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 RESUMO 
 
 
 

Trata- se de um estudo que possui como temática a representação, mediação e uso 
da informação, e tem como objetivo, disponibilizar em website as edições do Jornal 
“O Pharol” encontradas no Museu do Sertão do São Francisco, bem como realizar 
pesquisa documental e bibliográfica referente ao período de 1915 a 1940 
principalmente pela maior quantidade de edições desse período e a importância 
para a Extensão Rural: Educação, Desenvolvimento Regional e Social. Para esta 
pesquisa também foi feita análise de conteúdo e discussão teórica. Nesse 
levantamento foram relacionados os temas tais como: Ciência da Informação, 
Informação, Museus, Memória, História e Extensão Rural. No presente estudo 
demonstraremos como o jornal “O Pharol” tratou a Extensão Rural: Educação, 
Desenvolvimento Regional e Social na região no período supracitado. A análise 
histórica e as edições estão disponíveis no WEB Site “O Farol” que entendemos ser 
um veículo que fomentará, novas pesquisas sobre diversos assuntos que 
demonstram a formação da sociedade do Vale do São Francisco e identidade do 
povo sertanejo contribuindo dessa maneira para a construção da consciência 
histórica e da História Regional.   
 
 
Palavras-chave: Mediação. Sociedade da Informação. Representação da 

Informação. Extensão Rural. Jornal O Pharol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 
 

 

 

ABSTRACT 
 
 

 
This is a study that has as its theme the representation, mediation and use of 
information, and aims to make available on the website the editions of the newspaper 
"O Pharol" found in the Museum of the Sertão do São Francisco, as well as 
conducting documentary and bibliographic research referring to the period from 1915 
to 1940 mainly for the largest number of editions of this period and the importance for 
the Rural Extension: Education, Regional and Social Development. Content analysis 
and theoretical discussion were also performed for this research. In this survey, 
themes such as: Information Science, Information, Museums, Memory, History and 
Rural Extension were related. In the present study we will demonstrate how the 
newspaper "O Pharol" treated the Rural Extension: Education, Regional and Social 
Development in the region in the aforementioned period. The historical analysis and 
editions are available on the website "O Farol" which we believe will be a vehicle to 
promote, new research on various issues that demonstrate the formation of society in 
the São Francisco Valley and identity of the people of the sertanejo contributing in 
this way to the construction of historical awareness and regional history.  
 

 
 

Keywords: Mediation. Information Society. Representation of Information. Rural 
extension. O Pharol Newspaper. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Segunda Guerra Mundial e o aparato tecnológico utilizado fizeram surgir a 

explosão da informação científica, principalmente com o uso do computador e da 

Web modificando os rumos do Ocidente transformando a sociedade Industrial em 

Sociedade da Informação e Conhecimento. Nessa sociedade o que possui valor de 

fato é a informação ou o conhecimento adquirido através dela. Porém os níveis de 

acesso e participação na atual sociedade não são equânimes, em países 

subdesenvolvidos o acesso ao conhecimento e a informação mediada ainda é um 

objetivo a ser alcançado. Baixos índices de educação e leitura, falta de acesso aos 

serviços públicos são situações que se apresentam no bojo deste novo tipo de 

sociedade.  

Assim, a Ciência da Informação que surge neste contexto, tem como objeto a 

informação e seu uso, anteriormente seus estudiosos se debruçaram sobre 

produção, porém atualmente as questões de acesso e uso são temas de maiores 

inquietações.  

Desse modo esta pesquisa é realizada a partir da perspectiva de fornecer ao 

cidadão, acesso as fontes para a construção da sua identidade e História. Os 

documentos ou fontes utilizadas são as edições do jornal “O Pharol”. Este 

importante periódico possibilita a construção da História da cidade de Petrolina e 

região. Tendo em vista também a escassez de documentos na região. O que torna a 

utilização do jornal um importante documento para a historiografia. 

Tal afirmação encontra respaldo na revolução historiográfica ocorrida a partir 

dos anos de 1920, no qual fez surgir novos materiais e métodos de escrita da 

História. No século XIX a historiografia estava fundada nos documentos oficiais, e no 

conceito de verdade que eles “possuíam” com características Positivistas. Somente 

a partir da Escola dos Annales os jornais e demais fontes encontraram respaldo na 

pesquisa de historiadores, aqueles que identificados com essa abordagem de 

ruptura com a historiografia tradicional, positivista e fundada em documentos oficiais 

numa história que privilegiava os feitos dos grandes homens e que narrava os fatos 

da forma como foram entendem a necessidade de uma abordagem de crítica as 

fontes e de maior abrangência. Sendo assim ela extrapola a noção do antigo regime 

e coloca a complexidade do homem no centro das discussões e fomentando uma 
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História problema. Aliado a isso a importância de as fontes estarem disponíveis 

torna o trabalho do pesquisador mais fácil.  

Dessa maneira está dissertação se subdivide em: Introdução – apresentação 

do escopo da pesquisa. Revisão Bibliográfica na qual são discutidos a origem da 

Ciência da Informação, objeto de estudo e a interdisciplinaridade da área, o que é 

informação, conceito de mediação e uso da informação e sua aplicação nos 

ambientes informacionais, uso de tecnologias da informação, o museu como espaço 

de informação, o jornal como lugar de memória, a Escola dos Annalles e Extensão 

rural. 

A parte que trata da metodologia é apresentado o conceito da pesquisa 

bibliográfica e na análise e divulgação dos resultados com as edições do jornal “O 

Pharol” digitalizadas. Finalmente serão expostas a conclusão a que esta pesquisa 

tem chegado. Nesse sentido serão apresentadas, ainda, sugestões de novas 

pesquisas. 

 
1.1 JORNAL: O PHAROL 
 
 

O periódico “O Pharol” foi criado em 1915 por Sr. João Ferreira Gomes, mais 

conhecido como Joãozinho do “Pharol”. Relatos demonstram que desde criança ele 

desejava criar um noticiário, conforme afirma o jornalista Jean Carlos Côrrea: a 

aventura de publicar o jornal "revelaria algo mais do que uma incursão 

aparentemente amadora e experimental de uma criança no mundo do jornalismo: 

revelaria a intenção de Joãozinho em difundir opiniões e informações por meio de 

um periódico" (MULTICIENCIA ONLINE, 2008). 

Foi com esse desejo que seu Joãozinho criou “O Pharol”, fundado em 7 de 

setembro de 1915 sua primeira edição só saiu a 10 de setembro de 1915: 

 

 
Um jornal que de início tinha um formato mínimo de 12 X 8, com 
quatro páginas, confecção da tipografia da Folha de São Francisco, 
na cidade fronteiriça de Juazeiro, Estado da Bahia. Circularia nos 
dias 10 e 25 de cada mês, pelo preço do exemplar de 200 réis. Ao 
atingir o nº 12 de 25 de fevereiro de 1916, cresceu para 22 x 15 e 
tinha redação instalada na rua Dr. Miguel Pernambuco,26, assinado 
ao preço de 2.000, por ano e 1.200 por semestre, sofreu um hiato de 
quase três meses só saindo o nº 13 no dia 15 de maio. Prosseguiu 
normalmente, passando a ser confeccionado em tipografia adquirida 
e em máquina manual. Dadas 20 edições até 25 de agosto, o 

http://lattes.cnpq.br/0053299636240481
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periódico comemorou o primeiro aniversário com o nº 1, ano II de 7 
de setembro de 1916 (MULTICIÊNCIA ONLINE, 2008). 
 

 
 Durante a fase inicial, o primeiro tipógrafo foi o próprio João Ferreira com o 

apoio de seu colega de escola. Ao longo dos anos o jornal foi mudando de formato e 

assim na edição de número 20 em 25 de agosto de 1916 o periódico comemorou 

seu primeiro aniversário com uma coluna de primeira página: 

 
Já agora com seu jornal maior, impresso em oficinas próprias, 
Petrolina avança, no largo caminho do progresso e da civilização, 
principais fundamentos do engrandecimento moral, intelectual e 
material de uma cidade do interior, adiantando: e um Pharol que vos 
serve de guia, que vos alumia, que vos mostra a estrada por onde 
podeis e deveis seguir, embora seja tortuosa e cheia de pedregulhos 
do sofrimento (NASCIMENTO, 2007, p. 563). 

 

 
Já em formato de 31 X 23, páginas de três colunas, as edições de aniversário 

variavam na quantidade de páginas, chegando a atingir 16 a de 7 de setembro de 

1928. Em 26 de junho, o nº 36, ano V, apresentou formato maior 48 x 33 e qualidade 

melhor saindo de quinzenário para semanário, conforme citou o jornal Estado da 

Bahia na época: “Começa a ser combatido, sinal de que se tornou importante. 

Prossegue. Já não veste mais calças curtas do tempo do colégio. Quinzenário. Em 

1919 passa a semanário, sendo ampliado e melhorado o seu formato”. 

Por volta dos anos de 1930 o jornal variou em redatores e Cid Carvalho que 

também era jornalista e amigo de infância de seu Joãozinho, era que ficava 

responsável por angariar assinaturas. 

O Jornal preservou sua linha de conduta pelos anos seguintes e melhorou o 

aspecto a partir de 1937, ao apresentar em 11 de fevereiro formato de 54 x 36, mais 

largas as cinco colunas de composição e o novo clichê do título. 

Em 7 de setembro de 1937 substituiu o clichê do título, que é uma frase que 

acompanha o título por um desenho de Zinza e reapareceu no cabeçalho ao lado do 

diretor fundador o nome de Cid Carvalho. A 1º de janeiro de 1942 o periódico 

simplificou a grafia do título para “O Farol”. 

Em 1945 a edição de 21 de setembro com oito páginas, foi dedicada ao 

cinquentenário da cidade de Petrolina e estabelecida nova moeda o preço da 

assinatura aumentou para $ 35 cruzeiros, 20 e 70 respectivamente. Continuou a 

circular ora quinzenalmente ora semanalmente. 
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1.2 RELAÇÕES COM A CIDADE E POVO PETROLINENSE 
 

Quando o jornal nasceu à cidade de Petrolina começava seu processo de 

consolidação, e contam à história que as crianças para ganhar alguns “trocados” 

divulgavam as notícias do jornal e assim clientes ficavam curiosos e tomavam 

conhecimento do jornal e mais tarde anunciavam em seus classificados.  

Aproveitando dessa dinâmica de espaço para propaganda pessoas de 

diversos setores divulgavam seus serviços e atos políticos no jornal. 

 Ficava consolidado pela população que o jornal seria o responsável por 

informar aos cidadãos dos acontecimentos locais e mundiais, opiniões, criando uma 

cultura e identidade do povo de Petrolina e região. O jornal adquiriu tanta 

credibilidade que ditava tendências e “verdades” através das notícias. Nesse 

momento, o jornal teve a contribuição de Iná Torres que era socialite na região e 

tinha uma coluna social chamada “Em sociedade” nessa coluna, ela se encarregava 

de relatar os casamentos, bailes de debutantes da região, pois o jornal adquirira um 

caráter regional razão pela qual pessoas das altas camadas da sociedade gostariam 

de figurar no prestigioso jornal. 

O jornal ganhou adeptos devido a distribuição de exemplares a assinantes 

das cidades circunvizinhas da região e do mundo que queriam ver publicados seus 

enlaces nas colunas do jornal e saber notícias da terra natal. E mesmo com a 

chegada em 1955 da Radio Difusora Progresso e em 1965 da Emissora Rural pela 

Diocese de Petrolina não atenuou a importância e credibilidade da informação 

veiculada pelo Pharol, que perdurou durante longos anos, pois, sua finalidade foi 

para além da comunicação e tornou-se em um veiculo que remetia os cidadãos a um 

passado, uma memória individual e coletiva que resgatava os valores e sentimentos 

de pertencimento a região, razão pela qual ainda hoje percebe-se a nostalgia e ao 

valor documental que é dado ao acervo que se encontra no museu do sertão.  

