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Desafios das publícacóes científicas

Joana Coeli Ribeiro Garcia"

FERRElRA, Sueli Mara Soares Pinto; TARGINO, Maria das Gracas
(Org.). Preparacáo de revistas científicas: teoria e prática. Sao Paulo:
Reichmann & Autores, 2005. 312 p.

Desafio. Desafios! É assim que Sueli Mara Soares Pinto Ferreira
e Maria das Gracas Targíno, as organizadoras de Prepara<;ilo de te

vistas científicas: recrie e prática iniciam o preámbulo da obra. Coro es-
tas interjeicóes desenvolvem raciocinio sobre os riscos de transitar ero

áreas correlatas, como Biblioteconomia e Cornunicacáo Social, ernbo
ra, como e1asse apresentarn, sejam oriundas por formacáo da Ciencia
da Informacáo e por ideal, das Ciencias da Cornunicacáo. Ainda assim,
as organizadoras e os autoresda obraaceitam os desafios e nos brindam
com este livroque se dirige tanto a quem deseja publicar artígos científicos
como a quemestáinteressado em editarperiódicos.

Tomo as palavras por empréstimo e peco licenca para referir OU~

tro desafio, qual seja, a indefinlcáo, no Brasil, relativa á continuidade
de publícacáo, mesmo que no Caderno B, do jornal do Brasil de 31 de
dezembra de 2005, Antonio Torres noticie que, em 2005, na cena edi
toríal, o espaco para novas autores brasíleíros esteve acima do llnormal".
Isto significa que as editoras brasileiras superaram a sua quantidade pro
dutiva. A novidade nao inclui a publicacáo periódica que tambérn tem
aumentado, bastando consultar os últimos dados do lnternational
Standard Serial Number(ISSN). Entretanto, o periódico passa por varia
cóes de indefínicáo que váo da intcrrupcáo temporária até a sua paralí
sacáo definitiva.

As causas? Sao as mais dispares. Conscientes da situacáo, cientis
tas, professores, pesquisadores, produtores de inforrnacáo e administra..

... Doutora em Ciencia da lnformacáo, Universidade Federal do Río de Janeiro. Pro
fessora do lnsrituto Brasileiro de Inforrnacáo em Ciencia e Tecnología, Uníversidade
Federal daParalba. Email. joanacoeli@uoLcom.bT
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dores de sistemas de iníormacáo obrígarn-se a permanecer atentos aos
tirulos em circulacáo, Os tres prirneiros, para conhecer e encaminhar a
sua producáo. Os dois últimos para providenciar os devidos registros
de cada título e manter as colecóes atuallzadas.

Quem integra e pretende integrar as categorías acima necessita
acompanhar o desenvolvimento e os critérios exigidos para a rnanuten
~ao da qualidade de urna revista científica. Resíde aí a importancia de
Prepara~iio de revistascientíficas: teoria e prática,coletánea especialmente
organizada para refletir sobre a teoria de preparacáo de artigos científi
cos e a prática de producáo dos veículos de cornunicacáo desta produ
cáo.

O ciclo inicia quando autores e co-autores realízam pesquisas, con
sultam e léem documentos e fontes de ínformacáo, objetivando a co
municacáo de resultados por meio da producáo de texto, euja aprovacáo
requer a avaliacáo dos pares, antes da publícacáo em revista científica.
Sao tres capítulos teóricos que cornpóern a Parte 1 do livro. Afinal, qual
quer periódico deve atentar paramanter urna política editorial que va
loríze a producáo académica e que fortaleca e amplie a utilízacáo do

saber produzido, elemento essencial para novamente motivar a leitura
na área de interesse do autor, como informam Adamí e Marchiori no
capítulo Autoria e leitura de artigos por docentes pesquisadores: motivarróes e
barreiras. Destaco em Targino a díscussáo sobre co-autoria, em vista do
incentivo pelas agencias de fomento de grupos de pesquisa, inevitáveis
na sociedade da ínformacáo, porquanto as tecnologías de inforrnacáo
e cornunicacáo excluem alguns fato res intervenientes, como distáncia,
deslocamento e custos, Porérn, em se tratando de producáo coletiva,

há teorias e detalhes que a autora e pródiga em revela-los.
Vencidas essas questóes, artigo escrito, submete-se arevista. Ago

ra, cornecam os dilemas do editor OU, como denomina Sturnpf "a tra
jetória em busca do acerto". O dilema transmuta-se no desafio da
avaliacáo por pares. Se sao muitos, minirnizam a intervencáo do edí
tor, mas quase scmpre atrasam a publicacáo. No entanto, os conselhos
editoriais sao indispensáveis para manter a qualidade das revistas cíen
ríflcas, conforme alerta de Celia Regina Simonetri Barbalho, ao longo
do capítulo cinco, mesmo reconhecendo os meandros impregnados de
subjetívidade. De outra parte, qualquer consultor gasta tempo para ana-
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lisar um artigo, quando poderia dedícá-lo aprópria pesquisa e despende
esforcos para ajudar, quem sabe, a uro potencial concorrente, segundo
descrito no capítulo de Ida Snimpf, Avalia,ao deoriginais nas revistas ci·
entíficas: urna trajetória em buscado acerto. Estas sao temáticas que cons
tituern a Parte 2.

Arevista eletrónica está presente na Parte 3 da coletánea organiza
da por Sueli Mara Soares Pinto Ferreíra e Maria das Gracas Targino,

Weitzel, por exemplo, se refere as transformacóes no modelo de comu
nicacáo, que parecem romper COID antigas culturas. Éa erise do rnode..
lo clássíco interferindo no cotidiano dos individuos. Sao e-prints, cpen
archives e outras mídias. Estas sao detalhadas, inclusive com modelos
de gestáo da publícacáo e editoracáo eletrónica por Arellano, Ferreira
e Caregnato, no capítulo sete, íntírulado Editorac;do eletrónica de revistas
científicascomsuportedo protocolo üAI.

