixos e 
pelo próprio Maurício de Nassau ao Brasil, tanto que Frans Post retratou várias paisa-
gens da colônia americana.

Ora, a obra de Frans Post contém informações preciosas da vida cotidiana, tais como 
economia, sociabilidades, miscigenação, relações étnicas entre negros escravos, índios 
e colonizador português. Acima de tudo, a importância de estudar a obra de Post 
reside na perspectiva de observar a paisagem criada, uma vez que Post pintava para 
atender a uma demanda social, que queria ver as possessões coloniais no ultramar, as-
sim, pintava paisagens exóticas para dar ao público consumidor o que desejavam ver. 
Essas paisagens são mundos vivos, são cheias de representações sociais, de memórias 
que podem ser reconhecidas naquele espaço pictórico. Segundo Simon Schama, existe 
uma memória construtora da paisagem, ou seja,

Paisagem é cultura antes de ser natureza; um constructo da imaginação projetado 
sobre a mata, água, rocha. [...] No entanto, cabe também reconhecer que, quando 
uma determinada idéia de paisagem, um mito, uma visão, se forma num lugar 
concreto, ela mistura categorias, torna as metáforas mais reais que seus referentes, 
torna-se de fato parte do cenário (SCHAMA, 1996, p. 70).
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O conceito de paisagem que Schama nos apresenta é uma concepção amadurecida de suas 
pesquisas sobre a Holanda durante o século XVII na obra O desconforto a riqueza (1992) 
14, o qual foi desenvolvido plenamente em seu livro Paisagem e memória (1996) 15.

Logo, a paisagem pode ser construída a partir dos planos pré-estabelecidos, sendo, 
também, patriótica, servindo aos interesses do grupo dominador que governa o Esta-
do. A pintura de paisagens alia-se, dessa forma, ao ideal (interesse) do Estado neerlan-
dês de conhecer o espaço para facilitar a conquista, ou seja, coligir informações, obter 
conhecimento por meio das imagens para dominar.

Atualmente, na história cultural, a imagem e a paisagem convertem-se em um docu-
mento possível de análise dentro de um recorte histórico. Jeremy Black, no seu traba-
lho Mapas e História (2005), faz um estudo de como certas imagens (mapas) surgem, 
como elas foram confeccionadas e como foram pensadas dentro de sua época.

Para Black, por exemplo, nos séculos XVI e XVII, os mapas e a sua função nos livros 
de Atlas eram assim entendidos:

As imagens visuais que os Atlas históricos proporcionam infl uenciaram na criação 
e sustentação de noções de situação históricas e são particularmente apropriadas 
como tema de investigação devido à recente ênfase em nações como comunidades 
políticas imaginadas, ênfase no papel de imagens como meio de criar percepções 
de poder e, de modo mais geral, ênfase em aspectos iconográfi cos da autoridade 
política e cultural (BLACK, 2005, p. 11).

Seguindo essa linha de pensamento, é interessante citar Durval Muniz de Albuquerque Jr.

[...] a paisagem não é pura natureza, não é repouso para os sentidos. A paisagem 
é obra da percepção humana, da relação de seus sentidos com o meio que o cerca, 
a paisagem é obra da mente, é um conceito através do qual o homem dá sentido 
de conjunto a toda dispersão, ao caos dos elementos naturais que estão à sua volta 
(ALBUQUERQUE JR., 2008, p. 204).

Assim como os mapas, as pinturas de paisagens serviam aos interesses do Estado, in-
formavam sobre relevos, rios, cidades, topografi as, etc. 

14 A relação entre os textos de Simon Schama apontada por nós, nesta pesquisa, ainda encontra forte 
enlace no texto Dutch Landscapes: Culture as Foreground. In: Sutton, P. C. et al. Masters of 17 century 
Dutch Landscape Painting. Amsterdam/Philadelphia, 1987. Do mesmo autor, publicado no ano de 
1987, ainda sem tradução para o português. 
15 “Basta pensar em uma cultura heterogênea como a holandesa do século XVII para apreender-
mos que os três regimes (o regime do olhar tradicional Renascentista albertiana que privilegia a arte 
italiana; o regime do olhar que surge no norte europeu com as pinturas descritivas neerlandesas – ver 
a introdução de Svetlana Alpers – e o terceiro e último regime do olhar é aquele que joga com o cla-
ro/escuro, é o Barroco, “que encontra analogia fi losófi ca no sistema das mônadas de Leibniz.”) dos 
olhares citados conviveram em um mesmo meio, e foram escolhidos de acordo com interesses de 
cada grupo social específi co dentro da sociedade como um todo. Eis o papel de uma história cultural 
do olhar: desvendar meandros que possam ajudar a entender as dinâmicas sociais, a partir do estudo 
de certas singularidades.” (VIEIRA, 2006, p. 11-12). Partindo do texto O desconforto da riqueza, de 
Simon Schama, Vieira classifi ca o olhar da sociedade holandesa dos seiscentos como sendo plural, se 
assim podemos dizer.    
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Essas representações foram usadas nas estratégias de guerra. Serviam para organizar o 
espaço com sua latitude, longitude dentro de uma perspectiva imaginada e trabalhada 
pela arte. Eram objetos econômicos e tinham função prática na sociedade holandesa, 
e, enfi m, tinham fi nalidade decorativa dentro dos espaços domésticos e nas repartições 
públicas do Estado Nacional holandês e em outros países da Europa:

A noção de visão também se alterou. Os avanços científi cos empreendidos pelos 
holandeses no século 17, especialmente na ótica, fi zeram-nos enfatizar a visão 
como o sentido através do qual Deus revela sua criação mais claramente para a 
humanidade. Essa admiração pelo sentido da visão levou os pintores a tentar “des-
crever” (mimetismo) o mundo como eles o viam. A cartografi a holandesa tem sido 
ligada à pintura holandesa na medida em que ambos tentavam a “descrição” da 
realidade física. Dessa forma, passou-se a dar maior valor ao “realismo” geográfi co 
na cartografi a do que aos mapas estilizados mais antigos que não dependiam de 
uma descrição topográfi ca precisa. Vermeer apresentou Clio com um mapa histó-
rico das Províncias Unidas da parede (BLACK, 2005, p. 28).

O pensamento de Black aproxima-se muito das análises de Svetlana Alpers (1999), 
quando esta afi rma ver grande intimidade entre os mapas geográfi cos e a arte holan-
desa da época de ouro, de maneira que não existiu um limite concreto entre as repre-
sentações gráfi cas (mapas, por exemplo) do espaço e as paisagens do Brasil holandês, 
sendo práticas que se comunicam em um mundo cultural em que a imagem descreve 
os espaços. Segundo Alpers, “o objetivo dos pintores holandeses era captar, sobre uma 
superfície, uma grande quantidade de conhecimentos e informações sobre o mundo” 
(ALPERS, 1999. p. 247).

Aqui, é importante observar a grande diferença entre as pinturas italianas e as pinturas 
holandesas nessa construção do espaço na arte da pintura entre os séculos XVI e XVII, 
entre a forma de percepção do mundo e do espaço entre os holandeses e os italianos. 
Segundo Alpers,

Em grande parte, o estudo da arte e de sua história tem sido determinante pela 
arte italiana e por seu estudo. Esta é uma verdade que os historiadores da arte cor-
rem o risco de ignorar, em sua atual tendência a diversifi car os objetos e a natureza 
de seus estudos. A arte italiana, e sua evocação retórica, não só defi niu a prática 
da tradição central dos artistas ocidentais como também determinou o estudo de 
suas obras. Quando me refi ro à concepção de arte na Renascença italiana, tenho 
em mente a defi nição albertiana do quadro: uma superfície ou painel emoldurado 
a certa distância do observador, que olha através dele para um segundo mundo 
ou um mundo substituto. Na Renascença, esse mundo era um palco no qual as 
fi guras humanas praticavam ações signifi cativas baseadas nos textos dos poetas. 
Trata-se de uma arte narrativa. E a ubíqua doutrina ut pictura poesis era invocada 
para explicar e legitimar as imagens através de sua relação com textos prévios e 
consagrados (ALPERS, 1999, p. 27).

Existe uma forte tradição no mundo Ocidental após o Renascimento na padronização 
da arte a partir das referências italianas. A maior parte das pessoas sente e vê a arte 
partindo do modo italiano de perceber o mundo, no qual, as fi guras humanas repre-
sentam os textos clássicos nos espaços pintados pelos artistas italianos. Em parte, essa 
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é uma tradição “comprada” pelos artistas e acadêmicos do século XIX e, como tal, 
legando ao Ocidente uma forma de pensar a arte16. 

Fazendo contraponto a esse padrão estabelecido, ou mesmo se podemos chamar de 
uma “ditadura” da arte italiana, existem as imagens holandesas confeccionadas durante 
o século XVII, que trazem outro modo de ver a arte partindo das descrições do mundo.

Quando os – vários – talentos holandeses na arte de pintar se deram conta que o mun-
do estava disposto para a visão e que esse sentido pode ajudar a representar o mundo 
visível, o sucesso foi estrondoso, uma vez que não era preciso apenas fazer telas com 
temas grandiosos ao gosto das províncias do sul. Podiam-se representar pessoas em 
retratos, fazer cenas internas ao estilo de Jan Vermeer. Pintar paisagens com descrição 
espacial muito próxima do real torna-se comum na Holanda seiscentista. Frans Post 
não foge à regra, uma vez que foi fi el ao conceito de descrição, que é a representação 
espacial e alegórica da natureza e dos elementos constituintes do espaço. Ele emprega, 
também, na pintura o conceito de mimetismo. O conceito de descrição irá perpassar 
todo o estudo da arte holandesa, afi rma Svetlana Alpers.

Quando olhamos uma paisagem, nós, agentes culturais, procuramos ver e conhecer o 
espaço, segundo Ortelius: “... o homem nasceu para contemplar o mundo”. (BESSE, 
2006, p. 28). O presente trabalho pretende problematizar a construção do olhar euro-
peu na paisagem, pois ela reúne, em si, todos os elementos geográfi cos, como a água, a 
terra, a pedra, o céu, os vegetais e tem, na sua “epiderme”, os elementos constitutivos 
da sociedade, pois constam igrejas, casas, homens e mulheres vestidos, ou sem roupas; 
é a relação mais íntima do humano com a terra17.

A paisagem é uma vista, é uma forma de ver o mundo, é “essencialmente mais mun-
do do que natureza, ela é o mundo humano, a cultura como encontro da liberdade 
humana com o lugar do seu desenvolvimento; a Terra” (BESSE, 2006, p. 92). Ainda 
segundo Besse,

[paisagem é...] um olhar vivo, em outras palavras, um ímpeto, uma intencionali-
dade presente e que atravessa o espaço que se abre entre o aqui e o distante. Em 
suma, não há paisagem sem profundidade, uma profundidade que se dá a ver sob 
a forma de uma presença nos longes, de um ser na distância que signifi ca o espoco 
da vida. A profundidade da paisagem é a da existência (BESSE, 2006. p. 92).

A paisagem é um espaço, um lugar complexo com sentidos e vivências sociais conce-
didos por homens. Vamos analisar a paisagem por meio da numerosa obra artística do 

16 “Foi a base dessa tradição que os pintores do século XIX acharam que deveriam igualar (ou supe-
rar). Foi a tradição, ademais, que produziu Vasari, o primeiro historiador da arte e o primeiro autor a 
formular uma história autônoma para a arte. [...] Desde a institucionalização da história da arte como 
disciplina acadêmica, as principais estratégias analíticas pelas quais somos ensinados a olhar para as 
imagens e interpretá-las – o estilo segundo Wölffl  in e a iconografi a segundo Panofsky – foram desen-
volvidas tendo por referência a tradição italiana” (ALPERS, 1999, p. 28).
17 Construção do conceito de paisagem a partir de BESSE (2006).
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neerlandês Frans Post18. Acreditamos, ainda, que sua pintura permite que a História 
tome como objeto de estudo as formas de produção de sentido, ou seja, a representa-
ção pictórica dando sentido aos processos sociais19.

Os últimos anos têm demonstrado a preocupação, por parte de pesquisadores e histo-
riadores, tanto da arte quanto da historiografi a tradicional, em proceder a uma revisão 
nos trabalhos e estudos de imagens. Os novos trabalhos trazem à luz novos temas e 
interpretações sobre a importância e utilização das imagens20 na pesquisa histórica, 
com enfoque, também, na história do Brasil. A proposta desenvolvida, aqui, pretende 
analisar a paisagem criada por Frans Post e a vida tomada por essa mesma paisagem. 
Quando afi rmamos que a paisagem toma vida própria, queremos dizer que, para o 
período de dominação holandesa, recorreremos às paisagens de Frans Post como for-
ma da realidade. Mas advertimos que essas imagens são apenas uma (parte da) visão, 
um modelo criado a serviço dos interesses de uma administração colonial por meio da 
metrópole, pois Maurício de Nassau estava, intrinsecamente, ligado aos desejos me-
tropolitanos. Como príncipe e herdeiro da nobreza europeia, Nassau deveria atender 
aos requisitos e predeterminações das elites esclarecidas dos Países Baixos setentrionais. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pretensão deste trabalho foi discutir os conceitos de memória e de paisagem, toman-
do como fonte duas imagens, uma paisagem de Frans Post e uma fi gura etnográfi ca de 
Albert Eckhout. Utilizamos, para esse fi m, uma metodologia que privilegiou, desde o 
início, a imagem como fonte de documento para o conhecimento histórico. 

Acreditamos que essas imagens carregam, em seus espaços plásticos, ou seja, em suas 
tintas, representações do mundo natural e antrópico/social que o holandês viu na 
América e que perseguimos nas fontes pictóricas por meio da memória.

18 “Frans Post é considerado o inventor da paisagem no Brasil” (PESAVENTO, 2004, p. 7). Muitos 
pesquisadores concordam que Frans Post inventou a paisagem do Brasil. Dado o período histórico, 
Frans Post pintou a paisagem da colônia holandesa na América, ele executou o primeiro trabalho ar-
tístico de representação de uma paisagem colonial. 
19 Acreditamos, com isso, ser um dos nossos objetivos entender a historicidade criada por Post por 
meio de suas paisagens. Pois, para Gombrich, a arte holandesa tinha aprendido a reproduzir a natureza 
tão fi elmente quanto um espelho. Mas ele adverte: “arte e natureza nunca são tão frias nem tão polidas 
quanto um espelho. A natureza refl etida na arte reproduz sempre o próprio espírito do artista, suas 
predileções, seus prazeres e, portanto, seu estado de ânimo” (1999, p. 430). 
20 Preocupado em esclarecer sua metodologia de pesquisa ou a forma de pensar a imagem, Jacques 
Aumont defi ne claramente o seu objeto de estudo. A imagem visual é primordial para o autor (como 
também para se pensar a paisagem de Frans Post na atual pesquisa), para quem: “a imagem tem 
inúmeras atualizações potenciais, algumas se dirigem aos sentidos, outras unicamente ao intelecto, 
como quando se fala do poder que certas palavras têm de ‘produzir imagem’, por uso metafórico, por 
exemplo. Convém, portanto dizer em primeiro lugar que, sem ignorar essa multiplicidade de sentidos, 
aqui só será considerada uma variável de imagens, as que possuem forma visual, ou visível, as imagens 
visuais” (1993, p.13).
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Post e Eckhout descreveram a terra e narraram os fatos sociais. O que era diferente 
aos olhos tinha espaço garantido nas descrições e relatos visuais que chegaram à atu-
alidade. Descrição de uma natureza exótica, de centros urbanos, vilas, espaços que 
abrigavam as ações humanas.

Concluímos que Frans Post foi um pintor que se interessou muito em mostrar a vida 
rural. Pintou o campo, a várzea, os rios e o engenho. Representou o negro escravo 
na lida do trabalho compulsório e em momentos aprazíveis de danças, pintou o co-
lonizador na movimentação dos negócios rurais, interessou-se em mostrar para seus 
conterrâneos o modo de viver de alguns homens simples que encontrara na América.

Eckhout fez o retrato mais fi el do nativo, representou o índio, o negro escravo e, como 
Post, pintou a paisagem da fazenda, do latifúndio, deu à metrópole o que ela desejava, 
como diria a historiadora Rebecca Parker Brienen, um cheio de cores e formas.

Evidentemente, esses quadros são, também, um mundo visual subjetivo, em que a pai-
sagem deixa fl uir a imaginação sobre o espaço; essa subjetividade pode ser percebida em 
todo o trabalho de ambos os artistas. As imagens constroem um tempo em que o ho-
landês, por meio do seu engenho intelectual e força militar, conquistou a região norte 
da América portuguesa e impôs seus desejos e técnicas na constituição espacial da terra.

A iconografi a apresentada por Post e Eckhout nos oferece a oportunidade de conhe-
cermos um mundo, uma época, a história de 24 anos de dominação e de governo por 
parte desses europeus setentrionais. Por meio de seus olhos e pincéis, podemos ver a 
paisagem da América holandesa.
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RESUMO: O texto, fragmento da pesquisa de doutorado realizada na FE-USP, trata de 
entrevista estruturada realizada com a fonoaudióloga Eliane Becker, da Te-Arte, escola locali-
zada no Butantã, em São Paulo. A sustentação teórica se faz com a fenomenologia de Gaston 
Bachelard, Maurice Merleau-Ponty e Marcos Ferreira-Santos, entre outros. Exploro, inicial-
mente, o que é a entrevista em uma atitude etnográfi ca; em seguida, apresento o trabalho da 
fono com as crianças: com experimentação vivencial lúdica, ou seja, brincando. Concluo que 
o trabalho educativo e preventivo da fonoaudióloga, em articulação com as demais atividades 
da escola, contribui para o desenvolvimento harmonioso da criança, de maneira criativa e 
orgânica, aproveitando elementos da natureza presentes na escola.
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THE SPEECH THERAPIST TE-ART: TRIAL BY LIVING JOKE

ABSTRACT: Th e text, which is a fragment of the conducted doctorate research in FE-USP, 
discusses a structured interview, with speech-language pathologist Eliane Becker, from Te-Ar-
te, a school, localized in Butantã, São Paulo. Its theoretical basis comes from the phenomeno-
logy of Gaston Bachelard, Maurice Merleau-Ponty, Marcos Ferreira-Santos, among others. I 
explore, initially, what is the interview in an ethnographic point of view and, subsequently, I 
present the development of Te-Arte’s speech-language work towards children: through ludic, 
in other words, recreation. I conclude that the educational and preventable work conducted 
by the speech-language pathologist, in addition to the other activities promoted by the scho-
ol, contributes to the harmonious development of children, in a creative and organic way, 
taking advantage of the elements of the natural world existent within the school.
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1. INTRODUÇÃO

Parece que tudo está no ar, mas eu fui vendo que tudo tem fundamento 
Renata Perin, Educadora da Te-Arte (BUITONI, 2006, p. 82).

Admira primeiro, depois compreenderás. (BACHELARD, 1996, p. 182).

A entrevista de que trata este artigo foi realizada em 2011, com a Fonoaudióloga 
Eliane Becker, da Te-Arte, como parte da pesquisa para o Doutorado em Educação na 
Pós-Graduação da Faculdade de Educação da USP. A Te-Arte é uma escola particular, 
concebida e dirigida pela educadora capixaba Th ereza Soares Pagani, a Th erezita – 82 
anos em agosto de 2013. A escola existe desde 1975, não tem sala de aula, professores 
por turma e nem divisão de crianças por faixa etária: trabalha o brincar e elementos 
da cultura popular em um quintal de terra batida, com muitos desafi os para explo-
rar, muitas plantas, árvores frutíferas, fl ores e alguns animais domésticos. As crianças 
vivenciam as festas populares do ciclo junino, natalino, do divino, do boi, congada, 
além de aulas de música, dança, judô e capoeira, todas orientadas por professores-
-mestres nessas áreas. A escola localiza-se na Vila Gomes, no Butantã, em São Paulo e 
atende 80 crianças e suas famílias. 

Primeiramente, trarei algumas – e muito breves – contribuições teóricas sobre a etno-
grafi a e a prática da entrevista. Na sequência, farei uma análise, de caráter exploratório, 
dos dados da entrevista com a fonoaudióloga e, fi nalmente, apontarei para aspectos 
criativos do brincar sob uma perspectiva fenomenológica e antropológica, rastreando 
o conselho de Gaston Bachelard na epígrafe de que é preciso primeiro admirar, para, 
depois, compreender tanto o brincar quanto o trabalho da profi ssional entrevistada, 
pois “não está no ar”, como lembra Renata Perin, igualmente na epígrafe acima, pois a 
experiência da fonoaudióloga se enraíza em uma compreensão orgânica de educação.

2. BREVES CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A PRÁTICA DA ENTREVISTA

Mas o que a educação não sabe fazer, a imaginação realiza seja como for. (BA-
CHELARD, 2003, p. 8)

Na Te-Arte, o presente é a referência fundamental. Todos os adultos procuram con-
centrar-se na atividade que está acontecendo: o que importa é perceber a criança.
(BUITONI, 2006, p. 31).

Para Geertz (1989, p. 15), praticar etnografi a implica estabelecer relações, fazer en-
trevistas, selecionar local e informantes, transcrever textos, desenhar, mapear campos, 
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manter um diário de campo, sendo que o que defi ne mais precisamente a etnografi a 
para esse autor é o tipo de esforço intelectual que ele representa, ou seja, dirigir-se a 
uma “descrição densa”.

Ezpeletta e Rockwell (1989, p. 34-35) afi rmam que Geertz “é uma expressão contem-
porânea desta tradição de antropólogos que construíram vínculos estreitos entre a des-
crição etnográfi ca e o trabalho teórico”. Por isso, para as autoras, não é possível pensar 
a descrição densa desprovida de teoria: “ao adotar a etnografi a no campo da pesquisa 
educacional, é importante não aceitá-la como uma simples técnica, mas tratá-la como 
uma opção metodológica, no sentido de que todo método implica uma teoria”. Mais 
adiante, as autoras apontam que:

A opção pela escola como perspectiva de estudo não intenciona destacar o “nível 
micro” como alternativa do macrossocial, nem tampouco procura-se um “refl e-
xo”, num âmbito menor, das estruturas sociais determinantes. Trata-se, ao con-
trário, de compreender momentos singulares do movimento social (EZPELET-
TA; ROCKWELL, 1989, p. 58).

Marli André (1995) aponta que o método de investigação do tipo etnográfi co possi-
bilita a descrição densa a mais completa possível, sobre o que os depoentes fazem e o 
signifi cado das perspectivas imediatas que eles têm do que eles fazem. Assim, o registro 
sistemático por meio de um diário de campo fornece elementos para posteriores análises.

Dentre os procedimentos de uma pesquisa, a entrevista apresenta-se como uma das 
possibilidades de coleta de dados. Para Bleger (1980), ela é um instrumento e uma téc-
nica de investigação e pode ser de dois tipos: aberta e fechada. Na entrevista fechada, 
as perguntas já estão previstas, e não se pode alterá-las ou modifi cá-las; na aberta, o 
entrevistador tem mais liberdade para fazer suas intervenções, sendo que essa liberdade 
reside em ter fl exibilidade para que o campo da entrevista se confi gure dependendo da 
personalidade do entrevistado. Para os fi ns deste trabalho, a entrevista semiestruturada 
foi utilizada com objetivo de pesquisar a atividade desenvolvida por uma fonoaudió-
loga de uma escola. 

A realização da entrevista, muitas vezes, acontece após a prática da observação, mo-
mento em que se formulam hipóteses, que, posteriormente, por meio da entrevista, 
podem ser verifi cadas e retifi cadas, enriquecendo-as. Bleger (1980) arremata que al-
gumas atitudes contribuem para uma boa investigação: observar, pensar e imaginar, 
como parte de um só e único processo dialético. 

Zago (2003, p. 290-296) tem usado a entrevista como uma das estratégias que per-
mite aproximar-se da realidade a ser pesquisada. Faz algumas refl exões sobre como as 
questões estruturais da sociedade e as políticas educacionais interferem nas escolas, e 
aponta que não se pode desprezar a heterogeneidade e as “possíveis variações no inte-
rior de um mesmo grupo social e mesmo familiar”. Portanto, uma pesquisa que tenha 
uma perspectiva qualitativa, segundo esse autor, deve possibilitar a compreensão des-
sas contradições, sendo necessária uma relação dialética permanente entre a realidade 
pesquisada e o campo teórico. O autor denomina de entrevista compreensiva quando: 
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“o pesquisador se engaja formalmente; o objetivo da investigação é a compreensão do 
social [...] e o que interessa ao pesquisador é a riqueza do material que descobre”. 

Assim como as escolas não são imutáveis, porém heterogêneas e variadas (EZPELET-
TA; ROCKWELL, 1989) no tempo e no espaço, os profi ssionais que nelas atuam so-
frem as infl exões macro e micro estruturais do contexto. Nessa perspectiva, no âmbito 
deste trabalho e no desenrolar de minhas atividades como pesquisadora, cheguei até a 
Escola Te-Arte. 

Em 2010, recolhi alguns dados observando a escola, sob uma perspectiva etnográfi ca, 
ou seja, procurei anotar, vivenciando, o dia a dia das crianças e professores; e parti-
cipei de atividades de formação, voltando o olhar para compreender como o brincar 
estrutura as atividades da Te-Arte. Por essa razão, trouxe algumas contribuições dos 
diários de campo1, no sentido de que muitas observações singulares puderam se con-
fi rmar na entrevista.

2.0.1. PONDERAÇÕES SOBRE A ENTREVISTA REALIZADA

Liberdade, sensação, brincar, expressar, experimentar, olhar, mexer. Ar livre. De-
graus e árvores. Rampas e pontes. Limites, limite. Sessenta crianças num quintal/
jardim/pomar conhecendo o mundo e se conhecendo. Conhecendo seu próprio 
corpo (BUITONI, 2006, p. 40).

Porque este é o fato fenomenológico decisivo: a infância, no seu valor de arquéti-
po, é comunicável. Uma alma nunca é surda a um valor de infância. Por singular 
que seja o traço evocado, se tiver o signo da primitividade da infância ele desper-
tará em nós o arquétipo da infância. A infância, soma das insignifi câncias do ser 
humano, tem um signifi cado fenomenológico próprio, um signifi cado fenome-
nológico puro porque está sob o signo do maravilhamento. Pela graça do poeta, 
tornamo-nos o puro e simples sujeito do verbo maravilhar-se (BACHELARD, 
1996, p. 121-122. Grifos do Autor). 

Mas, porque entrevistar a fonoaudióloga da Escola Te-Arte? É certo que outros pro-
fi ssionais da escola também realizam trabalhos inspiradores, porém, com a Eliane, eu 
já havia conseguido manter certa relação de confi ança. Instigava-me toda aquela ex-
periência com a liberdade, destacada na epígrafe, além de, pessoalmente, ter profundo 
interesse pelas questões da infância e da educação infantil, na perspectiva de Gaston 
Bachelard (1996), também anunciada na epígrafe. Um recorte do primeiro diário de 
campo, uma das primeiras observações do trabalho da Eliane e que, certamente, mo-
tivou a realização da entrevista:

Logo mais na hora do almoço, novamente o trabalho da Eliane me surpreendeu 
pela absoluta simplicidade. Uma simplicidade que traz embutida uma complexi-
dade de conhecimentos por ela vivenciados. Então eu a vi distribuindo um canudo 

1  Cito, neste texto, recortes dos diários de campo assim nomeados: I Diário de Campo, 2010; II 
Diário de Campo, 2011, e, fi nalmente, a entrevista com a fonoaudióloga Eliane Becker, citada como 
BECKER, 2011.
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para cada criança para que o colocasse atravessado na boca. E assim tinham que 
comer. Eu não perguntei o porquê. Perdi uma oportunidade de aprender. Mas as 
crianças, aparentemente já sabendo que deveriam fazer assim, comiam sem re-
clamar, aceitando aquele trabalho da Eliane. Outra orientação dela era para que 
enfi assem toda a colher na boca, retirando-a limpa da boca após passar apertado 
pelos lábios. Segundo a Eliane, era para exercitar os lábios, para favorecer a fala, a 
boa articulação das palavras. E para minha surpresa, ela orientou que as crianças 
lambessem o prato, no fi nal. Novamente um exercício para a língua. E disse mais: 
que aquilo só poderia ser feito ali na escola como um exercício, mas que fora dali 
não era permitido. Sem reclamar, sabendo o que e porque estavam fazendo aqui-
lo, as crianças comiam, cada uma no seu ritmo, umas com o canudinho, outras 
lambendo o prato e logo em seguida devolvendo-o à cozinha (I DIÁRIO DE 
CAMPO, 2010, p. 18).

Esses aportes preliminares constituíram-se em motivações para realizar a entrevista. 
Percebia interações entre brincar, cuidar, educar e experimentar aspectos do corpo a 
partir de uma das atividades cotidianas, que é a alimentação; embora tenha percebido 
nuances de seu trabalho também nas brincadeiras. Realizar a entrevista apresentou-se, 
então, como uma maneira de verifi car e ampliar essas hipóteses.

No dia e horário marcados, compareci na escola. Eliane chegou, sentou, disse que 
podíamos começar. Fiz a leitura da fala de abordagem, conforme constava no roteiro à 
nossa frente, de maneira tranquila, porém breve, pois nosso tempo teria que ser otimi-
zado. Ela disse-me, então, que poderia usar o nome próprio, que não havia nenhum 
problema da parte dela em usar o nome verdadeiro. Quanto à transcrição, disse que 
poderia enviar por e-mail, sem problema. 

Fiz a primeira pergunta e Eliane a respondeu prontamente, dando-me detalhes de 
como “caiu de gaiata” na escola. Nesse momento, sorri solidariamente, pois, tal como 
ela, eu também passei pelos mesmos revezes, quando ali cheguei pela primeira vez:

Cheguei aqui não tinha nem coordenadora, nem orientadora. Entrei na porta nin-
guém me falou onde é que eu tinha que ir, qual era a sala, qual era nada... (risos...) 
Ué?! Como é que é o esquema, qual orientação, como é que é a sala da diretora, 
como é que é a sala da orientadora ou da coordenadora?! Não tinha sala nenhu-
ma! Eu não conhecia a Th erezita, não conhecia o trabalho da Te-Arte, cai aqui 
realmente de gaiata. E fi quei assim muito impressionada, primeiro com o espaço. 
[...] Você tá no meio da cidade, você tem um paraíso pequenininho [...] Entrei 
meio espantada, meio assustada, meio sem saber pra onde eu tinha que ir e com 
quem eu tinha que falar. [...] Mas antes de começar a conversar, ela (Th erezita) 
me mandou andar pela escola. [...] Então, foi muito interessante porque algumas 
crianças de cara vieram me acompanhando, algumas crianças grandes foram me 
mostrar a escola com total desenvoltura e com total domínio do espaço como se 
isso realmente fosse um prolongamento delas. Não da casa delas, mas delas, como 
se isso aqui fi zesse parte do esquema corporal delas. E eu fi quei absolutamente 
encantada com a escola!  (BECKER, 2011, p. 2).