 Segundo o historiador Thúlio de Moura Aquino, durante os anos o jornal foi 

um grande aliado da Diocese: 

“Dom Malan enxergou no Pharol, do católico João Ferreira Gomes, um parceiro que 

facilitaria a comunicação entre a Igreja e os fiéis, tornando-o um canal de informação 

e orientação”. (Aquino, 2015, p.5) e do poder político local: 

“Com a mudança política de 1930, na qual o país se reorganizou politicamente sob 

novo eixo, em Petrolina, a Igreja apoiou o prefeito escolhido pelo novo governo, 
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Pacífico da Luz, casado com a filha do coronel Padilha, que já matinha laços 

estreitos com a diocese, obtendo assim, o apoio político da Igreja e, 

consequentemente, do jornal O Pharol. (Aquino, 2015, p.7) 

Percebe-se que o jornal acompanhou as relações sociais da cidade e 

demonstrava isso através das matérias, ressaltando também a importância do 

periódico. 

  
1.3 O JORNAL COMO PATRIMÔNIO CULTURAL  
 
 

Neste capítulo trataremos da possibilidade de o jornal ser considerado 

patrimônio cultural. Nesse sentido abordaremos o conceito de Museu, Museologia e 

Patrimônio, afim de situar o leitor na discussão do tema. Inicialmente pretendemos 

discutir o conceito de Museu, já que o acervo do Jornal em questão, a saber: O 

Pharol encontra-se no Museu do Sertão do São Francisco, desse modo, a palavra 

museu originalmente deriva do grego Museion, que significa lugar das musas, e 

logos, que significa estudo ou reflexão baseado na sensibilidade e na razão. Esse 

conceito amplo evidencia a diversidade de abordagem da Museologia, que 

anteriormente fora conceituada como uma ciência técnica para um conceito mais 

abrangente tanto em relação ao seu objeto quanto aos modos de fazer. E assim 

Mensch (1994) explica que a partir da literatura existente sobre o tema à época, foi 

possível para ele identificar a existência de seis tendências sobre a Museologia, a 

saber: a Museologia como ciência dos museus;como estudo de atividades relativas 

ao museu e à preservação da herança cultural; como estudo de objetos de museu; 

área dedicada ao estudo da musealidade; até chegar à concepção da Museologia 

como estudo da relação específica do homem com a realidade. Neste último caso, a 

relação específica do homem com a realidade se expressa na seleção e 

preservação de objetos em uma nova realidade, que podem ser utilizados conforme 

a necessidade. Nessa abordagem, o museu convencionado pelo modelo 

estabelecido desde o século XIX é apenas uma das possibilidades de manifestação 

dessa relação, pois a Museologia pode englobar outras formas de museu bastante 

distintas. A esse respeito, Mensch (1994) ressalta que essa abordagem poderia ser 

considerada como um consenso final possível para a discussão. Nesse sentido, a 

Museologia seria a ciência que estudaria o fato museal, sendo o objeto museológico 

uma fonte ilimitada de informação. 
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Corroborando com as definição de Mensh e as possibilidades do Museu, 

chama atenção o conceito de fato museal que é atrelada a função social do Museu, 

que transforma o objeto em discussão e coloca o homem numa relação de sentidos. 

 Para a autora brasileira Waldisa Russio Guarnieri que define o conceito de 

fato museal como a relação processual do homem com o objeto em um cenário, 

particularmente, aquele institucionalizado pelo museu. O jornal enquanto documento 

e objeto sofre o processo de musealização, que para Maria Lúcia Loureiro:  

 

A musealização consiste em um conjunto de processos seletivos de caráter 
informacional baseados na agregação de valores a coisas de diferentes 
naturezas às quais é atribuída a função de documento, e que por esse motivo 
tornam-se objeto de preservação e divulgação (LOUREIRO, 2012, p.205) 

 

Ao longo dos anos o acervo do jornal O Pharol foi ganhando valor histórico e   

sua salvaguarda condição fundamental para ser patrimônio da cidade de Petrolina. 

Identificamos tal identificação homem x objeto nas frequentes consultas ao acervo e 

identificação/representação da sociedade. O jornal representa todo um legado que 

se entrelaça com a história da cidade. Como toda peça de museu, está disponível 

para representação de um fato e para a reflexão e questionamentos. Para alguns 

que não possuem o conhecimento adquirido através da memória, tais informações 

não serão questionadas, entretanto para outros os acontecimentos narrados serão 

objetos de questionamentos. Assim cumpre-se, o que citamos acima a abordagem 

ampla da Museologia tratada como como uma ciência social aplicada na qual 

desperta reflexões e análises do contexto social do homem. 

Feita as considerações sobre os museus e objeto musealizado, tecemos 

algumas ideias também sobre o conceito de patrimônio, que é definida como uma 

palavra de origem latina, patrimonium, que se referia aos antigos romanos, a tudo o 

que pertencia ao pai, pater ou pater famílias, pai de família. Consequentemente o 

patrimônio era patriarcal, individual e privativo da aristocracia, porém com a difusão 

do Cristianismo na Idade Média o caráter aristocrático do patrimônio dá lugar ao 

valor social, simbólico e coletivo: Religioso (FUNARI; PELEGRINI, 2006). No 

Renascimento ocorre o auge do patrimônio pois os valores da Grécia e Roma vão 

trazer a tona a preservação desses objetos, criando uma espécie de Antiquariado. 
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De acordo com Funari e Pelegrini (2006, p. 13), “Alguns estudiosos 

enfatizavam que o patrimônio moderno deriva, de uma maneira ou de outra, do 

Antiquariado” 

Continuando a delimitar a evolução do conceito de Patrimônio, na criação dos 

Estados nacionais o patrimônio vai ser incorporado a identidade nacional, portanto, 

ainda segundo Funari e Pelegrini (2006, p. 17): 

 Assim começa a surgir o conceito de patrimônio que temos hoje, não mais no 

âmbito privado ou religioso das tradições antigas e medievais, mas de todo um povo, 

com uma única língua, origem e território. 

Com as Grandes Guerras Mundiais de 1914 a 1945 explode as ideias de ultra 

nacionalismo através do patrimônio. No documentário” Arquitetura da Destruição” de 

Peter Cohen é possível perceber como esse pensamento permeou as escolhas e o 

que preservar desse patrimônio nacional em detrimento da destruição de outros, na 

Alemanha Nazista e na Itália Fascista. 

  Após o término da Segunda Guerra Mundial e com a criação da ONU e da 

Unesco em 1945, houve a ascensão de novos agentes sociais. O nacionalismo e a 

ideia de unidade nacional foram minados no cotidiano das lutas sociais. Movimentos 

em defesa do meio ambiente contribuíram para que, no fim da década de 1950, a 

legislação de proteção do patrimônio fosse ampliada para o meio ambiente e para os 

grupos sociais e locais, antes preteridos em benefício da nacionalidade (FUNARI; 

PELEGRINI, 2006).  

Em 1972, a Unesco promoveu a primeira convenção referente ao patrimônio 

mundial, cultural e natural. A partir reconhecimento da importância da diversidade, já 

que não fazia sentido valorizar apenas e de forma isolada o mais belo, o mais 

precioso ou o mais raro, mas sim incorporar um conjunto de bens que se repetem, o 

comum. O ponto mais importante foi considerar que os sítios declarados como 

patrimônio da humanidade pertenciam a todos os povos do mundo. Segundo essa 

convenção, o patrimônio da humanidade deveria ser composto da seguinte forma: 

- Monumentos: obras arquitetônicas, esculturas, pinturas, vestígios arqueológicos, 

inscrições, cavernas. 

- Conjuntos: grupos de construções. 

- Sítios: obras humanas e naturais de valor histórico, estético, etnológico ou 

científico. 
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- Monumentos naturais: formações físicas e biológicas. 

- Formações geológicas ou fisiografias: habitat de espécies animais e vegetais 

ameaçadas de extinção. 

- Sítios naturais: áreas de valor científico ou de beleza. 

Somente na década de 1980 há a acepção ampliada do conceito de 

patrimônio, que compreende não só obras de artistas ou triviais, mas o popular 

como forma de reafirmação da identidade cultural (FUNARI; PELEGRINI, 2006). 

Assim, a definição de um objeto como patrimônio cultural não é tão fácil, a 

constituição federal de 1988 conceitua patrimônio cultural como sendo: os bens “de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 

de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira (BRASIL, 1988)”. 

Outra definição da qual nos identificamos nesta pesquisa é de que patrimônio 

é o conjunto de todos os bens, materiais ou imateriais, que, pelo seu valor próprio, 

devem ser considerados de interesse relevante para a permanência e para a 

identidade da cultura de um povo (BALTAZAR, 2011).   

Desse modo, não detalharemos como deve ser realizado o procedimento para 

reconhecimento de um objeto ou tradição como patrimônio cultural contudo 

percebemos que no caso do “Pharol” suas representações simbólicas da cultura e 

da sociedade já são evidenciadas como um legado para a cidade. Vale ressaltar que 

a discussão em torno do objeto patrimônio carece de discussão, principalmente nos 

estudos relacionados a Ciência da Informação e Museologia contudo Crippa (2010, 

p. 55-56) diz: 

 

Segundo Otlet, o documento é algo caracterizado pela capacidade 
de nos informar sobre alguma coisa. Isso não é somente possível por 
meio de representações e registros dos objetos, preocupação e 
tarefa “tradicional” da Ciência da Informação, mas pela observação 
das próprias “coisas em si”, conforme a proposta de Buckland (1991), 
que afirma que qualquer objeto pode tornar-se um documento, se for 
utilizado para informar, dar a conhecer algo. [...] O patrimônio 
informa-nos sobre muitas coisas, mas, fundamentalmente, 
principalmente sobre o tempo. É, portanto, um documento muito 
especial. Sua importância relaciona-se com as ideias, os períodos, 
as épocas e estes estão sempre carregados de costumes, valores, 
ideais e ideias.  
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 Nesse sentido é evidente a caracterização do jornal como objeto/documento 

pois eivado de sentido, ele tem sido objeto de interpretação do passado, que 

podemos verificar em projetos de pesquisa, matérias jornalísticas, como a realizada 

pela RTV caatinga da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf e 

trabalhos de jornalistas da Universidade do Estado da Bahia - UNEB e historiadores 

da Universidade Federal de Pernambuco. 

Assim, com a ampliação do conceito de patrimônio como um campo ainda em 

disputas pelo tradicional, o regional, o simbólico e os de valores financeiros, leia-se 

turismo cultural entendemos que a caracterização de uma objeto como patrimônio 

deve ser o de identificação do grupo  com o jornal O Pharol, que  representa 

determinado grupo da sociedade que o enxerga como patrimônio, dentro das 

perspectivas da compreensão da sociedade. Devemos ter o pensamento de que há 

uma diversidade de patrimônios numa mesma sociedade, pois assim como o homem 

muda e são diferentes em seus grupos sociais, os interesses e a preservação e 

eleição de determinados bens como patrimônio não são estanques. Concluímos que 

se o jornal ainda não é legalmente constituído como um patrimônio cultural, para o 

povo seu potencial de identitário, valor social e memorialístico já foi comprovado 

pelas ações de salvaguarda e ressignificação que passaremos a evidenciar. 

  Vale ressaltar que os trabalhos de pesquisa que tiveram o jornal O Pharol 

como objeto seguem uma diversidade de temáticas: Desde a História da Imprensa, 

Política e Desenvolvimento. Começamos a citar o trabalho de Nomeriana Calvalcanti 

Ferreira e João Carlos Corrêa: O Pharol Tempo Imagem & Memória nos quais de 

maneira bem esclarecedora buscam preservar a História do Jornalismo na região, 

advindo de experiências da fotografia e seu interesse pelo fotojornalismo, a pesquisa 

desenvolveu-se e teve como resultado um CD – ROM com imagens e registros 

sonoros de entrevistas, que apontavam para a necessidade da preservação do 

acervo material e a necessidade de disponibilização para o usuário. 