A Coordenacáo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior
(CAPES), ao disponibilizar o Portal de Periódicos incentiva a publica
cáo eletrónica como forma de racionalizar os recursos das bibliotecas
com a aquísicáo de periódicos em papel e tinta. Tém..se os gastos
minimizados, elimina-se a possibílídade de desccntinuídade, mas man
té m-se as garantías de preservacáo das memórias? A inovacáo

tecnológica atualíza equipamentos e software.s com incrível rapidez. Os
computadores diminuem de tamanho enquanto armazenam número
cada vez maior de dados, mas ainda nao há garantías de permanencia

para o que está sendo armazenado. O papel é ainda o material que con
segue perpassar os ternpos. Por isto, há autores que preferem manter as
suas publicacóes nas estantes, ao invés de utilizar os hardware.s dos corn

putadores. Sao exatamente os que mantérn as publícacóes nosdois for
matos, e na hora de decidir onde publicar, escolhem em papel e tinta.

A Parte 4 de Prepara~dode revistas cientificas... reporta aos conteú
dos e aforma das revistas em Comunicacáo Social. No capítulo oito,

Daniel E. Jones perpassa por aspectos temáticos, como: audiencias e
efeitos, mensagens poiíticas e cornercíaís, tendencias americanas, euro
péias e realidade lusofóníca, conduzindo os leitores a refletir sobre re
vistas académicas e magazines. Este é seguido dos cr itéríos de

qualidade que valorizam a forma, no capitulo nove, Critériosde quali
dade para as revistas científicas em comunicapio, de Sueli Ferreira, o qual
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visa a divulgar e ampliar os conhecimentos, integrar os periódicos as
bases de dados nacionais e internacionais e contribuir para a sua con
solidacáo.

Para um periódico clentífíco adquirir credibilidade sao ainda in
dispensáveis tres elementos: boa pesquisa que forneca as condícóes para
a realizacáo de um bom artigo: quantidade de artigos que possibilite
selecáo com base ern critérios internacionalmente aceitas; e recursos
financeiros que garantam a execucáo dos critérios estéticos e de qualí

dade gráfica que envolve a publícacáo. Por tudo isto, o livro em pauta,
de leitura interessante e estimulante, me deixou coro vontade de flque~

re maís". Sentí falta de capítulo tratando de recursos financeiros e das
garantias de manurencáo de periodícidade. Algurnas alternativas e
questionamentos sao entáo levantados:

• Manutencáo das revistaspor meio de assinaturas. Ora, todos osque fo
ram ou sao editores, no Brasil,sabem que elas nao cobrernos custos de
edicáo, e, portanto, naogarantem circulacáo sistemática.

• Solícítacáo de financlamenro ao Conselho Nacional de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico (CNPq). É compreensivel que o
CNPq náo dispóe de recursos para financiar todos os periódicos
nacionais. Há que se pensar em critérios e entender que criterios
de selecáo estabe1ecem exclusóes e provocam o famoso "eieito
Matheus".

• Recorrer as sociedades científicas. Estas atravessam seus próprios
problemas financeiros, a área da Saúde constituí uro bom exem..
plo. Algumas delas se reúnem e arcam com as despesas da Brazilian
JoumalofMedicaland Biological Research.

• As próprias fundacóes de amparo apesquisa tarnbém térn condí
cóes de atendimento ademanda de todas as áreas em sua circuns
cricáo, privilegiando, portante, as instiruicóes de ensino do
respectivo estado.

• Empresas privadas térn algum interesse neste tipo de publtcacáo?
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• Como atender as solícitacóes de bases de dados que índexam os
títulos de periódicos, quando existem unicamente no formara ele
trónico, e algumas delas exigern exernplares impressos?

o elenco de alternativas nao tem a pretensáo de complementar
a obra GU de esgotar o assunto. Objetivarn táo-somente estimular a
díscussáo entre os leitores e motivar urna nova edícáo. E isto por aqu i...
latar a importancia da obra e reafirmar a competencia dos autores en...
volvidos.

No mais, é ref1etir sobre como é confortante editar uro periódico.
É urna vitória, em termos de ultrapassar dilemas e desafíos enraizados
no processo editorial. Vencidos, eles culminam em interacóes efetivas
e gratíficantes: editor...autor...assessor...leítor, Editar é coroar a producáo
intelectual que cornet;:a cam a geracáo de idéias e termina num traba,
lho coletivo levado a público. É a satísfacáo do pesquisador ao divulgar
os conhecimentos gerados e contribuir para que outros o absorvam e
rransmutern-no, dando seqüéncia ao ciclo inesgotável do saber.

Reconheco e aplaudo o trabalho realizado por todos esses "qui
xotes", que a despeíto dos fatores intervenientes conduzem él editoracáo
a termo, como se a eles, e somente a eles, coubesse tal responsabilídade.
Deles e das questóes que os afetarn, no plural, nos falam Anderson
Adami, Célía Regina Símonettí Barbalho, Daniel E. [enes, Ida Regina
Chitto Stumpf, Maria Cecilia Gonzaga Ferreira, Maria das Gracas
Targino, Miguel Ángel Márdero Arellano, Patricia Zent Marchiori,
Rildeci Medeiros, Rosaly Favero Kryzanowski, Símone da Rocha
WeitzeI, Sonia Elisa Caregnato e Sueli Mara Soares Pinto. Um grupo
de 13 autores das ciencias da Inforrnacáo e da Cornunicacáo, que ven
ceram desafio e desafíos - no singular e no plural - e contribuírarn
para o aumento do número de publícacóes brasíleíras, dedicando-se ao
periódico científico, arevista científica ou apublícacáo que reúne arti
gos e contribuícóes e recebe tal denorninacño porque publicada a in
tervalos regulares.
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Por queas
cornunicacóes

e as artes estáo
convergindo?

.".,-,_.,,;..',' .

Comunicatáo:
troca cultural?

Teledramaturgia
brasileira:

arteou
espetáculo?