Na segunda pergunta (como vivia a experiência de trabalhar na Te-Arte), ela surpre-
endeu-me com as primeiras palavras: disse que era uma experiência multissensorial. 
Porque me surpreendeu? Porque minha pesquisa está ancorada nas contribuições da 
Fenomenologia, uma linha de investigação pautada na percepção, a partir do cor-
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po e seus sentidos (MERLEAU-PONTY, 1971; BACHELARD, 1996, 2003, 2008; 
FERREIRA-SANTOS, 2009). Assim, as informações conectavam-se perfeitamente ao 
referencial teórico citado acima: a importância do corpo, da experiência, da exploração 
dos sentidos pelas crianças.

A entrevista transcorreu sem muitos sobressaltos. Foram vinte e oito minutos provei-
tosos do início ao fi m. Ter um roteiro foi importante, pois não tinha que pensar “na 
hora” em qual pergunta fazer, causando vácuos no diálogo ou, então, divagando por 
assuntos alheios. Por outro lado, organizou a fala da entrevistada, puxando assuntos 
que ainda não tinham vindo à tona e que eram importantes.

No tocante ao objeto de minha pesquisa – o brincar na Educação Infantil –, as con-
tribuições da Eliane foram fundamentais, pois mostraram como trabalhar de maneira 
lúdica e com alguns materiais de fácil acesso, podendo ser facilmente substituídos, 
conforme as peculiaridades de cada escola, de maneira a contribuir com o desenvolvi-
mento da criança, nas atividades cotidianas de alimentação, por exemplo. Propondo às 
crianças o desafi o de esguichar água à distância, a fono está trabalhando, por meio de 
uma brincadeira, que as crianças adoram, a musculatura da boca, bochechas e lábios, 
e, assim, as crianças exercitam esses músculos que, por sua vez, melhoram a articulação 
da fala: tudo isso brincando!

A proposta da escola está alicerçada em atividades que se processam, no mais das vezes, 
a partir do movimento das próprias crianças, dando livre curso e acreditando que a 
imaginação das crianças pode educar, como anunciado por Gaston Bachelard na epí-
grafe. Eu já havia percebido, nas visitas anteriores, bem como nas falas dos especialistas 
que estiveram nas Paçocas Filosófi cas2que aconteceram em 2010, que, na Te-Arte, os 
professores agem a partir do que vem das crianças. Trata-se do que, ali, é chamado de 
Pedagogia do Acontecimento, ou seja, trabalhar com a imaginação e no presente:

[...] na emergência, aproveitando o que vem das crianças. Pode até fazer aconte-
cer o que estava programado para uma aula, por exemplo, ou não. Porque este 
programado pode esperar outra ocasião mais propícia, pois é importante escutar 
e esperar o que vem das crianças, a partir de uma conversa aberta, do que alguém 
falou e que não estava no roteiro. Assim, se estabelece uma rica parceria com as 
crianças, por meio de jogos e improvisações (I DIÁRIO DE CAMPO, 2010, p. 
38. Fala de Teca Alencar Brito). 

Ou nas palavras de Marcos Ferreira-Santos (2009, p. 18), no prefácio ao livro Brincar: 
um baú de possibilidades:

Ver o que acontece, ouvir o aprendiz em suas tentativas, acertos e erros, suas hi-
póteses, sua imaginação, tentar entender o processo, sem a angústia do educador 
em tentar controlar todas as variáveis e circunstâncias (o que não quer dizer, de 
maneira alguma, improvisação do educador no sentido inconsequente da pala-

2  Paçocas Filosófi cas foram três encontros realizados na Te-Arte, de 20/11 a 04/12/2010 com os 
ingredientes/especialistas: Dulcilia Buitoni, Pessia Grywac Meyerhof, Marcos Ferreira-Santos, Teca de 
Alencar Brito, Kazuyo Yamada, Lenira Haddad, Cybele Cavalcanti Tarantino, Marta Azevedo e Ada 
Pellegrini Lemos.



49

vra); pois para isso é necessária uma formação humanística, clássica e, ao mesmo 
tempo, quântica, que lhe possibilite lidar com a trama incerta do tecido (comple-
xus) da situação, precisamente, por conta de seu repertório corporal de vivências. 
Quase uma “pedagogia do arriscar-se”, concentrada no primeiro risco no papel 
em branco, na primeira pressão dos dedos na argila, no primeiro verso na criação 
poética, no primeiro som da improvisação sonora, nos primeiros passos brincantes 
da dança, na concordância das primeiras regras do jogo coletivo, no primeiro ato 
da brincadeira. Aquilo que Célestin Freinet, sabiamente, tratava de “tatear experi-
mental” como nó indispensável de sua rede de pescar chamada de livre expressão.

É uma maneira ousada e diferenciada de trabalhar, principalmente porque a maioria 
de nós, como professores, costuma preparar aulas previamente, forçando todos a fazer 
uma mesma atividade ao mesmo tempo3. Em geral, na Educação Infantil, há uma 
rotina que é realizada de maneira mecânica, portanto, sem criatividade, e que, muitas 
vezes, resume-se às atividades de alimentação e higiene, com poucas propostas criati-
vas em que o brincar estrutura o tempo da criança. No entanto, as crianças, com suas 
múltiplas aberturas, com a curiosidade que lhes é inerente, podem encorajar e susten-
tar os professores nessa pedagogia do arriscar-se. Basta que o professor dê o primeiro 
passo, ensaie o primeiro gesto: um tantinho de liberdade, algumas possibilidades de 
escolha e abertura para o diálogo. Com essas atitudes, é possível que, juntos, crianças 
e professores, construam relações mais verdadeiras, sempre alicerçadas pelo brincar, 
como faz a fonoaudióloga Eliane Becker. É certo que abrir a porteira para conhecer 
além do já pisado, inaugurar novas trilhas e até andar fora do trilho, quem sabe, é um 
desafi o, mas é só começar a mudar que logo as crianças, em cumplicidade de afeto, 
compreendem e entram no jogo e, assim, são feitos encontros potentes, que abrem 
possibilidades de expansão tanto para as crianças quanto para os educadores.

Ao fi nal da transcrição, percebi algumas categorizações. Para chegar a isso, fui sele-
cionando, primeiramente em vermelho, no Word, aquilo que considerei importante. 
À medida que assim procedia, percebi que algumas atividades relacionavam-se à ali-
mentação (verde), outras tinham um caráter mais lúdico (azul) e, ainda, outras que se 
referiam ao trabalho de orientação preventiva junto a professores e pais (violeta). E, 
assim, fui colorindo e categorizando o texto no Word para, posteriormente, trazer os 
recortes para este texto, articulando-os aos referenciais teóricos.

A seguir, apresentarei alguns recortes, ainda que de caráter exploratório, pois não me 
ative à material teórico específi co sobre fonoaudiologia. A entrevista levantou aspectos 
que ampliaram meu olhar sobre o meu foco, o brincar na Te-Arte. Assim, a realização 
da entrevista, sua transcrição e exercício de análise apresentaram-se como uma experi-
mentação enriquecedora. A leitura deste texto pode servir como inspiração e amplia-
ção da percepção sobre as práticas de Educação Infantil.

3  Pode-se ter uma boa visão da Te-Arte e seu trabalho diferenciado no fi lme realizado sobre a 
escola: Sementes do nosso quintal [Filme-vídeo]. Produção de Zinga, direção de Fernanda Heinz 
Figueiredo. São Paulo, 2012. DVD, 115 min, livre.
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3. EXPERIMENTAÇÃO: 
COMO TRABALHA A 
FONOAUDIÓLOGA NA TE-ARTE

Th erezita sempre fala em corpo vivido: A Te-Arte é um lugar para a criança viver 
seu corpo, para aprender a habitar o próprio corpo. Para isso, utiliza todos os sen-
tidos – os conhecidos e os ainda não nomeados – e experimenta concretamente o 
duro, o suave, o claro, o escuro, o fraco, o forte (BUITONI, 2006, p. 28).

Embora tivesse lido o livro de Dulcilia Buitoni (2006), que apresenta o trabalho da Te-
-Arte, a vivência na escola me permitiu adensar o olhar sobre a Educação Infantil sob 
uma perspectiva fenomenológica. Assim, a relação da Eliane com as crianças e com o 
trabalho é defi nida por ela desta maneira: “então, aqui, a gente tem uma relação muito 
legal, assim: ela é meio maluca, ela faz um trabalho meio maluco! Mas tem sempre uns 
desafi os muito legais que eles sempre querem superar” (BECKER, 2011, p. 9).

Segundo as palavras da Eliane Becker (2011, p. 2, 6), os objetivos do seu trabalho 
como fonoaudióloga “sempre estão ligados à respiração, à mastigação e a toda mus-
culatura que precisa para falar” (BECKER, 2011, p. 6). Quando chegou à escola, há 
mais ou menos quatorze anos atrás, “nunca tinha feito um trabalho preventivo assim” 
(BECKER, 2011, p. 2), nunca, antes, tinha trabalhado em uma escola, apenas atendia 
crianças em seu consultório, mas aceitou o convite recebido da Th erezita, a proprietá-
ria, bem como o desafi o:

Vim tentar junto com as crianças o que eu podia fazer, de brincadeira que envol-
vesse todo o trabalho dessa musculatura orofacial, da respiração, do uso dos sons, 
de aprender a gritar, de aprender a assuar o nariz, umas coisas básicas que as crian-
ças muitas vezes passam por difi culdades. E grande parte desse trabalho eu desen-
volvi junto com as crianças. Elas que vão me pedindo (BECKER, 2011, p. 3).

Conta que as diversas experiências que teve, nesses anos todos de Te-Arte, podem ser 
defi nidas, resumidamente, como “uma experiência multissensorial” (BECKER, 2011, 
p. 3), pois nunca faz apenas o trabalho de fono. O tempo todo seu trabalho se articula 
com as demais atividades inerentes a uma escola de educação infantil, ou seja, com 
alimentação (lanche, almoço), higiene (troca de fraldas, lavar as mãos, banho, assuar o 
nariz), brincadeiras e orientação quanto à mastigação e respiração. É nessas atividades 
que a fono atua, na perspectiva do “corpo vivido” anunciado na epígrafe, que se ex-
pande para onde esse corpo vai:

Você vai aprendendo dentro desse contexto que as crianças são um todo. Então 
não dá para você trabalhar uma língua só! [...] É uma coisa de experiência pra 
vida! Mais do que uma experiência profi ssional, de vida [...] E todo dia é diferente! 
Tudo que eu aprendo aqui eu levei pra casa com fi lhas e com neto... (rindo)... É 
um aprendizado a nível multissensorial, você aprende absolutamente de tudo, a 
entender de tudo: trocar fralda, fazer comida, usar uma panela de barro, aprender 
a socar no pilão e fazer paçoca, a descascar cana... (BECKER, 2011, p. 3).
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Quando Eliane diz que não pode trabalhar apenas uma língua, penso que se refere 
às diversas linguagens que estão envolvidas nos processos de construção do conheci-
mento na Educação Infantil, pois, para a Fenomenologia, toda experiência de vida se 
dá pelo contato que a criança (como qualquer pessoa adulta) mantém com o mun-
do, permeada pelos sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. Gaston Bachelard 
(2008) ensina que: “a luta contra o real é a maneira mais direta das lutas, a mais franca. 
O mundo resistente promove o sujeito ao reino da existência dinâmica, à existência 
pelo devir ativo, donde um existencialismo da força” (p.31). Como a fenomenologia 
explica isso?

Para Maurice Merleau-Ponty (1971, p. 34), a função essencial da percepção “é de fun-
damentar ou de inaugurar o conhecimento”. Portanto, para a Fenomenologia, sem o 
corpo e a consciência da pessoa que acessa o mundo, os objetos não passam de simples 
coisas sem sentido:

A percepção é justamente este ato que cria de um só golpe, com a constelação dos 
dados, o sentido que os une – que não somente descobre o sentido que têm, mas 
ainda faz com que tenham um sentido [...] A percepção é, pois, o pensamento de 
perceber (MERLEAU-PONTY, 1971, p. 53-54. Grifos do Autor). 

Ainda que haja culturas mais olfativas, outras mais auditivas e assim por diante, mesmo 
dentro desses contextos, os indivíduos experimentam o mundo de maneira diferente. 
A apreensão do mundo é uma experiência individual, conquanto tenha fortes contor-
nos sociais. Estudos ancorados na antropologia sensorial (PELLINI, 2009; HOWES, 
CLASSEN, 2011) exemplifi cam como os humanos se relacionam de maneira dife-
rente com o seu entorno, criando, por assim dizer, uma paisagem mental que permite 
uma compreensão do mundo: ora mais auditiva, olfativa, tátil, gustativa ou visual, ou 
em uma combinação de duas ou mais ordens.

Culturas diferentes socializam suas crianças para aprender a usar uma ou outra ordem 
sensorial, inclusive, em alguns casos, mudando durante o tempo: entre os Inuit, esqui-
mós habitantes das regiões árticas do Canadá, por exemplo, na primeira infância, são 
estimulados a explorar os sentidos do tato e do paladar, porém, à medida que a idade 
vai passando, pelas experiências culturais, pela pressão do grupo, essas crianças são 
desencorajadas a usar esses sentidos, pois os adultos se referem a essas experiências de 
forma pejorativa (fedorento, nojento...). E, assim, gradativamente, vão aprendendo a 
abandonar os sensos “infantis” para experimentar a visão e a audição, práticas sociais 
importantes para o mundo adulto de sua cultura (HOWES, CLASSEN, 2011). 

Ora, as experiências sensoriais, assim como são vivenciadas como algo para a vida in-
teira da fono, também o são para a vida inteira das crianças. Porém, para se chegar a 
esse nível, um longo caminho precisa ser percorrido, fruto da constituição profi ssional:

Esse contexto todo de você olhar tudo, tá aqui, tá com olho lá, e outro lá! Isso a gen-
te aprende! Até você chegar nesse... Nesse... Momento de maturidade, que é o ama-
durecimento da gente como adulto aqui, como educador, tem... Tem um chão! A 
gente tem que aprender muito, ler muito, escutar muito (BECKER, 2011, p. 10).
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Então, perguntei como é a relação dela com as crianças. Novamente, sorrindo, tran-
quilamente, mas, talvez, um pouco encabulada por confessar sua paixão pelas crianças 
por duas vezes seguidas, ela disse: 

Eu acho muito bom! (rindo...) Eu acho muito bom! [...] Eu acho assim: quan-
do a pessoa gosta do que faz, muito, então as crianças sentem isso de longe... 
Então elas vêm assim, elas vem me procurar! Eu chego de manhã é assim: 
‘Eliane! Eliane! Elianeee!!! Que bom que você veio! Que bom que você tá aqui!’ 
(BECKER, 2011, p. 9).

A partir dos dados da entrevista, procurei fazer uma categorização, ainda que de cará-
ter exploratório, de algumas atividades que são desenvolvidas sob a forma de experi-
mentação com as crianças, no tocante: a) alimentação; b) brincadeiras e c) orientações 
do trabalho de fono junto aos pais e professores. Há um quê de maravilhamento, 
como aponta Gaston Bachelard na epígrafe, lembrando que o corpo da criança preci-
sa do contato com os elementos da natureza, como anuncia Dulcilia Buitoni. Eliane 
comentou que seu trabalho tem um componente de maluquice, pois as atividades 
propostas são inusitadas e divertidas. Passarei a explorar um pouco essas vivências e 
desafi os propostos por ela às crianças.

3.1. ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO: 
TUDO MUITO NATURAL

Cinco sentidos, sete sentidos, quantos mais houver, para viver e sentir. (BUITO-
NI, 2006, p. 41)

No trabalho, o homem satisfaz uma potência de criação que se multiplica por 
numerosas metáforas. (BACHELARD, 2008, p. 24)

Ao contrário de algumas escolas particulares em que as crianças costumam levar ali-
mentos industrializados para o lanche, ou de escolas públicas em que são servidas re-
feições massifi cadas, a proposta da Te-Arte é de que as crianças tenham “uma alimen-
tação muito natural” (BECKER, 2011, p. 4), ou seja, nada de salgadinhos e bolachas 
moles que desmancham na boca e não oferecem nenhuma resistência ou exercício à 
musculatura da boca. Gaston Bachelard (2008) afi rma que “[...] a realidade material 
nos instrui. De tanto manejar matérias muito diversas e bem individualizadas, pode-
mos adquirir tipos individualizados de fl exibilidade e de decisão” (p. 21). É por essa 
razão que são oferecidos alimentos naturais, como milho na espiga, por exemplo, com 
o qual a maioria das crianças tem pouco contato, pois “normalmente o milho já vem 
cortado, ou milho com molho branco” (BECKER, 2011, p. 7). Gaston Bachelard 
(2008, p. 16), no exercício de explorar o elemento terra nos seus aspectos resistentes e 
moles, ensina que:
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[...] é no trabalho excitado de modos tão diferentes pelas matérias duras e pelas 
matérias moles que tomamos consciência de nossas próprias potências dinâmicas, 
de suas variedades, de suas contradições. Através do duro e do mole aprendemos 
a pluralidade dos devires, recebendo provas bem diferentes da efi cácia do tempo. 
A dureza e a moleza das coisas nos conduzem à força a tipos de vidas dinâmicas 
bem diferentes. O mundo resistente nos impulsiona para fora do ser estático, para 
fora do ser.

Não posso saber se a Eliane tem conhecimento desse autor e de suas propostas, mas é 
possível perceber, pelo seu trabalho na Te-Arte, que ela tem a intuição da necessidade 
de que a criança experimente a resistência dos alimentos, não apenas para exercitar 
a musculatura da boca, mas, também, para ter essa experiência sensorial como parte 
de sua educação vivida no corpo. Nesse sentido, há outros alimentos que permitem 
outras possibilidades ao trabalho da fono:

Erva-doce. Você conhece quantas crianças que comem erva-doce? A gente tem o 
dia que faz erva-doce. Tem dia que a gente faz exercício com alcachofra. Que a 
alcachofra você pega folha por folha, tem que morder e chupar... [...] Às vezes eu 
trago frutas secas. Banana por exemplo, eles não tinham comido banana seca. [...] 
Então a banana seca, ela precisa de muito mais esforço, a banana (in natura) você 
come num minuto, você nem precisa mastigar, (mas a seca ou passa) fi ca bem mais 
rígida, precisa de muito mais mastigação, ela gruda nos dentes, então tem que 
lamber, tem que trabalhar a língua pra limpar os dentes (BECKER, 2011, p. 7).

Laranja! Se você soubesse o número de crianças que nunca chupou uma laranja 
na vida! Elas estão acostumadas a tomar o suco de laranja, mas chupar a laranja 
não tem ideia! Pega a laranja fi ca lambendo assim! As maiores até! Sem contato... 
(BECKER, 2011, p. 7).

Fiz um exercício maravilhoso! Tinha uma uva em casa sem caroço e a gente fez 
vários exercícios com duas uvas na boca! E passava a uva toda para um lado, depois 
para o outro, dentro da boca, fora da boca, trocava de lugar, uma com a outra, e aí 
tinha que guardar uma na bochecha e só mastigar a outra ... Assim, você pega na 
hora, vem ... (BECKER, 2011, p. 6).

Por exemplo, na mesa do lanche, que eu estou com outras crianças menores, por 
que assim, esse trabalho mais específi co eu pego os médios pra grande, mas com 
os pequenos eu sempre estou junto, sempre eu estou olhando, sempre eu pego um 
pedaço da mexerica e ponho dum lado, do outro. Outro chupa um pouquinho e 
logo cospe, digo: Não! Vai mastigar mais um pouquinho, olha você consegue, tem 
um pedaço pequeno. E assim, esta percepção, o dia inteiro, o tempo todo, não é? 
Não paro... (BECKER, 2011, p. 10).

Na maioria das casas brasileiras, a alcachofra, devido a seu alto valor comercial, não faz 
parte da alimentação diária. Pode-se, no entanto, pensar nesses mesmos exercícios com 
alimentos próprios de cada região ou contexto escolar.

Em Mato Grosso, onde moro, ainda é possível colher muitas frutas nos quintais, ruas 
e, até mesmo, nas praças. Então pensei: ao invés da uva utilizar a jabuticaba, muito 
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comum e farta em certa época do ano. Pensei na manga verde e na manga madura: há 
um costume na região de comer a manga “de vez”, ou seja, quando ainda está ama-
durecendo (e, portanto, está bem fi rme), de comê-la com sal. Outra é a experiência 
de chupar a manga madura, macia e suculenta, e ela é abundante no clima quente 
daquele estado – sem mencionar a grande variedade, desde as com pouca ou nenhu-
ma fi bra. As crianças costumam, também, chupar a casca antes de descartá-la. E tem 
muita goiaba, branca e rosada, que se come de vez e madura: assim, a cor, o sabor e a 
consistência são experiências sensoriais diferenciadas com ambas as frutas.

As experiências sensoriais podem, ainda, ser ampliadas com as frutas agridoces, como o 
cajá e o tamarindo, sem falar da experiência cheirosa e suculenta com o caju e sua polpa 
fi brosa – quando ainda não está bem maduro, por ser uma fruta adstringente, as pessoas 
dizem que ele é “pertento”, que “amarra”, pois contrai os tecidos internos da boca. E o 
que dizer da experiência singular com o jatobá: seco, farinhento e de cheiro e sabor tão 
forte e inusitado? O uso da língua e da saliva é imprescindível para comer essa fruta do 
cerrado, precisa de tempo e paciência, pois ela é seca, porém,- muito saborosa.

Dulcilia Buitoni (2006, p. 151) exemplifi ca como o paladar, o tato e o olfato são tra-
balhados na hora do lanche: “um dia alguém inventou de fazer um molho que acabou 
virando rotina. As crianças vão colher salsinha, misturam sal, suco de limão ou de 
laranja, e temperam alface, cenoura, pepino”. Pude observar as crianças vivenciando 
essa experiência:

Sentei-me junto da mesa de lanche onde normalmente tem uma ou duas traves-
sas com frutas picadas. Hoje tem uma vasilha com palitos de cenoura, beterraba 
e pepino cortados no sentido do comprimento. Há também outra vasilha onde 
tem um molho levemente temperado com sal, muita salsinha, cebolinha e cebola 
picadas miudinho. As crianças pegam o legume com a mão, passam o legume no 
molho e comem. Estavam na mesa crianças entre um ano e meio e três anos. Co-
miam muitos legumes, com vontade e prazer, lambendo os dedinhos. O professor 
disse que eram umas lagartas (I DIÁRIO DE CAMPO 2010, p. 46).

Diz a fono: “então é assim, a escola me permite, pelo tipo de alimentação que as crian-
ças têm aqui e pela postura que a escola tem, no sentido de que, primeiro, tem que fa-
zer, tem que experimentar, tem que ter o contato e, segundo, pode se sujar” (ELIANE 
BECKER, 2011 p. 5). Às recusas das crianças em experimentar algo, a escola responde 
com a fi rmeza de sua proposta:

Ah! Eu não quero experimentar... Eu não gosto... Ai eu não tenho...” Aqui na 
escola tem uma postura que é assim: “Tem que comer!” A comida que vem no 
prato, que a Th erezita coloca, tem que comer. Então tem que fazer exercício! Tem 
que comer pinhão! Tem que comer coco! Tem que chupar cana! Pára! Vamos todo 
mundo experimentar uma coisa nova... (BECKER, 2011, p. 4).

E se a criança não gostar? Pergunto. “Não precisa comer mais... mas precisa experi-
mentar!” (BECKER, 2011, p. 4). Assim, percebe-se, claramente, o direcionamento 
muito fi rme de algumas atividades da escola. O fato de não ter sala de aula ou pro-
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fessores específi cos e donos de turmas não signifi ca que haja um laissez-faire. Ao con-
trário, há limites e eles são incorporados pelos adultos e crianças assim que chegam 
à Te-Arte. Dessa maneira, foi trabalhado algo amargo, para que as crianças tivessem 
uma “experiência perceptiva” (MERLEAU-PONTY, 1971) desse sabor:

Então eu trabalhei muito com os sabores, para experimentar as papilas, na lín-
gua... Amargo, né? Como é que você faz? O café é amargo... Mas a Th erezita tem 
boldo aqui no jardim. Então todo mundo pôs um pedaço de folha de boldo na 
boca... Fiquei morrendo de pena das crianças... (rindo...) Mas eles realmente con-
cretizaram o que é um sabor amargo, porque são poucas coisas que tem esse sabor 
ao alcance da criança... (BECKER, 2011, p. 4-5).

Além da experiência sensorial com o sabor amargo, experimentam a fi rmeza de masti-
gar a polpa do coco e a sensação de apertar a semente do pinhão com a boca, para que 
libere a polpa e, então, sentir sua elasticidade e sabor; aprendem a chupar a cana até que 
o bagaço fi que bem sequinho, sem segurar com a mão e sem tirar da boca e, depois, cos-
pem o bagaço em local próprio. Maurice Merleau-Ponty (1971) aponta que “não posso 
compreender a função do corpo vivo senão realizando-a eu mesmo e na medida em que 
sou um corpo que se levanta em direção ao mundo” (p. 88). Ainda para o mesmo autor: 
“o corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um corpo é para uma pessoa viva juntar-
-se a um meio defi nido, confundir-se com alguns projetos e engajar-se continuamente 
neles” (Idem, p. 94). Assim é que as crianças vivenciam o corpo, provando os “recursos 
infi nitos da espessura das coisas” (BACHELARD, 2003, p. 10) engajadas nas muitas 
experiências, brincando. Fazendo coisas “malucas”, como lamber o prato, será que exer-
citam apenas a musculatura da boca, os lábios, a língua, a respiração?

Chupar macarrão, que há o dia, a gente faz o dia do espaguete aqui, que não se 
come com o talher, se come com a mão. Onde você vê isso? Você chupa o espa-
guete, suja inteiro, suja a roupa, suja o rosto, suja a mão (BECKER, 2011, p. 5).

Aqui pode lamber o prato! Em casa não pode, no restaurante não pode! Mas aqui 
pode! (BECKER, 2011, p. 9).

Eliane faz uma pergunta e algumas considerações:

Quantas crianças você conhece que chupam cana? (rindo...) Num meio urbano... 
E num meio principalmente de São Paulo, uma super-mega-metrópole, não é? 
Com todas as terceirizações em relação à criança, onde se preza a higiene e aqui a 
criança pode se sujar! (BECKER, 2011, p. 4).

Um dia vi a Eliane na tarefa de preparar a cana para as crianças:

Ao chegar encontro a Eliane sentada à mesa das frutas e lanches. Está picando me-
lão. Vejo também algumas ramas de cana, algumas descascadas e outras por des-
cascar. Em pouco tempo vejo-a partindo os pedaços de cana com um mecanismo 
muito interessante, inventado na escola segundo ela e colocando-os numa tigela. 
Mal sabia que ela estava, naquele momento, preparando tudo aquilo para uma 
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atividade educativa. Mais tarde vejo-a com umas 30 crianças, os maiores entre 5 
e 6 anos, mais ou menos. Tem que pôr o pedacinho de cana na boca e chupá-lo 
sem segurar com a mão. Algumas fazem grandes esforços para mastigar, chupar 
e engolir o caldo da cana, mexendo inclusive a barriga. A Eliane observa isso e 
pergunta se ela usa a barriga para chupar a cana. E têm que chupar no mínimo 
4 pedaços, deixar o bagaço bem seco e antes de jogar fora todos mostram para a 
Eliane o resultado: o pedaço bem chupadinho, bem sequinho. Alguns ela pega, 
observa e pede para que chupe mais um pouco, para deixar bem seco o bagaço (I 
DIÁRIO DE CAMPO 2010, p. 53). 

As crianças aderem às propostas brincando: “mexendo com terra, água, fogo, a criança 
aprende a lidar com seu corpo, com os limites do próprio corpo. É importantíssimo 
se jogar na terra, andar descalço, se molhar, se sujar na lama, perceber como tratar o 
fogo, escalar um barranco” (BUITONI, 2006, p. 145).

Aprendem de maneira divertida, pela experimentação (FERREIRA-SANTOS, 2009), 
por meio de desafi os, ao fazer coisas comuns, porém, de maneira audaciosa e, por isso, 
gostam de repetir a vivência. E aprendem os limites do que se pode fazer ali na escola, 
como treino do corpo, mas que, em outros lugares, isso não é permitido. Elas gostam 
desse exercício inusitado de lamber o prato, por exemplo:

“Comi tudo!” Deixa ver o prato, disse-lhe, e como vi alguns grãos de lentilha 
orientei para que lambesse o prato. Ela me olhou meio desconfi ada e então asse-
gurei: “Como a Eliane ensinou, aqui na escola pode.” Ela lambeu e mostrou. Eu 
disse que ainda dava para fi car mais limpo. Mostrou de novo e vi dois grãos de 
lentilha e disse para ela passar a língua e chupar. Vi ela fazendo isso. Ainda tinha 
fi cado mais um grãozinho na beirada do prado e mostrei para ela. Finalmente o 
prato fi cou limpo, mas disse que tinha que dar uma boa lambida na colher tam-
bém. Vi que o rosto dela estava meio sujo de lentilha, por causa da proximidade 
com o prato, mas deixei. Ela disse sorrindo: “É gostoso lamber!” (I DIÁRIO DE 
CAMPO 2010, p. 59). 

Assim, parece-me, é saboroso aprender, pois, como indica Dulcilia Buitoni (2006, p. 
146): “na faixa de 0 a 7 anos, o conhecimento se faz frequentemente nos atos de pegar, 
apertar, cheirar, levar à boca”.

3.2. AS ATIVIDADES TODAS 
SÃO DE BRINCADEIRA

Mais do que preencher lacunas de conhecimentos e informações específi cas so-
bre educação e desenvolvimento infantil, priorizou-se a experiência vivencial, que 
dialoga com o corpo e com gestos já conhecidos, para assim abrir-se e expor-se ao 
vínculo primordial com a criança: o brincar (MEIRELES, 2009, p. 19).

O “eu” está na memória do corpo. (BUITTONI, 2006, p. 45. Grifo da autora).

A seguir, os relatos evidenciam como são propostas atividades: “uma brincadeira, é o 
lúdico direto, o tempo todo, mas com um objetivo muito sério, muito forte. Eles nem 
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sabem os objetivos todos que estão por detrás” (ELIANE BECKER, p. 5). Ou, como 
reafi rma a fonoaudióloga: “então... o brincar está em tudo, né? Porque as atividades 
todas são de brincadeira” (BECKER, p. 5); como certa vez presenciei:

Eliane está trabalhando com os maiores, ou seja, crianças de 4 a 6 anos. Olho para 
uma menina e ela olha para mim. Assim que passo perto, ela diz: “Eu lembro de 
você!” E eu também lembro de você, respondo, beijando-a no rosto. Ela me diz 
que é destra, mas que hoje está comendo com a mão esquerda. Mostra-me uma 
marquinha feita com um pincel verde na sua mão dominante. [...] Alguns tam-
bém dizem que está difícil, mas que estão conseguindo. Um menino mostra-me 
as duas mãos com marquinhas (um x feito com pincel verde), e pergunto-lhe se 
é ambidestro e ele confi rma que sim, com a cabeça, que consegue comer com as 
duas mãos (I DIÁRIO DE CAMPO 2010, p. 32). 

O desafi o de comer com “a outra mão”, que não a dominante, transforma-se em um 
jogo, ao qual as crianças aderem e, esforçando-se, conseguem êxito. Por isso, pergun-
tei: que importância tem a brincadeira?