No trabalho de Ana Clara Brito e Ygor Leal – O Pharol Apontamentos para a 

modernização em Petrolina 1915-1920 os autores destacam reminiscências d do 

conceito de Modernização e Desenvolvimento através das páginas do Jornal e sua 

criação. Destacando a importância do veículo para as práticas sociais sendo ele 

também reprodutor desse contexto social. O jornal foi o propulsor da ideia de 

modernidade/civilidade na região. 
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Também em O Pharol: Auto-referenciação nas edições comemorativas de 

1917 a 1921 pesquisa de Gislane Milca Santos e Andréia Cristiana Santos na qual 

as autoras se aprofundaram em analisar a autoreferenciação, termo do jornalismo, e 

utilizado para identificar nas edições comemorativas do jornal tal processo, e 

demonstrar as ações que seu fundador realizou para levar o progresso e a 

modernidade a cidade. Em uma outra pesquisa: A Imprensa no Interior da Bahia e 

Pernambuco: O Correio do São Francisco e O Pharol, as autoras abordam a história 

da Imprensa na região, os modos de fazer jornalístico no sertão e o papel dos dois 

jornais na difusão das ideias modernizantes da região. Sem falar na dissertação de 

mestrado de Thúlio André Moura de Aquino – Caminhos do Poder: Práticas políticas 

da família Coelho na cidade de Petrolina-PE 1930 a 1947 que analisou através de 

suas fontes o jornal O Pharol para demonstrar a ascensão desta família ao poder 

local e nacional fonte do poder. Corroborando com todo esse arcabouço de 

pesquisas, esta procura se aproximar das Tecnologias da Informação e 

Comunicação para mediar as informações contida nos jornais, do qual está 

comprovado ser um acervo riquíssimo objeto de várias discussões já citadas acima. 

Esta pesquisa fomenta outras analises tendo em vista que disponibiliza as edições 

do jornais, porém contém uma análise do período de 1915 a 1940 que contribui para 

a construção da memória jornalística, da História da Imprensa e Regional de modo 

que o pesquisador pode ter acesso através da WEB todo conteúdo digitalizado.  

Toda essa importância é sinal da representatividade na cultura sertaneja e com isso 

também podemos dizer que “O Pharol” é um patrimônio material cultural da região 

semiárida.    

 

1.4 O IDEALIZADOR DE O PHAROL  
 

  
 João Ferreira Gomes mais conhecido como Joãozinho do Pharol, era natural 

de Petrolina, nascido em 1901. Filho do comerciante e político, também 

petrolinense, Mariano Ferreira Gomes e Maria das Virgens, conhecida como D. 

Neném. Com 15 anos criara seu primeiro jornal “O Pharol”, fruto de um amor pelo 

jornalismo que desde cedo nutria, pois havia escrito anteriormente seu primeiro 

jornalzinho chamado Correio da Infância e mais tarde quando maduro criara O 

Pharol com seu amigo de infância Cid Teixeira. 
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 Conta- se que ainda com 12 anos de idade se indignou com a situação que a 

escola na qual estudava “ Paes Barreto” se encontrava como por exemplo: escassez 

de mobiliário e ausência de infraestrutura, porém, seu anseio em ler e educar-se 

prevaleceram e dessa forma seguia sua instrução e  ao realizar a leitura de um livro 

de Erasmo Braga que falava sobre a importância de um Farol para orientar os 

navegantes  teve a ideia de criar um jornal que iria ser o farol que iluminaria as 

mentes daqueles que se encontravam na escuridão da falta de conhecimento, um 

Porto Seguro. 

Assim rascunhou em um caderno a folha de um jornal do qual se chamaria o 

Pharol essa imagem é considerada o marco da criação do jornal e primeira edição 

do jornal. Mais tarde e com recursos, viajou para Salvador e teve contato com 

máquinas de produção de jornais, capacitou-se e no seu retorno lançou o primeiro 

periódico da cidade e do interior do Nordeste. 

Com a notoriedade que o jornal ganhara, tendo sido um anunciador dos 

projetos políticos e de desenvolvimento da cidade, seu Joãozinho ganha um espaço 

na sociedade de Petrolina que até então se estabelecia como cidade autônoma e 

pioneira na região. Foi também diversas vezes homenageado, uma delas foi 

recebendo a medalha cultural do Secretário de Justiça do Estado de Pernambuco, 

medalha: “OLIVEIRA LIMA” que lhe deu as honras, por ser o jornal mais antigo do 

interior do Nordeste. Chegou a ser vereador e durante boa parte da sua vida esteve 

na direção do Jornal somente ficando afastado devido à idade e problemas de 

saúde. Foi levado para morar com um dos filhos, logo após, devido a falta de tempo 

necessário para os cuidados por parte de sua filha, foi levado a um asilo até que 

sofreu um infarto fulminante, vindo a falecer com 92 anos, na cidade de Cachoeiro 

do Itapemirim - ES deixando incumbência do Jornal para um dos herdeiros que 

levara também seu nome e que viria a falecer após um dia inteiro de trabalho na 

redação e queixando -se de fortes dores de cabeça, sofre um infarto e morre. 

O jornal continuou sendo publicado pelo amigo de Joaozinho, o pai, até os 

anos de 1993.  
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Figura 1 – João Ferreira Gomes ou “Joãozinho do Pharol” 
 

 
 

Fonte: Petrolina: Origem, Fatos e vida uma história (1995). 

 

 

1.5 PROBLEMATIZAÇÃO E HIPOTESE 
 

 

A razão de ser desta pesquisa é demonstrar, disseminar e entender os 

processos de formação da memória e história da Extensão rural na região, pois é 

sabido que existe carência de fontes e inexistência de instituições que preservem 

tais fontes além do que, o Programa Pós Graduação em Extensão Rural da Univasf  

despertou-me para entender a história dos grupos e da extensão e este jornal 

contou a trajetória de como se deu a extensão rural na região. Dessa forma 

buscamos responder a seguinte pergunta: Como se deu o processo de Educação, 

Desenvolvimento e Social na região do Vale do São Francisco sobre a ótica do 

jornal O Pharol ? Tendo como recorte os anos de 1915 a 1945.  

A Extensão Rural no Brasil foi fortemente marcada pela ação Estadunidense 

que no pós-guerra expandiu seu imperialismo para além de suas fronteiras, dessa 

forma, encontrou no pais um campo fértil para a implantação de modelos e pacotes 

agrícolas, assim com base na bibliografia consultada, que diante desse contexto, 
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todas as ações governamentais convergiram para o mesmo fim, qual seja: 

“modernizar a agricultura brasileira e criar no país um modelo liberal. Essas 

investidas devem ser percebidas na educação, no Desenvolvimento e no caráter 

social.  Vale ressaltar também o início da Republica e a contraposição de ideias: 

progressistas e conservadoras que implicarão principalmente na condução da 

educação no Brasil. 

 
1.6 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 
1.6.1 Geral 
 

 Disponibilizar em site as edições digitalizadas e classificadas do jornal “O 

Pharol” contendo notícias sobre a Extensão Rural em todo período disponível. 

 
 
1.6.2 Específico 
 

 
 Relacionar as edições do jornal que tratavam sobre a extensão rural, nos 

aspectos  educacionais, Desenvolvimento Regional e Social  para a região;  

 

 Digitalizar as edições do jornal que tratavam sobre a extensão rural, nos 

aspectos educacionais e políticas públicas para a região; 

 

 Analisar através de outras fontes as informações contidas nas edições do 

jornal no período de 1915 a 1940; 

 

 Catalogar as informações, disponibilizando-a de forma cronológica. 

 
 
1.7 JUSTIFICATIVA 
 
 

O processo de aquisição de conhecimento e formação de identidades sempre 

me chamou atenção, pela importância para a consciência social e política do 

cidadão, assim no Mestrado em Extensão Rural da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco tive a oportunidade de ter contato com comunidades tradicionais e 

ambiente rural. Essa Pós-Graduação que tem a proposta de ser interdisciplinar e, 
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portanto, essa característica fez com que me aproximasse da temática e do viés do 

programa que pretende inovar na área, tendo uma nova concepção do que é a 

Extensão Rural anteriormente tida como Assistência Técnica e que através dos 

diversos saberes e expertises busca dialogar com as populações tradicionais e o 

homem do campo.  

Nesse contexto  ao tornar-me aluno do Programa de Pós-Graduação em 

Extensão Rural o que foi para mim um divisor de águas, percebi que analisando uma 

fonte histórica secundária  importante para a memória e história local que é o jornal 

O Pharol poderia aplicar os conceitos da Ciência  da Informação e História como 

forma de realizar a disseminação dessa informação e da mediação da informação 

implícita, tendo como resultado a  elaboração de um site e disponibilizando em site 

na web todas as edições do jornal durante quase todo seu período de existência que 

abrange quase um século de duração: de 1915 a 1990. De certa forma, pude 

perceber dos consulentes do Museu do sertão do são Francisco uma alegria muito 

grande em poder encontrar uma fonte importante para a construção e entendimento 

da sociedade do sertão do São Francisco em meio digital e de fácil acesso através 

da rede. Dessa forma gostaria de continuar avançando nos estudos sobre história 

local, mediação cultural e História da Imprensa, assuntos dos quais tenho tido 

contato na formação enquanto Arquivista e Historiador. 

A ação de mediação sempre será intencional e, portanto, sabemos que a 

imprensa e o jornal é linguagem ,ou seja, comunicação e portanto funciona como um 

mediador para seus leitores contribuindo para apreensão dos sentidos e a  

preservação de alguns jornais, podem favorecer a alguns grupos em detrimento de 

outros, sem falar que a partir do anos de 1970 os historiadores brasileiros tem se 

debruçado sobre a pesquisa com base nas fontes de jornais, contudo sabemos que 

ao utilizá-los, o historiador deve ter em mente que reflete um contexto, uma escolha 

ou viés ideológico da sociedade.  

Dessa forma, a principal necessidade reside no usuário do serviço de 

informação em encontrar a sua demanda informacional. Neste ponto de vista me 

chamou bastante a atenção a fala de um Senhor que indagou que as informações 

de outras regiões eram encontradas e disseminadas enquanto que a informação a 

respeito da sua terra da sua gente era negligenciada e não encontrada.  
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As estruturas sociais são construídas ao longo dos anos e tais ações tem 

reflexo no que somos hoje. Assim um jornal demonstra através de suas notícias, 

características de uma vida em sociedade, suas peculiaridades e relações de poder. 

Nesse sentido, para a pesquisa, para a memória social coletiva é 

extremamente importante o exercício de reflexão acerca de como se deu a Extensão 

Rural em nossa região. 

Vale a pena ressaltarmos que em toda fonte secundária, como as de 

imprensa e em sociedades que possuem regime democrático, de certa forma, 

encontra-se certa imparcialidade, porém há que se ressaltar que as classes 

dominantes exercem um poder sobre os órgãos de imprensa e com os jornais não é 

diferente. Contudo, o passado não existe mais, porém ele deixa marcas que o 

historiador se apropria para construção do seu discurso e sobretudo trazer à 

sociedade a experiência pretérita fazendo conexões com o presente.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 SOCIEDADE INDUSTRIAL  
 
 

Para compreendermos a noção de sociedade industrial é necessário 

tratarmos sobre a mudança de paradigma que ocorreu na transição da idade Média 

para a idade Moderna, isto é, a noção de aceleração do tempo. Antes da revolução 

industrial, podemos dizer que o tempo não era medido tal qual conhecemos hoje, 

pois era o tempo da natureza, porém a partir da idade Moderna e o avanço do 

capitalismo a noção de tempo foi modificada, o homem passou a mensurar suas 

horas de trabalho, seu período com a família enfim, o controle do tempo e a ideia de 

aceleração do tempo foi fortemente inserida à época. 