Adquira esses e outros títulos pelo tel. 11 3789.4000, acessando
o Portal www.paulus.ccmbr ou na PAULUS mais perto de voceo

~
PAULUS



Desvendando o mundo da pesquisa
em Cornunlcacáo

Paulo Fernando de Carvalho Lopes'

BARROS, Antonio; DUARTE, Jorge. (Org.). Métodos e técnicas de
pesquisa ero comunícacáo. Sao Paulo: Atlas, 2005.380 p.

e ormm icacáo, campo investigativo plutidiscipiinar. Pesquisa, arí

vidade intelectual de lnvestigacáo. Merados e técnicas, instrumen
tos de investigacáo. A [uncáo dos quatro elementos resulta na produ
cáo de uro Íivro que questiona, informa e indica os métodos e técnicas
de pesquisa em Cornunicacáo. Os organizadores reunirarn diversos pes
quisadores, na área da Cornunicacáo, com experiencia ou no ensino,

na pesquisa ou em ambos os segmentos, com objetivo de cada uro pro
duzir, a partir de urna área ou instrumento investigatório especifico,
uro capitulo.

Agrupados de acordo com as suas especificidades, cada autor ou
dupla de autores desenvolve tema relacionado a instrumentos essenciais a
pesquisa na área. Diante do fólego da publicacáo, uro questionamento se
fez presente: como resenhar um liVIO composto por 23 capítulos de di
versos autores sobre diferentes assuntos que possuem pontos em co
mum, mas significados distintos, sem correr o risco de tomar o todo pela
parte ou a(s) parteís) pelo todo, cometendo profundas injusticas com os
autores? Diante do dilema, a opcáo foi tracar urna panorámica, descre
vendo, com concísáo, cada capítulo, a fim de trazer o leitor para junto e
obter opiniáo compartílhada.

Iniciando o percurso exposítivo, José Marques de Mela aborda a
trajetória da pesquisa em Comunicacáo no Brasil} as metodologlas, os
métodos e as técnicas utilizadas historicarnente no País. Ero seguida,
Isaac Epsrein discute a relacáo entre ciencia, poder e cornunicacáo em
urna perspectiva que revé o papel da ciencia, apresenta urna analíse do

• Doutor em Ciencias da Comunicncáo, Uníversídade Federal do Rio de jnnciro.
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poder a partirde tresorientacóes epistérnicas - tradicional, teoríacríti
ca e oríentacáo agonistica para problematizar sobre a defínícáo de Teo
ría da Cornunicacáo , do campo da Comuriicacáo e da sua
lnterd isciplinarídade. Encerrando as d iscussóes filosófico
epistemológicas, Antonio Teixeira de Barros e Jorge Duarte, os doís
organizadores, indicam os passosaserem seguidos na elaboracáo do pro-
jeto de pesquisa em cornunicacáo ambiental.

Iniciando, específicamente, as abordagens sobre os diversos pro
cedimentos metodológicos, Ida Regina Stumpf, escreve sobre pesqui
sa bibliográfica, definíndo-a e destacando a sua importancia como
etapa inicial de qualquer projeto de pesquisa. Ao enfocar a entrevista
em profundidade como técnica de coleta de dados qualitativa, Jorge
Duarte elabora o histórico do tema, diferenciando hipótese de pres
suposto e definindo as características das entrevistasaberra, semi-aber
ta e fechada.

Maria Cristina Gobbi, por sua vez, enfatiza a relevancia do mé
todo biográfico como técnica de pesquisa qualitativa e a sua impor
tancia para o jornalismo ao distinguir fontes primárias de secundarias.
Historia a rrajetória do método, apresentando alhares e vozes, alérn
de enfocar a distincáo entre biografía literária, história de vida e bío
grafia científica.

Ero urna interacáo entre etnografía e Comunicacáo, Isabel
Travancas revela como urna técnica da Antropologia pode ser útil á Co
rnunicacáo, a partir da coleta de dados, na utilizacáo do cademo de pes

quisa de campo e do uso de instrumentos, tais como entrevista aberta
e em profundidade e observacáo participante. Samantha Castelo Bran
co rraz um histórico acerca da folkcomunícacáo, desde a origem do con
ceito e do pensamento do seu fundador, Luiz Belrrño. Trazendo para a
arualídade, aborda as recentes conrribuicóes metodológicas para este
campo de pesquisa.

Por seu turno, Cicilia Peruzzo descreve a pesquisa participante, ao
recorrer ao histórico deste método no Brasil e no vasto campo da Co
municacáo. Enfatiza a sua funcáo, o papel do pesquisador, o tempo ne
cessário para o pesquisador amadurecer, as vantagens da pesquisa
participante coro o retorno do conhecimento mais aprofundado sobre
o objeto de estudo e a díferenca entre observacáo participante e pes
quisa-acáo.
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Trazendo instrumento de pesquisa resultante da área tecnológica,
Eloi Yamaoka disserta sobre o uso da internet e de sua importancia
como instrumento de coleta de dados. Para tanto, define passos e con
ce itas elementares e estabelece/mostra um plano de busca no
cíberespaco, Ana Lucía Novelli descreve a pesquisa de opíniáo enquanto
instrumento metodológico valioso para a sociedade contemporánea,
Sem dúvida, o pesquisador precisa de métodos quantitacivos para
mensurar a coleta de dados ern pesquisas com grande número de en
trevistados.

Maria Eugénia Costa analisa o grupo focal, em sua condícáo de
método qualitativo, o qual busca no foco urna agenda oculta do pro
blema. Descreve, com precisáo, os passos pata fazeras pesquisas. Luiz
Carlos Iasbeck ressalta o método semiótico como importante para a
anállse de linguagem. Em se tratando de Henrique Codato e Flor Lopes,
estes se ocupam da díferenca entre semiologia e semiótica como fermrnen
tas metodológicas, tracando, ainda, um brevehistórico.

Sobre o escudo de caso, Márcia Duarte indica os passos a serem
seguidos ao se fazer determinado tipo de pesquisa. Margarida Kunsch
define paradigmas, conceitos, objetivos e perspectivas, alérn dos rnéto
dos e instrumentos usados numa auditoria na esfera da comunícacáo
organizacional. [oáo José desvenda as culturas organizacionais, tornan
do como fundamento a concepcáo da cultura, alérn de apresentar téc
nicas e análises a serem empregadas.