Então hoje o desafi o é comer com um canudo preso aqui no dedinho (faz o gesto 
e mostra um canudinho preso entre o dedo mínimo e o anelar) e não pode soltar. 
Quando faço isso estou trabalhando a parte motora deles, nunca tem um objetivo 
só nos trabalhos que eu faço, em cada atividade, mas sempre tem a brincadeira e 
sempre tem o contato com a natureza, seja com a água, seja com o alimento em si, 
na forma de um desafi o, uma competição. [...] Hoje a gente teve uma peça bem 
legal. Antes de começar o trabalho, a peça, os ensaios, a gente faz um treinamento 
de voz, lindo, pra eles aprenderem a usar o pulmão, o diafragma, empostar a voz, 
jogar a voz longe no teatro, você treina aqueles movimentos que os artistas e can-
tores fazem antes, de treino de língua (BECKER, 2011, p. 5).

A gente faz uma brincadeira de cuspir caroço de melancia a distância [...] Aqui a 
gente faz um desenho com canudo e água, a gente desenha no chão. Suja! Baba! 
Faz tiro de água à distância, também, jato, trabalha muito musculatura de boche-
cha, lábios (BECKER, 2011, p. 4).

Ao comer melancia, o que fazer com os caroços? Dá para cuspi-los à distância. Exer-
cício excelente para as bochechas, treina os pulmões e, com certeza, explode a alegria! 
Tem um componente meio “maluco”, como diz a própria Eliane, mas qual criança (e 
adulto) não gosta de sair do sério às vezes? Para isso, é preciso ter um pouco de criativi-
dade diante dos acontecimentos do dia a dia, em função dos momentos que tem com 
o que as crianças estão fazendo:

Tinha alguém com um feijão e daí eu pensei: Vamos pegar a semente do feijão, 
começamos a chupar a semente de feijão, passar de um lugar para o outro... Nunca 
tinha nem pensado! Cheguei aqui... Assim... [...] Um dia com sabonete também... 
Tava lavando a mão, falei: gente eu vou fazer essa turma fazer bolinha de sabão 
com o sabonete na mão! Você já fez? Assopra assim? (Faz o gesto como se segu-
rasse um sabonete com as duas mãos, perto da boca e assoprando) Então é assim! 
(BECKER, 2011, p. 6).



58

Ano III, n° 2, jun./nov.2014 

Há alguns exercícios que são considerados clássicos entre os fonoaudiólogos. O que 
Eliane cria com eles:

Uso muito material de sopro. Então a língua de sogra, bexiga, os apitos todos. E a 
gente brinca, faz competições, a bolinha de isopor de jogar, tem uns cachimbinhos 
com bolinhas, eu arrumei umas bolinhas maiores que eles sopram a bolinha. 

[...] Trabalho muito com o nariz. Então sempre na hora do parabéns a gente can-
ta o parabéns de boca fechada antes, que é o trabalho que faço muito que é pra 
percepção desse som desse nariz, que esse nariz existe. Então ali todo mundo faz 
massagem no nariz. Em determinado momento a gente assua. Essa época, por 
exemplo, é a época do nariz. Tá todo mundo com o nariz escorrendo, então a 
percepção que esse nariz está escorrendo, pegar um papel, assuar o nariz, tampar 
uma narina e assuar, tampar a outra e assuar... Ahnnn... Em vez de só limpar, né, 
(faz o gesto comum entre as crianças que é limpar o nariz na manga da blusa) que 
aquilo para. E a importância dessa respiração nasal. Então a gente assopra a língua 
de sogra pelo nariz. Pega a língua de sogra, tampa uma narina (rindo e fazendo o 
gesto como a demonstrar) [...] Precisa de uma coordenação bem legal (BECKER, 
2011, p.7).

Mas tem, também, aprendizagem que se faz pela observação direta ou com a ajuda dos 
maiores, em uma troca orgânica e solidária:

Agora o contato entre eles ajuda, eu acho muito bonitinho, por exemplo, os gran-
des estão enchendo a bexiga, e os pequenos vem alucinados pedir uma bexiga, 
eu quero bola, eu quero bola, eu quero bola! E eles ainda não tem condições de 
assoprar! [...] A gente não dá pros pequenos se não estiver com supervisão, um 
adulto, não dou, porque eu tenho medo que coloque a bexiga na boca, vai masti-
gando, essa bexiga pare... (Faz gesto mostrando na garganta), não é muito seguro. 
Então eu não dou. Às vezes quando tem um grande eles fi cam olhando os grandes 
e às vezes quando eu vejo que tem um grande perto eu digo: “Você pode encher 
a bexiga e dar pra ele.” Então nesse sentido é assim, muito como modelo, num 
momento do processo de imitação, das crianças pequenas. [...] Eu sinto que eles 
se ajudam na observação... Os pequenos tem o apoio da imagem do mais velho 
fazendo (BECKER, 2011, p. 8).

Algumas vezes, observei a interação entre os professores da escola, conforme abaixo:

Eduardo (Professor de Educação Física) passou pela sala com uma criança peque-
na no colo, dirigindo-se para o banheiro, possivelmente levando-a para fazer xixi e 
disse: “Olha o meu prato! Lambido! Lambe a colher!” Vejo que o trabalho de um 
é reforçado pelo olhar e ação do outro. Embora seja professor de Educação Física 
e não fonoaudiólogo, ele sabe do trabalho da colega e dessa forma potencializa-o. 
Atitude bonita (I DIÁRIO DE CAMPO, 2010, p. 59). 

Durante a entrevista, perguntei como se dá a relação de seu trabalho com os outros 
professores e com os pais. Então, a seguir, vou destacar aspectos, que chamei de orien-
tação, relacionados ao trabalho de fonoaudiologia desenvolvido pela Eliane.
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3.3. ALGUMAS ORIENTAÇÕES 
AOS PAIS E PROFESSORES

O lanche, que é trazido de casa, serve também para ser apalpado, para se perceber 
a textura lisa ou áspera de uma casca de fruta, a dureza ou a maciez nos dedos ou 
dentro da boca (BUITONI, 2006, p. 148).

Como o trabalho desenvolvido pela Eliane tem um caráter preventivo, perguntei-lhe 
como faz isso na interação com os outros professores:

Tem algumas crianças com mais difi culdade com a mastigação, algumas crianças 
tem mastigação só de um lado... Então sempre eu passo para os professores, olha: 
Fulano tá mastigando só do lado direito, pede pra usar o lado esquerdo. Faz usar 
mais o lado esquerdo. Tal criança está precisando ser mais estimulada pra assuar o 
nariz, tá com muita secreção e a respiração bucal (BECKER, 2011, p. 7).

[...] A criança tá gaguejando, então brincar muito de cantar com a criança, de 
soltar, sabe? Essa respiração (e faz um gesto de puxar e depois soltar a respiração 
pela boca, como se soprasse o ar pra fora....) Não é? De ajudar um pouco esse 
diafragma quando está mais tenso. De orientação pros professores pra não chamar 
a atenção, falar devagar, respirar antes de falar [...] Tem uma criança aqui que fala: 
“O ti é isso?” O que é isso? O “q” substitui por “t”, ele já consegue falar o “q”. En-
tão oriento os professores assim: quando ele falar vocês não entendam, ele tem que 
lembrar, porque nele está automatizado o jeito incorreto de falar, a gente orienta 
nesse sentido (BECKER, 2011, p.7-8).

O trabalho é compartilhado por todos os professores em todos os momentos, assim, é 
possível cuidar, acompanhar e ajudar a criança, por meio das intervenções dos diversos 
profi ssionais: aprendem-se regras de convivência, atitude e limite, a respeitar e ajudar o 
outro, a fortalecer musculaturas que aperfeiçoarão a articulação da fala, ou mesmo cor-
rigi-la, problemas muito comuns em crianças em processo de aquisição da fala. Com a 
criança portadora de necessidades especiais, a mesma atenção que é dedicada aos outros:

Minha preocupação é de enquadrá-lo dentro de todas as coisas que as crianças es-
tão fazendo, desde fechar o tanque de areia, desde ouvir história com água na boca 
sem engolir, pra trabalhar a respiração. Então assim: ele está dentro do contexto. 
As coisas mais específi cas a fono faz no consultório, com ele. Não tivemos crianças 
com problemas auditivos, nem com problemas visuais, pelo menos desde que 
estou aqui na escola... Aí seria diferente (BECKER, 2011, p. 8).

Com os pais, a Eliane também exerce um trabalho de orientação muito importante, 
conforme esclarece:

Alguns pais eu tenho um contato muito bom, assim, vem perguntam: olha a lín-
gua tá assim, assada. Posso orientar: procura o ortodontista, tá na hora de pôr 
aparelho. Muitos pais fi cam muito angustiados quando a criança, por exemplo, 
não fala o “r”, já tá com 5 anos, né? Que é perfeitamente normal. O “r”, de “arara” 
esse “r” simples é esperado até por volta dos seis anos. [...]
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Alguns pais [...] são pais mais difíceis, você tenta orientar e diz: Olha! Dá uma ali-
mentação mais consistente pra criança! Não dá papinha! Tem dente! Tem dente tem 
que mastigar! Mesmo que tenha 4 dentes na boca! Não é pra passar tudo no liquidi-
fi cador... Quatro anos! Pelo amor de Deus! Tira a mamadeira! Sabe? Você consegue. 
Alguns pais seguem numa boa. Outros são mais resistentes, mas assim tudo que a 
gente faz na vida tem os caminhos fáceis e difíceis (BECKER, 2011, p. 9).

E assim, pude conhecer um pouco mais o trabalho da fonoaudióloga, objeto desta 
entrevista. Fui beber diretamente na fonte. Ao fi nal, quando perguntei se teria algo 
mais a acrescentar, ela disse:

Só uma pena que a gente não consiga chegar nas outras escolas, né? E entrar nos 
lanches e fazer umas brincadeiras assim. E a informação... Eu acho que seria assim 
uma coisa, que eu acho que nem as fonos iriam gostar muito, pois a gente deixaria 
de ter muitos pacientes, depois, a nível de consultório, entendeu? Mas que é um 
trabalho maravilhoso, no sentido de prevenir mesmo, de estimular essa turminha 
(BECKER, 2011, p. 10).

Fica, dessa forma, uma sugestão, além de algumas indicações de como se pode fazer 
um trabalho que seja, ao mesmo tempo, divertido, uma vez que é baseado na expe-
rimentação e na brincadeira, e altamente comprometido com o desenvolvimento do 
corpo da criança como um todo. Além disso, a prática da entrevista revelou-se extre-
mamente enriquecedora, uma experiência para a vida:

Tal atitude – pois é disso que se trata, não se reduzindo a uma mera questão 
metodológica ou didática – funda-se numa imagem e concepção de ser huma-
no (um anthropos) que privilegia a construção cotidiana de nossa humanidade 
numa pessoa – na perspectiva da antropologia fi losófi ca que a concebe como o 
campo de forças em tensão entre dois grandes vetores existenciais: de um lado, 
nossa subjetividade e seus desejos; de outro lado, a resistência do mundo concreto 
(Berdyaev, Mounier, Ricoeur, Durand, entre outros). A troca incessante entre esses 
dois vetores vai revelando o momento mítico de leitura em que se encontra a pes-
soa, diria Durand, no percurso formativo do que venho denominando de jornada 
interpretativa: um percurso formativo de busca de sentido, busca de centramento 
e de plenitude existencial que se dá no processo de realização de si mesmo e que 
me permite uma determinada leitura provisória do mundo. Por isso, um processo 
dinâmico, intenso e sempre inacabado (FERREIRA-SANTOS, 2009, p. 17).

É esse “faça comigo” vivencial (FERREIRA-SANTOS, 2009) que é possível perceber 
na Te-Arte, com apelo aos sentidos, pela experiência de tocar, morder, sentir sabores, 
cheiros e consistências, enfi m, é nesse contexto que a referida escola constrói a educa-
ção da pessoa como um todo. Sempre com a presença companheira dos adultos e das 
outras crianças, todos comungam seus corpos, aprendem na relação com o outro, com 
a natureza: “numa palavra, experimentação. Mais que saborear a experiência tranquila, 
é arriscar-se ao imprevisto da experimentação” (FERREIRA-SANTOS, op. cit. p. 18. 
Grifo do autor).
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4. SEM CONCLUIR, MAS FAZENDO 
CIRCULAR ALGUMAS EXPERIÊNCIAS

E esse processo criativo não fi nda num possível substantivo, mas se torna gerúndio. 
Retomando uma ortografi a arcaica em português: creança. Pois se trata de ser fi el ao 

Creador (seja qual for nossa concepção sagrada de criador, deus, deusa ou deuses) 
continuando a creação. É revelar a dimensão humanamente divina da criação na 
creação divinamente humana (Berdyaev). É isso que qualquer criança nos lembra 
(ainda que nossa racionalização nos faça esquecer isso para proteger nosso confor-
mismo em relação à mesmice das rotinas burocráticas). Ela própria, criança como 
pessoa, é uma criação contínua, inacabada, e, ao mesmo tempo, criadora e criatura, 
construção cotidiana de si mesma, creança. (FERREIRA-SANTOS, 2009, p. 18).

Agora não quero saber mais nada, só quero aperfeiçoar o que não sei. (BARROS, 
2008, p. 139)

Ouvir a Eliane complementou algumas observações do diário de campo e confi rmou a 
hipótese de que é experimentando, desde uma perspectiva sensorial e a partir do brin-
car, tendo o acompanhamento de adultos comprometidos com a educação da criança, 
que se pode construir uma educação de qualidade humana. Que, brincando, pode-se 
aprender com seriedade e desenvolver o corpo como um todo, preparando-o para ou-
tros desafi os que, certamente, virão nesse processo sempre inacabado, que é a criação 
da obra de uma vida. Realço esse sentido com as palavras da Eliane: “até descobri uma 
coisa maravilhosa, que é uma criatividade absurda que eu nem sei, até, onde é que eu 
acho tanto (rindo...)” (BECKER, 2011, p. 6). 

É criativamente que ela trabalha, a partir do acontecer das crianças, aproveitando 
aquilo que a escola oferece, e, em outras vezes, trazendo algo de casa, como no caso 
das uvas; todo esse contexto vivencial revela o quanto de comprometimento humano 
há nas suas atividades. E faz isso brincando: “o que é a brincadeira, senão o ato recí-
proco de imbricar dois ou mais seres na mesma situação existencial? E o que é esse 
imbricamento, senão o jogo lúdico do reconhecimento sem outra fi nalidade, senão a 
experimentação de si e do outro?” (FERREIRA-SANTOS, 2009, p. 19). 

Maravilhoso encontrar uma pessoa que, por mais de quatorze anos, consegue se re-
alizar na experimentação de um trabalho sempre criativo – porque ousa comungar 
seu corpo com as crianças. Esse meu maravilhamento pode ser compreendido nesta 
pergunta que se transforma em afi rmação: “haverá situação educativa mais profunda e 
mais signifi cativa que aprender-se e aprender o outro, ensinando-se e sendo ensinado 
pela pessoa da criança?” (Idem, ibidem). 

Relatei, neste texto, a experiência exuberante de uma escola acolhedora, quase como 
se fosse um oásis na metrópole de concreto que é São Paulo. Um espaço orgânico e 
feminino, íntimo, cheio de meandros, segredos e convites para brincar. Brincar, como 
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viver, é correr um risco e experimentar-se como corpo diante das intimações do mun-
do. Estar atenta ao instante e aceitar um convite – da vida – para brincar é apenas o 
começo. Nunca se sabe o que virá em seguida. Acho que nem na vida. Prestar atenção 
aos detalhes do movimento, inserir uma provocação aqui, outra ali, muitas vezes ape-
nas seguir o fl uxo, ou seja, compor junto com as crianças.

É um composé, o brincar é como uma colcha de retalhos. Tingida de muitas cores, 
feita de muitos tecidos, constela pessoas, objetos e situações para, simplesmente, fl uir 
e fruir o presente. E, de repente, tudo pode mudar ou acabar, porque daí já é hora 
de começar outro movimento. Como na vida. Um equilíbrio frágil, que se sustenta, 
enquanto houver interesse e alegria dos corpos no jogo. Nesse diálogo com as crianças, 
nasce um mundo. Um mundo de cumplicidade e beleza, como o trabalho da fonoau-
dióloga da Te-Arte.

O fato de ter conseguido categorizar as atividades desenvolvidas pela fono em três 
eixos, a saber: a) a partir da alimentação; b) a partir das brincadeiras e c) orientação 
aos professores e pais, revelou-se um dos pontos, que, para mim, foi alto na entrevis-
ta. Com essas categorizações, foi possível perceber a amplitude do trabalho, como se 
realiza, como se ramifi ca e como se sustenta: mediado pela experiência e pelo brincar, 
sempre vivencial, criativamente, ou seja, de maneira orgânica. Por tudo isso, essa ex-
periência foi válida, resultando neste texto, que se oferece como diálogo. 
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RESUMO:  As redes sociais já fazem parte da vida dos jornalistas, tanto para pesquisar assun-
tos, como para publicar fatos. Se, antes, chegou de forma tímida, essa prática, hoje, faz parte 
da rotina da maioria dos profi ssionais que, atraídos pelas mudanças que a Internet trouxe para 
a profi ssão, procuram se adaptar e evoluir junto com ela. Saber conversar com a audiência e 
conseguir que ela colabore com a produção é um desafi o diário dentro dos veículos de mídia. 
O presente artigo tem como objetivo principal estudar a contribuição das redes sociais para 
o jornalismo colaborativo e como isso pode afetar a rotina jornalística das redações. Para esse 
objetivo, foi feita uma revisão bibliográfi ca sobre o assunto, discorrendo sobre a origem da 
prática do jornalismo; sobre o nascimento da Internet e do jornalismo online; e sobre como 
as redes sociais mudaram a forma das pessoas se comunicarem.

Palavras-chave: Jornalismo. Internet. Jornalismo colaborativo. Redes sociais. Interação.

SOCIAL NETWORKS AS TOOLS FOR 
COLLABORATIVE JOURNALISM

ABSTRACT: Th e social networks are been part of the journalist’s life for search or publish 
facts. If it arrived in a timid way, that practice is already a part of the most professional’s rou-
tine, attracted by the changes that the Internet has brought to the profession. Learning how 
to talk to the audience and get it to collaborate with the production is a daily challenge. Th is 
article has the intention to study the contribution of social network for collaborative journa-
lism and how it can aff ect the routine. For this, we did a literature review on the subject, ran-
ging from the origin of the practice of journalism, through the birth of the Internet, online 
journalism and how social networks have changed the way people communicate.

Key words: Journalism. Internet. Collaborative Journalism. Social Networks. Interaction.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento e a popularização da Internet, aliados às tecnologias e desenvolvimento 
dos meios digitais, contribuíram para uma mudança no modo de fazer jornalismo no 
mundo. O cidadão comum, que, antes, não tinha acesso às redações jornalísticas, ago-
ra, pode produzir notícias e infl uenciar no conteúdo de um veículo de mídia. 

De acordo com análise de Marcondes Filho (2000), desde a década de 1960 estamos 
vivendo a quarta fase do jornalismo, baseada na informação eletrônica e interativa. 
Esse momento é marcado pela alteração das funções do jornalista e pela possibilidade 
de toda a sociedade produzir informação. A partir da década de 1990, os veículos 
passaram a olhar mais para o ambiente da internet e começaram a produzir as notícias 
para esse meio.

Durante a evolução do webjornalismo, os veículos de comunicação reconheceram 
o poder e o valor dos novos produtores de conteúdo. O termo “jornalismo colabo-
rativo” ganhou relevância com o surgimento de sites de notícias produzidas pela 
população comum.

Esse tipo de produção foi adaptado com o surgimento das mídias sociais digitais, pla-
taformas que permitem a publicação, divulgação e interação de conteúdos na internet. 
A partir do início dos anos 2000, essas mídias passaram a permitir, ainda mais, a par-
ticipação da sociedade na produção de notícias. Agora, o consumidor da informação, 
que, antes, era passivo, passou a ter um papel de destaque, tanto em questões sobre 
o feedback que está sendo apresentado, quanto na própria produção desse conteúdo.

Este trabalho tem como principal objetivo estudar como as mídias sociais digitais 
podem contribuir com a produção do conteúdo jornalístico. Para isso, procuramos 
estudar: as mudanças na rotina da produção jornalística com a web 2.0; como o jorna-
lismo colaborativo pode ajudar na produção da notícia; como as redes sociais interfe-
rem no consumo e na produção do conteúdo jornalístico; além de identifi car algumas 
ferramentas importantes para facilitar a curadoria do conteúdo.

Objetivamos conhecer as formas como o que é produzido nas redes sociais contribui, 
dentro das redações dos veículos de imprensa, na formação de uma ideia de como será 
o futuro do jornalismo, quais caminhos os profi ssionais devem seguir e quais são as 
habilidade que eles devem desenvolver para acompanhar o rumo da profi ssão.

Dessa forma, vamos fazer um estudo do tema proposto, pesquisando sobre webjorna-
lismo, o uso do jornalismo colaborativo em portais de notícias e as ferramentas que 
facilitam esse trabalho.
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2. JORNALISMO: ENTRE 
O DISCURSO RETÓRICO E A 
INFORMAÇÃO INSTANTÂNEA
A prática jornalística evoluiu de acordo com a história do mundo. Os primeiros jor-
nais, que circularam a partir de 1609, focavam seu conteúdo na difusão das ideias da 
burguesia. Segundo Lage (2001), quando o texto informativo surgiu, o que predo-
minava era o discurso retórico e os jornais mais lembravam livros. Um século depois, 
o jornalismo acompanhou a luta pela destituição da aristocracia e pela desconstrução 
do poder da Igreja Católica. A produção de informação e saber, que, até então, estava 
nas mãos da Igreja, passou a fazer parte da vida de pesquisadores que não estavam 
ligados à instituição. 

Marcondes Filho (2000) divide o jornalismo em fases: A Pré-história, Primeiro Jor-
nalismo, Segundo Jornalismo, Terceiro Jornalismo e Quarto Jornalismo. A transição 
entre o conteúdo ligado diretamente à burguesia para as publicações com viés político 
aconteceu entre os séculos XVII e XVIII, marcada pela Revolução Francesa. 

O jornalismo só começou a fi car parecido com o que vemos atualmente a partir do sé-
culo XIX, quando os profi ssionais passaram a se preocupar mais com a noção de atua-
lidade, manchetes, leads, pirâmide invertida e entrevistas. O texto ganhou característi-
cas impessoais e as fontes ocuparam um espaço importante no crédito da informação. 
“A transformação tecnológica irá exigir da empresa jornalística a capacidade fi nanceira 
de autosustentação” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 13) e, com isso, o jornalismo 
libertário, questionador e com ligações políticas é deixado de lado para dar lugar a um 
jornalismo de massas, que focava sua produção na circulação e venda de exemplares. 

A efervescência tecnológica e o crescimento da atividade jornalística duraram até o iní-
cio do século XX, quando a atividade passou a ser enfraquecida pelo desenvolvimento 
da publicidade e relações públicas. Hans Magnus Enzensberger (1973 apud MAR-
CONDES FILHO, 2000) apresentou esse estágio como “indústria da consciência”, 
uma fase mais avançada da indústria cultural, que tem como estratégias “fazer passar 
como inconscientemente uma propaganda como se fosse notícia de interesse público” 
(MARCONDES FILHO, 2000, p. 29). Segundo Enzensberger, essa indústria foi de-
senvolvida pelo capitalismo dos monopólios, com o poder de grandes empresas sobre 
os meios de comunicação, criando vários veículos sob o mesmo comando.

No fi m da década de 1960, surgiu, nos Estados Unidos, um novo conceito de jornalis-
mo, conhecido como “Novo Jornalismo”, encabeçado por nomes, como Tom Wolfe, 
Truman Capote e Huter S. Th ompson. O movimento aparece como uma renovação 
de estilo, ideologia e funcionalidade da profi ssão, fazendo com que os repórteres fi -
zessem uma imersão no assunto da reportagem. Ele apresentou uma nova forma de 
oferecer a informação, mantendo a veracidade dos fatos, porém, com uma narrativa 
fi ccional e descrição dos fatos de uma visão mais detalhada.
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Já na década de 1970, com novas tecnologias mais rápidas e que permitiam um maior 
alcance, como a televisão, o jornalismo precisou passar, novamente, por mudanças que 
seguem até hoje. Nessa fase, as ferramentas tecnológicas passam a infl uenciar, ainda 
mais, a produção jornalística e a alterar a rotina das redações.

Os terminais de vídeos substituem as máquinas de escrever, a gráfi ca separa-se fi si-
camente da redação, a diagramação deixa de ser manual para ser eletrônica, o texto 
passa a ser virtual: uma imagem na tela que é ao mesmo tempo distribuída, mexida, 
adaptada segundo a dinâmica própria (MARCONDES FILHOS, 2000, p. 35).

A evolução da informática exigiu que os jornalistas se adaptassem às mudanças. Além 
das funções de apurar e escrever, os profi ssionais, agora, têm a função de analisar bases 
de dados, fi ltrar informações na internet, mediar fóruns e chats, elaborar infográfi cos 
animados e tabelas para melhorar a compreensão do leitor. Os veículos, também, pre-
cisaram acompanhar essas modifi cações no mercado e as necessidades dos leitores, que 
passaram a ser mais rigorosos na velocidade e na qualidade da informação que recebem. 

Segundo Prado (2011), mesmo antes de a Internet ser lançada na década de 1990, as 
primeiras redes de computadores já atraíram os veículos de massa. Logo no começo da 
década de 1970, com o nascimento do serviço de e-mail, os bancos de dados começa-
ram a ser usados no jornalismo. Em 1985, cinquenta jornais já ofereciam bancos de 
notícias online, um serviço precursor dos atuais portais de notícias, que disponibili-
zam a informação na rede, usando técnicas multimídias, como textos, vídeos e fotos.

3. A INTERNET: DO SPUTNIK 
AO CIDADÃO COMUM
A concepção de Internet começou décadas antes de o serviço ser lançado. Em 1957, 
durante a Guerra Fria, a antiga União Soviética lançou o seu primeiro satélite artifi cial, 
o Sputnik, e os Estados Unidos abriram os olhos para a necessidade de aprimorar seus 
serviços militares. Quatro meses após o satélite ser lançado, o presidente dos Estados 
Unidos, Dwight Eisenhower, criou a Advanced Research Agency (ARPA), que estava 
ligada ao Departamento de Defesa norte-americano e tinha a missão de desenvolver 
novas tecnologias para aplicações militares.

Dez anos depois, em 1967, foi apresentada ao mundo a ARPAnet, o primeiro plano 
de interligação de pacotes e que só entrou em ação, de forma experimental, em 1969. 
De acordo com Ferrari (2003), o principal objetivo do serviço era garantir uma comu-
nicação emergencial, caso os Estados Unidos fossem atacados por outro país. Inicial-
mente, a ARPAnet conectava centros de pesquisa do governo e universidades. 

Na década 80, a rede mundial de computadores continuou crescendo, agregando ser-
viços e atingindo cada vez mais países. Em 1989, o número de hosts já ultrapassava 
100 mil, conectando mais de vinte países. Um ano depois, a quantidade de países 
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interligados ultrapassou a marca de trinta e a ARPAnet foi ofi cialmente encerrada, 
dando lugar à Internet, que já nasceu com 1.500 sub-redes e 250 mil hosts. 

Ainda em 1990, foi lançado o World, o primeiro provedor de acesso comercial, que 
permitiu que pessoas comuns tivessem acesso à Internet através do telefone. No ano 
seguinte, a grande novidade foi a invenção da World Wide Web (WWW) pelo en-
genheiro Tim Berners-Lee, que, desde a década de 1980, já vinha desenvolvendo o 
conceito de sistema de hipertexto, que organizava as informações e arquivos na rede e 
utilizava links. 

No Brasil, a abertura comercial da Internet aconteceu em 1995, mesmo ano em que a 
World Wide Web começou a ser usada de forma disseminada por cerca de 16 milhões 
de usuários. Em 2001, o número de pessoas na rede pulou para 400 milhões e, de 
acordo com levantamento do site Pingdom, publicado pelo site Gazeta do Povo, em 
2012, a quantidade de usuários atingiu a marca de 2,4 bilhões.

Desde 1995, os veículos de comunicação passam a trabalhar dentro da rede, alguns 
já com a noção de ‘tempo real’, enquanto outros apenas disponibilizando versões di-
gitais do material impresso. A partir da segunda metade da década de 2000, o grande 
boom na Internet foi das redes e mídias sociais, que permitiram aos usuários uma troca 
maior de informações e experiências, antes limitada aos e-mails e fóruns de discussões.

4. JORNALISMO ONLINE: 
NOTÍCIA EM QUALQUER LUGAR
A inserção do jornalismo em rede já se fazia presente antes da Internet ser lançada, 
com a inclusão de bancos de notícias na rede de computadores e o uso de sistemas de 
busca de informações. Segundo Pinho (2003), a World Wide Web permite que o jorna-
lismo sintetize as outras mídias em uma só plataforma. “As vantagens visuais da TV, a 
mobilidade do rádio, a capacidade de detalhamento e análise do jornal e da revista, e a 
interatividade da multimídia [...] tornam promissor o jornalismo na Web” (PINHO, 
2003, p. 113).

No começo da década de 1990, quando a Internet começou a se desenvolver, os jor-
nalistas utilizavam computadores apenas para redigir e editar os textos, além de usar 
os browsers como um recurso de acesso à informação disponibilizada em bancos de 
dados. Paralelo à entrada dos jornais na rede, estava o desenvolvimento dos motores 
de buscas, desenvolvidos para facilitar a procura de páginas através de palavras-chaves. 
Em 1993, o jornal americano San Jose Mercury entrou para a história como o primeiro 
jornal na web, porém, foi somente na segunda metade da década que o jornalismo on-
line começou a ser trabalhado com intensidade nos veículos de comunicação. No Bra-
sil, o Grupo Estado foi o pioneiro, colocando a ‘Agência Estado’ na rede em fevereiro 
de 1995. Três meses depois, foi a vez do ‘Jornal do Brasil’ disponibilizar a primeira 
cobertura online completa do país.



70

Ano III, n° 2, jun./nov.2014 

Na sua gênese, no jornalismo online, ainda não havia a noção de ‘tempo real’ e, geral-
mente, as informações eram atualizadas apenas uma vez por dia, na transposição do 
conteúdo da mídia impressa para a mídia online. Essa fase aconteceu durante a pri-
meira geração da Internet, conhecida como ‘web 1.0’, que durou até o início dos anos 
2000 e foi marcada pela linguagem HTML, livros de visitas, fóruns, chats e primeiros 
sistemas de buscas. Ela perdeu lugar para a ‘web 2.0’, defi nida por Prado (2011) como 
a fase da cooperação e que é caracterizada pelas redes de relacionamento, blogs, escrita 
coletiva, velocidade e convergência. 

Nessa etapa, o público pode ter acesso à informação de uma forma muito mais ampla 
do que anteriormente. Além do texto, o veículo ainda pode oferecer áudios, fotos, 
vídeos, gráfi cos e animações referentes ao conteúdo da notícia. É uma época marcada 
pela interação do veículo com o consumidor das notícias, o que exigiu que os jorna-
listas desenvolvessem novas técnicas para oferecer o conteúdo, a partir do interesse 
do público pelo assunto. “Isso sugere necessidade de repensar o processo da narrativa 
tradicional; analisar um texto e reconstruí-lo para um público online e seus padrões de 
consumo não-linear” (WARD, 2006, p. 24).