A compreensão da ciência, da sociedade foi se alterando, e como fruto disso 

a evolução foi ocorrendo, a utilização da tecnologia, num ambiente propício como 

era na Inglaterra do Século XVIII, com a indústria do algodão foi algo sobremaneira 

deslumbrante e logo após com a utilização do carvão e das máquinas a vapor e em 

seguida uma revolução mais global com o petróleo e informática foram avanços que 

são inegáveis. Contudo percebemos que as revoluções se davam em torno de uma 

espécie de bem material tangível, podemos usar como exemplo a indústria 

automobilística e seu desenvolvimento, na qual possibilitou a algumas pessoas o 

uso do automóvel. Nesse sentido o benefício estava em quem possuía o bem não 

chegando a ele conhecimento sobre a fabricação de um automóvel. 

Ocorre semelhança com a evolução histórica e das técnicas aplicadas a um 

sistema de produção no qual vem sendo modificado através de técnicas conforme 

afirma Santos (2000, p.12): 

 
As técnicas se dão como famílias. Nunca, na história do homem, 
aparece uma técnica isolada; o que se instala são grupos de 
técnicas verdadeiros sistemas. Um exemplo banal pode ser dado 
com a foice, a enxada, o ancinho, que constituem, num dado 
momento, uma família de técnicas. Essas famílias de técnicas 
transportam uma história, cada sistema técnico representa uma 
época. Em nossa época, o que é representativo do sistema de 
técnicas atual é a chegada da técnica da informação, por meio da 
cibernética, da informática, da eletrônica. 
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Corroborando com ele Hobsbawn em seu livro A era das revoluções afirma 

que as revoluções Francesa e Industrial contribuíram para o avanço tecnológico, 

porém pouco para o desenvolvimento social e redução das desigualdades humanas.  

Além de criar uma ideia de aldeia global na qual a fábula da globalização no 

que tange a inter-relação com o mundo são instrumentos utilizados como 

mecanismos para que países periféricos continuem a utilizar técnicas retrogradas ou 

superadas enquanto que os grandes centros o avanço das tecnologias  e utilização 

da cibernética são eficazes e costumas, contribuindo para uma discrepância destes 

em relação a aqueles, uma hegemonia perversa na qual se alimenta de fábulas na 

qual Milton Santos (2000, p.9) afirma:  

 

A máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da 
atualidade é feita de peças que se alimentam mutuamente e põem 
em movimento os elementos essenciais à continuidade do sistema. 
Damos aqui alguns exemplos. Fala-se, por exemplo, em aldeia global 
para fazer crer que a difusão instantânea de notícias realmente 
informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das 
distâncias – para aqueles que realmente podem viajar – também se 
difunde a noção de tempo e espaço contraídos. É como se o mundo 
se houvesse tornado, para todos, ao alcance da mão. Um mercado 
avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar 
o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são 
aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao serviço dos atores 
hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais 
distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal. 
Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. 

 

 

Portanto, o fenômeno da globalização e da explosão da informação ou aldeia 

global são considerados mecanismos de dominação e avanço de uma estrutura 

cruel do capitalismo e que a partir da Sociedade Industrial começou a ganhar corpo 

trazendo a dissimulação para seguir se perpetuando como modo de produção. Vale 

ressaltar que na sociedade industrial ocorre a relação homem máquina, o que tende 

a ir avançando com o passar dos séculos e das mudanças das “técnicas” referentes 

a cada época. 

 

Necessitamos compreender, historicamente, os aspectos 
fundantes, ou os antecedentes, do que denominamos ‘Sociedade 
da Informação’ (SI). A história da Sociedade da Informação 
confunde-se com a história da sociedade pós-moderna, ora com a 
história da revolução da tecnologia da informação, ora com a 
história da sociedade do conhecimento. O que há de comum nestas 
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histórias é a convergência, de que, há elementos definidores de 
uma nova relação homem, máquina e conhecimento. A relação do 
homem com a técnica e a tecnologia sofre profundas alterações ao 
longo do século XX, motivada pelas duas guerras mundiais, pela 
industrialização do ocidente e em função da importância que a 
humanidade tem dado, especialmente, nos últimos 50 anos à 
preservação e transmissão do conhecimento (OLIVEIRA E BAZI, 
2008, p. 116).  

 

Assim, o que difere na transição entre a sociedade industrial e a sociedade da 

informação e conhecimento são as mudanças nos moldes das tecnologias e seu 

processo de aquisição pelo homem como por exemplo até a sociedade industrial a 

tecnologia era uma matéria prima que transformava e  que produzia  um bem: carro, 

máquinas e demais itens para consumo , a questão é que  na sociedade da 

informação tal consumo é a informação, ou seja a informação como produto, como 

transformador de um status quo, contudo o que se verifica é a carência no acesso e 

verdadeira inclusão das pessoas nesse novo capital que é a informação. 

 
2.2 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 

Já identificamos que no mundo globalizado o que ocorre são mudanças de 

técnicas de utilização do modelo de sistema de produção e a partir desse ponto de 

vista podemos dizer que por volta dos anos 1970 a criação da internet, do 

computador contribuíram para o surgimento da Sociedade da Informação, contudo 

tal conceito foi sendo modificado ao longo da história dos quais os autores Oliveira e 

Bazi apontam sua perspectiva histórica acerca da SI e destacam a relação homem, 

máquina e conhecimento afirmando que:  

 
Necessitamos compreender, historicamente, os aspectos fundantes, 
ou os antecedentes, do que denominamos ‘Sociedade da 
Informação’ (SI). A história da Sociedade da Informação confunde-se 
com a história da sociedade pós-moderna, ora com a história da 
revolução da tecnologia da informação, ora com a história da 
sociedade do conhecimento. O que há de comum nestas histórias é 
a convergência, de que, há elementos definidores de uma nova 
relação homem, máquina e conhecimento. A relação do homem com 
a técnica e a tecnologia sofre profundas alterações ao longo do 
século XX, motivada pelas duas guerras mundiais, pela 
industrialização do ocidente e em função da importância que a 
humanidade tem dado, especialmente, nos últimos 50 anos à 
preservação e transmissão do conhecimento (2008, p. 116).  
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Nesse sentido o primeiro a denominar um conceito próximo a Sociedade da 

Informação foi o sociólogo da Universidade de Harvard, Daniel Bell, embora não 

tenha tratado de SI ainda, utilizou a nomenclatura de Sociedade Pós Industrial, ele 

foi responsável em afirmar que a sociedade estava mudando para um processo de 

utilização de serviços nos quais o conhecimento seria a mola propulsora, fazendo 

com que empresas disputassem o desenvolvimento e formariam uma “elite do 

conhecimento”. Logo após a informação tornou-se produto e fonte de riquezas 

dentro de uma fase de capitalismo internacional, porém por volta dos anos de 1990 

que o termo Sociedade da Informação aparece com o advento da internet e o 

fomento de organizações mundiais: 

 

Foi em 1990, que o termo Sociedade da Informação aparece no bojo       
do desenvolvimento da Internet e das tecnologias da informação e 
comunicação. A partir de 1995 o termo é inserido na agenda das 
reuniões da Comunidade Europeia e da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (os 30 países mais 
desenvolvidos do planeta). O termo também foi adotado pelo 
governo norte-americano bem como pelo Banco Mundial. (BURCH, 
2005, p.30). 

 
 

 Assim a Sociedade da Informação nasce eivada de viés ideológico e político 

com a pujança dos países desenvolvidos que sobrepujaram os países periféricos, e 

disseminaram esse conceito, muito respaldado pela Comunidade Internacional a 

mesma ganhou destaque: 

 

O conceito de “sociedade da informação” como construção política e 
ideológica se desenvolveu das mãos da globalização neoliberal, cuja 
principal meta foi acelerar a instauração de um mercado mundial 
aberto e “auto-regulado”. Política que contou com a estreita 
colaboração de organismos multilaterais como a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
e o Banco Mundial, para que os países fracos abandonem as 
regulamentações nacionais ou medidas protecionistas que 
“desencorajassem” o investimento; tudo isso com o conhecido 
resultado da escandalosa intensificação dos abismos entre ricos e 
pobres no mundo (BURCH, 2005, p.35). 

 

Tendo como fundamento a informação/conhecimento a SI concebeu uma  

gama de ferramentas tecnológicas que são extremamente utilizadas com a 

finalidade de propagar a informação e alcançar os lugares antes inatingíveis com 

notícias e informações em tempo real em que acontecem. Para Kerbauy (2009, p. 
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62) “a sociedade atual se caracteriza por uma revolução tecnológica centrada no 

processamento da informação, na geração de conhecimento e nas tecnologias da 

informação e comunicação que alteraram substancialmente as condições destes 

processos.” Um exemplo disso é a figura a seguir, que aborda as diversas 

Tecnologias da Informação utilizadas na SI: 

 

Figura 2 – A tecnologia da informação e a mídia estão convergindo na Sociedade da Informação. 

 

 

Fonte: Straubhaar (2004, p. 03). 
 

Percebe-se que na Sociedade da Informação o fator tecnológico é 

fundamental para seu alcance e eficiência, pois a circulação do conhecimento requer 

mecanismos dinâmicos que somente o computador e a web podem fornecer, 

contudo para Castells o advento da informação não acabará com os outros 

processos na sociedade como: a agricultura, a industrialização, porém o 

conhecimento assume um papel relevante que transforma as fontes fundamentais 

de produtividade e de poder. 

 

Indica o atributo de uma forma específica de organização social em 
que a geração, o processamento e a transmissão da informação 
tornam-se fontes fundamentais de produtividade e poder, devido às 
novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico 
(CASTELLS, 1999, p. 46). 

 

 Atualmente a sociedade vive a fluidez dos conceitos e ideologias que alteram 

o comportamento das pessoas e das crises identitárias de uma nação. Nesse ínterim 
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Baumam (2001) afirma que as relações nesta sociedade seriam de caráter 

temporário e fluido onde alterações ocorrem antes mesmo de qualquer paradigma 

se fixar. O que se pode entender por uma sociedade, onde as crises, inclusive de 

identidade, seja uma de suas principais características. Para este autor, a identidade 

do homem só pode existir como um projeto não realizado, um eterno devir. Na 

modernidade líquida e fluida, as escolhas individuais se entrelaçam com projetos e 

ações coletivas.  

Portanto, percebemos os desafios que a SI trouxe para as nações e cidadãos 

para fomentar o desenvolvimento e o conhecimento do ser de maneira plena em 

países periféricos de maneira que possam emancipar-se, é preciso ir além da 

informação e caminhar para o processo reflexivo do conhecimento, o que torna os 

seres autônomos e capazes de decidir seu destino.   

   Após esta explanação sobre a Sociedade Industrial e Sociedade da 

Informação discorreremos sobre a Sociedade do Conhecimento. 

 

2.3 SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 
 

Passada a fase de explosão da informação e estudos variados acerca de sua 

natureza na qual cientistas de diversas áreas se debruçaram a fim de compreende-

la, ficou a cargo da Ciência da Informação o papel de estudar o procedimento de 

transformação da informação em conhecimento, ou seja, o processo inteligível da 

informação para os usuários, dessa forma, o que antes era dado passou a ser 

informação e o processamento até o conhecimento. 

 A aplicação de métodos como a mediação da informação e o letramento 

informacional são mecanismos que possibilitam o acesso ao conhecimento. Tendo 

em vista que a Sociedade da Informação priorizou mais a informação para o 

desenvolvimento econômico do que o social, percebe-se nela esse enfoque na 

competência das organizações e processos de aquisição de conhecimento nos   

quais os indivíduos inserem – se na ciranda da exclusão ou inclusão. No contexto do 

Estado Democrático de Direito advindo também da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e Revolução Francesa que o direito à informação é uma garantia 

social, porém ao analisarmos o contexto brasileiro e quiçá em alguns países em 

desenvolvimento a efetividade da participação dos cidadãos na sociedade do 
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conhecimento ainda é incipiente. Para chegarmos à Sociedade do Conhecimento 

precisamos definir esse conceito e entendermos seu viés histórico e ideológico. 