Sonia Virginia Moreira discorre a respeíto de análise documental
enquanto método e técnica. Em prirneiro lugar, define o que é este tipo
de análise, o percurso que o pesquisador deve fazer e finaliza o texto
com tres exemplos do emprego da análise documental. Wilson Fonse
ca Júnior conceitua, historia, contextualiza e atualiza a análíse de con
teúdo, indicando, também, os passos seguidos em urnapesquisa que a
adota. Eduardo Mannáes, dentro do campo da análise do discurso, des
creve as principaís contribuícóes e a influencia da pragmática e dos es
tudas ingleses para tal abordagem.

Quanro a Sérgio Porto e Fernando Bastos, enfocam a hermenéutica
como método investigativo da linguagem. Fazem uro percurso hlstóri
co, com o intuito de refinarem a concepcáo, preocupando-se, ainda, em
mostrar a sua aplícabilídade na filosofía da linguagem e na publlcida
de. É a hermenéutica como método investigativo de busca da verdade
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nos textos. A Iluska Coutinho coube trabalhar a leitura e análise de ima
gem. Ressalta asua importancia na investigacáo visual e no campoda co
rnunicacáo, a partir de tres linhas de investigacác- a que considera
imagern como documento; como narrativa, como leitura do mundo.
Iluska indica, ainda, o percurso a ser seguido pelo pesquisador que rra
balha com análise de ímagem,

Retomando o campo da comunicacáo organízacíonal, agora sob a
ática da imagem, Wilson Bueno enfoca a auditoria de imagem como
"instrumento ou metodología para avahar a presenca e a imagem de
urna organizacáo junto a determinados públicos ou a opiniáo pública,
de maneira geral" (p. 347). Trata especificamente da auditoria da ima
gem na mídia, no contexto da comunicacáo empresarial, ou seja, sobre
a construcáo da imagem de urna organizacáo vía meios de comunica
cáo, Por fím, Mariadas Gracas Targino escrevesobre redacáo técnico
científica como forma de Iibertacáo, alertando para os erras mais
comuns, alérn de discutir a percepcáo da producáo científica, conside
rada como Ilbicho-papao" ou fator imobilizante devido a excesso de re
gras e normas e, sobretudo, aausencia de manuais ou de uro métodos
de ensino adequados.

Mesmo identificando e ressaltando a relevancia da publicacáo Mé
todos e técnicas de pesquisa emcomunícacdo para os estudos no campo, exís

tem dois pontos que devem ser considerados em futuras investidas dos
autores e/ou organizadores. Urna refere-se ao tipo especifico de leitor
indicado na contra-capa - estudantes de graduacáo, quicá, pós-gradua

<;ao. Parece que ora esse leitor é alguém que desconhece o objeto retra
tado, ora é alguém que possui mtimídade com a temática. Pensando
na primeira possibílidade, em sua angústia ou no seu desconhecímen
to, em alguns textos faltam exemplos que permitam melhor visualízacáo
do método proposto. O segundo ponto é a falta de organizacáo inter
na na classífícacáo dos métodos. Isto pode conduzir a urna dífículdade
de identífícá-los num contexto mais geral do campo científico.
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A internet e a universidade: impactos
na educacáo?

Francisco das Chagas de Seuza"

MACEDO, Maria de Fátima Uchoa de Castro. A internet na univer
sidade brasileira. Teresina: EDUFPI, 2005. 213 p.

U rna díscussáo em torna da disponibilidade e do uso dos re
cursos tecnológicos de informacáo e cornunícacáo na sociedade

moderna traz abaila uro ínconrrolável universo de quesróes. Estas per
passam os campos da economía, da hísrória e as relacóes em sociedade,
alérn das percepcóes e valoracóes em torno do tradicional e do inova
dar, dentre outros aspectos e conhecimentos. Portante, chama para a
sua aprecíacáo uro número vasto de especialidades e especialistas já es
tabelecidos e, também, os quase especialistas ou os muito curiosos, que
transitam cm rneio ao universo do informara, do engenheiro eletróní
ca, do biblictecário, do analista de sistemas e assim por diante.

Quando conduzido para esse feixe de recursos e de ferramentas,
conhecído como internet, o leque se amplia, seja quanto aos conhecí
meneos que mobíllza para ser entendida e explicada ou quanto 'os es
pecialistas, quase especialistas, pseudo-especialistas e muito curiosos que
pretendem construir a internet e definir as suas formas e os seus usos.
Mais ampla ainda fíca a discussáo quando aporta no campo educacio
nal. Entáo, sao mobílízados todos os interesses, despertadas todas as ga
nancias e potencializadas todas as reacóes negativas asua insercáo no
espaco escolar ou, ao contrário, extremadas todas as defesas e baixadas
as cautelas que, num primeiro momento, possarn parecer pertinentes.

A cada novo degrau que se avance, por exernplo, internet na edu
cacao infantil, internet na educacáo fundamental ou internet na uni
versídade, tanto mais complexídade se acrescenta acornpreensáo dos

.. Doutor em Educacáo pela Uníversidade Metodista de Piraclcaba. Professor daUniver
sidade Federal de Santa Catarína (UFSC). Email: cMglll@cin.u!sc.Ur

Intercom - Revista Braslleira de Ciéndas daComunlcacsc
SaoPaulc, v.29., n.I, ian./jun. 2006 179



papéis variados que os recentes recursos tecnológicos de inforrnacáo e
cornunicacáo representam no desenvolvimento das acóes humanas na
sodedade contemporánea.

O livro que ora se aprecia esta inserido nesta discussáo e trata da
ínternet na universidade brasileira. Busca cornpreender as percepcóes
e os valores que docentes formadores de outros docentes rnantérn, o
uso que fazem e os impactos que avaliam ser decorrentes do uso dos
recursos proporcionados pela internet e da insercáo e conseqüéncias
que véern como possíveis a partirda sua insercáo no ambiente dídárí
ce-pedagógico em que atuam.