Com a modernização de sites e portais de notícias, o jornalista precisou adotar um 
papel além do de apurar e escrever. Foi preciso se adaptar às novas funções e às mudan-
ças na rotina, como o encurtamento do deadline, que é o termo usado para designar 
o horário limite para a reportagem ser entregue. Para o jornalismo online, o tempo 
de produção da notícia é o mesmo do acontecimento, o repórter pode ir atualizando 
as informações à medida que elas vão acontecendo. “Na web, com ferramentas cada 
vez mais fáceis de gerar e atualizar páginas pela Internet, qualquer fato novo pode ser 
inserido em tempo real se houver uma máquina” (PRADO, 2011, p. 50).

A redação deixou de ser o local onde o jornalista precisa voltar para escrever. Hoje, 
com dispositivos móveis, como notebooks e smartphones, o repórter pode produzir 
seu material de qualquer lugar. Briggs (2007) defi ne esses profi ssionais como jornalis-
tas móveis e explica que eles podem produzir as notícias de forma totalmente multi-
mídia, carregando aparelhos de fotos, áudio, vídeo e texto. 

O jornalista também deve estar aberto para a interação com os leitores. Se, antes, nos 
jornais impressos, o canal de participação do leitor era a sessão de cartas, nos portais de 
notícias, essa possibilidade vai desde as informações das notícias mais lidas do site até 
os comentários deixados nas matérias. Tudo isso deve ser levado em conta pelo profi s-
sional hoje. Com essas informações, é possível saber o interesse da audiência e que tipo 
de material poderia continuar sendo repercutido nos dias seguintes. 

Entretanto, a participação do público não se limita a indicar o que é mais interessan-
te ao consumidor da informação. Com a abertura de participação, o leitor enxergou 
que poderia contribuir ainda mais com o conteúdo jornalístico e as mídias sociais 
ajudaram nesse tipo de interação. “O jornalismo com a participação de colaboradores 
ganha várias denominações: jornalismo aberto, jornalismo colaborativo, jornalismo 
open source” (PRADO, 2011, p. 185). Em nosso estudo, escolhemos trabalhar com 
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a expressão “jornalismo colaborativo” e como ele pode usar as redes sociais como 
ferramentas. Para Briggs (2007), conseguir atrair o leitor para participar do processo 
jornalístico pode contribuir para a fi delização do usuário no veículo.

5. REDES SOCIAIS E O 
RELACIONAMENTO NA INTERNET
Muitos se confundem sobre a diferença entre Mídias Sociais e Redes Sociais, dois 
conceitos que apareceram de forma paralela na Internet. Neste artigo, trabalharemos a 
relação entre as redes sociais com o jornalismo colaborativo, mas saber diferenciá-las é 
importante para compreendermos melhor o ambiente trabalhado.

As mídias sociais ganharam espaço entre as preferências dos internautas no início dos 
anos 2000. “As mídias sociais são sites na internet construídos para permitir a criação 
colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em 
diversos formatos” (TELLES, 2010, p. 19). De acordo com o autor, as redes sociais são 
uma categoria das mídias sociais. Podemos simplifi car dizendo que toda rede social é 
uma mídia social, porém, nem toda mídia social é uma rede social. 

Recuero (2009) explica que os estudos da sociedade a partir do conceito de rede per-
mearam o meio científi co durante todo o século XX. Falar sobre redes permite in-
vestigar aspectos sociais do ciberespaço, tais como a criação e a função das estruturas 
sociais; suas dinâmicas; e as diferenças entre os grupos e seu impacto nos indivíduos.

Uma rede social é defi nida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 
instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) 
(Wasserman e Faust, 1994; Degenne e Forse, 1999). Uma rede, assim, é uma 
metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das 
conexões estabelecidas entre os diversos atores (RECUERO, 2009, p. 24).

A atual fase das redes sociais foi iniciada pelo lançamento do Friendster, em 2002, 
por Jonathan Abrams, inspirado pelo Match.com, um site de encontros para quem 
procurava namorado. Depois dela, surgiram muitas outras, como o Orkut, o Myspace 
e o Facebook. “Cada rede tem suas regras próprias, que moldam o comportamento 
de seus membros e defi nem a forma de interação mais efi ciente” (TELLES, 2010, p. 
78). Essas defi nições ajudam a segmentar algumas redes, defi nindo um perfi l para os 
seus usuários. 

No Brasil, o primeiro boom das redes sociais aconteceu com o Orkut, em 2003. No 
site, o usuário cria um perfi l em que pode interagir com os amigos mediante aceita-
ção da amizade, pode publicar fotos pessoais e participar de comunidades dos mais 
variados assuntos. Mesmo depois de ter deixado de ser tão popular, no fi m de 2013, 
a rede ainda era uma das mais acessadas do país, principalmente nas classes B, C e D. 
Porém, vendo a queda na popularidade, o Google, empresa dona do Orkut, resolveu 
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tirá-la do ar a partir de 30 de setembro de 2014. Para Castells (2003), esse conceito 
de comunidade chamou atenção para o surgimento de novos suportes tecnológicos de 
interação, mas confundiu formas diferentes de relação social. 

Hoje, a rede mais utilizada em todo o mundo é o Facebook, criado em outubro de 
2003, por Mark Zuckerberg, com o nome de Facemash. Já o Twitter foi fundado em 
março de 2006, pela Obvius Corp., também nos Estados Unidos. Baseado na ideia de 
um microblog, o site permite que o usuário se expresse em até 140 caracteres. 

No Brasil, a rede é uma das principais usadas pelos jornalistas no trabalho de apuração 
das notícias, porque, além do texto, os perfi s ainda podem publicar fotos e marcar os 
assuntos com hashtags, permitindo o monitoramento e acompanhamento do desen-
rolar dos fatos. Também é uma das ferramentas que os veículos de comunicação usam 
para interagir com seus leitores, seja pedindo conteúdo, seja  oferecendo ao leitor as-
suntos que possam ser do seu interesse. 

Evoluindo e ganhando novas ferramentas a cada ano, as redes sociais fazem parte do 
dia-a-dia das pessoas, independente das áreas de atuação. Vários setores da Comunica-
ção, como marketing, publicidade e jornalismo, já se apoderaram delas para trabalhar 
seus produtos e, mesmo não sendo canais segmentados, acabam agregando usuários 
com interesses comuns.

6. JORNALISMO COLABORATIVO: 
A PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO 
NA CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA
A participação do leitor na produção da notícia é um caminho sem volta. As redes 
sociais permitem que qualquer pessoa produza informação, independente se ela está 
ligada a algum veículo de comunicação ou se tem conhecimento jornalístico. Lévy 
(2013) defi ne essa fase como sendo a da inteligência coletiva, que permite a todos os 
indivíduos, independente de hierarquias e localizações, compartilharem suas experiên-
cias para a formação de um saber.

O desenvolvimento dos meios eletrônicos e a digitalização do conteúdo permitiram 
que este continuasse sendo desenvolvido por qualquer um, em qualquer lugar, inde-
pendente de línguas, fronteiras e formação. Com a internet, os indivíduos são estimu-
lados a criar conteúdos e a propor aos outros internautas que criem também. Para Silva 
(2010), no jornalismo, isso é aplicado, quando um site permite que o leitor comente 
o conteúdo, criando, assim, uma discussão entre o jornalista e o leitor e o leitor com 
outros leitores. 

Jenkins (2009) classifi ca essa realidade como uma era da convergência, em que há 
um cruzamento entre mídias corporativas e alternativas, entre as novas mídias e as 
tradicionais e entre o produtor e o consumidor. “Por convergência, refi ro-me ao fl uxo 
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de conteúdos através das múltiplas plataformas de mídias, à cooperação entre múlti-
plos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos” (JENKINS, 
2009, p. 29). Estudar a infl uência das redes sociais no jornalismo e como elas podem 
ser uma ferramenta de colaboração é tentar entender como esse processo de conver-
gência infl uencia na produção de notícias.

Quando um veículo de mídia permite que seus leitores deem opiniões, deixem seus re-
latos e compartilhem experiências dentro das notícias, está dando a eles a oportunida-
de de colaborar com o conteúdo. Hoje, permitir a interação dentro de sites de notícias 
dá ao leitor uma sensação de proximidade com o veículo e ajuda a fi delizar a audiência. 
“Mesmo que não opine, apenas por saber que pode ter a chance, consequentemente 
[o leitor] volta a procurar mais informação” (PRADO, 2011, p. 51). Explorar ferra-
mentas, como enquetes e fóruns de discussões, é um passo para estimular o leitor a 
participar do conteúdo do site. 

Analisar as preferências da audiência permite que os jornalistas possam compreender 
quais assuntos são de mais interesse e que podem atrair mais acessos, se forem reper-
cutidos. A ideia de dar ao leitor a chance de dizer o que ele quer ler surgiu nos Estados 
Unidos, na década de 1980, e recebeu, entre outros, o conceito de ‘jornalismo cívico’, 
um movimento que procurou retomar a confi ança da audiência. Segundo Traquina 
(2001), uma sondagem feita, nos Estados Unidos, em 1994, apontou que apenas 25% 
das pessoas acreditavam que as mídias ajudavam a resolver seus problemas e que 63% 
indicaram que as empresas jornalísticas são infl uenciadas pelas grandes organizações.

A primeira experiência de jornalismo cívico foi em 1988, quando o jornal Columbus 
Ledger Enquirer encomendou uma sondagem para identifi car os problemas da comu-
nidade e publicou uma série de relatórios com o que foi apurado. Depois disso, passou 
a promover encontros com cidadãos e criou espaços com destaque para cartas de leito-
res e artigos da região. Em 1992, o jornal Charlotte Observer também consultou seus 
leitores para identifi car questões relevantes da localidade e usar isso em seu conteúdo. 
No ano de 1994, o mesmo veículo foi até os bairros mais atingidos pela criminalidade 
e publicou reportagens sobre o tema, com a participação da comunidade, utilizando 
até uma pessoa para fazer a ponte entre a redação e o bairro. 

Esses exemplos de jornalismo cívico mostram a importância da convergência com o 
leitor. Com a web 2.0, essa integração pode ser ampliada e o público tem a chance de 
participar, não só com opiniões, mas, também, como fonte e produtor da informação. 
O jornalismo colaborativo dá o espaço à audiência e vem sendo adotado por um nú-
mero cada vez maior de veículos de mídia. Essa prática nasceu com iniciativas como o 
noticiário sul-coreano OhMyNews, que utilizava o slogan “every citizen is a repórter” 
(todo cidadão é um repórter, em tradução livre), em fevereiro de 2000. 

Keen (2009 apud COSTA, 2009) discorda da importância dada ao conteúdo produ-
zido por usuários. Ele explica que a nova mídia é vulnerável ao conteúdo mentiroso e 
que a apropriação de um computador e de uma rede de internet não faz de ninguém 
um jornalista sério. A opinião de Keen é importante para deixar clara a atuação de um 
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editor na fi ltragem do conteúdo para a diferenciação entre jornalismo colaborativo 
e conteúdo colaborativo. Não é porque o internauta produziu a informação que a 
apuração e a checagem dos fatos devam ser esquecidas. “Um bom editor, quando livre 
de interesses políticos ou de natureza econômica [...] dá credibilidade à informação” 
(SILVA, 2010, p. 58).

O conteúdo produzido por usuários recebe o nome, também, de crowdsourcing, que, 
segundo Briggs (2007), é o público como fonte de notícias ou produtor de conteúdo. 
“Enfatiza o poder do público num projeto específi co e demonstra como um grupo 
grande de indivíduos comprometidos entre si pode superar a atuação de um grupo 
reduzido de profi ssionais experientes (e pagos)” (BRIGGS, 2007, p. 48). O foco do 
crowdsourcing é a produção continuada de informação e se aplica bem ao conceito de 
inteligência coletiva dado por Lévy.

As redes sociais permitiram um fortalecimento do jornalismo colaborativo e deram 
ao jornalista a possibilidade de encontrar e monitorar informações sobre um acon-
tecimento. Muitos veículos passaram a publicar suas matérias nas redes e a pedir a 
colaboração dos internautas para ampliar as notícias. 

Estar presente nas redes sociais permitiu aos veículos fortalecer a relação com seus 
internautas. De acordo com Prado (2011), em 2010, Peter Harrocks, diretor da BBC 
Global News, orientou os jornalistas da rede a que aprendessem a usar as redes sociais. 
“Para ele, a tecnologia está mudando o jornalismo, e quem não souber usar as fer-
ramentas não conseguirá fazer direito o seu trabalho” (PRADO, 2011, p. 201). No 
boletim interno da BBC, Harrocks teria dito que o Twitter e os leitores de RSS deve-
riam ser as ferramentas essenciais para os editores da emissora. Os jornalistas deveriam 
fi ltrar o conteúdo, integrar e ouvir o feedback da audiência. Um estudo vinculado na 
PRWeek e publicado pelo site Manual dos Focas, em outubro de 2009, mostrou que 
70% dos jornalistas de Nova York admitiam usar o Twitter na prática da reportagem. 
Já quando questionados se as mídias sociais agilizavam a rotina de trabalho, o número 
subiu para 92%.

Além de usarem as redes sociais para acompanhar informações e conseguir fontes, os 
veículos de comunicação também passaram a usar as próprias postagens dos internau-
tas na construção da reportagem. Em abril, quando aconteceram as explosões na linha 
de chegada da maratona de Boston, o New York Times utilizou postagens de usuários 
em mídias, como Twitter, Facebook e Instagram, durante a cobertura. A fi ltragem do 
conteúdo foi feita por editores do portal, que escolheram as publicações mais relevan-
tes e que poderiam contribuir para a transmissão dos acontecimentos em tempo real.

No Brasil, a prática do jornalismo colaborativo, no ambiente das redes sociais, ainda é 
muito nova. A facilidade de acesso da população aos aparelhos smartphones auxiliou 
no processo. Silva (2011) explica que as possibilidades tecnológicas inseridas nesses 
aparelhos permitem que o usuário registre um acontecimento e possa enviar para qual-
quer pessoa. Geralmente, as fotos e os vídeos são os mais usados pelos veículos e os 
textos são editados, adequando-os ao formato do veículo. 
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No mês de junho de 2013, durante a onda de manifestações que aconteceram no Bra-
sil, pedido melhorias no transporte público, o fi m da corrupção, entre outras reivindi-
cações, alguns veículos pediram relatos dos internautas, utilizando-os, na íntegra, em 
suas coberturas. Segundo Costa (2009), o relatório Th e State of News Media, de 2008, 
mostra que os jornalistas acreditam que a mais promissora contribuição dos cidadãos 
para o jornalismo são eles próprios como fontes e geradores de ideias novas, comentá-
rios, fotos e vídeos. Porém, esses mesmos profi ssionais consideravam pouco valiosa a 
postagem de notícias pelos internautas.

Assim como é necessária uma fi ltragem para identifi car quais conteúdos colaborativos 
enviados para os sites e portais podem ser utilizados pelos veículos, nas redes sociais os 
jornalistas também precisam fazer uma curadoria das postagens. Para isso, alguns se 
utilizam de ferramentas disponíveis na internet, como o Storify, que é usado por veí-
culos, como o Th e New York Times e a estação de TV HBO, para construir narrativas 
com informações recolhidas de mídias, como Twitter, Facebook, Instagram e Youtube. 
Também pode ser usada a busca avançada do Twitter, que pesquisa as palavras-chaves 
e dá a possibilidade ao usuário especifi car uma localidade na pesquisa. A pesquisa de 
tags é a mais comum dentro das redes sociais. Utilizando o símbolo ‘#’, o conteúdo 
postado é agrupado em um só local.

O jornalismo colaborativo está ganhando cada vez mais espaço dentro dos veículos 
de comunicação e o uso das redes sociais tem facilitado esse acesso do usuário. Porém, 
como toda a informação apurada pelos repórteres, o conteúdo encontrado na Internet 
deve ser checado e conferido. Assim, confi rmamos os estudos sobre a evolução das novas 
mídias e o papel do cidadão como produtor de conteúdo. “Quando as pessoas assumem 
o controle das mídias, os resultados podem ser maravilhosamente criativos; podem ser 
também uma má notícia para todos os envolvidos” (JENKINS, 2009, p. 45).

Se os veículos souberem utilizar a audiência para desenvolver conteúdo colaborativo, 
além de fi delizarem o seu público, também têm a possibilidade de aumentar sua área 
de cobertura jornalística. Portanto, as redes sociais se tornam uma ferramenta a mais 
na apuração do repórter e de relacionamento com os internautas. Na nova fase do 
jornalismo online, quem souber ‘conversar’ com a sua audiência vai aproveitar mais as 
vantagens da Internet.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudar como as redes sociais podem ser usadas na prática do jornalismo colaborativo 
permitiu entender que a interação do veículo com sua audiência pode ser muito mais 
do que apenas utilizar o conteúdo postado na elaboração da reportagem. A Web 2.0 
muda o jornalismo e dá ao usuário a chance de ser ativo na Internet, mesmo que não 
esteja vinculado a um veículo de comunicação.

O jornalismo acompanha as mudanças da história e se adapta a elas, sendo usado de 
diversas formas, com interesses distintos. O que não se altera com o passar do tempo 
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é o princípio de informar e dar ao leitor notícias de interesse, utilizando critérios de 
noticiabilidade e de seriedade na sua elaboração.

Mesmo que os princípios do jornalismo não mudem, a criação de novas ferramentas, 
aparelhos e a exigência do público alteram a rotina de produção rapidamente. Os 
jornalistas são obrigados a acompanhar essa evolução ou fi carão para trás no mercado. 
Se, hoje, ainda existem profi ssionais apegados às velhas práticas, logo eles serão subs-
tituídos por aqueles que agregam a capacidade de apuração e elaboração do texto, e, 
também, por aqueles que fotografam, fi lmam, usam bancos de dados e conseguem in-
teragir com o público para identifi car os interesses da audiência. Os veículos, também, 
precisam se adaptar às mudanças, abrindo novos espaços multimídia e de interação 
dentro de seus sites e portais.

Convergir virou uma necessidade e não uma opção. Quem souber utilizar sua audiên-
cia como produtora de conteúdo está indo ao encontro de uma nova relação com seu 
público. Hoje, a interação deixa de ser apenas uma estratégia mercadológica e passa 
a contribuir com a evolução do veículo de mídia, nesse período de transição que o 
jornalismo passa, em que tem que se posicionar frente aos concorrentes para não ser 
mais um a entrar em extinção.

As redes sociais contribuem para esse novo formato de jornalismo focado na interação 
e, se utilizadas com planejamento e seriedade, podem ser uma importante estratégia 
para que os veículos fi quem mais próximos da audiência e fi delizem o seu público. 
Não se trata mais só de disponibilizar as notícias para o leitor, os jornalistas, agora, 
precisam estar preparados para receber o feedback com rapidez e conseguir fi ltrar as 
informações repassadas através das redes sociais.

Hoje, os grandes veículos de comunicação utilizam a colaboração dos seus leitores 
como uma parte da cobertura jornalística, mas não fi ca nas mãos dos internautas todo 
o trabalho de repassar a informação. Quando o conteúdo chega às redações, ele entra 
como parte do material produzido pela equipe, quase nunca na íntegra. Mesmo que 
existam sites especializados em conteúdo colaborativo, a credibilidade da informação é 
fortalecida, quando há a presença de um editor que fi ltre o que é relevante e verdadeiro.

Keen (2009 apud COSTA 2009) critica a importância dada ao conteúdo amador. 
Ele ironiza dizendo que a velha mídia está entrando em extinção e corre o risco de ser 
substituída por um moderno mecanismo de busca ou pela mídia social da moda. “Os 
alertas de Keen servem não só como bússola para os atores da web 2.0 como denotam 
o quanto essa nova mídia tem desafi os pela frente e o quanto é vulnerável aos olhos 
normativos que sustentam teoricamente a velha mídia” (COSTA, 2009, p. 247).

Mesmo com as críticas, é importante reforçar a relevância do que é produzido pelo 
internauta, para que possamos identifi car a amplitude de um fato. Com as redações 
cada vez mais reduzidas, poucas são as vezes que uma grande equipe é deslocada para 
cobrir um fato. Geralmente, apenas um repórter é responsável por apurar as infor-
mações e, mesmo que ele seja ágil e saiba trabalhar com várias mídias, as redes sociais 
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ajudam a ampliar essa cobertura, quando os internautas postam textos, fotos e vídeos 
de diferentes localidades.

Portanto, com o crescimento do jornalismo online e com a busca incessante pela 
rapidez na publicação das notícias, as redes sociais se tornam mais uma ferramenta 
do jornalismo colaborativo, mas não podem garantir, sozinhas, toda a fonte de infor-
mação. Um bom jornalista precisa saber utilizar as ferramentas corretas para fi ltrar as 
postagens mais relevantes e checar os fatos para confi rmar a veracidade.
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RESUMO: Este estudo em comunicação organizacional tem como objeto a comunicação 
interna empresarial. O tema foi escolhido pelo fato das mídias sociais estarem, cada vez mais, 
presentes nas vidas dos consumidores. É por meio delas que as pessoas têm se informado so-
bre determinada empresa, produto ou serviço. Da mesma forma, cresce, também, o número 
de sujeitos que usam seus perfi s pessoais como uma espécie de “vitrine”, onde tudo o que 
publicam expressam suas qualidades como profi ssionais.  Dessa maneira, o presente trabalho 
objetiva entender como o comportamento do colaborador nas mídias sociais infl uencia na 
imagem e no bem-estar da empresa, além de compreender a relevância dos manuais de con-
duta em meios digitais. Para tanto, foi utilizado, como fonte, o Manual de Conduta em Mí-
dias Sociais da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), assim como pesquisa 
de perfi s em redes sociais e de casos reais que ajudaram a compreender o tema. Trata-se de um 
estudo de caráter bibliográfi co, descritivo e exploratório, de natureza qualitativa.

Palavras-chave: Mídias Sociais. Comunicação Interna. Manual de Conduta. Embrapa.

EMPRAPA: THE CONTRIBUTION OF SOCIAL MEDIA CONDUCT 
MANUAL TO CORPORATE INTERNAL COMUNICATION

ABSTRACT:  Th e object of this study in organizational communication focuses on corpo-
rate internal communications.  Th e justifi cation of such theme is in the fact that social medias 
are increasingly present in the lives of consumers. Its through them that people have been 
getting informed about said company, product or service. In the same rate, grows also the 
amount of subjects that use their online profi les as some sort of “showcase”, where everything 
they publish express their professional qualities. Th erefore, this paper intends to understand 
how the behavior of the social media collaborator infl uences the image and the wellbeing 
of the company, and, as such, to comprehend the relevance of the conduct manual of digi-
tal medias. To achieve said goal, the Social Media Conduct Manual of Embrapa (Brazilian 
Company for Agriculture Research) was used as source, as well as research in social network 
profi les and real cases that helped understand the theme. Th is is, therefore, a bibliographical, 
descriptive and exploratory study, of a qualitative nature.

Key-words:  Social Media. Internal Communications. Conduct Manual. Embrapa.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com dados da Nielsen (2012), 30% dos brasileiros acessam, pelo menos, 
uma vez ao dia as redes sociais para buscar informações sobre marcas, produtos e ser-
viços, sendo que 16% deles acessam mais de uma vez ao dia e 14%, uma única vez. 
São trocas constantes de informações, de críticas e de sugestões disponíveis para toda 
e qualquer pessoa que tenha internet. Seguindo essa forte tendência, a cada dia mais 
organizações criam suas contas em ferramentas, como Twitter, Instagram, Youtube, 
Facebook e Blog, com o intuito de se destacarem nesse espaço tão abrangente, que é 
o meio digital. 

Da mesma maneira, cresce, também, o número de pessoas que utilizam seus perfi s 
pessoais como uma espécie de ‘vitrine’, nisso, tudo o que publicam expressa suas qua-
lidades como profi ssionais. Por outro lado, outros tantos bons profi ssionais acabam 
usando seus perfi s pessoais de maneira que demonstrem exatamente o oposto: deslei-
xo, falta de compromisso e, até, um pouco de inconsequência. 

Atualmente, fazer parte de uma rede social, assim como no espaço social físico, é estar, 
inevitavelmente, exposto. Na medida em que se convive em uma escola ou em casa, 
por exemplo, as pessoas adquirem modus operandi, ou seja, formas de como agir e se 
comportar de acordo com a ocasião. O que muitas pessoas não percebem é que, assim 
como nos relacionamentos físicos, no ambiente online, elas, também, estão sendo ob-
servadas. Inclusive, acontece dos próprios recrutadores das empresas se basearem nos 
perfi s pessoais de seus candidatos na hora de tomarem a decisão de contratação.  

Partindo dessa contextualização, o presente artigo estuda a comunicação interna em-
presarial, compreendendo a importância da conduta do colaborador nas mídias sociais 
para as empresas e identifi cando qual o melhor comportamento que ele pode ter no 
ambiente digital, a fi m de garantir, claro, sua integridade moral e profi ssional. 

Para atingir nossos objetivos, utilizamos como base, uma pesquisa de caráter biblio-
gráfi co, descritivo e exploratório, de natureza qualitativa. Destacamos, ainda, o uso do 
Manual de Conduta em Mídias Sociais da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) como principal instrumento da pesquisa. A compreensão obtida com o 
artigo deveu-se ao estudo do tema Comunicação Organizacional, que veremos a seguir. 

2. COMUNICAÇÃO 
INTERNA EMPRESARIAL
Nas últimas décadas, além de vender seus produtos e serviços, as empresas e organi-
zações têm se preocupado, também, com a qualidade da sua comunicação. Estreitar 
o relacionamento com os colaboradores, com os consumidores e potenciais clientes é 
uma ação fundamental no processo de comunicação organizacional. 
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O signifi cado etimológico da palavra comunicação explicita que ela vem do latim co-
mumnicatio de communis, que signifi ca tornar algo comum a muitos. Ela “é o processo 
de transferir e receber informações. Informações são dados organizados que possibi-
litam a análise das situações e tomada de decisões” (MAXIMIANO, 2000, p. 282). 
Assim, pode-se afi rmar que uma das características mais marcantes da sociedade de 
hoje gira em torno do acesso à informação. As mensagens são transmitidas de forma 
rápida e fácil, englobando enorme quantidade de conteúdos, além de novas formas de 
comunicação cada vez mais efi cazes e completas. 

É nessa conjuntura que se insere a importância do estudo da comunicação organizacio-
nal, uma ferramenta indispensável na qualidade do relacionamento das organizações 
com o mercado e com o seu público interno e externo. Ela atua como gestora de proces-
sos e mudanças, que são decisivos para o sucesso de determinada empresa ou negócio. 
Diante do ambiente competitivo do mercado, a gestão da comunicação integrada pas-
sou a ser necessidade para as organizações que querem se fi rmar e garantir seu espaço. 
Abaixo, a estrutura gráfi ca da gestão da comunicação integrada, segundo Lupetti:

Quadro 1 – Lupetti, 2007, p. 16

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INTEGRADA

GESTÃO ESTRATÉGICA

- Propaganda

- Promoções de vendas

- Venda pessoal

- Merchandising

- Eventos

- Marketing direto de 
  relacionamento

- Programas sociais 
  - Incentivos

- Desenvolvimento de 
  pessoas

- Padões culturais

- Endomarketing

- Identidade e imagem

- Propaganda institucional

- Jornalismo empresarial

- Assessoria de imprensa 

- Editoração multimidia 

- Marketing social, cultural
  e esportivo

- Relações públicas

- Fluxos: redes formal
  e informal (normas,
  instruções, portais,
  memorandos, 
  regulamentos,
  avisos etc.

Comunicação
institucional

Comunicação
Administrativa

Comunicação
interna

Comunicação
mercadologica

Nesse trabalho, em especial, atenta-se para a comunicação interna empresarial, tam-
bém conhecida como endocomunicação.

Podemos defi nir a comunicação interna como o conjunto de ações que a orga-
nização coordena com o objetivo de ouvir, informar, mobilizar, educar e manter 
coesão interna em torno de valores que precisam ser reconhecidos e compartilha-
dos por todos e que podem contribuir para a construção de boa imagem pública 
(CURVELLO, 2012, p.22).
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Os processos mais estratégicos relacionados ao sucesso ou fracasso da imagem empre-
sarial passam pela forma como as pessoas da organização trabalham e se relacionam 
com seus públicos. De nada valem as estratégias modernas e sofi sticadas de construção 
de imagem, se elas não atingem os funcionários da organização ou não são compre-
endidas por eles. A comunicação interna diz respeito a toda a interação entre o pú-
blico interno da empresa. Serve para promover a troca de informações no ambiente 
de trabalho, aprimorando e facilitando os relacionamentos daqueles que fazem parte 
da organização. Nessa modalidade, encontram-se: programas sociais, incentivos, de-
senvolvimento de pessoas, padrões culturais e endomarketing, assim como jornais e 
revistas internas, mural, intranet, rádio corporativa, entre outros.

Pimenta (2009) discute a comunicação empresarial com base em diversos fatores da 
cultura organizacional. Ao analisar esse termo, aliás, a autora acredita que, atualmente, 
haja distinção entre as empresas: há a que possui uma cultura mais aberta e participa-
tiva, que tende a capacitar melhor seus funcionários e a aumentar a integração entre 
empresa e colaborado; e há aquela empresa que possui raízes no conservadorismo e tem, 
geralmente, a característica de ser mais fechada para novos comprometimentos e ideias.

O ambiente empresarial mudou muito nos últimos 50 anos. De acordo com Kunsch 
(2003, p. 158), em outros tempos, os investimentos da área de comunicação empre-
sarial eram voltados, apenas, para a comunicação externa. As organizações só se preo-
cupavam em investir em jornais para os funcionários e em releases técnicos para serem 
enviados às redações dos jornais, com o intuito de divulgar seus produtos. Como 
afi rma Brum (2007, p.15), “a função de uma empresa, hoje, não é apenas produzir e 
vender bens e serviços, mas principalmente proporcionar um nível de satisfação inter-
na que conquiste e fi delize clientes”. A comunicação interna passou a ganhar espaço 
no meio organizacional a partir do momento que se percebeu tal caráter estratégico, 
fazendo com que várias empresas abrissem as portas e acompanhassem melhor o que 
acontece dentro delas, em especial, com os seus colaboradores. 

Pimenta (2009) revela que a comunicação interna possui papel essencial dentro da 
instituição e serve, especialmente, para motivar e integrar os funcionários. Já para 
Lisboa Filho e Godoy (2006), a comunicação interna deve gerar impacto no compor-
tamento do colaborador. Permitindo que o funcionário ouça, veja, sinta e experimen-
te a informação, a comunicação interna será efi ciente. Gasnier (2008, p.11) conclui 
que “a comunicação interna é a chave do relacionamento humano, fundamental para 
maximizar a motivação, crítica para a produtividade e, portanto, essencial para a ren-
tabilidade do negócio”.