Como citado no capítulo anterior, a Sociedade da Informação foi um termo 

cunhado para definir que os procedimentos dessa nova sociedade não estariam 

baseados na relação Homem X Mercadoria e sim no valor que Homem X 

Conhecimento deveria ter, pensando desta maneira a informação é o que tem 

valor/poder nessa relação e a competição de grandes nações pelo mercado, pela 

inovação tecnológica é a força que move essa Sociedade. E assim esse é o conceito 

que traduz a Sociedade da Informação, contudo queremos enfatizar que as 

diferenças entre Sociedade da Informação e o conhecimento não se excluem, pelo 

contrário se coadunam: “A Sociedade da Informação e do conhecimento é 

reconhecida pelo uso intenso da informação e do conhecimento e das tecnologias 

de informação e da comunicação, na vida do indivíduo e da sociedade, em suas 

diversas atividades Borges (2008, p. 179).” Demonstrando a relação existente entre: 

informação, conhecimento e tecnologia, categorias intrínsecas a toda tentativa de 

conceituação da nova sociedade.  

Dessa maneira, inferir que a Sociedade da Informação e do conhecimento 

fazem parte dessa contemporaneidade de sociedade que alicerça suas ações na 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação, nas Inovações 

Tecnológicas e nas informações de valor organizacional. Porém do ponto de vista 

social, a Sociedade da Informação e do conhecimento traz em seu bojo a exclusão, 

principalmente nos países periféricos, nos quais a latência de aplicabilidade dessa 

sociedade não é atingida causando desempregos, marginalização no qual o 

trabalhador perde seus postos de trabalho para a utilização de mão de obra 

especializada ou quando encontra é no chão de fábrica, sem falar nas discrepâncias 

que os indicadores demonstram na qualidade de vida nos países desenvolvidos e 

periféricos dos quais muitas vezes a disputa hegemônica é acirrada e desleal 

provando a desigualdade social e a carência de ações por parte do Estado.  

As ações de fomento e a criação de políticas públicas voltadas para acesso 

ao conhecimento são incipientes, embora tenhamos visto no Brasil dos últimos anos 

um avanço nesse sentido através da criação de unidades para acesso à web nas 

comunidades carentes, maior número de usuários tendo acesso à rede e demais 

políticas de acesso a informação, principalmente na zona rural do país. Apesar das 

http://www.dgz.org.br/out11/Art_01.htm#R1
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políticas citadas, o conhecimento vai além de saber operar a máquina, o que 

chamamos de alfabetizado digital, nesse ponto o letramento informacional capacita 

os aprendizes a buscar e usar a informação de maneira eficiente e eficaz. 

Transcende a alfabetização informacional ou a mera decodificação de um código, 

possibilitando a aplicação desses processos no cotidiano. Os aprendizes aprendem, 

por exemplo, a usar dicionários, enciclopédias, elaborar referências e citar autores 

para escrever artigos ou estruturar uma pesquisa.   

Desse modo o conhecimento advém de uma estratégia de preparação de 

diálogo e conexões entre a informação e a reflexão do sujeito tornando-o um ser 

mais crítico, consciente e preparado para exercer seu papel de cidadão. Percebe-se 

o longo caminho a ser percorrido para a Sociedade do Conhecimento é ainda um 

objetivo a ser perseguido.       

 
2.4 A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  
 

Alguns autores apontam que a Ciência da Informação (CI) nasceu no contexto 

da revolução industrial outros, porém afirmam que ela nasceu no período pós II 

guerra Mundial, preferimos utilizar neste estudo esta última corrente, pois 

percebemos que os desdobramentos foram se dando até o período pós-guerra.  

Nesse sentido, chamamos atenção para a explosão informacional que 

ocorreu a partir de 1940, preocupados com o volume e como armazenar as 

informações alguns estudiosos tais como Otlet e La Fontaine, dois advogados 

belgas, que decidem organizar o I congresso Mundial de Associações Internacionais 

de Documentação em Bruxelas, em 1910.Otlet primeiro pensou a partir da 

Documentação, a criação de uma biblioteca universal em que armazenaria as 

informações produzidas pelo mundo, enquanto  La Fontaine criou o método de 

classificação CDU utilizado ainda hoje para representação da informação. 

O contexto que contribui para o surgimento da CI foram as dificuldades em 

recuperar a informação, pois grandes volumes de dados e documentos surgiram 

após a 2ª Guerra Mundial e seu gerenciamento era um problema a ser resolvido. 

Desse modo inaugura-se uma fase da ciência da qual as demais viriam em seguida 

a saber: 

 
A ciência da informação possui três tempos distintos se quisermos 
analisar o seu desenvolvimento: Tempo gerência da informação de 
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1945 – 1980; Tempo relação informação e conhecimento de 1980 – 
1995; Tempo do conhecimento interativo de 1995 (TOUTAIN, 2007, 
p.25). 

 

 O autor afirma que a evolução da ciência em etapas não significa nem 

tampouco deve demonstrar um caráter estanque do seu desenvolvimento, porém é 

necessário para compreendermos que a ciência da informação foi se consolidando, 

principalmente a partir da criação de métodos e conceitos que no início foram 

importantes para a representação da informação como: os tesauros, os códigos e 

sistemas de indexação e recuperação da informação. 

Com o advento do computador a preocupação se voltara para a transmissão 

da informação e intenção dessa informação na coletividade, começam os estudos 

sobre o cognitivismo que nos anos 60 despontam como uma corrente de 

pensamento, no qual para a ciência da informação vinha para demonstrar o valor da 

informação para geração de conhecimento, o fluxo e a velocidade da informação 

aumentavam, porém precisava agregar conhecimento a essa coletividade. A partir 

da criação da internet a preocupação se volta mais uma vez para o armazenamento 

e produção de conhecimento através dela: 

 

A partir de 1990 a informação assumiu um novo status após a 
internet e principalmente com a sua interface gráfica world wide web. 
Embora, os primeiros esforços de uma rede mundial de 
computadores apareçam em 1972, com uma mostra pública da 
Arpanet, ligando 40 computadores. Mas, foi só em 1989 que, Tim 
Berners-Lee, cidadão inglês, tecnologista da informação, trabalhando 
no European Organization for Nuclear Research, Center (Cern), 
programou os primeiros softwares que permitiram a atual 
configuração gráfica da web, (o que você vê,é o que você consegue 
ter) e a partir daí o desenvolvimento popular da Internet (TOUTAIN, 
2007, p. 28). 

 
 

Vale ressaltar que após a internet e o fenômeno da globalização as distâncias 

foram encurtadas e um novo modelo de civilização estaria dando início, a chamada 

Sociedade da Informação. “A expressão ‘sociedade da informação’ passou a ser 

utilizada, nos últimos anos deste século, como substituto para o conceito complexo 

de sociedade pós-industrial e como forma de transmitir o conteúdo específico do 

novo paradigma técnico-econômico” (WERTHEIN, 2000, p. 71). 

Segundo Castells apud Werthein (2000, p. 71, grifo nosso) a Sociedade da 

Informação possui as seguintes características fundamentais: 
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A informação é sua matéria-prima: as tecnologias se desenvolvem 
para permitir o homem atuar sobre a informação propriamente dita, 
ao contrário do passado quando o objetivo dominante era utilizar 
informação para agir sobre as tecnologias, criando implementos 
novos ou adaptando-os a novos usos. 
Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade 
porque a informação é parte integrante de toda atividade humana, 
individual ou coletiva e, portanto todas essas atividades tendem a 
serem afetadas diretamente pela nova tecnologia. 
Predomínio da lógica de redes. Esta lógica, característica de todo 
tipo de relação complexa, pode ser, graças às novas tecnologias, 
materialmente implementada em qualquer tipo de processo. 
Flexibilidade: a tecnologia favorece processos reversíveis, permite 
modificação por reorganização de componentes e tem alta 
capacidade de reconfiguração. 
Crescente convergência de tecnologias, principalmente a 
microeletrônica, telecomunicações, optoeletrônica, computadores, 
mas também e crescentemente, a biologia. O ponto central aqui é 
que trajetórias de desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do 
saber tornam-se interligadas e transformam-se as categorias 
segundo as quais pensamos todos os processos. 

 

Nessa sociedade vemos que a influência da tecnologia e da informação são 

indispensáveis, e o cidadão que não teve acesso a informação não pode ter seu 

estoque de conhecimento alterado. Nesse sentido “o conhecimento destino da 

informação, é organizado em estruturas mentais por meio das quais um sujeito 

assimila a ‘coisa’ informação” (TOUTAIN, 2007, p. 27). 

É a partir dai que ocorre a evolução de uma sociedade da informação para a 

Sociedade do Conhecimento, 

 

A geração do conhecimento é uma reconstrução das estruturas 
mentais do individuo realizado através de sua competência cognitiva, 
ou seja, é uma modificação em seu estoque mental de saber 
acumulado ou porque sedimenta saber já estocado, ou porque 
reformula saber anteriormente estocado (TOUTAIN, 2007, p. 27). 

 

Com isso podemos inferir que diante da sociedade brasileira e principalmente 

na região nordeste e sertão semiárido é de grande valia que a 

informação/conhecimento chegue a esse cidadão, que durante muito tempo esteve 

alijado do direito à informação. Diferentemente de países ricos e desenvolvidos onde 

os recursos tecnológicos e a adesão à sociedade da informação foram mais latentes 
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do que nos países subdesenvolvidos ou emergentes como o Brasil, tornando o 

nosso processo mais tardio e deficitário ainda em algumas regiões. 

Dessa forma, a Sociedade da informação trouxe um novo paradigma baseado 

na afirmação de que “informação é poder” e aquele que obtém o acesso à 

informação, nesse caso, sinônimo de conhecimento, consegue desenvolver e estar 

inserido neste contexto de inclusão digital, nesse quesito as sociedades rurais do 

Brasil, ao longo da história esteve à margem da  utilização e acesso a serviços 

básicos  tais como: saúde, educação, lazer, transporte e durante muitos anos o 

acesso à educação de qualidade era limitada as famílias mais abastadas e a 

mudança de pessoas para os grandes centros urbanos  na  busca de  alternativas 

de crescimento profissional nesses  grandes centros urbanos. 

 

O Semiárido Brasileiro do século XXI ainda é demarcado pela forte 
exclusão social, mas, por outro lado, por um crescente 
posicionamento crítico e propositivo da sociedade civil. As lutas 
contra a pobreza, as injustiças sociais e as formas de ação e 
intervenção descontextualizadas por parte do Estado moldaram um 
papel pró-ativo desse segmento social, que, nas últimas décadas tem 
pressionando a democratização e o controle social dos programas de 
desenvolvimento (CARVALHO, 2012, p. 2). 

 

Assim, fazer com que o conhecimento chegue aos espaços educativos como 

a escola, o museu, o arquivo e a biblioteca é o grande desafio, que sem dúvida as 

tecnologias da informação podem auxiliar transformando o status quo do homem do 

campo que busca conhecimento sobre como se deram as relações sociais, 

econômicas no lugar em que ele vive.  

 

2.5 A INTERDISCIPLINARIDADE DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

A ciência da informação desde os primórdios tem um caráter interdisciplinar 

interagindo com as disciplinas: a psicologia, a linguística, a sociologia, a informática, 

a matemática, a lógica, a estatística, a eletrônica, a economia, o direito, a filosofia, a 

política e as telecomunicações e dessa experiência interdisciplinar surge também a 

demarcação do objeto de estudo da ciência: a informação conforme aponta Le 

Coadic (1996) o termo informação é polissêmico e quase sempre relacionado a 

conhecimento. Contudo é preciso entender que a ciência da informação passa por 

algumas fases até chegarmos ao que temos como Informação/conhecimento, assim, 
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segundo ele, “o surgimento desses conceitos ou palavras chave não foi gratuito nem 

inocente. Visava a assegurar, mediante uma linguagem pseudocientífica que se 

pretendia comum, uma certa convergência de métodos e ideias e finalmente um 

pseudoconsenso” (1996, p. 04). 