Sobre o livro em si, trata-se de obra oriunda de investigacáo acadé
mica que resulrou em tese de doutorarnento intitulada Apropria,do de
conhecimenws atravésdo usoda Internet: implica~óes parao trabalho docente
nas licenciaturas, defendida, em 2005, na Universidade Federal do Cea
rá. Sua estrutura abrigasere capítulos que abordam os seguintes temas:

a) A insercáo social das novas tecnologias de ínformacáo e de co
rnunicacáo (TICs) nas últimas décadas e a forca com que impactam a
sociedade, contribuindo para o redimensionamento da ordem
estabelecida. Segundo o seu enrendimenro, as mudancas daí decor
rentes reflerem diretamente na educacáo, com apelo imediato so'
bre a atuacáo docente, exigindo deste, em quaisquer níveis de
ensino, atualizacáo e assirnilacáo de novas habilidades para lidar com
os recursos tecnológicos que possam ser inseridos nessa esfera de
ocupacáo humana.

O seu ¡"CUS de investigacáo refere-se á Universidade Federal do Piauí
(UFPI), de onde extrai urna amostra de 122 docentes.

A sua indagacáo mais focalizada toma duas vertentes: uso de con,
teúdo e ernprego de ferramentas. Em seus próprios termos: "o uso das
ínforrnacóes veiculadas na Internet, bem como das ferramentas de co
rnunicacáo nela dlsponíbilízadas contribui para ampliar as bases de co
nhecimentos específicos dos docentes nas licenciaturas?" (p. 29). A
partir desta indagacáo constrói um dos objetivos de pesquísa, dirigido
para o estudo, no ámbito da UFPI, do "processo de apropriacáo de co
nhecimentos por meio das inforrnacóes veiculadas na internet e suas
implícacóes para o trabalho docente" (p. 29), nos 11 cursos de licencia
tura ofertados pela Instítuicáo.
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biDíscussáo teórica em torno do conceito e da conforrnacáo da

chamada sociedade do conhecimento. A autora ressalta a preeenca da
internet como especie de síntese ou feixe de tecnologías que ofcrece aos
"rneíos de ccmunicacáo a agllídade necessária para interligarem contí
nentes [... ] consolidando a [...1sociedade da inforrnacáo ou sociedade
do conhecimento ou socicdade do aprendízado" (p. 37), alérn de abor
dara rnutante configuracáo dasociedade contemporánea, os seus várí
os rótulos, o seu funcionamento em redes e as implicacóes que os vários
fenómenos que a comp6em produzem sobre a existencia dos individu
os e grupos sociais. E, particularmente, o que pode impor e demandar

do setor educacional, considerando, especialmente, a presenca das ins
tíruícoes de ensíno superior. Neste caso, a postura do professor preci

saria "se antecipar as decisóes oficíais, no sentido de inovar e se
posicionar diante da realidade" (p. 47).

e) Hístóría da Rede e, mais largamente, sobre as ferramentas de que
díspóe com potencial de uso no ensino. Pontualmente, ao tratar do tó
pico a Internet no ensino, adentra na descricáo das várias ferramentas,
destacando a sua aplicacáo e a extensáo dessa aplicacáo em quatro ex
periencias de Educacño a Distancia (EAD) descnvolvidas no ensino su

perior do Pais.
d) Aspectos relacionados aproducáo de conhecimento e ao dese n

volvímento no ámbito da uníversidade, entendendo que docentes e a
própria instituicáo de enstno superior térn papel central na superacáo
das limitacóes recentemente impostas ao mundo do trabalho e, em par
ticular, ao universo ocupacional dos trabalhadores da educacáo,
aportando possíbilldades da amplíacáo do acesso ainforrnacáo.

e) Discussáo sobre o envolvimento da universidade na formacáo

dos professores e as limitacóes impostas pela dependencia politica e eco
nómica do Pais ás propostas apresentadas pelos organismos flnancei

ros internacionais, ressaltando os sentidos e as [imiracóes arribuídas
para a nocáo de competencia quanto aatuacáo docente no geral e nas
instiruicóes de ensino superior (lES), em particular. Nessa mcsma di
recáo, examina os limites e as possíbilidades quanto as inovacóes peda
gógicas que podem ser desenvolvidas na uníversídade.

OA internet na universidade brasileim, com certa extensao textual,

apresenta os resultados que obteve empiricamente no seu esforco de

descoberta. Isto e, oferece relato e díscussáo de como se dá e como é
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percebida pelos sujeitos da pesquisa a apropriacáo do conhecímenro
via internet. O esforco da autora é o de expor o perfil dos docentes par
ticipantes da pesquisa, em diferentes aspectos, como faixa etária, sexo,
forrnacáo etc. Mostra e discute a visáo dos respondentes no que se refe..
re ainternet, no ámbito da UFPC vista como uro conjunto de recursos
que permitem a ampliacáo de conhecimentos gras:as apossível utiliza..
cáo como elemento didátíco-pedagógico ou cama elemento que amplia
os saberes docentes ou relativamente asua insercáo no ambiente de sala
de aula, sobretudo, no tocante as resistencias que enfrenta e as ínova..
cóes que pode produzir. Mais adiante, discute as percepcóes que os
pesquisados nutrem ero relacáo as mudancas que a internet proporcio..
na na atívídade docente e, por fím, rnostra o que muda na forrnacáo de

professores.
g) Recomendacóes a UFPI e as universidades brasileiras em geral,

como tambero aos docentes universitários. Nesse momento, algumas
das sinteses parciais sao muito reveladoras do quadro encontrado jun
to aos pesquisados que, a rigor, nao podem ser extrapoladas para todos
os ambientes universitarios brasileiros voltados para a forrnacáo de li
cenciados e, menos ainda, para as práticas de EAD.

Por fim, a autora conclui "que a Internet [...] constituí elemento
que favorece a busca de iriter-relacóes de pessoas e grupos [el propicia
mudancas de papéis e de concepcóes le] estimula a consrrucáo de co
nhecimento no plano individual e coletivo". Portante, é possível afir...
mar que a publícacáo em apreco traz urna contribuicáo relevante,
embora restrita ao ambiente da UFPI e se insere no universo editorial
brasíleiro como discurso que pode ser sornado aos poucos que vérn
mapeando os esforcos existentes no País no que diz respeito ainsercáo
da informática na educacáo, da internet no ensino e das TICs na EAD.

