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RESUMO

O presente artigo teve por objetivo analisar as contribuições sobre o processo de inovação educativa mediadas por
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC através da imprensa sergipana, entre o período de 1931 e 1990.
Desta forma, para compreender as conjecturas dos pensamentos fundamentos por estudiosos daquela época quanto
as ideais de inovação ou termos semelhantes como, “moderno” ou “novo” presente nos jornais sergipanos por meio da
escrita e imagens propagandistas que visavam promoção e venda das tecnologias ganharam-se destaques as
categorias de análises “inovação” (MOTA, 2014), “representações” e “circulação”, (Chartier, 1991). Assim, o processo
de modernização educativa perpassava a materialidade de novas criações e atingia o abstrato, por meio de novos
processos civilizatórios, higiênicos, bem como, novos conceitos pedagógicos a fim de proporcionar à sociedade
emergente novas conjecturas sociais, ascenção ao poder e economia.
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ABSTRACT

The present article had the objective of analyzing the contributions on the process of educational innovation mediated
by Information and Communication Technologies - TIC through the Sergipe press, between the period of 1931 and
1990. In this way, to understand the conjectures of the thoughts foundations by scholars of that Time as the ideals of
innovation or similar terms such as "modern" or "new" present in the Sergipe newspapers through writing and
propagandist images that aimed to promote and sell technologies were highlighted the categories of analysis
"innovation" (MOTA, 2014), "representations" and "circulation", (Chartier, 1991). Thus, the process of educational
modernization permeated the materiality of new creations and reached the abstract, through new hygienic and
civilizational processes, as well as new pedagogical concepts in order to provide emerging society with new social
conjectures, ascent to power and economy.
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A revolução digital bem como as transformações ocasionadas através das tecnologias, excepcionalmente na
informação e comunicação influenciaram os diversos campos da atuação humana como, econômico, político, social,
cultural e, educacional. Tal revolução contribuiu com o processo de crise na sociedade brasileira destacando-se, a
educação sergipana, com isto, fez-se necessário repensar as políticas de educação e, principalmente os métodos e
práticas dos docentes.

Com a criação da imprensa por Gutenberg, os impressos: livros, revistas, panfletos e mais tarde o jornal, obteve
ascensão relevante na constituição, distribuição e recepção da informação, no campo da gestão e do poder seja
simplesmente no campo do lazer.

A imprensa surgiu em fins da Idade Média e início da modernidade, em meio a transformações estruturais
fundamentais para a modernidade, tais como: o renascimento comercial, o aparecimento da indústria, do
renascimento urbano, da criação das universidades entre outros (MELO, 2003).

Marcondes (1984) observou que a imprensa nasceu com o capitalismo e utiliza-se dele para seu desenvolvimento.
Fruto e difusora das grandes transformações econômicas, políticas, cientificas e culturais dos séculos XVII ao século
XIX.

Esta pesquisa voltou-se à educação atrelada às transformações das tecnologias que vêm ocorrendo desde a segunda
metade do século XX, aos quais estudiosos já voltavam o olhar em busca da compreensão e contribuição para um
modelo educativo que atendesse as necessidades da sociedade, dentre tais modelos estavam às novas estratégias
na prática escolar, práticas docentes e dispositivos tecnológicos, entendidos como novos intercessores
contemporâneos da aprendizagem.

Desse modo, objetivo geral foi analisar contribuições sobre o processo de inovação educativa mediadas por
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC através da imprensa sergipana, entre o período de 1931 demarcado
pelo advento do Ministério da Educação com o movimento da escola nova e da criação do Instituto Nacional de
Cinema Educativo – INCE ao período de 1990 quando no Brasil, efetivamente os diversos campos sofrem influências
das tecnologias, excepcionalmente, a educação.