Por ser complexo, imprevisível e carregado de emoções diversas, o ser humano pode, 
muitas vezes, não se adequar ao que a empresa deseja. Dessa maneira, “o fator humano 
é fundamental para o sucesso ou fracasso de qualquer processo” (PIMENTA, 2009, 
p. 152). Por isso, a importância de entender um pouco mais sobre a conduta social.
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3. CONDUTA ONLINE
Santo Tomás de Aquino disse uma vez que o homem é, por natureza, um animal social 
e político. Em outras palavras, por natureza, o ser humano necessita viver em socieda-
de e a comunicação é o elemento fundamental para que seja possível toda e qualquer 
convivência, já que se fi gura como uma necessidade intrínseca do homem. Além disso, 
toda pessoa nasce como membro de um pequeno grupo, que é a família. Em seguida, 
ela passa a pertencer a outros grupos, como o de amizade, de vizinhança, da escola, 
da igreja, da cidade e dos grupos profi ssionais. Consequentemente, tanto do ponto de 
vista social como do ponto de vista biológico, a vida social, em grupos e em sociedade, 
é condição de sobrevivência da espécie humana.

A interação, por seu turno, pressupõe uma previsão de comportamento, ou de 
reações ao comportamento dos outros. Cada um age orientando-se pelo provável 
comportamento do outro e também pela interpretação que faz das expectativas do 
outro com relação a seu comportamento (BETIOLLI, 2008, p.7).

Agir corretamente não é apenas uma questão de consciência, mas um dos requisitos 
fundamentais para quem quer ter uma carreira respeitada e sólida. A importância da 
ética nas empresas cresceu a partir da década de 1980, com a redução das hierarquias 
e a autonomia dada às pessoas. Os chefes já não tinham tanto poder para controlar a 
atitude de todos, dizer o que era certo ou errado. Os colaboradores passaram, então, a 
usufruir de uma liberdade de expressão e de comportamento cada vez maiores, fazendo 
com que alguns não entendessem seus limites de exposição social como profi ssionais, 
já que não tiveram contato com um ambiente preparatório durante essa transição. 

Dessa maneira, a internet torna-se ferramenta interativa e democrática, que permite 
convivência diária, mas, também, profunda exposição. Nesse âmbito, surgem as mí-
dias sociais, que se constituem como sistemas digitais que comportam a interação de 
pessoas ou instituições, funcionando como ambientes que recomendam, discutem e 
qualifi cam a informação.

Com o advento da Web 2.0, foi possível evoluir de um meio de interação para um 
meio de interatividade. Segundo Primo (apud SPYER, 2009), a interação caracteriza-
-se pelas trocas mais automatizadas, processos de simples ação e reação, como, por 
exemplo, um intercâmbio entre dois bancos de dados. Já a interatividade é um inter-
câmbio, no qual, pouco ou nada está defi nido, como um bate-papo entre amigos, que 
trocam informações espontâneas, formando uma rede de comunicação fl exível. 

Só com os benefícios da web, foi possível criar novos espaços de participação, que 
facilitassem o processo de produção e publicação de conteúdos, dando vida, assim, a 
Blogs, Twitter, Facebook e outros. A esses espaços de interação de todos e para todos 
dá-se o nome de mídias sociais. “As mídias sociais são sites na Internet, construídos 
para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilha-
mento de informações em diversos formatos” (TELLES, 2010, p. 19).
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Em seu livro A revolução das Mídias Sociais, Telles (2010) afi rma que é comum algu-
mas pessoas confundirem ou, até mesmo, usarem como formas indistintas os termos 
redes sociais e mídias sociais. Sendo, na realidade, o primeiro uma categoria das mídias 
sociais. As redes sociais estão ligadas aos sites de relacionamentos, em que o propósito 
principal é reunir pessoas e criar comunidades. Sites de redes sociais são os espaços uti-
lizados para a expressão dos grupos sociais na Internet e foram defi nidos, por Boyd & 
Ellison (2007), como aqueles sistemas que permitem i) a construção de uma persona 
através de um perfi l ou página pessoal; ii) a interação através de comentários; e iii) a 
exposição pública da rede social de cada ator.

Para que uma rede social seja defi nida, é necessário o conjunto de dois elementos: 
atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou 
laços sociais). Quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas e or-
ganizações, é uma rede social (GARTON; HAYTHORNWAITE; WELLMA, 1997, 
p. 1). Mas nem todas as redes são iguais. Algumas delas são compostas, apenas, de co-
nexões; outras, de conversas; outras, ainda, de uma mistura de ambos. Em todo caso, 
os atores sociais devem estar presentes. 

[...] Isto é um grupo de pessoas, compreendido através de uma metáfora de es-
trutura, a estrutura de rede. Os nós da rede representam cada indivíduo e suas 
conexões, os laços sociais que compõem os grupos. Esses laços são ampliados, 
complexifi cados e modifi cados a cada nova pessoa que conhecemos e interagimos 
(SPYER, 2009, p.25).

As mídias sociais possuem diversos formatos, tais como: sites de compartilhamento de 
vídeos, Podcasting, compartilhamento de fotos, media sharing (compartilhamento de 
apresentações), microBlogging, entre outros. E, em cada um desses espaços, o usuário 
poderá, além de receber informações, publicar e/ou participar da construção destes.

Com o surgimento das mídias sociais online, ampliaram-se as possibilidades de co-
nexões e a capacidade de difusão de informações que esses grupos tinham. Antes, 
sem esse artifício na internet, uma informação só se propagava através das conversas 
entre as pessoas, o famoso ‘boca-a-boca’. Nas mídias sociais, essas informações são 
muito mais amplifi cadas, discutidas e repassadas. É a democratização da informação, 
proporcionando às pessoas uma quebra das fronteiras para sua voz, convergindo em 
um maior potencial de espalhar informações. Recuero (2009) conclui que esse tipo 
de comunicação, mais do que permitir aos indivíduos comunicar-se, amplifi cou a ca-
pacidade de conexão, permitindo que redes fossem criadas e expressas nesses espaços. 

Nessa conjuntura contemporânea, a quantidade de informações profi ssionais, pessoais 
e comportamentais disponíveis de cada pessoa tende a aumentar na rede. Isso está 
despertando o interesse das áreas de contratação de muitas empresas, no Brasil, que 
se utilizam dessas fontes para avaliar os candidatos às vagas de emprego. Assim como, 
também, tem sido relevante para as empresas a forma como os seus funcionários se 
comportam nas mídias sociais, afi nal, acabam refl etindo como eles pensam e agem 
dentro e fora do ambiente de trabalho. 
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Uma pesquisa realizada por uma das maiores consultorias de recrutamento de pessoal 
do mundo e divulgada pelo Bom Dia Brasil, da Rede Globo, em 2011, mostrou que, 
dos 210 executivos entrevistados, 83% deles acreditam que o perfi l dos candidatos nas 
redes sociais infl uencia na hora de fazer uma avaliação do profi ssional. Ao todo, 44% 
dos entrevistados disseram que um perfi l negativo pode ser sufi ciente para desclassifi car 
um candidato em fase de seleção. Apenas 39% dos executivos disseram que conversa-
riam com um candidato mesmo se ele tivesse um perfi l considerado ruim na internet.

Os dados apenas confi rmam a importância de se analisar o comportamento dos profi s-
sionais nas mídias sociais e como as empresas devem agir diante de tantos funcionários 
e usuários ativos, que levam o nome da sua marca ou negócio. 

A facilidade com que as redes digitais propiciaram a quebra da relação espaço-
-tempo entre os usuários da Internet refl ete na rapidez com que as pessoas têm 
acesso às informações em âmbito global e como essas informações impactam a 
vida pessoal ou profi ssional dos próprios usuários, ou seja, aquilo que é publicado 
na rede ganha peso e dimensões extraordinárias (SANTOS; MARITAN, 2011).

No Brasil, um dos casos mais famosos de profi ssionais que perderam seus empregos 
devido grande exposição em redes sociais foi o do diretor comercial da Locaweb, Alex 
Glikas. Poucas pessoas sabiam de detalhes da vida pessoal do executivo, até que ele, 
durante uma partida de futebol entre São Paulo e Corinthians, em 2010, resolveu 
expressar, no Twitter, seu coração corintiano. Enquanto o clássico acontecia, Glikas 
tuitou uma série de insultos, inclusive homofóbicos, aos torcedores do São Paulo. 
Para agravar a situação, a Locaweb havia fechado um acordo de patrocínio com o 
time tricolor e Glikas chegou, até, a mencionar a empresa em um de seus tweets: 
“vamo (sic) Locaweb! Timão eooo!”. A atitude do diretor causou ira entre fãs do São 
Paulo, que iniciaram uma campanha, nas redes sociais, pela sua demissão. Poucos 
dias depois, a Locaweb anunciou o desligamento de Glikas; este apagou os polêmicos 
tweets e deixou, apenas, um recado arrependido: “minhas sinceras desculpas à torcida 
e ao time do SPFC. No calor do clássico, o torcedor tomou conta do profi ssional. 
Não acontecerá de novo”.

Outro caso bastante repercutido aconteceu em janeiro de 2011. O fotógrafo Th iago 
Vieira trabalhava no jornal Agora São Paulo, quando o clube Palmeiras estava deci-
dindo quem seria seu novo presidente. Enquanto esperava para tirar fotos do esco-
lhido, ele usou sua conta pessoal no Twitter para publicar um recado, chamando os 
palmeirenses de “porcos”. O tweet foi visto por conselheiros do clube paulistano, que 
entraram na sala de imprensa e retiraram o fotógrafo. Em seu Twitter ofi cial, o Palmei-
ras postou: “após ofender a torcida, o fotógrafo Th iago Vieira não trabalhará mais no 
Palmeiras. O jornal para o qual ele trabalha já foi comunicado”. O Agora São Paulo 
reprovou a agressão sofrida por Vieira, na sala de imprensa, mas, também, informou 
que o fotógrafo não prestaria mais serviços para o jornal.

No jornalismo, a “cultura do furo” é extremamente importante. Os veículos competem 
entre si para ver quem divulga a notícia primeiro. Não é incomum, por exemplo, que 
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existam obituários prontos de pessoas importantes, com imagens e textos já separados, 
para serem publicados o mais rápido possível. Quando, em março de 2011, o ex-vice-
-presidente José Alencar morreu, o então editor-assistente de política da Folha de São 
Paulo, Alec Duarte, fez referência a essa prática jornalística. Sem citar nenhuma pessoa 
ou veículo específi co, ele escreveu: “nunca um obituário esteve tão pronto. É só apertar 
o botão”. A repórter do Agora São Paulo, Carolina Rocha, respondeu, dizendo que a 
notícia da morte de Alencar ainda não estava no site Folha.com. Por causa da troca de 
tweets, os dois jornalistas, que trabalhavam para o mesmo grupo, foram demitidos.

A situação mais recente aconteceu no Facebook: duas estagiárias do Senado Federal 
foram demitidas, depois de fazerem piada, na rede social, com o presidente da Casa, 
Renan Calheiros. A frase do post, com uma foto de um rato morto por servidores 
da limpeza, era a seguinte: “e a gente que achou que o único problema aqui fosse o 
Renan Calheiros”.

Diante dos casos citados acima, podemos perceber que tudo, hoje em dia, é muito 
rápido e, como a maioria dos profi ssionais não fi ca por muito tempo sem notícias pela 
internet (desde o e-mail até seu perfi l no Facebook), a facilidade em cometer gafes, na 
hora de compartilhar alguma informação, acontece na mesma rapidez. 

Percebendo esse cenário, podemos afi rmar que um dos pontos mais importantes 
para qualquer organização é ter diretrizes que orientem seus colaboradores, e outros 
stakeholders, a utilizar o potencial das mídias sociais de maneira a maximizar o impac-
to positivo das ações da organização no ambiente digital. Entretanto, ainda são poucas 
as empresas que atentam para essa área. Uma pesquisa publicada pelo eMarketer, em 
2009, apontou  que 75% das empresas, em diversas partes do mundo, não possuem 
qualquer política formal de uso das mídias sociais por parte dos empregados. Em todo 
o mundo, apenas, um quinto das empresas pesquisadas teve uma política formal para 
o uso de sites de redes sociais externas. As empresas das Américas e da Ásia-Pacífi co 
estavam um pouco à frente, mas a maioria dos entrevistados, em todas as regiões, disse 
não ter política alguma desse tipo.

Quadro 1 – eMarketer.com

Companies Worldwide with a  Formal Policy Regarding Employee Use 

of Social Networking Sites*, by Region, 2009 (% of respondents)

Yes No Unsure

Americas 29% 69% 2%

Asia-Pacific 25% 61% 14%

EMEA 11% 87% 2%

Worldwide 20% 75% 5%

Note: *external

Source: Manpower, “Social Networks vs. Managent? Harness the power of Social Media, “January 26, 2010: 
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Mesmo sem regras bem defi nidas na atuação de instituições públicas nas redes sociais, 
a Embrapa criou, em 2012, o Manual de Conduta nas Mídias Sociais, com o intuito 
de diminuir o risco de gafes, como as que foram apresentadas. Vale salientar que o Ma-
nual foi disponibilizado juntamente com a criação dos perfi s da empresa no Twitter e, 
também, no Facebook.

4. GUIA DE CONDUTA
Quando se trata de Mídias Sociais para Instituições Públicas, o Manual da Embrapa 
confi gura-se como principal referência. Em entrevista ao site Redes-Egov, Guilherme 
Ferreira Viana, Jornalista da Embrapa, afi rma que, no manual, há diretrizes, cuida-
dosamente, pensadas e discutidas por um grupo de trabalho criado, especifi camente, 
para tratar sobre como seria a imersão da organização nas redes sociais. A empresa, a 
partir do manual, ofi cializa seu incentivo ao uso responsável das mídias sociais e mos-
tra como isso deve ser feito por seus gestores, empregados, estagiários e bolsistas. O 
documento mostra o que eles devem ou não fazer, além da atenção que precisam ter, 
quando falarem ou compartilharem conteúdos da Embrapa em mídias sociais. Nele, 
existem regras gerais de ‘netiqueta’, até orientações específi cas do uso de diferentes 
mídias sociais, considerando a missão da Embrapa e o contexto de quem atua em uma 
instituição de pesquisa, em órgão público.

Na introdução do Manual, existe uma preocupação em deixar claro que a empresa 
em questão apoia o uso responsável de mídias sociais, pois reconhece seus potenciais 
benefícios tanto para os seus colaboradores quanto para a própria. ‘Atrair e estabelecer 
novas parcerias no Brasil e no exterior, estreitar relacionamento com diferentes pú-
blicos, promover positivamente as conquistas e projetos da Embrapa, compartilhar e 
receber conteúdos úteis ao trabalho das mais variadas fontes’ foram apontados como 
alguns dos pontos positivos da presença no meio digital.

A Embrapa recomenda que seus empregados e colaboradores utilizem, com respon-
sabilidade, as mídias sociais para, por exemplo, apresentar soluções tecnológicas da 
instituição para consumidores reais ou potenciais, no Brasil e no exterior; trabalhar em 
rede com profi ssionais e instituições de pesquisa de excelência dentro e fora do país; 
compartilhar e consultar conteúdos multimídia relevantes para o avanço e divulgação 
da ciência; e obter opiniões para melhoria de ações, produtos e serviços da Embrapa. 

A autora Martha Gabriel, em entrevista para o site Cidade Marketing, afi rmou que 
“o ser humano vive tanto no ambiente on-line quanto off -line, no analógico e no di-
gital, e as estratégias de marketing devem usar e misturar essas dimensões de forma a 
alcançar o resultado almejado.” A partir desse pensamento, verifi ca-se que o Manual 
teve preocupação em distinguir os tipos de usuários de redes sociais em três grupos 
e explorá-los da melhor maneira, para que haja um uso consciente e responsável. O 
primeiro é composto por aqueles que não as utilizam (chamados, no documento, de 
os ‘fora da rede’), o segundo grupo diz respeito aos que têm contas, mas acessam es-
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poradicamente (nomeados de ‘os passageiros’) e o terceiro, mais ativo, é composto por 
pessoas que costumam acessar suas contas com muita frequência e interagem quase 
que 24 horas por dia (‘os veteranos’). 

Diante dessa divisão e contexto, em contrapartida, lembramos dos Perfi s Digigráfi cos 
(2012), como denominou a agência DM9, responsável por essa nova classifi cação de 
consumidores criados na era digital. Segundo a agência, a divisão “tradicional”, que 
se baseia em informações variadas (como dados demográfi cos, por exemplo), já não 
basta, pois a tecnologia mudou o mundo. Após um estudo que foi feito com pessoas 
entre 8 e 60 anos, foram identifi cados cinco perfi s, que mostram os consumidores em 
relação ao uso da tecnologia e como ela impacta a sua realidade. Os usuários, dessa 
maneira, são classifi cados em 5 grupos: os emparelhados, os fascinados, os imersos, os 
ferramentados e os evoluídos.  

A verdade é que, independente do grau de familiaridade e uso das redes sociais, o 
Manual da Embrapa afi rma que a responsabilidade, o respeito e os direitos autorais 
e à privacidade devem guiar o comportamento dos empregados e colaboradores. São 
destacados, ainda, os princípios gerais de conduta, como boa-fé, honestidade, cortesia, 
transparência, moralidade e legalidade.

A fi m de garantir uma participação adequada e proveitosa do colaborador, o Manual 
da Embrapa possui recomendações de comportamento em ambientes digitais online, 
tais como: respeite para ser respeitado e trate o outro como você gostaria de ser trata-
do; nunca tente calar usuários que se comportam de maneira inconveniente; deixe a 
moderação por conta dos moderadores; antes de responder ou fazer um comentário, 
verifi que o que outras pessoas já comentaram, para evitar repetições desnecessárias e 
mal-entendidos; e não deixe as pessoas sem resposta. São destacadas, também, orien-
tações de conduta na internet, conhecidas como ‘netiqueta’. A palavra pode ser consi-
derada como uma gíria, decorrente da fusão de duas palavras: o termo inglês net (que 
signifi ca “rede”) e o termo “etiqueta” (conjunto de normas de condutas sociais).

Ética e etiqueta possuem sentidos diferentes, mas são termos intimamente ligados. 
A etiqueta é defi nida como o conjunto de atitudes e comportamentos dos indiví-
duos em seu dia-a-dia; são regras, normas e estilo visando facilitar o relacionamen-
to e a convivência em sociedade. Alguns até dizem que a etiqueta é uma “pequena 
ética”, contudo a etiqueta, mais que um resumo pronto da ética, demonstra a 
aplicabilidade desta, uma vez que muda conforme o âmbito e seus interlocutores 
(BISCALCHIN; ALMEIDA, 2011).

O documento considerado fundador das regras de interação na rede, o “RFC1855, 
Diretrizes Netiqueta”, foi desenvolvido por S. Hambridge (1995), engenheiro da Intel 
Corporation, publicado em 1995 (PATALANO, 2004). O “RFC1855” (1995) foi 
produzido pelo Uso Responsável da Rede (RUN) Working Group do IETF, Internet 
Engineering Task Force. O IETF é uma comunidade aberta internacional, formada 
por designers, operadores, fornecedores e pesquisadores interessados na evolução da 
arquitetura da Internet e das operações. Essa organização é composta, principalmente, 
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por engenheiros e seu modo de funcionamento é através de grupos de trabalho, que 
usam as listas de discussão para se comunicar.

Ainda que muitos manuais de netiquetas possam ser consultados na internet, costu-
ma-se considerar o livro “NETiquette”, de Virginia Shea, a versão defi nitiva dessas 
regras; foi publicado em 1994 e contém 10 regras básicas de comportamento na rede:

Regra 1: Lembrar-se o ser humano;

Regra 2: Aderir aos padrões de comportamento online;

Regra 3: Saber onde você está no ciberespaço;

Regra 4: Respeito ao tempo das outras pessoas e a banda larga

(capacidade de transferência de dados);

Regra 5: Ter um bom perfi l on-line;

Regra 6: Compartilhar conhecimento especializado;

Regra 7: Ajudar a manter os confl itos sob controle;

Regra 8: Respeitar a privacidade das pessoas;

Regra 9: Não abusar de seu poder;

Regra 10: Perdoar os erros das outras pessoas.

No entanto, ao considerar que “as novas tecnologias da informação não são simples-
mente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos” (CAS-
TELLS, 1999. p.70), as regras devem ser entendidas como algo inacabado e, também, 
em desenvolvimento e construção junto com seu objeto de intervenção.

O Manual da Embrapa ainda traz, de forma mais detalhada, a importância da seleção 
de conteúdos que devem ser compartilhados ou comentados: ‘pessoas e instituições 
devem se preocupar com a sua reputação digital, avaliando o impacto daquilo que pu-
blicam, compartilham ou comentam na internet’. Destaca, também, a diferenciação 
do perfi l pessoal do profi ssional e dicas para se ter sucesso, ao usar as mídias sociais. 

Sobre a relação pessoal e profi ssional, Cordiolli (2012) explica que, quando se está em 
uma rede social na internet, de forma pública, todos têm acesso às facetas do usuário. 
Uma pessoa que é intransigente no dia-a-dia e que, antes do advento dos perfi s públi-
cos na internet, conseguia se equilibrar na hora de lidar com as pessoas no ambiente de 
trabalho, agora não consegue mais ser esses dois personagens tão diferentes.

Por fi m, o último tópico – e o mais extenso – do manual é o que expõe quais são os 
perfi s ofi ciais da Embrapa nas mídias sociais, como estas mídias são administradas, o 
que é compartilhado e o que o colaborador pode ou não fazer diante delas. Em relação 
aos canais utilizados, o Manual divide-os em alta demanda e baixa demanda. Entre os 
canais de alta demanda, estão o Facebook, o Twitter, o Blog e Fóruns de Discussão.  
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Entre os canais de baixa demanda, estão o LinkedIn, o SlideShare, Flickr, Youtube, 
Wikipédia, FourSquare e Formspring. O Manual da Embrapa deixa claro que sempre 
serão monitorados conteúdos e comentários envolvendo a Embrapa em mídias sociais, 
feitos por colaboradores ou por outros cidadãos. Tudo isso para melhorar a comunica-
ção e evitar transtornos em rede. ‘A Embrapa respeita a liberdade de expressão de seus 
colaboradores e espera que eles usem as mídias sociais com responsabilidade, conscien-
tes das oportunidades e, também, das consequências que seus atos podem gerar’. Os 
colaboradores da Embrapa devem, assim, respeitar e cumprir todas as disposições do 
Manual. O descumprimento desta e de outras normas da Empresa poderá implicar 
penalidades e sanções administrativas previstas na regulamentação aplicável.

Ao integrar as mídias sociais na comunicação corporativa das organizações, os parti-
cipantes buscam uma facilidade que os meios tradicionais são incapazes de oferecer: a 
possibilidade de entrar em contato direto com os públicos de interesse. Dessa forma, a 
empresa pode se tornar seu ‘próprio veículo de comunicação’, através do uso de perfi s 
públicos. Isso favorece o estreitamento entre a empresa e seus mais diversos públicos, 
incluindo o interno. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As redes sociais possibilitaram uma revolução na relação entre as pessoas, tornando a 
comunicação mais dinâmica, as ações pessoais, cada vez mais, públicas e as barreiras, 
cada vez, menores. A utilização das mídias sociais pode ser benéfi ca, principalmente 
para quem está à procura de emprego ou para quem quer, simplesmente, ascender sua 
carreira profi ssional. Além dos laços estabelecidos, é possível ter grande visibilidade. 
Não é à toa que, a cada dia que passa, novas redes sociais surgem no ambiente digital 
com o foco no relacionamento profi ssional, como, por exemplo, o LinkedIn. 

Com base neste estudo, é possível compreender a importância dos manuais de conduta 
em mídias sociais, para o bom funcionamento da comunicação interna de uma empresa. 
Os casos de demissões expostos são uma amostra das consequências advindas do mau 
uso das ferramentas do meio digital. Mesmo sendo grandes profi ssionais, de atuação 
impecável no que fazem, os colaboradores estão sujeitos a comentários inconvenientes 
e infelizes, que podem custar suas próprias carreiras.  Afi nal, no ambiente online, tudo 
fi ca registrado e o que se compartilha quase sempre é relacionado com o que se é. Então, 
cuidado, atenção e educação (‘netiqueta’) devem estar presentes na vida digital.

O Manual de Conduta da Embrapa, descrito aqui, é um exemplo, inicialmente, bas-
tante completo de guia de conduta, especialmente, diante de outros existentes em 
rede, pois é claro, objetivo e efi ciente. Entretanto, não podemos achar que ele é privi-
légio de empresas com grande quantia de colaboradores e funcionários. Na verdade, 
esse documento independe do tamanho da organização e seu real propósito é servir 
como guia para os colaboradores que, a partir das práticas destacadas, fi carão cientes 
de como se comportarem, quando compartilharem, comentarem ou mencionarem a 
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empresa da qual fazem parte. Eles terão, com fácil acesso, respostas de possíveis ques-
tionamentos e suas consequências. Além do mais, pensariam, pelo menos duas vezes, 
antes de publicarem apenas o que pensam ou o que têm vontade. 

Estão se tornando fatos rotineiros, no mundo online, casos que acabam manchando 
as organizações. Muitos deles poderiam ser evitados, se essas organizações tivessem um 
manual de conduta em mídias sociais. Por outro lado, não podemos achar que apenas 
a existência desse documento é o sufi ciente para garantir o sucesso da comunicação en-
tre o público interno de uma empresa. Sugerimos que toda e qualquer organização, de 
pequeno, médio ou grande porte, tenha um plano de comunicação também no meio 
digital e que, nesse plano, existam ações frequentes de treinamento, como palestras, 
aulas práticas, informativos com dicas, debates e afi ns. Como se trata de algo bastante 
instantâneo e rápido, são importantes atualizações constantes na estrutura digital da 
empresa e, logo, em quem faz parte dela.
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RESUMO:  No intuito de refl etir sobre a educação atual, considerando o papel do educador 
em busca da construção de uma sociedade baseada na democracia, cidadania e justiça social, 
é que este trabalho é constituído e são realizadas algumas considerações com base em teóricos 
que abordam essa temática. Desse modo, o presente texto tem o objetivo de apresentar discus-
sões de alguns teóricos, evidenciando a importância de realizar um breve histórico a respeito 
da educação escolar, no que se refere ao surgimento da pedagogia como ciência da educação. 
Tais discussões acerca dos problemas e possibilidades encontrados na escola contemporânea 
estão centradas em dois autores, que nos chamam a atenção e que tratam desse assunto com 
focos diferentes, porém, que se complementam: Maria Amélia do Rosário Santoro Franco 
e Bernard Charlot. Nossa metodologia se fundamenta nos conceitos de pedagogia, escola e 
educação na atualidade, para dialogar, bibliografi camente, com pedagogos que discutem edu-
cação, pedagogia e infância, e para levantar questionamentos que consideramos relevantes. 
Não nos preocupa aqui oferecer soluções para os problemas levantados por este artigo. Nosso 
objetivo maior é apresentar questões que suscitem o surgimento de mais questões. Mais do 
que das respostas, é a partir das perguntas que as refl exões começam a surgir.

Palavras-chave: Pedagogia Contemporânea. Escola. Educação na Atualidade.

A LOOK ON THE TEACHING PRACTICE 
IN CONTEMPORARY

ABSTRACT: I n order to refl ect on the current education, considering the role of the educa-
tor in search of building a society based on democracy , citizenship and social justice is that 
this work is constituted and some considerations are made on the basis of theorists who deal 
with this subject . Th us, this paper aims to present discussions by some theorists , highli-
ghting the importance of conducting a brief history about school education, with regard to 
the emergence of pedagogy as science education. Such discussions about the problems and 
possibilities found in contemporary school are centered on two authors who call our atten-
tion to this matter and with diff erent focuses , however, that complement each other : Amelia 
Maria do Rosario Franco Santoro and Bernard Charlot . Our methodology is based on the 
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concepts of pedagogy , school and education in today to talk with educators Bibliographically 
discussing education, pedagogy and childhood and to raise questions that we consider rele-
vant . Not concern us here off er solutions to the problems raised by this article . Our main 
goal is to present issues which raise the emergence of more questions . More than answers, is 
from the refl ections of the questions begin to arise.

Keywords: Contemporary Pedagogy. School. Education in the Present.

1. INTRODUÇÃO
Para pensar a educação nos dias atuais, visando à construção de uma sociedade baseada 
na democracia, cidadania e justiça social, deve-se refl etir sobre o papel do educador. 
Educar é ir além da mera transmissão de conhecimentos sistematizados, deve-se per-
passar por um conjunto de conhecimentos que auxiliem na construção de valores nos 
estudantes, e essa lacuna nem sempre é preenchida.

Dentre as Políticas Públicas que surgem como defesa de direitos, destaca-se o Pla-
no Nacional para a Educação em Direitos Humanos (2007), que preconiza a escola 
concebida de modo articulado a combater o racismo, sexismo, discriminação social e 
cultural, homofobia, toda forma de intolerância religiosa e outras formas de discrimi-
nação presentes na sociedade brasileira. 

Além disso, quando discutimos a respeito da escola hoje, no quanto ela nos parece 
ultrapassada, que os estudantes não veem nela nada de atrativo, questionamo-nos, 
enquanto educadores, sobre o que poderia ser feito para mudar esse quadro. Solução 
pronta, ou fórmula mágica? Sabemos que tais, não existem. Porém, a refl exão precisa 
ser feita, se quisermos avançar e promover alguma mudança no modelo de educação 
escolar que vêm sendo proposto há séculos, um modelo engessado e incompatível com 
as mudanças ocorridas na sociedade.

Para Gauthier e Tardif (2010), pedagogia é a codifi cação de certos saberes próprios 
ao docente, isto é, “um conjunto de regras, conselhos metódicos que não devem ser 
confundidos com os conteúdos a ensinar, e que são formulados para o mestre, a fi m 
de ajudá-lo a ensinar ao aluno, para que este aprenda mais, mais depressa e melhor” 
(GAUTHIER; TARDIF, 2010, p.126). Valter Bracht (2006), ao falar da crise da pe-
dagogia crítica, modernidade e pós-modernidade, defende que a Pedagogia moderna 
“compreende um conjunto de saberes analíticos e prescritivos inteiramente sintoniza-
dos com a concepção de sujeito hoje em crise” (BRACHT, 2006, p. 44). É com essa 
ideia de Pedagogia que iremos trabalhar e refl etir. 

Quando paramos para fazer a crítica da pedagogia contemporânea, torna-se indispen-
sável repensar a escola desse mesmo período, afi nal de contas, teoria e prática cami-
nham juntas, quando esse é o objeto de estudo. 

Recuperar o papel da crítica e do intelectual como seu agente é necessidade imperiosa 
para criar espaços de contestação ao sistema vigente. Entretanto, não é qualquer crí-
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tica ou qualquer trabalho intelectual que abrem caminhos de superação (GHEDIN; 
FRANCO, 2011, p. 131).

Para Ghedin e Franco, o trabalho do profi ssional/intelectual comprometido com a 
pedagogia e a educação é promover o debate, a disseminação das ideias contestató-
rias diante das situações vigentes. Pensar (enquanto educadores) em nossa concepção 
de sujeito, do sujeito que pretendemos formar com nossa prática, traz-nos inúmeros 
questionamentos e nos impõe, assim, a tarefa de refl etir sobre como a pedagogia tem 
contribuído para ampliar os horizontes da educação, dentro de um contexto que se 
apresenta cada dia mais complexo. 

Nossa metodologia se fundamenta nos conceitos acima apresentados para dialogar, bi-
bliografi camente, com pedagogos que discutem educação, pedagogia e infância; para 
levantar questionamentos que consideramos relevantes, pois, para nós, faz-se urgente 
que profi ssionais e intelectuais ligados à educação possam debater e refl etir, de forma 
mais consistente e comprometida, sobre a prática e a formação do ser humano.