Quanto aos aspectos económicos e sócíopolíticos, notoriamente
entranhados nessa díscussáo, e sobre os quais há farta literatura in
ternacional académica e jornalístíca, a autora passa ao largo. Prívile
gia bibliografia plural que faz um discurso confirmatório do
pensarnento único do neolíberalísmo, que a própria autora, ainda que

tente em varios momentos, nao consegue superar, mesmo quando in...
sere citacóes de ícones do pensamento social e educacional, tídos
como de fílíacáo Iibertária.
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Pelo teor de A intemet na universidade btasileirG, ínexiste salvacáo
paraos docentes universitários fora da assímilacáo, da apropriacáo, da
propagacáo e do uso, política e economicamente inquestionável das
TICs, no ambiente de forrnacáo de educadores. A autora concede o
questionamento apenas no ámbito da teoria cognitivista e, paratanto,
busca amparo em Vígotsky, Finalizando, ainda que considere o texto,
como um todo, carregado de forte ingenuidade política, recomendo
a sua leítura para todos os que ora discutem as questóes relativas a
insercáo das Tecnologías da Inforrnacáo e Cornunicacáo na forrnacáo
de educadores.
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Desculpe a nossa fraude

Sadia Castro"

AMORIM, Paulo Henríque, PASSOS, Maria Helena. PUM PUM: a
peleja de Brízola contra a fraude eleitoral. Sao Paulo. Conrad Ed. do
Brasil,200S,

U m livro de capa verrnelha, tendo como titulo principal o
PUM PUM da Rede Globo, escrito em enormes letras negras e

urna foto do rosto de Roberto Marinho, posando de Einstein e ainda
por cima, figurando cm um dos locais nobres das livrarias para atrair a
atencáo do público, já é suficiente para despertar a curíosídade de al
guém. Conrudo, o leitor poderá ser convencido a le-lo, lago depois da
primeira folheada: sao muítas ílustracóes, texto diagramado feito colu
nas de jornal impresso, letras grandes e um bom espaco entre as linhas.
E ao contrário da rnaioria dos livros, várias páginas sao pretas e escritas
com letras brancas. Urna rnaneira simbólica de dízer, exatamente, a que

a obra se dedica, qual seja, "botar o prero no brcnco'' e esclarecer o que
aconteceu nas linhas e enrrelínhas, na mídia e nos bastidores, o que fai
dito e o que foí silenciado sobre as eleicóes para governador do Rio de
[aneíro no ano de 1982.

Esta história é contada no livro PUM PUM: a peleja de Brizolacon
tra a fraude eleitoral, publicado pela Conrad Editora do Brasil em 2005.
Os autores sao Paulo Henrique Amorim, eujo nome dispensa rnaiores
eomentários sobre a sua atuacáo no jornalísmo brasileíro e aépoca do
caso) editor do Jornal do Brasil, em parceria com a jornalista Maria He
lena Passos, que atuava na revista semanal IstoÉ.

O processo eleitoral brasíleiro é reconhecido arualmente como um
dos mais eficientes e seguros do mundo, servindo de exemplo para vá
ríos países, inclusive, para os Estados Unidos da América, berco da

... Doutoranda em Ciencias da Educacíc, Unlversidade Federal do Ceara. Professora do
Centro Federal de Educacáo Tecnológica, Píauí. Email: sadia_lOI6@hotmail.com
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tecnologia. Os norte-americanos sao encantados com o modelo brasí
leiro de realizar eleicóes. Ao contrario deles, aquí os resultados sao se
guros, á prava de fraude e divulgados rapidamenre, logo depois de
encerrada a votacáo, Porérn, de acordo com o relato dos autores que
presenciaram pari pas,uo acontecido em 1982, no Rio de [aneiro, frau
dar eleicóes no Brasil nao constituí tarefa impossível. Pode se dar tanto
pela manipulacáo dos recursos tecnológicos empregados como da opi
niáo pública.

PUM PUM: a peleja de Brizola contra a fraude eleitoraL consegue re
produzir com fidelidade literária toda a tensáo dos quase 30 días de apu-

:J racáo no Río de [aneiro, na primeira eleicáo para governador, quando
I do Regime Militar. Na época, os candidatos erarn Moreira Franco

(POS); Mira Teixeira (PMOB); Leonel Brizola (PffT), Sandra Cavalcante
(PTB) e Lysáneas Maciel (P1). A intencáo dos idealizadores da fraude,

que entrou para a história da imprensa e da justica eleitoral brasileira,
era eleger um nome de direíta, no caso, Moreira Franco, que serviria
de braco forte para a campanha do próximo candidato á Presidencia
da República escolhido pelos militares. Nesse sentido, a vitória de Leo
nel Brizola era o pior que poderia acontecer, embora figurasse nas pes
quisas de intencáo de voto como o favorito. Como decorréncia, era
preciso "extirpá_lo 11

•

Brizola participava do pleito carregando no currículo anos de exi
lio, um mandato de governador do Rio Grande do Sul antes da díta
dura e um mandato de deputado federal concedido pelos eleitores do
Ríoe cassado pelo Regime Militar. Assim, para evitar que ele chegasse
ao Palácio Guanabara, segundo os autores, foi montada urna operacáo
de guerra para eleger na forca ou na melhor, na fraude, o candidato do
PDS. Os responsáveis por essa empreitada eram a Proconsult, empresa
contratada por meio de urna licitacáo pública pouco clara, e pela Rede
Globo de Televísño. De acordo com o livro, os papéis foram assirn dis
tribuidos: á Proconsult caberia alterar a rotalizacáo dos votos repassa
dos pelos boletins do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o Sistema
Globo de Comunícacáo prepararia a opiniáo pública para ¡Iengolir" a
vitória de Moreira Franco. E como isso era feito? No sistema de conta
gem foi instalado um programa que ficou conhecido como "diferenciaL
deltaJI, destinado a subrraír da canta de Brizola os votos brancos e nu-
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los destinados a todos os outros candidatos a govemador, provocando
reducáo de mais de 500 mil votos, quantidade suficiente para colocar o
candidato do PDT na posicáo de "lanterninha" da fila dos concorrentes.