E, tem por objetivos específicos: Identificar na teoria educacional da segunda metade do século XX em atuação no
Brasil, fundamentos para o conceito de inovação educativa mediada por tecnologias de informação e comunicação,
bem como, levantar nos três jornais mais importantes em circulação no estado de Sergipe, no período de 1931 a 1999
informações e notícias relacionadas a inovação educativa mediadas ou não por TIC e, por fim, relacionar o conceito
de inovação educativa publicisado pela imprensa sergipana com as teorias educativas em circulação no Brasil no
período pesquisado.

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto utilizou-se de método histórico que para LAKATOS (1988), procura compreender a natureza e a função das
instituições sociais é importante pesquisar no passado as raízes das atuais formas de vida social.

Posteriormente foi utilizada a análise documental, como método e como técnica de pesquisa. Para Moreira (in Duarte
e Barros, 2005; 271) este método, “compreende a identificação a verificação e a apreciação de documentos para
determinado fim”.

Tal análise se deu através dos jornais sergipanos disponíveis no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe –
IHGS/SE digitalizados em forma de CD-ROM. Quanto às fontes, foram utilizados dois tipos de jornais diferentes da
segunda metade do século XX em Sergipe dentre eles: “Correio de Aracaju” dos anos de 1930 e 1950, “Folha da
Manhã” dos anos de 1940, ambos abriam espaços nas colunas dos jornais para tratar dos assuntos de interesses
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políticos e sociais, bem como, havia imagens e escrita retratando assuntos referentes à modernização relacionada à
educação.

Os dados e informações obtidos a partir da pesquisa foram organizados e tratados estatisticamente através de
software de base de dados e qualitativamente através da análise documental e hermenêutica sobre os conceitos, sua
localização no espaço do jornal, sua estrutura e contexto, seus ditos e interditos cobre o tema.

Desta forma, para compreender as conjecturas dos pensamentos fundamentos por estudiosos daquela época quanto
as ideais de inovação ou termos semelhantes como, “moderno” ou “novo” presente nos jornais sergipanos por meio da
escrita e imagens propagandistas que visavam promoção e venda das tecnologias ganharam-se destaques as
categorias de análises “inovação” (MOTA, 2014), “representações” e “circulação”, (Chartier, 1991).

Assim como, foram utilizados como contribuições dos trabalhos já existentes, a bibliografia sobre a História da
Imprensa Sergipana, localizamos importantes trabalhos, a exemplo de: Sebrão Sobrinho (1947) Manoel Rodrigues
Nascimento (1954) Acrísio Torres de Araújo (1993) e Márcia Regina Andrade (2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A imprensa surgiu entre o período da Idade Média e início da modernidade, em meio a transformações estruturais
fundamentais para a modernidade, tais como: o renascimento comercial, o aparecimento da indústria, do
renascimento urbano, da criação das universidades entre outros (Melo, 2003:34).

Desse modo, tais fatores transformaram a imprensa em instrumento relevante no que diz respeito à conformação do
sujeito contemporâneo, das relações sociais, dos processos sócio-culturais, políticos e econômicos em que a
sociedade encontra-se envolvida.

Tendo em vista os jornais sergipanos entre os anos de 1930-1950, o termo “inovação” ainda não era citado. Porém,
parte-se do conceito de Mota (2014) ao qual abordou que a ideia de inovação, a priori, era associado à novidade em
geral, incluindo várias contribuições criativas. Com isto, pode-se realizar suposições de que haviam formas explicitas
de inovação, com os termos: “moderno” “algo novo” “modernidade” “melhorias”, aos quais se faziam entender por
inovação.

Helvécio de Andrade como diretor da Instrução Pública possibilitou a reprodução das idéias
de modernização pedagógica com a introdução de novos métodos de ensino e novas
propostas curriculares. Mas eram idéias modernizadas para quem Talvez elas servissem
para demarcar a conquista do campo educacional por outro grupo sob o preceito de trazer
novas idéias. Assim, as estratégias utilizadas pelo grupo dos modernizadores tinham como
referência o modo como o campo educacional estava estruturado. (VALENÇA, Cristina,
2006. p. 61).