Porém o termo informação é utilizado em diversas disciplinas de maneiras 

diferentes, como por exemplo: na informática, a informação é tratada pela medida e 

transmissão de sinais elétricos, na biologia as informações do código genético. Para 

a ciência da Informação importa o conceito relacionado a cognição e comunicação 

humanas. 

Assim, Le Coadic define informação como: “conhecimento inscrito, (gravado) 

sobre a forma escrita (impressa ou numérica) oral ou audiovisual (1996, p.05)”.  

De forma análoga a noção de documento é muito subjetiva, porém para a 

ciência da informação existe uma relação intrínseca entre informação e documento 

conforme aborda Otlet: “O documento ou livro é “um suporte de uma certa matéria e 

dimensão(...) em que se incluem signos representativos de certos dados 

intelectuais" (1996, p. 43). 

Assim o documento possui o valor informacional que gera conhecimento e 

compreensão da realidade. Para Otlet (1996, p. 43), os livros – termo genérico que 

engloba os manuscritos e impressos de toda espécie que, em número de milhões, 

têm sido feitos ou publicados em forma de volumes, periódicos, publicações de arte 

– constituem em seu conjunto a memória materializada da humanidade, 

armazenando os fatos, as ideias, as ações, sentimentos, sonhos, ou seja, aquilo que 

tem impressionado a razão do homem. 

 

Nesse sentido um jornal cotidiano é feito para servir de suporte e 
para transmitir informações, mas se o comprador o usar para 
embrulhar legumes, por exemplo, o jornal não é mais um suporte de 
informação. Mas este objeto pode transformar-se novamente se o 
destinatário do pacote colocar os olhos sobre o conteúdo e tomar 
conhecimento de algumas notícias. A vontade de obter uma 
informação é por isso um elemento necessário para que um objeto 
seja considerado como documento, apesar de a vontade de seu 
criador ter sido outra. É no momento em que se busca informação 
em um objeto, cuja função original é prática ou estética, que ‘se faz 
um documento’ nas bibliotecas (ORTEGA E LARA, 2010, p. 5). 

 

 Corroborando com Otlet, entendemos que a informação produz um sentido, 

dependendo do processo de manipulação pode produzir conhecimento. Dessa forma 
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a ciência da informação e mais precisamente a mediação da informação se debruça 

sobre esses mecanismos de apropriação da informação, realizando estudos de 

usuários e mediação da informação a fim de disponibilizar para o usuário, seja 

através de meios analógicos ou tecnológicos a compreensão da informação que 

anteriormente estava em estado “bruto”.  Contudo há que se ter cuidado com a 

interdisciplinaridade da ciência da informação, pois ela se relaciona com diversas 

áreas conforme afirma Saracevic: “A CI é, por natureza, interdisciplinar, embora suas 

relações com outras disciplinas estejam mudando. A evolução interdisciplinar está 

longe de ser completada”. Novos problemas e relações surgem no âmbito da 

informação. O conceito de memória na ciência da informação está ligado ao 

documento, contudo é necessário cautela ao utilizar conceitos tal como memória que  

  

Na área de Ciência da Informação, Carmo, Karpinski e Bräscher 
(2018) propõem o conceito de memória social de Fentress e Wickham 
no contexto da Organização do Conhecimento. Os autores relacionam 
o papel da memória na constituição da cognição e produção do 
conhecimento a partir de uma perspectiva social. Nesse sentido, os 
conceitos de “memória social” e “sociocognição” se tornam 
instrumentos coerentes para novas reflexões sobre produção, 
consumo e organização do conhecimento. (VIEIRA E KARPINSKI, 
2019, p. 299). 

 
 

Concluímos que a CI como campo interdisciplinar deve se aproximar dos 

conceitos de memória, aproximando-se do estudo do conceito e visando a 

compreensão do caráter de disputas e concorrências que a memória pode sofrer. 

Sua contribuição coincide com a organização do conhecimento e cognição nesses 

processos de compreensão da informação.  

 

2.6 O QUE É INFORMAÇÃO?  
 

 

Não é fácil definir informação tendo em vista este conceito ser polissêmico: 

Ciência da computação, Comunicação e aquela que a utiliza-o como objeto de 

estudo, estou me referindo principalmente a Ciência da Informação que como 

ciência interdisciplinar abarca os campos da Biblioteconomia, Arquivologia e 

Museologia e nesse sentido são consenso que a informação é fator principal e seus 

procedimentos de uso conduz o usuário ao processo inteligível no qual os dados 
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passam a estarem organizados e fazerem sentido  gerando  a compreensão lógica 

ou seja ,comunicando o emissor ao destinatário. Conhecimento.  

 
Na Ciência da Informação, acredita-se que a informação seja um 
elemento da cultura pois é da ordem da criação humana que carrega 
sentido a ser comunicado para produzir conhecimento. Quando nós, 
pesquisadores do campo da informação, acionamos o nosso cabedal 
cognitivo, social e epistemológico associamos a informação ao 
conhecimento e à comunicação e, portanto, à cultura (MARTELETO, 
2007, p. 17). 

 

Desta forma a definição mais apropriada do conceito de informação para esse 

estudo tende a ser: 

“Informação é artefato material e simbólico de produção de sentidos, 

fenômeno da ordem do conhecimento e da cultura. Por conta desse ordenamento 

gera memória, tem permanência e registro, carece de meio, organização, pedagogia 

e política” (MARTELETO, 2002, p. 15). 

No caso de estarmos tratando de informação com enfoque mais amplo, já que 

do ponto de vista de uso do jornal, na Arquivologia o documento se constitui para 

fins de prova, nesse caso a abordagem que se dá ao jornal como objeto museal, ou 

seja, ele foi eleito como representação simbólica para representar um povo e uma 

identidade do campo da cultura. Portanto, o enfoque dado as áreas são diferentes 

em Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, a informação é o objeto de estudo, 

contudo abordagens diferentes. 

Acreditamos que o sentido e finalidade da informação esteja relacionada a 

apreensão dos sentidos e ligados a cultura que originalmente teve seu conceito na 

agricultura, ou seja, lavoura, está longe de ser uma expressão meramente do rural, 

poderíamos dizer que ela está mais para o urbano através das modificações que 

ocorreram com o capitalismo do que para o ambiente rural. 

Nesse sentido o Museu é o ambiente onde a informação está circulando e de 

forma dialética produzindo sentido e educando através das peças disponibilizadas. A 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação possibilitam a 

disseminação da informação para além desses espaços, contudo para produzir seus 

efeitos a informação precisa estar organizada, situação na qual é motivo de 

preocupação de cientistas da informação: a organização, preservação e acesso a 

informação. Com a chamada explosão da informação e globalização vieram os 
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desafios e gerir a inclusão em vários países periféricos do globo é um dilema a ser 

vencido pela CI. Atualmente a preocupação em organizar e os métodos de aquisição 

do conhecimento tem encontrado espaço na CI. A capacitação dos cientistas da 

informação quando ao processo de mediação e aquisição de conhecimento tem 

avançado o que torna a razão pela qual este estudo está sendo realizado. A 

população rural está entre as que mais tem estado isolada dos serviços públicos de 

qualidade: Saúde, educação, moradia. Nesse sentido o conhecimento é a saída para 

o avanço nessas questões. O processo de disseminação de informação gera cultura, 

desse modo disponibilizar o conhecimento para a transformação está entre os 

papeis primordiais da mediação e da ciência da Informação e a utilização das TIC 

acelera tal processo promovendo o desenvolvimento cultural e intelectual do 

cidadão. 

 

2.7 MEDIAÇÃO E USO DA INFORMAÇÃO  
 

É inegável que a informação gera conhecimento. Contudo a transformação de 

dados, que é a menor unidade da informação, em processo inteligível ou seja em 

conhecimento é uma demanda pela qual em tempos atuais a sociedade almeja, pois  

desde os tempos primórdios a informação moveu o homem,  das pinturas rupestres 

à pedra roseta ela sempre esteve e estará  presente. Assim o processo de 

apropriação da informação pelo usuário em conhecimento na ciência da informação 

é conhecido como mediação.  

Mediar significa estar entre, no meio. Nesse sentido os profissionais da 

informação exercem um papel importante, pois lança mão da teoria da cognição:  

 

Que teve sua origem em 1930 com o modelo matemático de Alan 
Turner voltado para computadores programáveis, o Cognitivismo 
evoluiu nas décadas seguintes com o surgimento da Inteligência 
Artificial (1950), da abordagem cibernética em oposição ao 
Behaviorismo clássico (1960) e do fortalecimento das Neurociências 
em 1980, enfatizando estudos sobre a representação do 
conhecimento (ROZADOS, 2003, p. 85). 

 

 
A partir dessa teoria, avança a importância da informação/conhecimento bem 

como, profissionais se debruçam sobre essa área e buscam como foco principal: 

entender como se davam a construção do conhecimento e apropriação da 
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informação no ser humano. Com isso também o escopo e objeto da ciência da 

informação foi delineado: os processos de disseminação e uso da informação. 

Com a definição do objeto de estudo, qual seja: a informação para o uso. Os 

profissionais que atuam na mediação e uso da informação buscaram   facilitar para 

que o usuário de: Biblioteca, Arquivo ou Museu adquirissem e se apropriassem da 

informação,  

 

Isto porque, como apoiadores do processo de transferência e 
usabilidade da informação, a qual vai subsidiar a construção e 
desconstrução do conhecimento, estes profissionais, na função de 
mediadores, precisam levar seus usuários a desenvolverem as 
habilidades do observar, do analisar, do transcender; criando pontes 
e conexões com o mundo exterior, vivenciando a interdisciplinaridade 
e a contextualização, imprescindíveis ao desenvolvimento, e a 
internalização de uma atitude científica, o que reafirma a 
necessidade destes profissionais, de modo específico, de conhecer 
as teorias cognitivas (VARELA; BARBOSA, 2009, p. 201). 

 

Dessa maneira, percebe-se a complexidade dos estudos da mediação e 

apropriação, dos quais o profissional da informação precisa dominar, e desenvolver 

tal processo afim de suprir a necessidade de informação do usuário. Nesse sentido a 

mediação da informação é o processo que segundo Lamizet e Silem: 

 

Foi definida como ‘[...] instância que assegura, dentro da 
comunicação e da vida social, a articulação entre a dimensão 
individual do sujeito e de sua singularidade e a dimensão coletiva da 
sociabilidade e do lugar social.’. Como instância articuladora entre o 
individual e o coletivo, a mediação estava intrinsecamente 
relacionada com o uso da linguagem e dos símbolos pelos sujeitos e 
com a apropriação feita por eles desses códigos coletivos (1997, p. 
364). 

 

O acesso às tecnologias da informação e comunicação, as pesquisas no 

âmbito da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, a crescente necessidade de 

informação da sociedade gerou uma necessidade premente de atualização 

profissional a fim de atender a essas e outras demandas.  

Essa discussão promoveu a inserção do profissional da informação em novos 

contextos profissionais, sendo que esse novo estatuto engloba não apenas os 

bibliotecários, mas toda uma série de profissões cujo foco principal é a informação, 

tais como os documentalistas, os analistas e gestores de sistemas de informação, 
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dentre outros descritos pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) como 

profissionais da informação. 

Almeida Júnior (2009, p. 92) conceituou a mediação da informação como 

sendo: “Toda ação de interferência – realizada pelo profissional da informação -, 

direta ou indireta, consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou 

coletiva; que propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena ou 

parcialmente, uma necessidade informacional.” 