Para impressionar ainda mais a populacáo do estado do Río, ao
contrário do que ocorria nos dernais estados brasileiros, 05 primeiros
votos divulgados pela Globo eram os vindos das secóes do interior, onde
o candidato do PDS mantinha maioria, deixando por último os bole
tins da capital, reduto eleitoral de Brizola.

o argumento, falso, era o de que o eleitorado de Brizcla era ignorante e
nao sabia votar. Mas o que aconteceu foi que, na Baixada Fluminense, e nos
bairros mais pobres do Rio de janeíro, onde os fraudadores apostavam mais
que isso aconteceria, deu-se ao contrario. Houve al¡ um voto muito consci
ente. (p. 173)

A Rede Globo era o único veículo de cornunlcacáo que dívulgava

primeiro o resultado do interior, com o objetivo antes citado de levar a
populacáo a crer que Moreira Franco ganharia a eleícáo, e, portanto,
fazer com que a militancia pedetista perdesse a forca da vigilancia e a
fraude seguisse livremente. Foi quase um mes de tensa apuracáo. A po
pulacáo estava atónita com a ciranda de números conrraditórios divul
gados a todo instante pelas estacóes de rádio, relevísáo e jornais
impressos. Os números da Rede Globo nao coincidiam em nada com
os apresentados pelas apuracóes paralelas do próprio PDT e do Jornal
do Brasil QB), que culminou sendo o primeiro meio de comunicacáo a
denunciar a Proconsult junto á [ustica Eleitoral.

O resultado final das eleicóes do dia 15 de novembro só teve o seu
firn em 13 de dezembro. Nesse ínterim, a guerra de números e de ner
vos rravada entre os veículos de cornunicacáo tinha dois protagonistas
centrais, que se opunham na dívulgacáo dos resultados da apuracáo:
JB e Rede Globo. Enráo, como era de se esperar, os jomalístas das duas
empresas passaram a trocar farpas, levando o Sindicato dos [ornalístas
do Río de [aneíro a entrar na briga, publicando urna nota, segundo a
qual, "a Rede Global se esmera em apresentar projecóes baseadas em
dados colhídos com parcialidade, para assirn chegar á conclusáo que a
opiniáo pública considera distante do pronunciamento do poyo da
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rua." No calor das denúncias, carros e repórteres da Globo sao apedre
jados nas ruas.

Enquanro isso, Leonel Brizola convoca a imprensa internacional,
denuncia a tentativa de fraude e, astutamente, em seu depoimento, isen
ta o TRE, afirmando que a [ustica Eleitoral era tao vítirna da trama

quanto os partidos e os candidatos. De qualquer forma, o escandalo
da fraude crescia amedida em que a apuracáo se arrastava, As investi
gacóes tornavam-se cada vez mais dífíceis, pois as pravas desapareciam
misteriosamente, conforme trecho constante do livro: "29 de novern
bro de 1982, segunda-feira. Mal corneca a semana e os escombros da eleí
cáo eram revirados aprocura de desaparecidos. Sumirarn provas, votos,
sumiu o programa fonte. Cadé tuda isso?". (p. 146)

Por fím, a [ustíca Eleítoral se convence da existencia de tentativa
de desvio de votos. A Globo, nao tendo mais como esconder, veicula o
crescimento prol Brizola. A Proconsult é afastada da apuracáo, O TRE

solicita ao Departamento da Polieia FederaL a apuracáo das denúncias
de írregularídade. O }B, autor das primeiras denúncias, encerra os 29

días de controversias, informando o resultado da sua apuracáo parale

la, que coincide em quase 100% com o resultado oficial. A este respeí
to, trecho de PUM PUM: a peleja de Brizola contra a fraude eleitoral

afirma:

Comparando com o resultado oficial anunciado pelo tribunal a diferenca nao
chegava a meio por cento. O que é humanamente imposstvel de acontecer. Ne
nhurna pesquisa trabalha com essa margem de erro. Para rnim o TRE deu um
jeito de aproximar o resultado oficial daquele projerado pelo lB para nao ha
ver mais problemas.

Paulo Henrique Amorim e Maria Helena Passos apresentam várt
os documentos e depoimentos concedidos por jornalistas que rrabalha
varo na Globo aépoca, os quais demonstram com nitidez o empenho
pessoal de Roberto Marinho em derrotar Leonel Brizola nas referidas
eleícóes. E ironizam a forma como o dono das Organízacócs Globo é
apresentado pelas publícacóes que tratam dos seus 100 anos de nasci

mento e dos 40 da TV Globo. Dizem assim:
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Como empresario ele tena sido urna combinacáo de Sir. [ohn D. Rockfeller e
Aristóteles Onassle - quer dizer, Huma pessoa só, Calvíno e Don Juan.

Como hornem das letras, imorral como se sabe, era uma especie de Dideror
- capaz de escrever e editar urna 'enciclopédia' a cada día,em diferentes mldias.

Como humanista, um verdadctro Oeker Schindler, des temido salvador de
comunistas procurados pelo regime no Brasil.

Como colecionadcr, um amante das artes, um Médtct.
Nos espartes, fezde rudo: um Hércules sobre e sob as aguas.

Ratificando tudo o que foi díto sobre a influencia de Roberto Ma
rinho nas eleícóes em 1982, o liVTO encerra com entrevista do próprio
Marinho, concedida ao New York Times, no ano de 1987, na qua! reafir
ma, categoricamente, o desejo de derrotar Brízola.

Em um determinado momento, me convenci de que Leonel Brtzcia era um mau
govemador. Ele transformaría a cidade maravtihosa que e o Río de jancíro em
urna cldade de mendigos e vendedores ambulantes. Passei a considerar o Sr.
Brizola danínho e perigoso e lurel contra ele. Realmente, usei rodas as possibi
lídades para derroté-lo na eleicáo.

Apesar das lacunas sobre o caso, ainda nao preenchidas ao longo
da hlstória nacional, é importante conhecer os meandros de urna rra..
ma gigantesca motivada por confluencia de interesses. Ela comprova
que, independente de todos os recursos da tecnología, ainda é possível
alterar os resultados de uma eleícáo, recorrendo amanipulacáo das má
quinas e das massas, Esse é o desfecho do livro PUM PUM: a peleja de
Brizolacontra a fraude eleitoral!
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Apaixonante dedaracáo de amor pelojornalismo

Antonio Hohlfeldt"

GENTILLI, Victor. Democracia de massass jornalismo e cidadania. Por
to Alegre: EdiPUCRS, 2005, 180 páginas.