As colunas dos jornais traziam assuntos referente à política, economia, indústria, hygiene, educação, entretenimento,
denúncias, dentre outros. Foi notório o processo de industrialização e a sua repercussão na economia a qual possuía
objetivo de suplantar os prejuízos de exportação dos produtos agropecuários. E, sobretudo houveram repercussões
no âmbito da educação. A criação de “novas” e “grandes” empresas, assim referidas, bem como, o aparecimento das
indústrias automobilíticas com os modelos: Fordistas e Tayloristas.

O processo de modernização perpassava a economia e atingia a educação.

“Collegio Tobias Barreto- Reunida a congregação do collegio Tobias Barreto, sob a
presidência do respectivo diretor celebrou a primeira sessão do anno letivo corrente [...]
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Ficou assentada a continuação dos methodos pedagógicos modernos que o collegio
aceitou e tem praticado em grandes vantagens para os alumnos, e o ensino, desde o seu
início, visto como taes methodos tem firmado uma solida e brilhante reputação para o
collegio. E’ de crer que os pais de família que se desvelam pelo adiantamento e educação
dos seus filhos procurem tão preferido útil instituto de instrucção, dirigido por capacidades
superiores e situado á Praça Beijamin Constant, é um vasto e hygienico palacete”
(MENEZES, 1915 p. 2.col. D).

Foi possível identificar papelarias e tipografia, trabalhos de impressão, fabricação de livros, máquinas de escrever,
dentre outros, para além, erguiam-se novos prédios, modelos de estrutura e de práticas pedagógica por meio de grupo
escolar modelo fundado no ano de 1912. Tal Escola, com adjetivo de “Nova” surgiu com o objetivo de atender aos
preceitos higienista implantados por médicos, aos quais apontavam que o moderno tinha a missão de “curar” a
sociedade e prevenir as doenças daquela época por meio da educação (GONDRA, 2003).

“O director do collegio Tobias Barreto avisa ao publico que este estabelecimento de
instrucção primaria, media e secundaria, reabrira as suas aulas, no dia 3 de fevereiro do
próximo vindouro anno de 1915 [...] A Directoria admitiu mais um professor, afim de melhor
serem distribuídas as disciplinas constantes do curso secundário” (MENEZES, 1915,
p.3.col.b).

Desse modo, a educação ganhava enfoque por parte da imprensa e um olhar diferente por meio das autoridades as
quais lançaram o Decreto nº 536, de 12 de agosto de 1911, no qual, José Rodrigues da Costa Dória, decretou a nova
organização do ensino (AZEVEDO, 2010).

“Ensino Primário- AO AR LIVRE: Anna Joelina Cardoso de Campos, habilitada pela Escola
Normal do Estado, tem a honra de scientificar ás exmas famílias desta cidade que aceita
alumnas de primeiras letras. As suas lições serão ao ar livre, na Vila Joelina, amena e
confortável vivenda do seu avô. O velho professor Bricio Cardoso. As matriculas devem
premunir-se de atestado vaccinico” (MOTTA, 1930 p.4.col.E).

A Escola Nova veio com o objetivo de atender aos preceitos abordados anteriormente por meio dos higienistas,
aqueles que Gondra (2003) apontou como prescrições dos médicos. O moderno tinha a missão de “curar” a sociedade
e prevenir as doenças daquela época por meio da educação. Para além, o Grupo Escolar Modelo foi a primeira ação
que o governo pôs em prática, no campo do ensino primário a legislação educacional aprovada do Decreto citado
anteriormente que diz respeito ao decreto de nova organização do ensino (SANTOS, 2013). Dessa forma, a Escola
nova possuía duas responsabilidades: implantar preceitos higiênicos e os novos métodos de ensino.