Diante dessas refl exões, propomos para este artigo, inicialmente, um breve histórico a 
respeito da educação escolar e do surgimento da pedagogia como ciência da educação; 
e, posteriormente, um diálogo com alguns pedagogos, objetivando discutir os proble-
mas e possibilidades da escola contemporânea, em especial com dois autores que nos 
chamam a atenção e que tratam desse assunto com focos diferentes, porém, que se 
complementam: Maria Amélia do Rosário Santoro Franco e Bernard Charlot.

2. BREVE HISTÓRICO DA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR
O modelo de escola como conhecemos, hoje, tem suas bases no Iluminismo do século 
XVIII. Rompendo com a hegemonia educacional da Igreja Católica, os iluministas 
privilegiavam a razão em detrimento da fé, como única forma de se chegar à verdade. 
Segundo Cambi (1999), será o iluminismo que “caracterizará de modo orgânico e ex-
plícito este novo modelo de mentalidade e cultura, com sua oposição à metafísica e seu 
vínculo estreitíssimo com a ciência e seu iter lógico e experimental” (CAMBI, 1999, 
p.198). Ainda sobre o Iluminismo, Aníbal Ponce, citado por Muhl (1995), traz esse 
movimento intelectual como uma das duas grandes revoluções no campo educativo. 
Essa revolução, promovida pela burguesia, foi necessária para atender à nova realidade 
que surgia, a realidade capitalista. 

O pensamento iluminista sobre educação, essencialmente após a Revolução Francesa, 
revelou-se falho. A ideia de igualdade, de uma educação que atingisse a todos se mos-
trou impraticável. A razão não era mais vista como libertadora, surgindo, da crítica a 
esse pensamento, o modelo de educação positivista. Os positivistas, liderados por Au-
gusto Comte, diminuíram a importância da razão e privilegiaram o modelo monoló-
gico das ciências exatas e naturais. Para Habermas, citado por Muhl (2008), “a grande 
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falha do positivismo é reduzir o conhecimento e a própria racionalidade à atividade 
científi ca e técnica” (HABERMAS apud MUHL, 2008, p.121-122). 

A partir das críticas aos modelos expostos, abordamos autores que tratam a educação, 
nos dias atuais, como uma tentativa de superar os modelos passados ou, ao menos, 
como uma tentativa de avançar em relação a esses modelos. Ao analisarmos textos 
como o de Cambi (1999), percebemos que existem questionamentos e críticas a carac-
terísticas da educação atual, que nos remetem a modelos de educação ainda do século 
XVIII. Segundo ele, “se mudamos os fi ns da educação, devem mudar também os pro-
gramas e métodos. E não é só mudar alguma coisa simples, mas mudar toda a cultura 
escolar, buscando um novo centro para ela” (CAMBI, 1999, p.211).

3. AS REFLEXÕES DE 
FRANCO E CHARLOT
Para fundamentar a discussão, primeiro, abordaremos as refl exões que a pedagoga bra-
sileira Maria Amélia do Rosário Santoro Franco faz acerca do que ela chama de “mal-
-estar da Pedagogia nas sociedades contemporâneas”. Em seu livro, Pedagogia e Prática 
Docente, Franco dialoga com vários pedagogos, buscando “compreender o sentido que 
atribuem à Pedagogia e como veem as possibilidades dessa ciência para fertilizar as prá-
ticas pedagógicas, especialmente as docentes” (FRANCO, 2012, p. 76). Inicialmente, 
os clássicos, desde Sócrates, Comenius e Rousseau até os mais contemporâneos, como 
Saviani, Libâneo, Charlot e Meirieu, buscavam suscitar discussões sobre prática do-
cente e escola na contemporaneidade.

Apesar dessa necessidade [de discutir a respeito da pedagogia], pode-se perceber, 
aqui no Brasil, um grande mal-estar em relação à Pedagogia e seus discursos. Um 
fato faz-se presente aos olhos de qualquer um: a escola não está conseguindo pro-
duzir as aprendizagens previstas; os professores têm difi culdade para ensinar; os 
legisladores não sabem o que solicitar; os currículos ainda não defi niram o que en-
sinar; a sociedade titubeia em relação ao para que estudar! (FRANCO, 2012, p.39).

Questionamentos como estes apresentados por Franco são frequentes nas escolas, 
entre professores e, muitas vezes, entre os próprios estudantes. A educação escolar 
vem sendo questionada em vários âmbitos da sociedade sem que uma resposta satis-
fatória seja dada. 

Ao trazer a fala de pedagogos respeitados no cenário brasileiro, Franco (2012) apre-
senta, entre outras, as ideias de Selma Garrido Pimenta, que introduz o termo “práxis” 
para interpretar a teoria-prática-teoria, dessa forma, “a teoria instrumentaliza o olhar e 
a prática coletiva decodifi ca a teoria” (FRANCO, 2012, p.105). Conforme Pimenta, 
os conhecimentos repassados na formação inicial não são sufi cientes, é necessário que 
se tornem “saberes” quando elaborados na prática; essa concepção também se aplica à 
formação continuada: o professor refl exivo.
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Esta é uma questão fundamental para aqueles que pretendem uma boa escola 
e bons professores, que produzam aprendizagens signifi cativas para os alunos: a 
formação não se dá no vazio; a prática docente não se institui no vazio de relações, 
não se estabelece na neutralidade política (FRANCO, 2012, p. 111).

Existem práticas pedagógicas que não consideram os alunos: excesso de conteúdos 
transpostos descontextualizados e com foco na punição. Há escolas que perpetuam a 
exclusão e marcam as diferenças: o aluno nunca será visto como igual pelo professor. 
Projetos elaborados com base no que a equipe pedagógica determina, em modismos 
ou somente para atender a programas pontuais que não surtem nenhum efeito são as 
evidências de que a escola não dá vez e voz para os alunos se manifestarem.

Uma maneira de pensar por uma perspectiva diferente a respeito da educação foi pro-
posta, séculos atrás, por Rousseau, quando o fi lósofo considerou as especifi cidades da 
infância, e que era preciso “conduzir a vontade de aprender, seduzir e encantar o aluno 
com as possibilidades do conhecimento, oferecer modelos e referências [...]” (FRAN-
CO, 2012, p. 53). Para Franco, as recomendações de Rousseau são muito importantes 
para instigar as refl exões sobre a educação escolar, que, mais de dois séculos depois, 
ainda não conseguiu colocar em prática algumas dessas orientações pedagógicas. 

Além das preocupações com o modelo escolar atualmente em vigor, podemos ressaltar 
outros questionamentos que versam sobre as mudanças ocorridas entre os próprios 
alunos. Franco (2012), em uma parte de seu livro dedicada ao diálogo com Philippe 
Meirieu, concorda com o autor francês, quando ele expõe sua preocupação com a 
diversidade que um professor encontra cada vez que entra em uma sala de aula, e as 
difi culdades que este tem ao lidar com essa diversidade.

Não há fórmulas a aplicar, há apenas sentido coletivo a construir. Está o professor 
preparado para enfrentar as resistências inexoráveis que o outro (o aluno) opõe? 
Seus recursos didáticos serão sufi cientes ante a diversidade que hoje uma sala de 
aula apresente? Como lidar com alunos sem desejo de aprender? Como trabalhar 
com crianças e jovens que construíram nos lares os sentidos da importância da 
escola? (FRANCO, 2012, p.136-137).

Essas são algumas das perguntas que nós, educadores, devemos não só tentar respon-
der, mas converter as respostas em práticas em prol da transformação da educação e do 
nosso papel enquanto educador. Questões como essas vêm sendo propostas por peda-
gogos, com o objetivo de suscitar o debate sobre o papel da pedagogia e da escola na 
sociedade atual. Ainda na obra de Franco (2012), Pimenta “enaltece a importância do 
espaço de ensinar: é preciso que as instituições garantam o espaço/tempo de constru-
ção das práticas, por meio de infra-estrutura, de equipe pedagógica, de condições de 
profi ssionalização” (FRANCO, 2012, p. 113), nesse sentido, avistamos que o início 
da vida escolar é marcado como um direito dos responsáveis ao trabalho, quando, na 
realidade, as políticas defendem o direito da criança à educação. A defesa do Direito 
da Criança deve ser assegurada; quando as crianças adentram na Educação Infantil, 
ocupando um ambiente específi co para elas, convivendo em um grupo que traz valo-
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res, crenças e opiniões diversifi cadas, elas nem sempre são consideradas como sujeitos 
desse cenário.

 Para Franco, as mudanças começam na prática, e essas transformações não acontecem 
“por decretos, não muda(m) pela vontade expressa de alguns, não muda(m) pela mera 
imposição de novas políticas educacionais. [...] ela(s) muda(m) quando seus protago-
nistas percebem a necessidade de mudanças” (FRANCO, 2012, p. 215).

Diante das transformações ocorridas na sociedade contemporânea ocidental, podemos 
apreender que a educação, o espaço escolar e as práticas pedagógicas também necessi-
tam de mudanças, porém, como já mencionado por Franco, essas mudanças não são 
simples de serem postas em prática. Propomos, a partir daqui, aliado às ponderações 
de Franco sobre as práticas docentes e o papel da pedagogia, um diálogo com o pen-
samento de Bernard Charlot sobre o papel ideológico que a educação pode desempe-
nhar e a noção que ele traz de infância, que contribui para a discussão acerca de um 
novo olhar a respeito da educação contemporânea.

O francês Bernard Charlot, em A Mistifi cação Pedagógica, discorre a respeito da peda-
gogia, ressalta o papel político da educação e discute sobre como a criança vai sendo 
moldada, através dessa educação, para que seu comportamento seja adequado às ne-
cessidades da classe dominante. Classe dominante esta, que pode, em diversas ocasi-
ões, ser compreendida como os próprios adultos. Para ele, esse papel da educação que 
objetiva o “molde de comportamento” dá à escola, enquanto instituição educacional, 
uma importância política que, por vezes, é negada pelos educadores, como se o espaço 
escolar estivesse fora do ambiente de infl uência de ideologias políticas.

A escola desempenha, portanto, seu papel ideológico, concebendo sua relação com 
a sociedade de um modo também ideológico: corte da realidade social, elaboração 
de um sistema de ideias escolares que se colocam como autônomas, justifi cação da 
realidade social pelo sistema escolar (CHARLOT, 1976, p. 153).

Ao trazer à tona a discussão da pedagogia como uma pedagogia ideológica, Charlot 
(1976) refl ete, também, sobre a ideia de infância e da submissão de crianças em rela-
ção a adultos presentes em diferentes visões pedagógicas. Na pedagogia tradicional, a 
criança é vista como um ser em formação, inacabado, incompleto.

A pedagogia tradicional insiste na insufi ciência de desenvolvimento e de experi-
ência e encara, de maneira puramente negativa, a falta de acabamento da criança. 
Julga a criança como referência ao que deve tornar-se, isto é, em função de uma 
norma ideal (CHARLOT, 1976, p. 119).

Daí a explicação para o fato de o espaço escolar ser dotado de regras, restrições, que, 
usualmente, inibem a criatividade ou as atividades espontâneas das crianças, como 
forma de coibir o que Kant, citado por Charlot (1976), vai chamar de estado de sel-
vageria. A criança, na visão de Kant, deveria ser educada e disciplinada para deixar sua 
natureza selvagem, e de certa forma animalesca, para se tornar o homem ideal. Charlot 
(1976) discorda da perspectiva de Kant e ressalta que a educação deve ser focada nas 
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“necessidades e interesses naturais da criança”. Reforça, ainda, que a criança é diferente 
do adulto e que sua educação, então, não deve “repousar na autoridade do adulto e na 
transmissão de modelos, mas na liberdade da criança e na expressão de sua esponta-
neidade” (CHARLOT, 1976, p. 122). Para ele, a situação de submissão em que vive a 
criança, em relação ao adulto, é uma construção social e não natural, como se concebe 
usualmente. E esse estado de submissão, entendido como natural, refl ete, diretamente, 
no modelo de educação que vem sendo proposto ao longo da história.

Segundo Charlot, citado por Franco (2012), deve-se construir o aluno na criança, no 
adolescente e no jovem, no intuito de que as signifi cações variem de acordo com o in-
divíduo e com as situações vividas; a relação com o saber é construída individualmente 
baseada nas histórias pessoais. 

Charlot (1976) compara as noções de infância e educação escolar propostas pela peda-
gogia tradicional e pedagogia nova, ressaltando aspectos que considera relevantes nos 
dois modelos, e assinalando características que, para ele, devem ser superadas na cons-
trução de um modelo que atenda melhor às necessidades das crianças e que respeite 
seu desenvolvimento e suas especifi cidades.

Enfi m, quer seja tradicional, quer nova, a própria pedagogia se considera eterna, 
já que é eterna a natureza da criança. Por conseguinte, tal pedagogia é incapaz de 
resolver os problemas colocados por uma eventual democratização do recrutamen-
to escolar. Para ela, esses problemas ou são apenas quantitativos, ou remetem a 
diferenças qualitativas naturais entre crianças. Aceita estender o benefício da edu-
cação a um número maior de crianças, mas não procura reconsiderar a educação 
ao mesmo tempo em que as bases sociais da escola mudam, pois ela defi ne a edu-
cação com referência a uma natureza humana que é idêntica em todas as crianças, 
mesmo se apresenta graus de perfectibilidade. Os fracassos da educação não serão, 
portanto, considerados como fracassos pedagógicos e sociais, mas serão imputados 
à natureza da própria criança (CHARLOT, 1979, p. 136).

Ao associar o papel ideológico da pedagogia a uma ideia particular de infância, o au-
tor expõe controvérsias nos modelos educacionais propostos desde o surgimento da 
pedagogia e da escola, e nos convida ao debate sobre como lidar com esse espaço de 
diversidades, questionando se a escolarização causaria liberação ou alienação. 

Além de Franco e Charlot, outros autores contribuíram para os pensamentos que nor-
tearam essa discussão, e corroboram com as ideias propostas por eles. Hidalgo (2008), 
baseada em Rousseau, diz que “a educação, portanto, não visa a preparação para o 
futuro ou ao enquadramento do sujeito a um ideal preestabelecido, mas deve tomar 
como parâmetro a própria vida da criança” (HIDALGO, 2008, p. 87-88). Oliveira 
(2006), ao citar Paulo Freire em seu texto, vai mais além, ao destacar a crítica que o 
autor faz o autoritarismo no processo educacional, “que não consiste em eliminar a 
autoridade do professor em sala de aula e, sim, na utilização pelo professor dessa auto-
ridade para oprimir, reprimir ou manipular ideologicamente o educando” (OLIVEI-
RA, 2006, p. 120). O próprio Freire (2011) nos diz que, objetivamente, o educador 
tem que ultrapassar os conteúdos escolares, devendo se preocupar com a formação 
humana, com a formação do sujeito. O papel do educador é o de formar cidadãos 
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críticos, conscientes, participativos, que compreendam a importância de seu papel na 
sociedade e que não aceitem os modelos impostos pela classe dominante. A educação, 
para Freire, não pode contribuir para reforçar instrumentos de dominação, ela deve se 
comprometer, justamente, com o oposto. A educação não pode se preocupar somente 
com o ensinar a ler, ela deve ensinar a refl etir.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refl etirmos sobre os aspectos destacados pelo texto, compreendemos que, para que 
as mudanças ocorram no campo da educação, elas não podem estar centradas somen-
te em um ponto: no educador e sua prática, ou na pedagogia, ou na concepção que 
temos de infância e das necessidades da criança, mas, sim, no conjunto de todos esses 
aspectos. Entendemos que uma escola que leve em consideração o desenvolvimento e 
os interesses das crianças e jovens, bem como sua diversidade sociocultural, pode ser 
bem sucedida em suas propostas educacionais. 

Diante disso, entendemos que a educação não conseguiu atender às necessidades da 
sociedade contemporânea, especialmente se levarmos em conta os novos estudos sobre 
as especifi cidades da infância. Vivemos um contemporâneo em que precisamos não só 
discutir as mudanças para a educação, mas, também, colocá-las em prática; promover, 
na educação, as transformações que a sociedade vem sofrendo. A educação é conside-
rada um campo resistente a mudanças e isso pode ser demonstrado, quando Franco 
(2012) diz que as recomendações sobre a escola feitas por Rousseau, no século XVIII, 
são muito valiosas para os dias de hoje, porém, depois de mais de 200 anos, a escola 
contemporânea ainda não conseguiu transformar em prática essas orientações pedagó-
gicas. No campo da educação, vemos que as discussões contemporâneas não têm dado 
conta de, na prática, superar modelos educacionais do início da modernidade.

O aluno “ideal” não existe, temos que considerar a pluralidade de culturas e saberes 
presentes no espaço escolar como ponto de partida para o planejamento pedagógico; 
partir do que o aluno já sabe e elaborar um plano contextualizado com a realidade 
local para alcançar os objetivos propostos pela educação contemporânea. Desde a edu-
cação infantil, é necessário estabelecer uma relação de respeito ao outro, com o intuito 
de consolidar um espaço democrático de construção de conhecimentos, em que todos 
os sujeitos envolvidos tenham voz e sejam capazes de refl etirem, criticamente, nas di-
ferentes funções sociais que ocupam.   

Não nos preocupa, aqui, oferecer soluções para os problemas levantados por este ar-
tigo. Nosso objetivo maior é apresentar questões, que suscitem o surgimento de mais 
questões. Mais do que respostas, é a partir das perguntas que as refl exões começam a 
surgir. O que não deve ser feito é abandonarmos a refl exão, por acharmos que é impos-
sível mudar. Franco (2012) propõe que é tempo de “germinar” e afi rma que promover 
a discussão/refl exão é um excelente começo para que essas transformações cheguem, 
de fato, até a educação, as escolas, os alunos, a sociedade.
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RESUMO: O presente trabalho busca verifi car as reais possibilidades da Contextualização no 
ensino de Matemática, partindo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e inserindo-se 
na vida escolar, por meio das convicções dos educadores e livros didáticos. Os PCN marcaram 
o posicionamento do Ministério da Educação contrário à metodologia do ensino tradicional, 
que, no ensino de Matemática, representou a vitória das correntes pedagógicas constituídas 
sobre as críticas ao ensino da Matemática Moderna. O termo utilizado para unifi car as di-
ferentes correntes foi a Contextualização. Assim, o ensino contextualizado seria baseado no 
cotidiano e nos conhecimentos prévios dos estudantes e, por meio da resolução de problemas, 
abordaria os temas transversais, a história ou aplicações da Matemática. Mas, entrevistando 
professores da rede particular de ensino de Maceió e analisando os livros didáticos utilizados 
por estes, observa-se que, difi cilmente, esse recurso preconizado pelos documentos ofi ciais 
conseguirá ser implantado.

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Contextualização. História da Educação. Livro Didático.

BACKGROUND IN MATHEMATICS: 
PATHWAYS AND MISHAPS

ABSTRACT: Th is research focuses on verifying the real possibilities of contextualization in 
the teaching of Mathematics, starting from the Parametros Curriculares Nacionais (PCN) 
and introducing it in the school life by means of the educators’ convictions and didactic 
material. Th e PCN have marked the positioning of MEC (Ministry of Education) contrary 
to the methodology of traditional teaching, which in the teaching fi eld of mathematics rep-
resented a victory of the pedagogic chains constituted under the critique to the teaching of 
modern mathematics.  Th e term used to unify the diff erent chains was “Contextualization”. 
Th us, the contextualized teaching would be based on the day to day life and previous knowl-
edge of students and also problem solving approaching transversal themes, history or math-
ematics usage.  However, after interviewing teachers from private educational institutions in 
Maceio, Brazil, and also by analyzing the didactic books utilized by these institutions, we may 
observe that this resource appraised by offi  cial documents will be implemented.

Keywords:  Mathematic Teaching. Contextualization. Education History. Didatic Book.
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No curso da história do ensino brasileiro de matemática, várias reformas e movimen-
tos ou propuseram ou alteraram o programa curricular, as abordagens metodológicas, 
reuniram os diferentes ramos (aritmética, álgebra, geometria e trigonometria) em uma 
só disciplina, alongaram os anos de estudo, e uma melhoria signifi cativa na aprendi-
zagem não ocorreu. Apenas a título de resgate histórico, vamos relembrar que tivemos 
a Reforma Pombalina, a Reforma Benjamim Constant, o primeiro Movimento In-
ternacional para a Modernização do Ensino de Matemática, a Reforma do Francisco 
Campos, as Reformas Capanema, a 1ª LDB, o Movimento de Matemática Moderna, 
a lei nº. 5692/71, e, por último, a nova LDB. Como consequência desta última e 
enquanto novidades em relação às demais, originaram-se os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN).

Os PCN não somente marcaram um posicionamento ofi cial do Ministério da Edu-
cação contrário ao chamado ensino tradicional, como, também, apontaram erros na 
reforma anterior. De acordo com os parâmetros, houve interpretações equivocadas 
acerca de certas concepções pedagógicas e uma formação profi ssional inadequada, sen-
do que, desta, ainda decorrem escolhas de “livros didáticos de qualidade nem sempre 
satisfatória”. Centrando suas críticas, especialmente à Matemática Moderna, atribui-se 
a esta a condição de que o ensino proposto estava “fora do alcance dos alunos”.

Na análise do Quadro Atual do Ensino de Matemática, entre as difi culdades aponta-
das, novamente citam a má formação profi ssional e as interpretações equivocadas de 
concepções pedagógicas. Os PCN parecem se destinar a corrigir “as interpretações 
equivocadas de concepções pedagógicas”. Esses “equívocos” ocorreram, ainda confor-
me os documentos ofi ciais, no mau uso da resolução de problemas, da história da 
Matemática, dos recursos didáticos e no conceito de contexto; na “não valorização dos 
conhecimentos prévios dos alunos”, no fato de não se “usar conteúdos para veiculação 
de ideias fundamentais pela sua validade na vida”; e no tratamento linear e fragmen-
tado dado aos conteúdos.

Tendo que apresentar soluções para estes desafi os que se apresentam, níveis de conte-
údos e abordagens, os Parâmetros se desenvolvem agrupando os conteúdos em blocos 
(Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas, e Tratamento da In-
formação) e inserindo a Contextualização e os Temas Transversais. Mas, além disso, 
esse conjunto de medidas deve ser assimilado como uma resposta para aquilo que 
compreenderam como o maior defeito na implantação da Matemática Moderna, o 
fato de que “o que se propunha estava fora do alcance dos alunos, em especial daqueles das 
séries iniciais do ensino fundamental”, pois “o ensino passou a ter preocupações excessivas 
com formalizações, distanciando-se das práticas” (BRASIL, 1998, p19). Desse modo, 
para se colocar “ao alcance dos alunos”, impõe-se convencê-los da importância da 
Matemática e adequar o conteúdo.

Na verdade, há uma absolvição das propostas da Escola Nova e, mais do que uma ab-
solvição, corresponde a uma reafi rmação nos presentes Parâmetros. Mas, a defesa da 
Escola Nova vem com uma nova forma, pois traz a “construção da cidadania” como um 
papel da Matemática, ainda que ressalte termos já conhecidos de outras épocas, como 
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“participação crítica” e “autonomia do aluno”. A “realidade” e o cotidiano, agora, com 
a complexifi cação e diversifi cação da sociedade, entram em cena como Temas Trans-
versais. Assim, Ética, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, Meio-Ambiente, Saúde, 
Trabalho e Consumo devem ser tratados em todas as disciplinas. Observemos que:

Os PCN explicitam o papel da Matemática no ensino fundamental pela pro-
posição de objetivos que evidenciam a importância do aluno valorizá-la como 
instrumental para compreender o mundo a sua volta e de vê-la como área do 
conhecimento que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 
desenvolvimento de capacidades para resolver problemas. Destacam a importância 
de que o aluno desenvolva atitudes de segurança com relação à própria capacidade 
de construir conhecimentos matemáticos, de cultivar a auto-estima, o respeito no 
trabalho dos colegas e a perseverança na busca de soluções (BRASIL, 1998, p.2, 
grifos nossos).

O aluno é o centro das atenções, ele deve valorizar a Matemática, ele deve se interessar, 
ter curiosidade, ter atitudes e construir conhecimentos. Por outro lado, o discurso do 
ministro Francisco Campos, de 1930, retorna com a capacidade de resolver problemas 
e buscar soluções. O “espírito de investigação” demonstra a importância da pesquisa 
como método de ensino, característico da Escola Nova (SAVIANI, 2001).

Os pesquisadores da UFPA, Espírito Santo e Silva (2004, p.3), alertavam que, a partir 
do livro Na vida dez na escola zero, “houve uma precipitação do que vem a ser contex-
tualização” e em função de uma “leitura equivocada” a Contextualização estaria sendo 
restrita ao estabelecimento de relações entre a disciplina e o cotidiano, gerando, assim, 
um novo e grave problema, pois faz “alguns professores acreditarem que na impossi-
bilidade de contextualizar [um aluno], então [este] não pode ser ensinado” (SANTO; 
SILVA, 2004, p. 5). Segundo eles, há outras formas de Contextualização, como através 
da história da Matemática, da Interdisciplinaridade e da Matemática pela Matemática 
com os contextos pró-ativo e retroativo.

Brito e Neves (2004), professores da UFRN, também analisaram “equívocos provo-
cados pelo termo contextualização” e questionaram se a formação dos licenciados em 
Ciências estaria à altura das necessidades impostas pela implantação dos PCN. Em sua 
pesquisa, defendem que não é sufi ciente que os professores saibam quais são os conhe-
cimentos prévios dos alunos, “é necessário que sejam problematizados”. As difi culda-
des criadas pelo termo Contextualização advêm de restrições aos termos realidade e 
ciência, tanto por teóricos quanto por parte de seus alunos dos cursos de licenciatura 
em Química e Matemática.

Trindade e Chaves (2005) também discorreram sobre as ressignifi cações e alterações 
que a contextualização sofre desde a sua formulação por teóricos e pesquisadores até 
chegar à sala de aula. De acordo com essas autoras, o contexto do trabalho e da ci-
dadania indicado pelos PCN, em que deveriam estar inseridos os conteúdos, estão 
desvinculados de uma perspectiva que vise “ao interesse social” e “a uma tomada de 
posição” frente aos problemas sociais, visto que servem para a compreensão dos conte-
údos de modo passivo. Os PCN estariam, assim, ressignifi cando a Contextualização, 
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uma vez que “a integração curricular” estaria voltada para “adequar e integrar o aluno 
ao mundo produtivo (mercado e trabalho) e não levá-lo a compreender esse mundo 
em uma perspectiva crítica e transformadora” (TRINDADE; CHAVES, 2005, p.04).

Na defi nição de contextualização dada pelos pesquisadores Adílson Espírito Santo e 
Francisco da Silva, “Contextualizar é situar um fato dentro de uma teia de relações 
possíveis em que se encontram os elementos constituintes da própria relação consi-
derada” (SANTO; SILVA, 2004). Mas, eles alertam para um equívoco, que teria sido 
causado por uma falsa propagação de que há somente a Contextualização pela vincu-
lação do cotidiano. Assim, os autores a ramifi cam em quatro diferentes tipos:

No cotidiano do aluno

Seria a “forma mais difundida”, originada a partir do “grupo de estudiosos de 
Recife (Th erezinha Nunes, Ana Lúcia Dias Schliemann e David Carraher)” 
segundo o qual “é necessário que o conhecimento escolar seja relacionado com 
o conhecimento da vida diária do aluno” (SANTOS; SILVA, 2004, p.4-5).

Na história da Matemática

A Matemática escolar, tendo sido organizada a partir da “matemática do coti-
diano (sobretudo os conceitos mais básicos, como o conceito de número natural e as 
operações básicas)” (SANTO; SILVA, 2004, p. 07), permite uma “recontextua-
lização no tempo e no espaço” bem como “motivar os alunos”.

Na interdisciplinaridade

A interdisciplinaridade é entendida como “uma das formas de se mostrar a 
contribuição da matemática na leitura dos diversos fenômenos naturais e so-
ciais em que outras ciências se apresentam” (SANTO; SILVA, 2004, p.08).

Na própria matemática

Os autores resgatam “os moldes piagetianos” para “desenvolver conhecimen-
to matemático de forma pró-ativa e retroativa” uma vez que “a matemática é 
um corpo de conhecimentos solidamente estruturado” e, “em alguns casos, se 
confunde com o próprio pensamento natural do sujeito” (SANTO; SILVA, 
2004, p.10). O modo Pró-Ativo de contextualizar o ensino de Matemática se-
ria partir de “um conceito que seja uma forma mais elementar”. Por exemplo, 
partindo-se do conceito de soma para efetuar a soma de frações heterogêneas. 
O modo Retroativo dar-se-ia pelo uso de um conceito mais complexo para 
“melhorar a compreensão de outro”. Como exemplo, eles citam o trabalho 
com monômios e polinômios da 7ª série aplicados aos cálculos de perímetros 
e áreas de fi guras planas.

Godoy (2002, p.116) também observou uma preponderância dos professores em rela-
cionar a Contextualização com o cotidiano (40% dos pesquisadores). Apurou, ainda, 
outros 40%, que associam a contextualização à aplicabilidade da Matemática, 20% 
com interdisciplinaridade, 10% ligando à necessidade de dar signifi cado aos conteú-
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dos, 7% com a importância de encadear ideias, 4,5% com aspectos culturais e 3,5% 
numa abordagem histórica.

Se, por sua vez, Brito e Neves percebem cinco diferentes formas possíveis de compre-
ensão ao termo contextualização: “aplicações internas ou externas à ciência; fornecer 
exemplos; utilizar conhecimentos prévios do aluno; propor experiências e manipu-
lações de materiais, e utilizar a história da ciência”, também os Temas Transversais 
poderiam ser incluídos nessa lista, visto que, segundo os Parâmetros: 

Tendo em vista a articulação dos Temas Transversais com a Matemática algumas si-
tuações devem ser ponderadas. Os conteúdos matemáticos estabelecidos no bloco 
Tratamento da Informação fornecem objetos necessários para obter e organizar as 
informações, interpretá-las, fazer cálculos e desse modo produzir argumentos para 
fundamentar conclusões sobre elas. Por outro lado, as questões e situações práticas 
vinculadas aos temas fornecem os contextos que permitem explorar de modo sig-
nifi cativo conceitos e procedimentos matemáticos (BRASIL, 1998, p.29).

Assim, em nosso entendimento, como os PCN avaliam que o grande “erro” da MM 
foi não estar ao alcance do aluno, eles encontraram a “Contextualização” como “re-
solução” para esse equívoco dentro da resolução de problemas, a qual permitiria co-
locar o ensino de Matemática em condições de aprendizagem. Desse modo, os PCN 
visualizam as duas possibilidades de aplicações internas ou externas à ciência. Essas 
aplicações poderiam se dar através de resolução de problemas, quer seja na utilização 
de jogos, recursos tecnológicos, experimentações – como Kline (1976) defendia o uso 
dos Laboratórios de Matemática – abordando a própria Matemática, sua História, 
quer seja na utilização dos Temas Transversais. Porém, duas condições para a execução 
desse trabalho seriam necessárias: o vínculo ao cotidiano do aluno e a consideração a 
seus conhecimentos prévios.