O que mais gesto nesre lívro de Vicror Gentílli é a patxao coro
que foí escrito. Palxáo, sim, mas nao isenta de racionalídade.

Pode parecer antitético, mas nao é. Observe: há paixiio porque o livro
terouropressuposto fundamental: acredita no jornalismo, na sua víta
Iidade, na sua existencia real. Mas tem racionalidade porque quer corn
provar, pela rasño e pela prárica, tal existencia, dírígíndo-se sobretudo
áqueles que, como bem aponta Luiz Martina, no prefácio da obra, pa
recem nao acreditar mais no jornalismo ou/e sobretudo, ero sua fun
cao social.

Tendo sido jornalisra por mais de 20 anos, continuo jomaiista, ain
da que nao freqüente mais urna redacáo de jornal. Sei que jornalista é

aquele que tero a exigencia íntima, a necessidade extrema de transmi..
tir, de relatar a uro outro, uro acontecimento a que assistiu, ainda que
por urn acaso. [ornalísta é aquele que se sente responsável, éticamente,
por difundir a novídade, nao pela simples novídade, mas porque ela
pode significar urna mudanca colossal na realídade imediata, inaugu
rando um novo momento de nossas vidas.

Matéria-prima da historlografia, para muitos, o jornalismo é, na
vcrdadc, palxác e racíonalidade. Paíxáo, porque exige a dedicacáo de
24 horas por dia. A gente nao está - a gente é jornalísta, permanente
mente. Nao conhecemos dia de folga, Nao sabemos o que é lícenca ou
férías. Porque se lá,ande estivermos ainda que em descanso, acontecer
algo que seja relevante, socialmente talando, lá estaremos nós, atuan
do enquanto jornalista. Racionalídade, porque, para alérn das forrnu
las consagradas, pirámide invertida ou nao} ternos de escolher, a cada

.., Professor do Programa de Pós-Graduacéo em Comunicacño Social daPUCRS, onde
leciona Teorias dacomunicacáo e Comunicacáo e opiniáo pública.
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momento, nao o relato, apenas, mas a forma do relato, os elementos a
serem destacados, salientados, postos em relevo, aqueles elementos,
enfim, que faráo, efetivamente, do acontecimento, urna noticia.

Há responsabilidades em rudo ísso. O jornalismo, pode-se dízer,
nasceu corn o próprio drama da humanidade: a expulsáo do paraíso
terrestre e a condenacáo do ser humano a dor e ao sofrirnento inaugu
ram o jornalismo. Mas o relato jornalístico avancou. foi retrato da tra
gédia do assassinato de Abel por Caim, da confusáo criada em Babel;
do tsunami de que se salvou Noé, e assim por diante.

Os navegadores e os descobridores fizeram jornalismo em seus dí
ários de bordo. Defoe inventou contos que jurou serem relatos
jornalísticos verídicos. Euclides da Cunha inaugurou no Brasil a fun
<;'0 do enviado especia\. [oáo do Río e Lima Barreta - opostos e como
plementares entre si - inauguraram a modernidade do jornalismo
brasileiro, aquela do jornalista que vai as ruas, que conversa com gen
te, que faz entrevista e reportagern, que transmite vida, enfim, em seus
parágrafos.

Passamos pelo new joumalism, enfrentamos a ditadura com a cora
gem de profissionais como um [oáo Antonio de "Olá, professor, há
quanto tempo", e de toda a rurma da Realidade. Chegamos ao jornalís
mo entretenimento, depoís da revolucáo da década de 50, quando aban.
donamos o nariz-de-cera e descobrímos a objetividade,

Muitos, hoje, descréern no jornalismo, Victor Gentilli, nao. Por
que ele liga, de maneira umbilical, o jornalismo á cidadania e á demo
cracia. Depois de quatro alentados, densos e profundos capítulos a
respeito da sociedade de massas - capítulos em que a mais arnpla biblí
ografia é revisitada e reanalísada criticamente - o autor nos leva até o
centro daquele que é o valor supremo da democracia e da cidadania: o
direito á iníormacáo por parte do cídadño. E entáo, diz o óbvío, mas
um óbvío que precisa ser redito e relembrado: só o jornalismo propicia
a inforrnacáo, em seu sentido mais essencial. Daí a sua importancia e o
seu pape\. O capirulo 7, desse lívro, é central, neste sentido. Porque,
como afirma Gentillí, o direito aintorrnacáo articula todos os demais
direitos, dos individuais aos humanos.

Victor Gentilli nao teme misturar autores, as vezes até conrradiró
rios. Assím, de urna cítacáo de Harina Arendt, salta para urna epigrafe
de David Riesman: desde que a referencia ajude em seus argumentos
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na reafirrnacáo do jornalismo, Gentílli acopla aquela citacáo a sua arti
lharía (pesada, diga-se de passagem, mas sempre porrável). seu objetivo
él através dos mais diversos argumentos, convencer o leitor quanto a
importancia e ao papel social do jornalisrno.

Por tudo isso, a gente le esse livro com entusiasmo: especialistas e
nao-especialistas, [ornalístas e náo-jomaltstas. É como uro grande ro
mance, de que se conhece antecipadamente o fim: de qualquer modo,
dcve-se Ier o livro até o final; quem sabe, de repente, o autor nao muo
dou de idéia e modificou o hapI'Y end sem nos avisar? Felizmente, aquí,
o autor nao nos rraí. Pelo contrário, até o último parágrafo, ele bate e
rebate na mesma teda: o jornalisrno é a atívídade que se ocupa básica
mente da dífusáo de inforrnacáo no mundo moderno, isto él da cons-
tante sintonizacáo com a atualidade, do provimento daquela onentacño
básica indispensável para as decisóes cotidianas, desde as mais elernen
tares até as mais complexas. Ufa], que bom, Victor Gentillí continua
acreditando no jornalismo.
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