 

A mediação implícita compreende a ação do profissional da 
informação no momento da aquisição de materiais que vão compor o 
acervo da unidade de informação. Esses materiais são submetidos 
ao processamento técnico, necessário para a organização da 
informação e sua inserção nas coleções da unidade, mas exigem 
que o profissional promova a mediação deles para com os usuários. 
A presença física do usuário, neste caso, não é observada. Já a 
mediação explícita desenvolve-se em espaços como os serviços de 
referência e informação, onde ocorre uma interação direta entre o 
profissional da informação e o usuário, seja presencial ou 
virtualmente (ALMEIDA JÚNIOR, 2009). 

 

A mediação cultural se dá em espaços como os museus, mas também pode 

se dar nas bibliotecas como espaços para onde podem convergir diferentes tipos de 

documentos como as obras de arte, seja de modo permanente ou itinerante. Dufrêne 

e Gellereau (2004) ressaltaram que as bibliotecas têm se destacado, assim como os 

museus, na promoção de eventos culturais, reconhecendo-as como organizações 

culturais, o que as inserem num espaço importante com vistas à promoção da 

mediação cultural (ou mediações culturais). Contudo a mediação cultural requer 

habilidades do profissional da informação que viabilize ao usuário a atuação como 

protagonista cultural. Nesse sentido Lima e Perrotti (2016, p. 162) analisam a 

mediação cultural como um termo mais amplo e que engloba a mediação da 

informação, por ser a informação um objeto cultural - requer do mediador 

competências e atitudes de um protagonista cultural, para atuar como tal junto a 

outros protagonistas, com conhecimentos interdisciplinares e consciência de sua 

função social. 

O papel dos mediadores é fundamental no processo de mediação cultural. A 

mediação cultural é vista como uma forma de ação cultural desempenhada pelos 

mediadores contrária à animação cultural, pois, conforme Davallon, 2003 a ação 

cultural implica na construção de uma relação com a arte baseada na organização e 
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elaboração de produtos com a função de apresentar a arte e promover, a partir da 

sua intervenção, a apropriação da arte junto ao público. Desse modo a mediação da 

informação ou mediação cultural permite que através do contato com o objeto e 

ações de apropriação o usuário se emancipe e se eduque num processo dialético. A 

partir dessa concepção entendemos que o museu e o jornal O Pharol são 

instrumentos que possibilitam a emancipação do cidadão, cabendo aos profissionais 

da informação a mediação desse importante veículo. A relevância da mediação será 

sempre a compreensão e protagonismo do usuário/cidadão. 

 

2.8 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

É notório que a criação do computador e a rede mundial de computadores 

modificaram o modo como as relações sociais, a economia enfim a sociedade não 

foi a mesma. Nessa sociedade, o consumo e o fluxo de informações atingiram 

números gigantescos. Dessa forma, as TICs revolucionaram a nossa maneira de 

viver, pois estas proporcionaram maior comunicação e trabalho em rede utilizando-

se de ferramentas como hardware (computadores e periféricos) software 

(operacionais, de rede, aplicativos, utilitários entre outros), sistemas de 

telecomunicação (transmissão eletrônica de sinais para a comunicação, gestão de 

dados e informações.            

           Conforme Dollar (1994), as tecnologias da informação também provocaram 

uma revolução da informação tão profunda e difusa quanto à revolução industrial.  

Segundo esse autor as mudanças ocorridas na sociedade e a presença constante 

da tecnologia, nos fazem identificarmos três imperativos tecnológicos, são eles: A 

natureza mutável da documentação, a natureza mutável do trabalho, e a mudança 

da própria tecnologia.  

No que diz respeito à natureza mutável da informação, temos percebido que 

há uma constante transformação do material e da forma de registro da informação. 

O papel como muitos acreditavam não existir mais, em nossos escritórios continua 

existindo e em números cada vez maiores. O que existe também são os documentos 

eletrônicos análogos ao papel. 

O que tem modificado consideravelmente é o acesso à informação, é a 

digitalização que consiste no método de transformar o suporte analógico em digital, 
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como uma fotografia do documento analógico a digitalização, ainda não possui valor 

legal e pode servir para a preservação do suporte, porém nunca como original. 

A utilização de sistemas de informação transformou o acesso a informação, a 

apresentação de documentos em sites tem sido cada vez mais utilizados, como 

ferramentas para o acesso à informação.  

 É nesse sentido que nessa pesquisa ressaltamos a importância da utilização 

das TIC’s como ferramenta para a pesquisa histórica, preservação da informação e 

identidade cultural. A apresentação dos dados nos websites, favorecem a utilização 

e apropriação da informação dos usuários.  

 

2.9 O WEB SITE DE “O PHAROL”  
  

 As Tecnologias da Informação e Comunicação abrangem muitos 

equipamentos e soluções tais como: Hardware, Software, Telecomunicações, 

Redes, etc e todo este arcabouço deve ser utilizado para comunicação e 

disseminação da informação. Nesse sentido pelo impacto e alcance que a internet   

tem que utilizamos um WEB site, contudo a criação e apresentação de um site 

dependem de formação específica e habilidades característicos de uma formação 

em Web-designer, porém existem no mercado soluções que auxiliam na 

apresentação das informações. Para a divulgação das edições do jornal “O Pharol” 

nos apropriamos de uma plataforma já existente no mercado chamada WIX pela 

qual o domínio e linguagem de formatação são amigáveis e já adequadas ao 

mercado, porém a estruturação do layout e apresentação da informação foram 

pensadas e confeccionadas tendo em vista facilitar a busca, recuperação da 

informação pelos consulentes e estão disponíveis no link: 

https://opharolwebsite.wixsite.com/acervo. 

 Exemplo disso é que as imagens do jornal foram convertidas em formato PDF 

- Portable Document Format, inseridas como também é possível ampliação através 

de uma lupa na qual o conteúdo pode ser lido sem dificuldades, além de um filtro 

para recuperação da informação: cronológico. Abaixo demonstraremos a página 

inicial do Web site; “O FAROL”.    
 

 

 

https://opharolwebsite.wixsite.com/acervo
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Figura 3 – Website: interface inicial 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

No site os menus são subdivididos em: Início, sobre o projeto, Edições – o 

Pharol Cronológico, A extensão Rural no Pharol, e Contato. No menu Edições – o 

Pharol Cronológico são disponibilizadas as edições do jornal digitalizadas e 

indexadas em ordem cronológica as edições a partir das décadas 1910 a 1980. 

 

Figura 4 – Website: interface interna. 
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Fonte: Autoria própria (2018). 

Desse modo ao “clicar” no botão menu Edições – o Pharol Cronológico é 

listada toda as edições a clicar em uma delas aparece a década selecionada com a 

grede de informações das edições como dia, mês, ano e número da edição. 

 

Figura 5 – Website: interface interna. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

  Ao selecionar a edição desejada a imagem do jornal é disponibilizada em 

PDF podendo ser baixada e ampliada com os recursos da lupa do adobe. 

  

Figura 6 – Website: interface interna. 
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Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A estrutura do site foi pensada para que tanto o pesquisador e consulentes 

conseguirem ter acesso de maneira rápida informação. Tanto para o pesquisador 

que busca construir um discurso historiográfico quanto o cidadão que se interesse 

em saber como era a sociedade e as relações sociais através do jornal bem como 

enquanto admiração ou expectação de uma memória da qual deseje recordar.  

 

2.10 O MUSEU COMO ESPAÇO DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 
 

O homem sempre se preocupou em guardar objetos que o fizesse 

compreender o mundo, contudo a instituição Museu teve origem na Grécia Antiga. 

Segundo Suano, 1986) O mouseion, lugar das musas era um ambiente dual em que 

funcionava como templo e instituição de pesquisa, nesse ambiente a deusa 

chamada Mnemoisine, a deusa da memória, com suas danças e músicas faziam os 

homem refletirem e acalmarem suas mentes, porém os objetos que haviam no 

mouseion tinham o intuito de agradarem mais aos deuses do que aos homens. No 

Egito a dinastia dos Ptolomeus faz surgir uma forma de agregar os objetos sob um 

tema e logo após com a criação da biblioteca de Alexandria, que continha diversos 

objetos desde estatuas, documentos, anfiteatro, refeitórios jardins botânico etc, o 

conhecimento vai ser organizado de forma enciclopédica.  

De lá para cá a reunião de objetos sob um mesmo tema passa a ter a 

denominação de “museu”. Na idade Média a igreja vai reunir diversas obras de arte, 

através de doações de fiéis e reunirá no chamado “Tesouro de São Pedro”, já que 

era pregado o desprendimento dos bens matérias. Com o fim da Idade Média e o 

renascimento as conquistas de objetos de valor pelos príncipes vão possibilitar a  

reunião de objetos de valor de modo particular, será dessa reunião principesca que 

dará origem a instituição Museu.  

Vale ressaltar que o acesso aos museus eram raros porque na Europa do 

século XVIII e XIX tinham muitos analfabetos e quando esses frequentavam eram 

acusados pela nobreza de algazarras e que atrapalhavam a contemplação das 

artes.  Com o advento da Idade Moderna e principalmente a Revolução Francesa, as 

instituições de memória a saber: museus, Arquivos e Bibliotecas são abertos ao 

público em geral e  surgem como espaços de conhecimento e preservação da 
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cultura burguesa que se apropria dessas instituições para romper com uma cultura 

imposta durante o antigo regime  contudo, a classe burguesa  não objetivava que o 

acesso as camadas inferiores fosse permitido, tirando - lhe  talvez uma hegemonia 

ou privilégio de perda de conhecimento.  

O museu compõe um lugar onde se guarda e preserva a memória coletiva, 

nesse ambiente estão catalogados e dispostos objetos ou peças musealizadas que, 

tomam significado ao passo que são eleitas como musas, ou seja, como a melhor 

representante de um período histórico, de um povo, de uma nação. Dessa forma de 

alguns anos para cá o museu foi tratado como espaço de informação contribuindo 

para a construção de uma ciência social aplicada chamada Museologia que se 

engloba na Área da Ciência da Informação da qual tratamos no capítulo anterior.  

A Museologia fomenta profissionais especializados no tratamento dos acervos 

museais, juntamente com outros especialistas da informação como Arquivistas, 

bibliotecários e Historiadores que dialogam e buscam estabelecer uma metodologia 

para disseminação da informação. 

No caso dos museus brasileiros, muitas dificuldades são encontradas para a 

consecução desta finalidade, pois o descaso de governantes bem como a 

dificuldade que o brasileiro tem de reconhecer o valor dessas instituições como 

espaços educativos e de formação identitária contribui para a precariedade com que 

passam esses lugares de memória. 

No nordeste brasileiro a situação é ainda pior porque projetos de dominação e 

ideologias subordinam e inviabilizam o processo emancipador do homem. Ainda 

perdura no sertão os resquícios de mandonismo e “apadrinhamentos” característicos 

de uma estrutura social de país escravocrata e desigual. Contudo, sabemos da 

importância desses ambientes para a formação da sociedade e experiências na 

disseminação da informação ao usuário. Os museus estão ligados à área da 

Museologia e consequentemente compõem a Ciência da Informação, eles são 

espaços dos quais a informação circula e precisa ser estudada.Com a revolução das 

TIC cada vez mais percebemos a utilização de cibermuseus ou sites para o alcance 

de maior público: “A internet, especialmente através de seu serviço web 

desempenha o papel de facilitadora e disseminadora do acesso à informação” 

(SANTOS; ANDRADE, 2010). 
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Assim a gestão da informação é o primeiro passo para a eficiência dos 

museus como espaços de informação: 

 

A gestão da informação implica no gerenciamento de informação e 
recuperação da informação para sua utilização nas organizações ou 
instituições. 
Dessa forma, a gestão da informação, a comunicação nos museus e 
suas estratégias de mediação podem contribuir para aprimorar a 
função social do museu e garantir assim, a aproximação da ciência e 
da tecnologia, no que se refere ao seu uso, aplicação, à sua história, 
filosofia, às questões sociopolíticas pertinentes às decisões 
governamentais para com a sociedade. (JOTTA, 2015, p.252). 