Portanto, uma atividade contextualizada partiria do cotidiano do aluno, levando em 
consideração seus conhecimentos prévios, e seria desenvolvida por meio da resolução 
de problemas, trabalhando a Matemática em si mesma, ou em outro de seus ramos, ou 
na História da Matemática, ou em um dos Temas Transversais. De forma esquemática, 
poderíamos assim apresentar:

Cotidiano

Conhecimentos

prévios do aluno

Matemática

(assuntos internos/externos)

História da matemática

Temas transversais

Resolução de problemas
(pesquisas, manipulações,

jogos, softwares, experiências)
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Na busca de uma melhor compreensão sobre as atribuições da Contextualização no 
ensino de Matemática, desenvolvemos uma pesquisa sobre o entendimento e a relação 
dos professores com essa “nova” abordagem defendida pelos documentos governamen-
tais e tão disseminada na sociedade. O questionário foi distribuído em quatro escolas 
privadas de Maceió e destinado aos professores de matemática de 5ª a 8ª série do en-
sino fundamental, que somavam 20. Dos 20 questionários, dez foram respondidos e 
devolvidos.  A análise sobre as respostas foi feita a partir de Análise de Conteúdo pela 
abordagem qualitativa. Para cada pergunta, observamos as palavras-chave envolvidas, 
de acordo com a categorização fornecida por nossos estudos acerca da Contextualiza-
ção (BARDIN, 1977).

SOBRE OS RESULTADOS
Todos os professores citaram diferenças, desde questões visuais, como melhoria nas 
ilustrações e impressão, até fatores como a promoção da “interação professor-aluno”.

Mas em bom número percebeu a mudança na abordagem e quantidade dos conteúdos, 
dando ou não o nome de Contextualização; e a maioria se posicionando de modo fa-
vorável, ainda que com algumas restrições. Essas restrições dizem respeito ao conteúdo.

Foram citados nove livros e, no entendimento de todos os professores, os livros usados 
por eles apresentam atividades contextualizadas. Exceção feita a um professor, que 
respondeu “alguns” para a pergunta sobre a Contextualização nos livros por ele utili-
zados. Ou seja, todos os professores afi rmaram utilizar livros com Contextualização, 
ainda que não sejam todos os livros, nem com todos os assuntos.

Seis professores relacionaram, de algum modo, a Contextualização ao cotidiano, seja 
através de expressões do tipo “partindo da realidade”, “situações do dia-a-dia”, “temas 
vivenciais”, “buscar em jornais, revistas...” ou mesmo a própria palavra “cotidiano”. O 
entendimento de Contextualização enquanto exemplifi cação está presente na resposta 
de um professor, quando este escreve “Exemplifi co com o cotidiano dos alunos”. Mas, 
há, também, a compreensão de que nem todos os assuntos podem ser contextualizados.

Todos os professores, sem exceção, responderam que a Contextualização contribui 
para uma melhor aprendizagem. Pudemos, ainda, perceber a compreensão de Con-
textualização enquanto interdisciplinaridade, como sendo capaz de desenvolver as in-
terpretações do aluno e que, de outro modo, o aprendizado não teria sentido, sendo 
necessário que a aprendizagem tenha uma fi nalidade específi ca, clara e defi nida. Aqui, 
há, novamente, o caráter pragmático em volta da Contextualização, que ressurge, 
quando um professor afi rma que “teria [alguma diferença] em virtude do ensino da 
matemática passar a ideia, nesse caso [sem contextualização], de uma disciplina isola-
da, sem aplicação prática”.

O receio da atividade matemática “mecanizada” se fez, também, presente nas respostas 
dos professores, através de expressões, tipo “se tornaria um processo mecânico”. Um 
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professor entende que “o aprendizado sólido só será alcançado através da real com-
preensão do conhecimento saindo simplesmente das regras, sem utilizar a matemática 
de forma automática”. Também, nesse conjunto de respostas, a ilação da Contextua-
lização ao cotidiano se faz bastante marcante. Surgem locuções, tais como “integra a 
Matemática ao cotidiano” ou “na realização de temas com os problemas cotidianos”.

Sobre o signifi cado propriamente da contextualização, as expressões se diversifi cam, 
desde uma visão extremamente otimista, como “por meio desta ferramenta, as faci-
lidades no ensino matemático são profundas”, até outras exigências mais amenas, do 
tipo “criar situações-problemas, aproveitando o cotidiano do aluno”. É signifi cativo 
o registro de algumas designações: “dar signifi cado, importância ao conteúdo”; “dar 
utilidade”; “provocar uma visão crítica”; “um novo enfoque”; “ligar a Matemática ao 
conhecimento humano de outras áreas, situações do cotidiano em que a Matemática 
está presente”; “a disciplina [Matemática] sai do abstracionismo para se humanizar”; 
“trabalhar com jogos”; “introduzir temas e problemas atuais na interpretação de assun-
tos matemáticos”; “tornar mais fácil a aprendizagem da Matemática”; “o terror termi-
na, a simpatia com a disciplina facilita a aprendizagem” e “trazer para a escola muito 
do que faz parte do mundo da criança. A relação compra e venda de bens de consumo, 
os gráfi cos, computador, games [...]”. Quer dizer, não chegam a ocorrer divergências 
de opiniões, apenas registramos enfoques e exigências diferenciados.

No intuito de estabelecer uma relação entre opiniões acerca da Contextualização e as 
fi nalidade pensadas para o ensino de Matemática no nível fundamental, perguntamos 
sobre os objetivos da matemática no ensino fundamental. Pudemos perceber três tipos 
de discursos. Um primeiro grupo, mais tradicional, apoia-se em atribuições como 
“servirá de base” e “desenvolver o raciocínio lógico”. Outro tipo marcante é o de res-
postas mais atuais, que destinam ao ensino de Matemática a possibilidade de “formar 
cidadãos” que tenham a “capacidade de resolver situações-problema no seu cotidiano”. 
E, há um terceiro grupo que parece em dúvida entre escolher um dos dois grupos.

Todos foram capazes de perceber que as mudanças sobre as quais expuseram seus pon-
tos de vista e suas concepções pertenciam a um novo período demarcado pela nova 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. As 
novidades apontadas pelos educadores foram, com pequenas variações, “a Interdicis-
plinaridade”, “a Transversalidade”, “a Contextualização”, a busca de uma “visão de 
todo”, “utilização de vários recursos para motivação do aluno”, “maior cuidado com 
a questão das habilidades individuais”, “preocupação em atender às necessidades e 
exigências do mercado”, “preocupação maior com o fator aprendizagem”, “o aluno 
participa com mais vontade do saber fazer fazendo” e “devemos e podemos extrapolar 
essa grade [curricular] e até retirar dela conteúdos pouco signifi cativos”.

Em síntese, pudemos registrar que os professores reconhecem as mudanças nos livros 
didáticos, usam os termos e argumentos presentes nos PCN, relacionam contextua-
lização, prioritariamente, ao termo cotidiano e às aplicações possíveis, de modo se-
melhante ao verifi cado pela pesquisa de Godoy (2002). Os professores pesquisados 
também procuram seguir as orientações dos PCN, ainda que pairem dúvidas sobre a 
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possibilidade de desenvolver todos os conteúdos de forma contextualizada e sobre o 
rigor com que os livros didáticos trabalham certos conteúdos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação exerce uma função dupla e política (SAVIANI, 2000, p.4). Assim, ela se 
relaciona com a reprodução das condições materiais de existência, tanto pelas ativi-
dades laborais, nas quais, a transmissão de conhecimentos científi cos se faz necessária 
para o uso de técnicas que dominem a natureza, quanto pelo aspecto político, que 
é a própria socialização do saber. Dentro dessa perspectiva, o ensino de Matemática 
é compreendido como resultado do conhecimento acumulado e sistematizado pela 
humanidade, bem como pelas tarefas que lhes são atribuídas. Ou seja, a educação, 
tendo a dupla função técnica e política, acaba, também, sendo fruto, tanto do desen-
volvimento cientifi co de uma época, quanto resultante do nível de desenvolvimento1 
social alcançado.

Durante o processo de desenvolvimento da educação escolar, a Matemática respon-
deu a diferentes situações-problemas em distintos contextos. Por exemplo, no Egito 
Antigo, os geômetras, que aprendiam a matemática no próprio processo produtivo, 
respondiam às questões referentes à agricultura e às áreas de cultivo nas margens do 
rio Nilo. Na Grécia Antiga, os matemáticos se propunham a deduzir fórmulas, gene-
ralizar, abstrair; os problemas para resolução eram demonstrações de teoremas e a ex-
plicação do movimento dos corpos celestes. No Renascentismo, houve o desabrochar 
da Física experimental com grande participação na produção; do comércio, obteve-se 
a contribuição dos logaritmos. Quer dizer, a produção de conhecimento e a sua res-
pectiva forma de ensino-aprendizagem estão relacionadas ao modo de produção das 
condições materiais de existência da humanidade.

Nesse sentido, pelo que pudemos averiguar, sempre houve uma forma de contextua-
lizar o ensino e a educação, determinada, em ultima instância, por interesses sociais, 
no intuito de “criar o homem atual à sua época” (GRAMISCI, 2004, p.62). Mas, o 
que seria um “homem atual à nossa época”? A fala de um operário japonês, citada por 
Ricardo Antunes (2002, p.34), é signifi cativa, quando afi rma que as tarefas exercidas 
em uma das empresas com maior desenvolvimento tecnológico eram “tarefas simples” 
de serem executadas. Não lhe eram necessários muitos conhecimentos. Junte-se a isto 
a afi rmação da professora Adriana Melo (2004), de que está ocorrendo uma divisão 
mundial do trabalho, na qual, os países periféricos destinam-se à exportação de produ-
tos agrícolas (em condições desfavoráveis – vejam-se disputas na Organização Mundial 
de Comércio) e a importação de produtos tecnológicos, com alto valor agregado, e 
obtém-se um sério questionamento: se, nos países que concentram grande parte da 

1  Desenvolvimento referente à época histórica. Sem conotação alguma ao ideário desenvolvimen-
tista vivido no Brasil nos anos 50 e 60.
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produção tecnológica mundial, caso do Japão, as tarefas executadas são simples, quais 
devem ser os conhecimentos necessários às populações de países subdesenvolvidos?

A retirada da necessidade de um núcleo mínimo de conteúdos no Ensino Médio é 
plausível que faça crescer as incertezas sobre nossa futura capacidade de produção 
cientifi ca. Ao observar que o Brasil já importou tecnologias educacionais ao longo da 
história – e foram experiências malsucedidas2 - e que, na atualidade, registra, em do-
cumentos ofi ciais, as orientações metodológicas aos seus docentes, o ceticismo quanto 
às boas intenções da “melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem” só pode se 
fazer presente. Nossos PCN baseiam-se em autores nacionais, mas, também, em mito 
do relatório da UNESCO (DELORS, 1996) e autores estadunidenses (como os do 
NCTM), portugueses, espanhóis e franceses. Contudo, nos países desses pesquisa-
dores, há um conteúdo mínimo exigido para o seu ensino correspondente ao Ensino 
Médio e as discussões metodológicas não se inserem nos registros dos governamentais 
(GODOY, 2002).

Assim, o contexto político da inserção dos PCN e sua “ponta-de-lança”, a Contextua-
lização, permitem inúmeras precauções. Com a grande interferência que as organiza-
ções de caráter internacional, como a UNESCO e o Banco Mundial, vêm exercendo, 
não seria a contextualização um recurso metodológico utilizado para enfraquecer o 
tratamento dado aos conteúdos, sendo, assim, uma forma de enquadrar o país em seu 
papel de país importador de tecnologias?

No referente à dimensão pedagógica, a atual Contextualização exigida pelos PCN 
impõe condições tão específi cas, que se torna de difícil execução. Impotente frente 
à necessidade de parir do cotidiano e dos conhecimentos prévios do estudante para 
tratar de Temas Transversais, assuntos científi cos ou da história da ciência através de 
situações problematizadas pode preferir “ser tradicional” ou então omitir-se.

Podem estar sendo retirados assuntos, em nome de uma contextualização, de uma 
aproximação ao cotidiano adulto infantil.

Ocorre que no cotidiano, o conhecimento é regido por raciocínios que servem 
efi cazmente para dar respostas às tarefas do cotidiano. Os limites dessa efi cácia não 
são adequados a raciocínios complexos necessários para apropriação do saber his-
toricamente acumulado, via escola. [...] o conhecimento escolar aborda somente 
os traços históricos essenciais da produção maior do conhecimento que é a produ-
ção cientifi ca. A escola, entre outras coisas, garante, via instrumentos conceituais, 
as ferramentas básicas, imprescindíveis para a perpetuação da produção cientifi ca 
(GIARDINETTO, 1999, p.10).

O ensino tradicional utilizava a Matemática “para arrastar” ou “elevar” o espírito, 
modo de ensino rechaçado, veemente, desde a Escola Nova. Mas este ensino nos ar-
rasta para onde?

2  O MEC-USAID, por exemplo. (ARAPIRACA, s/d)
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A “espontaneidade” é uma destas involuções: quase se chega a imaginar que o cére-
bro do menino é um novelo que o professor ajuda a desenovelar. Na realidade, toda 
geração educa a nova geração, isto é, forma-se e a educação é uma luta contra os 
instintos ligados. Às funções biológicas elementares,uma luta contra a natureza, a 
fi m de dominá-la e de criar o homem “atual à sua época” (GRAMSCI, 2004, p.62).

Nem tudo o que ocorre diariamente é do cotidiano, nem tudo que é cotidiano ocorre 
diariamente. Expliquemos melhor, por exemplo, um médico, diariamente exercendo sua 
função, tem rotinas que não são cotidianas, certamente não são domínios do senso co-
mum. Por outro lado, amarrar os cadarços é um ato cotidiano, mas não é necessário que 
ocorra diariamente e, certamente, não precisamos fazer curso para executar tal tarefa.

O pensamento cotidiano orienta-se para a realização de atividades cotidianas e, 
nessa medida é possível falar de unidade imediata de pensamento e ação na co-
tidianidade. As idéias necessárias à cotidianidade jamais se elevam ao plano da 
teoria, do mesmo modo como a atividade cotidiana não é práxis. A atividade prá-
tica do individuo se eleva ao nível da práxis quando é atividade humano-genérica 
consciente; na unidade viva e muda da particularidade e genericidade, ou seja, na 
cotidianidade, a atividade individual não é mais do que uma parte da práxis, da 
ação total da humanidade que, construindo a partir do dado, produz algo novo, 
sem com isso transformar em novo o já dado (HELLER, 2004, p.31-32).

A confusão pode estar sendo causada pelos próprios PCN. Dentre tantas indicações 
metodológicas, citam a necessidade de se “levar em conta os conhecimentos prévios 
dos estudantes”. Se isso signifi ca “retomar assuntos já trabalhados nas séries anterio-
res”, estaremos frente a uma afi rmação inversa àquela de que “se isto precisa ser estu-
dado para mais adiante estudarmos aquilo, então ambos devem ser excluídos”. Pois, 
nesse caso, estaríamos afi rmando “agora podemos estudar isto, porque já estudamos 
aquilo”. Em ambas as situações, negar o acesso a conhecimentos, porque tais possuem 
uma conexão interna, própria da ciência, é negar que existe valor no conhecimento 
cientifi co. Ou seja, não se estaria desvalorizando a ciência?

Por outro lado, se a Contextualização através dos “conhecimentos prévios” dos estu-
dantes signifi car a valorização dos conhecimentos adquiridos no cotidiano que cerca a 
criança, pode ocorrer uma desvalorização da escola. Pois, como vimos na citação aci-
ma, “na cotidianidade, a atividade individual não é mais do que uma parte da práxis”. 
Assim, não se ocorre o risco de permanecer na superfi cialidade do saber historicamen-
te produzido?

Esperamos, com nosso trabalho, ter contribuído para o debate acerca da Contextualização.
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RESUMO

Investiga-se acerca da memória institucional, com relação à comunicação organizacional da 
Agência Fotec de fotojornalismo experimental, projeto de extensão universitária responsável 
pela cobertura jornalística da Feira da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O 
objetivo geral foi investigar como se deu a apropriação e o uso das técnicas da comunicação 
organizacional e o desenvolvimento de uma equipe de comunicação na Agência Fotec, bem 
como se deu a implantação da equipe de assessoria de imprensa no ano de 2010 e o cres-
cimento da abrangência de produtos e serviços pela qual passou até o ano de 2012. A base 
metodológica incluiu revisão bibliográfi ca, pesquisa exploratória e pesquisa participante ou 
pesquisa-ação. Foi usada a técnica de entrevista, por meio de questionário semiestruturado, 
aplicado a estudantes que participaram da equipe de assessoria de imprensa da Agência Fotec 
durante os três primeiros anos de existência da equipe.

Palavras-chave: Comunicação organizacional. Assessoria de comunicação. Memória institu-
cional. Agência Fotec.

INSTITUTIONAL MEMORY OF AGÊNCIA FOTEC

ABSTRACT:  Investigation is about the institutional memory with regard to organizational 
communication Fotec experimental photojournalism agency, university extension responsi-
ble for news coverage of the University’s Feira. Th e overall objective was to investigate how 
was the appropriation and use of the techniques of organizational communication and the 
development of a communications team in Agência Fotec, and took the deployment team 
press offi  ce in 2010 and the growth of breadth of products and services that has occurred by 
the year 2012. methodological base included literature review, exploratory and participatory 
research or action research. Th e interview technique by means of semi-structured questio-
nnaire administered to students who participated in the team’s press offi  ce Agência Fotec 
during the fi rst three years of the team was used.

Keywords: Organizational communication. Press offi  ce. Institutional memory. Agência Fotec.
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1. INTRODUÇÃO
A assessoria de comunicação é uma função do jornalista brasileiro que vem ganhando 
destaque nos últimos anos. As instituições, cada vez mais, buscam os serviços do asses-
sor de comunicação, pois é por meio dos serviços desse profi ssional que elas ganham 
visibilidade perante a opinião pública e a sociedade em geral. O profi ssional que, ou-
trora, era esquecido no meio jornalístico, hoje, ocupa uma posição estratégica, tanto em 
empresas públicas quanto privadas, sejam suas assessoradas pessoas, sejam instituições.

O Projeto Agência Fotec de (Foto) Jornalismo Experimental foi criado, em 2006, 
com o intuito de fazer a cobertura fotojornalística da Semana da Feira, evento anual 
da UFRN. No ano de 2010, foi implantada a assessoria de imprensa da agência, que, 
em 2011, foi ampliada para uma assessoria de comunicação, e, em 2012, tornou-se 
uma equipe de comunicação organizacional. A nomenclatura permaneceu: AsseCom 
Fotec, equipe de assessoria de comunicação da Agência Fotec.

Nesse contexto, desenvolve-se a seguinte problemática: como se deu a apropriação e 
o uso das técnicas da comunicação organizacional como um todo na implantação e 
desenvolvimento de uma equipe de comunicação na Agência Fotec?

Com base na pesquisa exploratória e pesquisa participante ou pesquisa-ação feita para 
este artigo, podem ser lançadas como hipóteses: houve uma evolução, com relação ao 
uso e apropriação das técnicas de assessoria de comunicação por meio da equipe Asse-
Com Fotec; a equipe ajudou a Agência Fotec a atingir seus objetivos, com relação à co-
bertura da Feira nas três edições em que atuou: 2010, 2011 e 2012; a equipe AsseCom 
Fotec colaborou, diretamente, na projeção da Agência Fotec perante a opinião pública.

Apresenta-se, como objetivo geral, investigar como se deu a apropriação e o uso das 
técnicas da comunicação organizacional e o desenvolvimento de uma equipe de comu-
nicação na Agência Fotec. Pautam-se, como justifi cativas do trabalho, a necessidade de 
averiguar-se como é desenvolvida a técnica de assessoria de comunicação empregada 
na Agência Fotec, a fi m de servir de caso de estudo para pesquisas futuras; além disso, 
pretende-se apresentar aos pesquisadores e interessados em assessoria de comunicação 
um pouco do universo organizacional potiguar.

2. O CAMPO DA COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL
Nos últimos cinco anos, a prática da assessoria de comunicação e a comunicação como 
um todo passaram por modifi cações signifi cativas, devido ao surgimento e à popula-
rização de tecnologias digitais, como as mídias sociais. Para Bulhões (2011, p. 70), 
é necessário que o assessor de comunicação avalie sua inserção nessa nova realidade 
comunicacional. “É certo que as novas ferramentas ainda não estabeleceram seu papel 
de mudança sociocultural, mas pode ser percebido o avanço tecnológico na área”.
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Um traço comum do jornalista brasileiro é a múltipla jornada de trabalho. A história 
aponta que os veículos reduziram suas equipes, eliminaram coberturas jornalísticas 
setorizadas, dispensaram os profi ssionais especializados em temas considerados de se-
gunda importância editorial pelo novo paradigma mercantil e passaram a atuar nessas 
áreas quase que apenas com os informes institucionais. Em determinados setores, pra-
ticamente, a totalidade do noticiário passou a ser assegurada, ou, pelo menos, media-
da, pelas próprias fontes (SANT’ANNA, 2005). 

Segundo Duarte (2011), a migração de jornalistas para áreas fora do mercado tradi-
cional das redações se deu na década de 1980, quando se consolidavam assessorias de 
imprensa no país. O autor relata que, em 1993, o Sindicato dos Jornalistas do Distrito 
Federal calculou em 50% os profi ssionais que atuavam em comunicação institucional; 
ele não afi rma com precisão os dados atuais, mas estima que esses números aumenta-
ram consideravelmente.

De acordo com o Manual de Assessoria de Comunicação da Federação Nacional dos Jor-
nalistas (FENAJ, 2007) e com o Manual de Assessoria de Comunicação AsseCom Fotec, 
os principais produtos de uma assessoria de comunicação são: release, mailling-list, press-
-kit, clipping, site, blog, mídias sociais, jornais, revistas e outros produtos multimídia. 
Os serviços mais comuns são: sugestão de pauta, contato com a imprensa, organização 
de entrevistas exclusivas, organização de coletiva de imprensa, análise, gerenciamento de 
sites, desenvolvimento de jornais e revistas e gerenciamento de mídias sociais.

Apesar dos itens apresentados, é possível perceber que outros formatos podem fi car 
sob a responsabilidade do assessor, como é o caso de alguns produtos multimídia: pro-
grama de TV, programa de rádio, podcast, dentre outros. Essa variedade de produtos é 
essencial para validar a delimitação do conceito de comunicação organizacional, que 
abrange tudo que envolve comunicação.

3. FEIRA E AGÊNCIA FOTEC
A Feira é um evento anual da UFRN, composto por apresentação de trabalhos e pes-
quisas, espetáculos de dança, música e cinema. O objetivo do evento é articular as dife-
rentes unidades de produção de ciência, tecnologia e cultura, mostrando os avanços no 
ensino, pesquisa, extensão e na produção cultural. A Feira abriga três grandes eventos: 
a Feira, a Reunião acadêmico-científi ca e a Feira Cultural (eventos de cultura). 

Em 2012, a Semana chegou à sua 18ª edição, ocasião, na qual, a Agência Fotec de (foto) 
jornalismo experimental completou a sétima edição como responsável pela cobertura 
jornalística ofi cial. A Agência Fotec é um projeto de ensino, pesquisa e extensão vincu-
lado ao Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), criado durante a Feira realizada em outubro de 2006, com o nome 
Fotec: Fotografi a Experimental em Comunicação, sob a coordenação do professor Ita-
mar de Morais Nobre. Nesse contexto, o projeto surgiu com caráter eventual, visando 
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a realizar apenas a cobertura fotográfi ca daquele evento. Em 2008, transformou-se em 
projeto de extensão e tornou-se a Agência Fotec de (foto) Jornalismo Experimental.

Posteriormente, em 2010, o projeto passou por modifi cações, deixando de ser uma 
agência experimental de jornalismo e fotojornalismo para ser uma agência experi-
mental de comunicação multimídia, porém, mantendo a mesma identidade visual e 
nomenclatura ofi cial. Esse novo cenário motivou, ainda em 2010, a criação de uma 
equipe de assessoria de imprensa para auxiliar na visibilidade do projeto e na divulga-
ção da sua produção. 

Registra-se que a proposta do projeto é formar um profi ssional habilitado para as 
múltiplas funções, sem, contudo, defender essa prática simultânea como efetiva e per-
manente. De acordo com a coordenação do projeto (BULHÕES, 2011), ao experi-
mentar, pedagogicamente, tal formação, o aluno fi ca pronto para explorá-la, eventu-
almente, quando for solicitado no mercado de trabalho. Pensa-se em uma formação 
que acompanhe as mudanças mercadológicas provocadas pelas novas tecnologias e a 
multidisciplinaridade.

3.1. IMPLANTAÇÃO DA ASSECOM FOTEC
Desde a implantação da equipe de assessoria na Agência Fotec, esta passou por três 
modifi cações quanto ao tipo. Em 2010, em sua primeira edição, a equipe atuava ape-
nas com assessoria de imprensa, no contato direto com a mídia potiguar. Em 2011, 
seus serviços foram ampliados, cabendo a nomenclatura de assessoria de comunicação. 
Já em 2012, com uma maior ampliação dos produtos e serviços, o termo não foi mais 
sufi ciente para demonstrar sua abrangência, passando a ser uma equipe de comunica-
ção organizacional, termo mais geral que assessoria de comunicação.

Para seguir o rumo da problemática, que versa sobre a investigação acerca da apropria-
ção e do uso das técnicas da comunicação organizacional na implantação e desenvol-
vimento de uma equipe de comunicação na Agência Fotec, é necessário desenvolver 
alguns conceitos. Para Garcia et al (2012), o conceito de uso não deve ser empregado 
como sinônimo de apropriação. 

Aqui está a riqueza da proposta dos “usos e apropriações”: a impossibilidade de um 
totalitarismo sentido único, de dispositivos disciplinares capazes de controle ou da 
determinação total, das formas de uso estar sob o controle de que tem os meios 
de produção e circulação dos produtos culturais e das tecnologias de informação e 
comunicação (GARCIA et al, 2012, p. 06).

O pensamento da autora, relacionado ao contexto do uso e apropriação da técnica 
de comunicação organizacional por meio da Agência Fotec, especifi camente pela As-
seCom, traz o raciocínio de que acontecem os dois fenômenos, pois, tanto se faz o 
“emprego habitual” dos conceitos e técnicas, como se fazem moldagens de acordo com 
as necessidades. 
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Outros pontos importantes devem ser traçados, com relação à implantação da equipe 
e ao planejamento que foi feito. Segundo Barbosa e Brondani (2005, p. 10), “existem 
vários modelos de planejamento estratégico com possibilidade de implantação nas 
organizações”. Os autores apontam que a escolha do modelo deve ser feita de acordo 
com o tipo e com o ambiente externo da organização, e que os mais comuns são: lide-
rança total em custos, diferenciação e foco. 

No primeiro, o objetivo é obter um menor preço sem muito impacto na qualidade 
geral do produto. No modelo de diferenciação, o foco, também, é na produção e 
distribuição, porém, também, são levados em consideração o marketing, o design e a 
pesquisa, no sentido de diferenciar o produto. No de foco, os dois modelos anteriores 
podem ser executados, no entanto, com o acréscimo da segmentação do mercado. 
Dessa forma, acredita-se que o modelo mais adequado à agência é o do foco, pois al-
meja um mercado mais restrito e especializado.

A equipe de assessoria funcionou, pela primeira vez, na Feira 2010, contando com três 
assessores e uma coordenadora. Para 2011, formou-se uma equipe com mais integran-
tes: foram 13 pessoas, dentre elas, dez assessores, uma coordenadora e dois coordena-
dores adjuntos. Em 2012, esse número quase dobrou: a equipe passou a ser composta 
por uma coordenadora, quatro coordenadores adjuntos e quinze assessores.

A criação da assessoria de imprensa, em 2010, teve como primeiro passo a defi nição do 
planejamento estratégico e a criação do blog Sala de Imprensa, no qual, foram posta-
dos os releases produzidos. No site, eram postadas todas as matérias e fotos produzidas 
pelos estudantes, no sítio www.Feira.com.br. Porém, havia necessidade de um espaço 
específi co para a assessoria, para o internauta não confundir as matérias jornalísticas 
com os releases e afi ns. Assim, surgiu a ideia do blog, que fi cou registrado no endereço 
saladeimprensafotec.blogspot.com.

O blog da assessoria de imprensa da Agência Fotec foi o ponto de convergência co-
municativa e serviu para a postagem dos releases produzidos pelos alunos e enviados à 
imprensa, além de ser o encontro do material da assessoria, como matérias veiculadas 
e pequenas notícias internas da equipe. Além disso, foi defi nido, no planejamento, 
que o uso da mídia social Twitter fi caria a cargo da equipe de assessoria, por serem os 
alunos mais ligados à divulgação do projeto e do evento.

A estratégia da transição de 2010 para 2011 foi a mudança de foco da assessoria para 
o público interno, em vez da supervalorização do público externo, que, neste caso, era 
a mídia. Para Rego (1986), a comunicação interna dá a possibilidade de se criar e de 
se manter um fl uxo de informações, que acolha todos os setores organizacionais, com-
pondo um fl uxo ágil e adequado, no que diz respeito à disseminação de mensagens.

Em 2011, com a ampliação da equipe, houve a necessidade de criação de um novo 
blog, no qual, fosse possível integrar outras ferramentas de trabalho da equipe. O novo 
endereço era o assessoriafotec.wordpress.com, que teve 2.018 visualizações na semana 
da Feira daquele ano (entre os dias 17 e 21/10/2011). O pico foi no dia 20 de outu-
bro, penúltimo dia da Feira, no qual, a plataforma foi visitada 551 vezes.
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Com isso, o novo blog reformulado, criado na plataforma livre Wordpress, teve foco 
nas notícias internas e no desenvolvimento de perfi s dos participantes, estratégia de-
senvolvida como forma de valorização da equipe. Vale ressaltar que, em 2010, a equipe 
se restringia à assessoria de imprensa e contava com, apenas, quatro membros em sua 
totalidade, que não tinham exclusividade nas atividades, quadro que não se repetiu em 
2011. Foi usado um blog da plataforma Blogspot, porém, na oportunidade, não houve 
tanta produção quanto no ano anterior.

O Twitter da Agência Fotec já existia desde 2009 e, a partir da Feira 2010, passou a ser 
atualizado pela equipe de assessoria. Em 2011, foi possível traçar uma comparação en-
tre alguns dados no primeiro dia de Feira e no último. No dia 17/10, o perfi l contava 
com 600 tweets e 576 seguidores; já no último dia, 21/10, estava com 1.004 tweets e 
704 seguidores, um ganho expressivo de capital social na web.

Para a Feira 2011, foi criada, na mídia social Facebook, a fanpage da Agência Fotec, 
que consiste em uma página fi xa para que os usuários dessa mídia social possam “cur-
tir” a agência. Desde a sua criação, que aconteceu poucos dias antes da Feira 2011, 
e até o dia 31/10/2011, a página foi “curtida” por 119 pessoas. Além disso, foram 
10.088 publicações visualizadas.

De acordo com as estratégias montadas para a Feira 2011 pela AsseCom, foi de-
senvolvido, apenas, um release para a imprensa potiguar. A equipe, também, de-
senvolveu o clipping com as principais publicações sobre a Agência Fotec na mídia 
durante a Feira 2011.