“O Gremio Escholar, é um collegio fundado e dirigido por dr.Evagelino de Faro, Juiz de
direito avulso, este collegio funciona com um vasto e aprasivelpredio, sito á praça da
Matriz, lado do sul, lavado por franca ventilação, grandemente hygienico e confortável[...]
os alumnos internos, sendo do curso primário pagarão 600$000 (seis centos) anuais alem
da joia, roupa lavada e engomada, ensino de Desenho, sombra e musica, que serão pagos
em separado[...] os semi-internos pagarão 40$000(quarenta mil réis) mensaes”
(MOTTA,1930, p.4 col. D).

Dentre os anúncios dos jornais encontravam-se anúncios de escolas com novas arquiteturas e, as descreviam como:
“aplausível prédio escolar, lavados de ar e hygienico”; Para além traziam novos modelos de máquinas de escrever
com descrição “muito mais forte e mais prático”. Desta forma, a inovação se revelava com outras nomeações, embora
com objetivos semelhantes aos atuais, já que para Mota (2014), ao qual afirmou que a inovação encontra-se atrelada
aos determinantes que viabilizam mudanças materiais e sociais.
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A educação ganhava maior destaque na sociedade sergipana. Isto é perceptível por meio dos discursos mediados
através da imprensa. Novas propostas de renovação e modernização do ensino emergiram. Além das necessidades
de mudanças arquitetônicas, havia a tentativa de promoção de mudanças pedagógicas. O Decreto nº 536, de 12 de
agosto de 1911, no qual, José Rodrigues da Costa Dória, decretou a nova organização do ensino, ao mesmo tempo
em que ordena que sejam observados os regulamentos baixados com a mencionada reforma (Azevedo, 2010).

[...] A escola primária produz a myopia, a anemia, a escrofula, o lymphatismo, a angina
follicular, as doenças nervosas, as molestiascutaneas, as otites, a ozena, e sobretudo a
fadiga cerebral, a sobrecarga, o surmenage... E indica as causas: Luz escassa e mal
orientada, espaço pequeno e pouco arejado, pavimento humido, bancos e mesas não
proporcionados á estrutura dos alumnos, falta de uma área para recreio, o caneco
commum, péssima agua potavel, e por fim a catadura patibular do mestre”
(MOTTA,1930,col. A. p.1).

Ainda, encontraram-se por meio de propagandas primeiros do rádio vestígios nos jornais de 1940 do Correio de
Aracaju, aos quais eram tidos por difusores de notícias que tinham um maior alcance da população. Tais
transformações provocadas por uma “nova” sociedade emergente incluíam na prática escolar novas estratégias,
práticas docentes e dispositivos tecnológicos, entendidos como mediadores da contemporaneidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de modernização educativa perpassava a materialidade de novas criações e atingia o abstrato, por meio
de novos processos civilizatórios, higiênicos, bem como, novos conceitos pedagógicos a fim de proporcionar à
sociedade emergente novas conjecturas sociais, ascenção ao poder e economia. Pôde-se perceber a situação
precária da saúde, pois a economia calcava-se na agricultura e isto favorecia a proliferação das epidemias, como a
varíola que atacavam os indivíduos, embora houvesse medidas de vacinação e prevenções de doenças, o corpo de
profissionais de saúde, bem como os equipamentos destinados ao tratamento das epidemias, encontrava-se
escassos.

A higienização consistia então em uma das resoluções para a mudança dos fatos que ocorriam, e neste momento
foram realizadas denúncias presentes no jornal analisado, quanto às condições desfavoráveis de saneamento básico,
produtos destinados à alimentação, condições do ambiente escolar, dentre outros, a fim de sinalizar os
acontecimentos que deveriam ganhar atenção específica por parte do governo e comunidade. As tecnologias e
inovações ainda que não fossem entendidos como tal no século XX foram utilizadas como instrumentos intercessores
no processo educacional.
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