De acordo com Brasil e Bulhões (2012), uma das novidades da AsseCom Fotec, em 
2011, foi a adoção da metodologia de treinamento dos assessores, que tiveram reuni-
ões presenciais e online, nas quais, houve discussão teórica sobre assessoria de comu-
nicação e sobre o planejamento prévio das ações. Além disso, foi criado, pela coorde-
nação da equipe, um Manual de Assessoria de Comunicação, inspirado na edição de 
2007 do Manual da Federação Nacional dos Jornalistas.

O manual trazia: uma coleção de informações acerca do assessorado – a Agência Fo-
tec - e acerca da implantação da assessoria; explanação sobre assessoria de imprensa e 
de comunicação no mundo e no Brasil, especifi camente; discussão de pontos sobre o 
futuro da assessoria; conceitos de assessoria de imprensa e de comunicação; perfi l do 
assessor de imprensa; áreas de atuação do assessor; produtos e serviços de uma asses-
soria; dicas sobre orientação dos assessorados; dicas sobre gerenciamento de crise; e 
informações sobre o site, blog, Twitter e Facebook, bem como orientações de uso de 
cada ferramenta.

Brasil e Bulhões (2012) explicam que a então equipe de assessoria de comunicação 
da Feira 2011 recebeu várias críticas, tanto positivas quanto negativas. Foi possível 
constatar que houve uma maior veiculação das matérias da Agência Fotec na mídia. 
Alguns jornais da cidade utilizaram as fotos produzidas pelos alunos, com os devidos 
créditos para os fotógrafos. E a Agência serviu como pauteira do evento, fornecendo 
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informações específi cas e de diversos ângulos sobre o projeto. A assessoria serviu como 
ferramenta para deixar isso à mostra, tanto para a mídia local, que pode conhecer o 
projeto, como para estudantes que, no futuro, poderão integrar a equipe e desenvolver 
trabalhos fotojornalísticos em suas carreiras.

Dentre os avanços vislumbrados nas duas últimas edições (2011 e 2012), houve au-
mento de acessos ao site, aumento de seguidores no Twitter, vasta adesão à fanpage do 
projeto, além de diversos relatos de aquisição de conhecimento por parte dos estudan-
tes e da visibilidade dos alunos por meio dos jornais da cidade, visto que eles tiveram 
a oportunidade de publicar seus textos (BRASIL; BULHÕES, 2012). 

Em 2012, a Assecom Fotec incorporou novos serviços, o que caracterizou uma con-
ceituação mais próxima de equipe de comunicação organizacional; entretanto, a no-
menclatura “assessoria de comunicação” foi mantida. A equipe, nessa edição, manteve 
as funções desenvolvidas em 2011, mas acresceu alguns produtos comunicacionais. 

Um dos acréscimos foi o desenvolvimento de um podcast diário, uma espécie de pro-
grama de rádio estático e atemporal, de caráter experimental, que fi cou disponível no 
blog da assessoria e no site da Fotec. Ao fi nal de cada dia de Feira, dois assessores ex-
clusivos para o podcast gravavam, em áudio, um resumo geral das principais notícias da 
Feira e da Fotec. O intuito era fazer com que o internauta navegasse pelos endereços, 
ouvindo a síntese de acontecimentos em áudio.

Nessa edição, houve um planejamento melhor das ofi cinas, que foram divididas em 
duas etapas, sendo a primeira sobre a construção de perfi s com base na história de vida 
dos sujeitos, conduzida pela professora Dra. Maria Angela Pavan; e a segunda sobre o 
ramo da assessoria de comunicação, suas construções teóricas, o histórico da Assecom 
Fotec e atividades práticas de assessoria, apresentada pela coordenadora da equipe, 
autora deste artigo. Com relação à equipe, nessa edição, houve três modifi cações: as es-
calas deram prioridade à construção de perfi s; a equipe ganhou dois fotógrafos exclu-
sivos, responsáveis pelas fotos do blog da assessoria; e foi designado um coordenador 
adjunto para cada um dos quatro turnos de trabalho, durante a Feira.

Uma estratégia montada para a Feira 2012 foi a campanha de arrecadação de livros 
paradidáticos para a Biblioteca Comunitária Juscelino Kubitschek, uma iniciativa de 
um dos repórteres da equipe geral da Agência, Danilo Bezerra, divulgada pela Asse-
com por meio do blog da assessoria e das mídias sociais. Outra campanha da assessoria 
foi feita na mídia social de compartilhamento de fotos Instagram, criado nessa edição, 
no qual, os internautas postavam fotos da Feira com a hashtag #feira - uma espécie 
de palavra-chave de mídias sociais. As melhores fotos eram selecionadas, a cada dia, 
e divulgadas no jornal mural da Fotec, desenvolvido por uma equipe específi ca. Na 
tabela 01, é possível traçar uma comparação da produção da AsseCom Fotec nos três 
anos de existência.
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Tabela 01: Quadro comparativo da comunicação interna e externa da Agência Fotec.

PRODUTO / SERVIÇO 2010 2011 2012

Integrantes 04 13 22
Grupo de emails (interno) Sim Sim Sim
Twitter (interno/externo) Sim Sim Sim
Tweets 600 1.004 1.222
Seguidores no Twitter 576 704 845
Página Facebook (interno/externo) Não Sim Sim
Alcance da página do Facebook - - 8.238
Curtidas na página do Facebook - 119 298
Instagram (interno/externo) Não Não Sim
Clipping (interno) Sim Sim Sim
Blog da assessoria (interno) Sim Sim Sim
Visualizações do blog durante a Feira - 2.018 3.493
Postagens no blog 08 67 87
Perfis publicados - 44 106
Manual AsseCom (interno) Não Sim Sim
Releases para a imprensa (externo) Sim Sim Sim
Podcast (interno/externo) - - Sim
Campanhas durante a Feira - - Sim

4. RESULTADOS E CAMINHO 
METODOLÓGICO
O trabalho foi realizado a partir da observação participante, pois a autora da pesquisa 
conviveu com o grupo de assessores de comunicação, na função de coordenadora, des-
de a criação da equipe. Para Peruzzo (2008, p. 125), o método consiste na “inserção do 
pesquisador no ambiente natural de ocorrência do fenômeno e de sua interação com 
a situação investigada” e pode ser chamado de pesquisa participante ou pesquisa-ação.

Devido a essa observação participante, foi contemplada, no estudo, a metodologia da 
pesquisa exploratória (LAKATOS; MARCONI, 1991), que compreende uma pes-
quisa prévia acerca de determinado assunto e, dentre outras funções, visa a esclarecer 
conceitos, principalmente com temas pouco explorados.

Como técnica, foi utilizado um questionário semiestruturado, desenvolvido no Google 
Docs, que foi aplicado uma semana após a Feira 2012, entre os dias 28 de outubro e 04 
de novembro de 2012. Ao todo, passaram pela Assecom Fotec 30 pessoas, incluindo a 
coordenadora, que acompanha a equipe desde a implantação, em 2010, que é a autora 
deste artigo. 

Há assessores que se repetem de um ano para o outro, sendo assim, estes só entraram 
na contagem uma vez. Excetuando-se a coordenadora, o questionário foi enviado a 
todos os assessores que passaram pela Agência Fotec em 2010, 2011 e 2012, o que 
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totaliza 29 pessoas; destas, 20 responderam, e os resultados serão apresentados, em 
profundidade, a seguir.

4.1. PESQUISA COM ASSESSORES 
DE IMPRENSA
O questionário, enviado em meio online aos assessores, foi dividido em três etapas. 
A primeira abrangeu dados pessoais, satisfação em participar da equipe e sobre as ofi -
cinas oferecidas. Na segunda parte, foram elencadas questões sobre preferências pro-
fi ssionais e sobre assessoria de comunicação. Por último, as perguntas traçavam uma 
refl exão acerca da importância da equipe para a Agência Fotec.

Gráfico 1: Quantitativo das habilitações em que estão matriculados os assessores.

Qual a sua habilidade no curso de Comunicação Social da UFRN?

Jornalismo [15] Jornalismo                 15

Publicidade e Prop

Publicidade e Prop    1

Radialismo / Rádio

Radialismo / Rádio    4 20 %

75 %

5 %

As primeiras perguntas revelaram um perfi l do assessor de imprensa da Fotec. A faixa 
etária compreendeu dos 19 aos 25 anos, sendo 11 homens e 09 mulheres. Dos 20, 
15 cursam a faculdade de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo; 04, 
com habilitação em Radialismo; e 01, com habilitação em Publicidade e Propaganda 
(Gráfi co 1).

Gráfico 2: Opinião sobre as oficinas oferecidas aos integrantes da AsseCom Fotec.

Sim [17]
Não [0]

Talvez[1]

Sobre as oficinas, você acha que elas ajudaram na apredizagem sobre assessoia?
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A pergunta seguinte possibilitava a marcação em mais de uma opção, pois era a indica-
ção de anos em que o assessor participou da equipe: 14 pessoas participaram em 2012, o 
que corresponde a 70%; 08 pessoas em 2011; e, apenas, 01 em 2010. Sobre a satisfação 
em participar da Fotec, considerados os três anos, em uma escala de satisfação de 0 (0%) 
a 10 (100%), 15 pessoas estão 100% satisfeitas; 06 pessoas 90% satisfeitas; e 05 pessoas 
80% satisfeitas. Todos responderam “sim” às perguntas “você acredita que a participa-
ção na equipe de assessoria melhorou o seu currículo profi ssional?” e “você acredita que 
aprendeu sobre assessoria de imprensa, antes e durante a cobertura da Feira?”.

Gráfico 3: Perfil de pretensão mercadológica dos assessores da Agência Fotec.

Em qual área de Comunicação você pretende atuar após se formar?

Jornal impresso

TV

Rádio

Assessoria de com...

Publicidade

Web

Carreira acadêmica...

Audiovisual / cinema

Other

Jornal impresso 7     35%

7     35%

4     20%

14     70%

2     10%

4     20%

12    60%

 4    20%

1      5%

TV

Rádio

Assessoria de 

comunicação ou similar

Publicidade

Web

Carreira acadêmica

(fazer mestrado, ser 

professor etc..)

Audiovisual / cinema

Other

0 3 6 9 12 15

Com relação às ofi cinas (Gráfi co 2), 17 acharam que elas contribuíram na aprendi-
zagem sobre assessoria; 01 assessor acha que talvez tenha ajudado; e 02 pessoas não 
responderam à pergunta. No entanto, 08 acharam que elas poderiam ser melhoradas, 
principalmente, aumentando o número de encontros. Sobre a participação no próxi-
mo ano, 11 falaram “sim”; 05 pessoas “talvez”; e o restante se absteve.

No quesito escolha profi ssional, o resultado foi diverso, porém, há a concentração de 
pretensão de seguirem carreira profi ssional como assessores de imprensa (14 pessoas) e 
carreira acadêmica (12 pessoas), como é possível observar no Gráfi co 3.

Gráfico 4: Pretensão de trabalho com assessoria por parte dos assessores.

Não[1]

Sim[11]

Talvez[8]

Other[0]

Você pensa e, trabalhar com assessoria ao mesmo tempo que em outra função da Comunicação?

Não                               1 

Talvez                           8

Sim                              11 55%

5%

40%
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Na questão “você pensa em trabalhar com assessoria ao mesmo tempo que em outra 
função da Comunicação?” (Gráfi co 4), 11 responderam “sim”; 01 “não”; e 08 “talvez”. 
Perguntados se sabem a diferença entre a profi ssão de assessor de imprensa e relações 
públicas, 18 disseram que sabem; e 02, que não.

Gráfico 5: Opinião sobre a relevância da equipe de assessoria.

Você acreditar que os serviços da assessoria de comunicação contribuem com o trabalho de Fotec?

Sim [19]
Não [0] Não              1        5% 

Sim            19      95%

Nas perguntas “você acredita que o curso de Comunicação fornece conhecimentos 
sufi cientes para o aluno atuar como assessor de imprensa? Por quê?”, a maioria opinou 
negativamente; a maioria com ideias de que poderiam ser ofertadas mais disciplinas 
curriculares na área. Dos 20, 11 afi rmam que já pagaram a disciplina Assessoria de 
Comunicação; e 09 não.

Gráfico 6: Valorização da equipe perante a Agência Fotec.

Você acha que o trabalho da assessoria é valorizado pela Fotec?

Sim [18]

Não [2]
Não                2      10% 

Sim              18      90%

Iniciando a última etapa do questionário, há a pergunta “você acredita que os serviços 
da assessoria de comunicação contribuem com o trabalho da Fotec?” 95% acham que 
sim; e, 5%, que não (Gráfi co 5). A última pergunta (Gráfi co 6) revela a opinião dos 
assessores sobre a valorização do trabalho da assessoria: 90% acham que o trabalho é 
valorizado; e 10% (02 pessoas) acham que não. A refl exão acerca desses dados colhidos 
será traçada a seguir.



128

Ano III, n° 2, jun./nov.2014 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De um modo geral, pode ser percebido que a Agência Fotec se apropriou da técnica 
da assessoria de comunicação, quando, em 2010, teve, em sua composição, a inser-
ção de uma equipe de assessoria de imprensa, que, em 2011, tornou-se assessoria de 
comunicação e, em 2012, uma equipe de comunicação organizacional. Houve uma 
evolução no oferecimento de produtos e serviços pela equipe AsseCom Fotec, além de 
um melhor desenvolvimento e aplicação teórica concernentes à área. A qualifi cação 
dos participantes também avançou, o que deve ter refl etido, diretamente, nesse quadro 
evolucional. 

O objetivo geral da pesquisa, que foi investigar como se deu a apropriação e o uso das 
técnicas da comunicação organizacional e o desenvolvimento da equipe de comunica-
ção na Agência Fotec, foi atingido com êxito. Os métodos e técnicas, juntos à meto-
dologia empregada na pesquisa, possibilitaram a discussão teórica, a coleta de dados e 
a refl exão dos resultados de uma maneira satisfatória para o artigo. 

A pesquisa pode traçar um perfi l do aluno que atuou nos anos de 2010, 2011 e 2012 
na equipe AsseCom Fotec. As estatísticas apresentam um perfi l tanto feminino, quan-
to masculino, com idade variando na faixa entre 19 e 25 anos e, majoritariamente, es-
tudante da habilitação em Jornalismo. Outro dado do perfi l foi que os alunos, em sua 
maioria, pretendem seguir carreira mercadológica na área de assessoria de imprensa e 
carreira acadêmica. Cerca de 50% dos entrevistados desejam trabalhar com assessoria 
de comunicação concomitantemente com outra função dentro da Comunicação. 

Quase todos os assessores acreditam que o curso de Comunicação Social não forma 
o estudante para ser assessor de imprensa; esse dado, somado ao fato de que apenas 
metade pagou o componente curricular “Assessoria de Comunicação”, mostra que 
há uma discrepância entre essas duas informações. A maior parte das 20 pessoas que 
participaram do questionário atuou no ano de 2012; provavelmente, esse resultado 
foi desenhado dessa forma, por causa do crescimento em número de participantes na 
equipe, que de 2011 para 2012 mais que dobrou. Foi possível observar que, em sua 
maioria, os assessores fi caram, amplamente, satisfeitos com a participação no projeto 
Agência Fotec, acreditando que essa participação melhorou o currículo profi ssional e 
proporcionou um maior conhecimento acerca de assessoria de imprensa. A maioria 
acha que as ofi cinas contribuíram nesse processo.

Com relação ao trabalho Assecom, quase todos acreditam que o funcionamento da 
equipe contribui com o trabalho da Agência Fotec e que o trabalho dessa equipe, 
em específi co, é valorizado pela Agência. É provável que a criação da assessoria tenha 
dado uma contribuição positiva ao projeto, pois deu uma projeção à Agência perante 
a mídia. Foram muitos os comentários via Twitter, email e pessoalmente. Por meio da 
clipagem, pode ser conferido o resultado do trabalho da assessoria de imprensa. Vários 
meios de comunicação divulgaram o projeto, tanto online, quanto impresso, e, até, 
via televisão. 
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RESUMO: Por meio de pesquisas bibliográfi cas, críticas cinematográfi cas, opiniões de es-
pecialistas em Relações Internacionais e entrevistas, foi possível estabelecer uma análise do 
impacto que o fi lme Argo teve na cultura e na política mundial, uma vez que foi alvo de 
intensas críticas por seu exagero e omissão de personagens importantes da história em que se 
baseia.  É proposto, aqui, averiguar o processo de adaptação de uma história real para as telas 
do cinema. Destaca-se um olhar observador para as ferramentas utilizadas nesse processo. 
Vê-se a importância das questões diplomáticas na grande tela e como o processo de Gestão 
estratégico-midiático pode interferir na perda de objetividade, com relação aos fatos visiona-
dos no produto para o consumidor. 

Palavras-Chave: Cinema. Gestão. Argo. Diplomacia.

ARGO: WHEN STRATEGIC MANAGEMENT AND 
DIPLOMACY ARE PLACED IN EVIDENCE

ABSTRACT: Th rough literature searches, movie reviews, opinions of experts in International 
Relations and interviews, it was possible to make an analysis of the impact that the fi lm Argo 
had on culture and world politics, since it was the target of intense criticism for his exagge-
ration and omission of important characters in the story in which it is based. It is proposed 
here to investigate the adaptation process of a real story to the big screen. It stands an obser-
ver look at the tools used in this process. It sees the importance of diplomatic issues on the 
big screen and how the strategic process of media management can interfere with the loss of 
objectivity in relation to the events envisioned in the product for the consumer.

Keywords: Cinema. Management. Argo. Diplomacy.
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1. INTRODUÇÃO
O uso da vida como base para obras cinematográfi cas não é um projeto novo. É com-
provado que os primeiros fi lmes feitos tinham caráter simplesmente de registro, isso 
mesmo sem haver uma demanda temporal e uma concepção das películas com foco 
para fazê-las se tornar uma forma real de arte. Entretanto, o entretenimento sem um 
construto de crítica logo substituiu a realidade objetiva. Com o passar dos anos, a re-
alidade voltou a ser empregada na sétima arte, mas com um caráter não tão objetivo.

A história documentada pelos fi lmes desde os primórdios do cinema difere da que 
é produzida e capturada nos dias atuais, não apenas pelas inovações decorrentes da 
modernização permitida pelo avanço da tecnologia, mas, também, pela forma como é 
modifi cada. Com o intuito de cativar o espectador e chamar a sua atenção para o pro-
duto da indústria, emprega-se a licença poética, que permite a liberdade de utilização 
de diversos recursos – sejam estes estéticos, visuais, sejam narrativos – com o simples 
objetivo de conquistar, entreter e manter a audiência.

Enquanto essa ferramenta é utilizada em várias áreas do entretenimento, das mais 
diversas formas, vemos, na indústria cinematográfi ca, o seu maior impacto, uma vez 
que esta tem uma função importante, não só no imaginário do público, como, tam-
bém, na construção do seu pensamento político – quer isso ocorra com intuito pro-
posital, quer não.

Adaptação é um gênero extremamente popular na sétima arte, tendo, inclusive, uma 
categoria particular em algumas das premiações mais distintas a nível mundial – isso, 
porque envolve histórias baseadas em algo já existente, em qualquer forma de mídia ou 
na própria realidade. Nesse gênero, uma obra pode contar com certo apelo extra, que 
as palavras enunciativas do tipo: “baseado em uma história real”, comumente exibidas 
em sequência aos créditos iniciais ou precedendo os créditos fi nais, tendem, cuidam 
de enfatizar o teor. O espectador é, primeiramente, instigado pelo trailer de uma obra 
e, ao descobrir, por meio deste, que a história é baseada em um evento real, ele pode, 
simplesmente, pesquisar o seu contexto e redefi nir o tempo que levaria para assistir ao 
fi lme, porém, acomoda-se com o mero pensamento de que ele retratará de forma fi el 
e referenciará o contexto histórico, de modo que há a praticidade e a comodidade de 
aprender, enquanto está sendo entretido. 

“Entre todas as artes ou todos os modos de representação, o cinema aparece como um 
dos mais realistas” (AUMONT, 2007), talvez, por isso, seja uma das formas de arte 
mais utilizadas, ao tratar-se da apresentação de uma história real – pois disponibiliza 
para o diretor diversos recursos de produção, que não poderiam ser encontrados em 
outros tipos de arte.

Este artigo observa como as relações diplomáticas entre Estados podem ser afetadas 
por obras cinematográfi cas que se propõem a retratar, na tela grande, eventos de gran-
de tensão (ou de colaboração) entre os mesmos, ao utilizarem, em benefício do entre-
tenimento do espectador, a licença poética de forma exagerada, a ponto de modifi car 
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a imagem do acontecimento em que se baseia, ou a dos envolvidos neste. Para isso, foi 
utilizado como objeto de estudo o longa Argo1 (2012) – alvo de críticas pelo modo im-
preciso como retratou  a história e pela minimização do papel do Canadá no resgate de 
seis diplomatas americanos refugiados na residência ofi cial do embaixador canadense 
durante a Crise dos Reféns no Irã em 1979. Com isso, foram averiguadas algumas das 
cenas de destaque do fi lme, juntamente com relatos de como elas aconteceram e as 
críticas conquistadas por críticos de cinema, especialistas em Relações Internacionais, 
pessoas que vivenciaram a operação ou importantes fi guras políticas, tal qual o presi-
dente dos Estados Unidos na época, Jimmy Carter.

2. ARGO: UMA COMBINAÇÃO DE 
HISTÓRIA, POLÍTICA E CINEMA
É comum se perceber a tomada de posição em uma história, quando não se tem domí-
nio sobre o assunto abordado, ainda mais se tratando de um envolvimento de cunho 
político, no qual, a adaptação será distorcida para proporcionar maior entretenimento 
para o público.

Ao traduzir aspectos da vida de governantes ou de fi guras políticas que viveram em 
épocas passadas, é usual que o diretor-gestor se depare com situações de relevância 
histórica; o olhar minucioso e o pensamento refl exivo, nessas ocasiões, tornam-se mais 
do que essencial, porque os detalhes revelados sobre as partes envolvidas podem ser 
interpretados de diferentes formas, ou, simplesmente, mal interpretados pelo público, 
dependendo da visão apresentada pelo diretor. 

No fi lme Argo, que conta a história por trás de uma operação de resgate da Central 
Intelligence Agency (CIA) em meio à Crise de Reféns no Irã em 1979, o conceito de 
arte é possível de ser questionado. Vemos um pensamento voltado à gestão estratégica 
e diplomática em profusão com a arte. Nesse momento, remetemos ao pensamento de 
Marcuse (2005), ao levantar questões sobre a verdade da arte: 

Questiona-se a própria possibilidade da arte, a verdade da arte. Ela era questiona-
da por conta do caráter totalitário de nossa sociedade afl uente, que, com facilida-
de, absorve todas as atividades não-conformistas e que, em virtude deste mesmo 
fato, invalida a arte como comunicação e representação de um mundo outro que 
o do establishment (MARCUSE, 2005, p.260).

Baseado em diversos relatos – os documentos da operação, tornados públicos durante 
o governo de Bill Clinton; o livro Th e Master of Disguise, de Antonio Mendez, o agente 
que ajudou a coordenar o regate; e Th e Great Escape, artigo de Joshuah Bearman, pu-
blicado na revista Wired em 2007 - o longa se utiliza de um modo antigo de construir 

1  O fi lme produzido por George Clooney, que conta com Ben Affl  eck na direção e como protago-
nista, foi o ganhador de três prêmios Oscar no ano de 2013, incluindo o de Melhor Filme e Melhor 
Roteiro Adaptado.



136

Ano III, n° 2, jun./nov.2014 

películas na indústria cinematográfi ca, que é a propaganda política – tal justifi cativa 
é o que o torna aceitável para o espectador. Ações que, em um contexto diferente, 
seriam não mais do que uma violação do Direito Internacional, mas são esclarecidas 
pelo diretor-gestor de comunicação desde o início do fi lme. A miscelânea daqueles que 
devem ser vistos como os vilões em meio aos mocinhos pode ser considerada um dos 
fatores que infl uenciam a maneira como Argo será observado.

A trama retratada, no fi lme, tem como plano de fundo a Revolução Iraniana e uma de 
suas consequências, que veio a ser conhecida como a Crise de Reféns no Irã – durando 
de 1979 a 1981, compreendeu a tomada da Embaixada Americana no Teraã por um 
grupo de estudantes e militantes islâmicos, em que 52 norte-americanos foram man-
tidos reféns por 444 dias. O episódio foi visto como uma reação ao asilo dado pelos 
Estados Unidos ao Xá Mohammad Reza Pahlavi, antigo governante do país que foi ao 
poder através de um golpe de estado organizado pela CIA na embaixada americana.

Em meio à invasão, cinco diplomatas conseguiram escapar antes do assalto, tomando 
refúgio na embaixada britânica, a qual logo foi considerada vulnerável pelo governo 
americano. Após a ligação de um deles – Bob Anders, chefe de imigração da embai-
xada americana - para John Sheardown2, os cinco (agora acompanhados de um sexto 
diplomata) foram levados à residência deste, onde se dividiram – um casal indo para 
a residência do embaixador canadense, Ken Taylor, e o restante permanecendo com 
Sheardown e sua esposa.

Partindo dessas circunstâncias, agentes da CIA correm contra o tempo para arqui-
tetar um plano de resgate, antes que os diplomatas sejam descobertos e a embaixada 
canadense tenha o mesmo fi m da americana. Uma vez que Tony Mendez, o agente 
especialista em extrações encarregado da operação, chegou à conclusão de que utilizar 
qualquer meio paramilitar para extrair os diplomatas parecia impossível, foi decidido 
pelo Diretor de Operações da CIA que eles seriam retirados às claras. Após muitas 
discussões, surgiu uma estratégia absurda demais para ser colocada à prova: forjar o 
projeto de um fi lme canadense que procuraria por locações no Irã, e, clandestina-
mente, extrair os diplomatas americanos como parte de sua equipe de produção. Para 
realizar o plano, o agente contou com a ajuda de John Chambers e Lester Siegel3, que 
montaram um pequeno estúdio de fachada e o auxiliaram na divulgação do longa, que 
seria uma mistura de Star Wars e Planeta dos Macacos.

Para que a condução da operação ocorresse de modo preciso, seria necessário o apoio 
do governo canadense – este concordou em disponibilizar seis passaportes para os 
diplomatas, por “propósitos humanitários”, e encaminhou os documentos e disfarces 
para o Irã, via malote diplomático, porém, recusou-se a repassar documentação cana-
dense para os dois agentes da CIA que iriam ao país. Além disso, uma gafe, que pode-
ria ter custado a operação inteira, foi cometida pela CIA e teve que ser corrigida pelos 

2 Ofi cial de imigração canadense que ajudou a alinhar o plano de resgate.
3  Interpretados, respectivamente, por John Goodman e Alan Arkin; o primeiro se trata de um ma-
quiador ganhador do Oscar, e o segundo é uma composição, cujo papel na operação foi desenvolvido 
por Robert Sidell, maquiador amigo de Chambers.
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canadenses: um erro nas datas dos vistos iranianos forjados, datados para o futuro, por 
um erro de interpretação do calendário4.

Esse é um dos fatores em que o longa de Affl  eck deixa margens para o questionamento 
– com a omissão de grande parte do papel dos canadenses, especialmente John Shear-
down, tem-se um construto de que o fi lme foi feito para elogiar a América e destacar 
seus agentes de inteligência como heróis, não importando que essa caracterização pos-
sa manipular a visão do espectador, de tal modo que este acabe por ignorar o contexto 
em que a trama se passa e como aquele que agora é mostrado como o mocinho é 
inteiramente responsável, e, talvez, até merecedor, pelo que acaba por lhe acontecer 
e acarretar os acontecimentos do fi lme. Estaríamos meramente diante de um produ-
to voltado para o consumo americano? Tal fato nos lembra do discurso de Canclini 
(2010), em que, para o autor:

Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos cidadãos – 
a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso me informar, quem 
representa meus interesses – recebem sua resposta mais através do consumo pri-
vado de bens e dos meios de comunicação de massa do que nas regras abstratas 
da democracia ou pela participação coletiva em espaços públicos (CANCLINI, 
2010, p.29). 

Associando o fi lme “Argo” à fala de CANCLINI, podemos incitar que estamos diante 
de um projeto cinematográfi co grandioso, que destaca uma linguagem do real e do 
concreto, mas a fundo é possível perceber a força do produto voltado para as massas. 
Neste ponto, é importante observarmos e pormos em destaque a opinião de leitores. 
Podemos enxergar a opinião do público a respeito do fi lme, e em relação aos fatos 
citados, em blogs, como o www.paranaodesaprender.blogspot.com.br, com a fala de 
Clarissa Peixoto (2013):

No princípio, e de leve, sugere a afl ição iraniana e reconhece, em tom abstrato, 
o erro americano. Mas, em seguida, lança uma saraivada de elementos prontos: 
herói-bom moço; América civilizada x oriente brutalizado; toda a humanidade 
nos diplomatas, nenhuma aos fanáticos. No limite, faz um refl exão da história 
intervencionista americana, sugerindo que se aprenda e com os erros passados para 
tomar decisões políticas presentes (PEIXOTO, 2013).

Há, ainda, o exagero com o qual a licença poética é utilizada no que seriam as cenas 
mais importantes e de maior tensão do fi lme – o teste do disfarce em um mercado 
popular, por exemplo, incluída para adicionar certo suspense à já dramática situação 
dos seis refugiados, acaba, também, por perpetuar o estereótipo de um Oriente Médio 
selvagem, que repudia estrangeiros, ou, de forma mais específi ca, americanos; há ainda 
a viagem ao aeroporto, a qual, na realidade, ocorreu de forma tranquila, a não ser por 
um pequeno problema técnico no avião, momentos antes da decolagem.

4  Uma vez que o aiatolá subiu ao poder, um novo calendário foi introduzido. Os calendários nos 
vistos ainda eram os do Xá.
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Como foi observado, apesar do equilíbrio entre os detalhes reais da incrível operação de 
resgate e o que foi adicionado por Affl  eck, como escusa para o entretenimento, o longa-
-metragem ainda peca em questões históricas, que deveriam estar mais do que defi ni-
das, uma vez que nunca houve tanta informação disponível sobre o caso como na atu-
alidade. Ofendendo diversas nações com a forma que as apresenta, o longa-metragem 
ganhador de três prêmios Oscar foi chamado pelo Mehr5 de “o Oscar mais político”, e a 
afi rmação foi reforçada pelo fato de que a Primeira Dama dos Estados Unidos foi quem 
o anunciou (ao vivo da Casa Branca) como o ganhador do Oscar de Melhor Filme.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o detalhamento e a licença poética são ferramentas mais do que im-
portantes na produção e adaptação de histórias para o cinema, mas a utilização dessas 
ferramentas deve estar equilibrada com o intuito de, ao mesmo tempo, entreter o 
espectador e a crítica.

De fato, Argo contém um equilíbrio entre os propósitos reais e a fi cção, não da manei-
ra ideal, mas é favorecido  nas particularidades do cinema como instrumento gerador 
de prazer para o espectador, mostrando a fi cção como arte e realidade em um processo 
de fusão de fatos, pensamentos políticos e imaginação, tornando-se, assim, alvo de 
inúmeros posicionamentos críticos.
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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.