 

Longe de ter ser somente as características citadas acima nesses ambientes 

de informação é possível a educação que se potencializa com os usos da 

Tecnologia da Informação e Comunicação nos processos de letramento 

informacional e Educomunicação. 

 

2.11 O JORNAL COMO LUGAR DE MEMÓRIA  
 

Neste capítulo pretendemos abordar o jornal como lugar de memória, porém 

gostaríamos de ressaltar um pouco da discussão teórica da História no sentido de 

demonstrar como surge a utilização dos jornais como documento para a escrita da 

História. Desta maneira  sabemos que  durante muito tempo o fazer histórico esteve 

atrelado aos chamados documentos oficiais, pois sob a égide do Iluminismo e o 

caráter da ciência positivista a escrita da história baseou-se em enaltecer e 

reverenciar os feitos dos grandes homens bem como de feitos políticos, conforme  

Ranke que foi o principal historiador do Historicismo, o qual teve uma abordagem 

caracterizada pela proposição de que o discurso historiográfico e a experiência 

pretérita se relacionam de forma quase mimética. A partir das guerras mundiais e a 

crise das estruturas e dos paradigmas científicos, uma concepção de ceticismo em 

relação ao progresso da ciência toma forma e a chamada crise dos paradigmas 

beneficia o pensamento historiográfico fazendo surgir novos modos de produzir a 

análise histórica. 

 Na França, onde emergiam as tensões pós revolução francesa, um grupo de 

historiadores criam uma revista que tem uma das características principais a crítica 
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ao modelo do historicismo e a história dos grandes homens, surge também a 

possibilidade de utilização de outras fontes tal como o jornal. 

A Escola dos Analles, movimento historiográfico que liderada pelos 

historiadores Marc Block, Lucien Fevre os quais deram início a uma História 

“Problema” que se contrapunha ao paradigma Positivista e utilizava documentos  

diferentes dos chamados documentos oficiais, contudo, ainda havia entre eles 

pensamento divergente quanto a utilização dos documentos de imprensa para a 

escrita da História. 

Ainda existia o pensamento de que o historiador, portanto, manter-se-ia 

neutro diante do objeto, para assim, poder conhecer a verdade dos fatos. 

 

A ideia de que o historiador deveria ter uma visão objetiva dos 
acontecimentos levou à negação de determinadas fontes, como a 
imprensa, que não poderia servir à História por ter uma alta carga de 
subjetividade na maneira como narrava os acontecimentos. Na 
verdade, pensava-se “atingir seus fins aplicando técnicas rigorosas 
respeitantes ao inventário das fontes, à crítica dos documentos, à 
organização das tarefas na profissão” (BOURDÉ; MARTIN, 1993, p. 
97). 

 
 

Assim enquanto fonte documental os jornais só foram incorporados pela 

historiografia na terceira geração dos Analles com historiadores como Jacques Le 

Goff, Pierre Nora e outros. Tal fato se deu porque a segunda geração dos Analles 

estava com seu olhar voltados para as questões econômicas e numa estrutura de 

longa duração. A partir da fonte de imprensa abriu-se a possibilidade ao historiador 

na construção da História, principalmente para aqueles que fogem do modelo 

tradicional de historiografia e que busca substituir a “verdade” documental pela 

problematização e cientificidade da história, possibilita a construção dos discursos e 

percepções característicos dos mecanismos e transformações sociais.  Outro fator 

trazido pelos Analles foi o caráter de interdisciplinaridade e a contribuição de 

diversas áreas das ciências sociais tais como a Antropologia, Linguística, Psicologia.  

Dessa abordagem, utilizamos nesse estudo o jornal como fonte para a 

memória e a partir daí a escrita da História que encontram se no Museu do Sertão, 

espaço onde o passado e a memória se entrelaçam. Contudo, é preciso evidenciar a 

diferença memória e História, que é recente e ainda carece de esclarecimento de 
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conceitos pois, não são a mesma coisa, conforme afirmação de Pierre Nora apud 

D’Aléssio: 

 

As palavras memória e história evocam o mesmo tempo: O passado, 
daí a identificação entre os dois tempos mas apesar da matéria prima 
comum, é a compreensão oposta a mais difundida entre 
especialistas, ou seja, memória e história não se confundem (1998, 
p. 96).    

 
 

 Segundo o autor a memória está ligada a acontecimentos e sentimentos 

vividos pelo grupo social, diferentemente da história que é a construção do discurso 

por aquele que não teve contato direto com os fatos ocorridos.  

 

A história começa onde a memória social acaba e a memória social 
acaba quando não tem mais como suporte um grupo, ou seja a 
memória social é sempre vivida, física e afetivamente. Quando o 
grupo desaparece, a única maneira de salvar as lembranças, que 
para os grupos existentes são exteriores “é fixa-las por escrito em 
uma narrativa seguida uma vez que as palavras e os pensamentos 
morrem, mas os escritos permanecem”. Portanto a História é escrita 
e impessoal e nela, grupos com suas construções desparecem para 
dar lugar a outros porque a escrita não os registrou (1998, p.96).    

 

Vale ressaltar que ao falarmos sobre memória devemos ter cautela ao 

abordarmos este conceito e falamos também sobre os esquecimentos, que nem 

sempre são intencionais conforme é evidenciado pelo próprio funcionamento do 

nosso cérebro, em que a memória faz parte do processo fisiológico tanto quanto o 

esquecimento, porém há que ressaltar que a memória e o esquecimento do qual 

estamos falando não se refere ao campo da Psicologia, nas lembranças ou 

esquecimentos mas sim, na abordagem do campo da História, na qual a memória se 

relaciona com a identidade, análises e interpretações do passado. Desse modo tal 

conceito surge com o pensamento de Bergson e a memória individual, que segundo 

ele é reflexo do presente sobre o passado, e a experiência de duas memórias: uma 

psíquica, de lembrança e outra de repetir, essa última de forma quase mimética dá-

se a ilusão. Esse pensamento fora bastante criticado por ser individualista, 

romântico e introspectivo e um dos seus alunos chamado Maurice Halbwachs irá 

contrapor esse conceito criando o da memória coletiva. Identificado com a 

Sociologia Durckeimiana, ele entende a memória coletiva como um processo de 

negociação entre a memória individual e a memória coletiva, da qual a lembrança 
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individual só e possível a partir da identificação com as lembranças do grupo social.  

Nesse entendimento, todo a ação parte do coletivo, característica da abordagem 

Durkheimiana que ele faz, na qual a ênfase é dada à força quase institucional. 

(POLLAK,1989, p.3) dessa memória coletiva, à duração, à continuidade e à 

estabilidade. Para Halbwachs a memória sempre parte do todo, isso é natural, pois, 

a base do pensamento em que se assentava suas análises era o paradigma 

estruturalista. Nesse tipo de abordagem não há espaço para as análises individuais, 

toda o pensamento reside na superestrutura, qual seja: Estado, Igreja, etc. 

A partir da crise dos paradigmas que ocorre no período pós 2ª Guerra 

Mundial, surgem outras formas de estudos relacionados a memória através de 

conceitos estabelecidos por pesquisadores pós estruturalista como: Michel Pollak, 

Joel Candau, Paul Ricoeur, Fentress e Wickham, estes últimos em particular 

problematizaram em relação a memória coletiva e denominaram a memória social, 

rompendo com o pensamento estanque que o indivíduo tem pouca participação eles, 

compreendem que na memória social as tradições e pensamentos individuais 

também levam a reflexão do grupo. Sendo assim, conceitos como memórias 

compartilhadas, memórias concorrentes são demonstrações de como a memória 

embasa a maneira de pensar e ver o mundo dos indivíduos. A partir dos 

pressupostos de que a história se baseia na memória para preservar o passado, que 

é inatingível, o ofício do historiador é justamente analisar o passado e construir seu 

discurso, tendo como fator primordial o caráter cientifico da ciência.  

Portanto a fonte de imprensa possibilita a construção de uma memória social, 

principalmente quando os grupos sociais não mais existem e percebe-se na 

narração dos fatos as relações de poder existentes na sociedade ou grupo. 

     Dessa forma ao historiador e ao cientista da informação cabem a 

interpretação e disseminação das fontes desse passado que respondem e produz 

significado para o tempo presente. 

No que tange os lugares de memória, tradicionalmente são considerados os 

Arquivos, Museus e centros de documentação, contudo esses espaços estão 

perdendo a hegemonia para espaços tridimensionais na rede mundial de 

computadores, que com o advento da Tecnologia da Informação possibilita o acesso 

mais rápido e em quantidades de acesso exponenciais. Por isso hoje falamos em 

lugares de memórias ou espaços de memória, um website pode tronar-se espaço de 



55 
 

 

 

memória. Quando atribuímos a memória um lugar, estamos sendo determinísticos a 

dizer que a memória foi armazenada, coisificada em um objeto ou em um artefato o 

que contradiz as palavras de Gonçalves, referindo-se especificamente a objetos 

materiais (1994, p.27): 

 

[...] os objetos materiais só dispõem de propriedades imanentes de natureza 
físico-química: matéria-prima, peso, densidade, textura, sabor, opacidade, 
forma geométrica, etc.etc.etc.Todos os demais atributos são aplicados às 
coisas. Em outras palavras: sentidos e valores (cognitivos, afetivos, estéticos 
e pragmáticos) não são sentidos e valores das coisas, mas da sociedade que 
os produz, armazena, faz circular e consumir, recicla e descarta, mobilizando 
tal ou qual atributo físico (naturalmente, segundo padrões históricos, sujeitos 
a permanente transformação (GONÇALVES, 2015, p 17). 

 

Assim é mais aconselhável utilizarmos a expressão vetores de memória já 

que o sentido de vetor é de conduzir ou carregar algo tendo em vista que os 

documentos refletem a memória segundo os sentidos que são lhes dado. 

 

A memória, portanto, não está nos artefatos, ou nas canções, ou em 
nomes de cidades: ela é um trabalho ativado com o auxílio de 
elementos como esses, aos quais nossas vidas ficaram ‘e ficam’ de 
alguma forma associadas. Elementos que podem ser entendidos, 
portanto, como ativadores e vetores de memória ‘além de vetores de 
valores e sentidos’ (GONÇALVES, 2015, p.18). 

 

A ideia de lugares de memória em Nora vinha para contrapor o paradigma 

historicista, do qual também ele sendo intelectual ligado aos Analles pretendia 

considerar os lugares de memória como ambientes dos quais pudessem estimular a 

reflexão e a discussão acerca da História, contudo não foi isto que aconteceu a 

memória passou a ser comemorada e colocada como hábito de celebração na 

França de sua época por isso ele afirma conforme Gonçalves apud Nora: 

 
De início, a noção de “lugar de memória” era uma forma de distância 
crítica em relação a uma história nacional unitária, teleológica, 
espontaneamente habitada por uma intenção autocelebrativa e 
comemorativa dela mesma: [o lugar de memória era a intenção de] 
decomposição dos elementos constitutivos, dimensão historiográfica, 
valorização do simbólico. Ou, para elevar o tom, ‘desconstrução’ 
derridiana, ‘arqueologia’ foucaultiana, ou ainda, se se preferir, 
‘genealogia’ nietzschiana. Mas tal era já o império do memorial que a 
ferramenta forjada para dissolver o comemorativo acabou por ser 
empunhada para se tornar o instrumento por excelência da 
comemoração em todas as direções. Donde o mal entendido, que 
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certamente contribuiu para o sucesso do livro e sua repercussão 
internacional. (NORA, 2011a, p. 403). 

 

Nesse sentido Le Goff defende que o conceito de memória coletiva está posto 

em um ambiente de conflitos: 

 

Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma 
importante na luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se 
senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos 
e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 
manipulação da memória coletiva. (LE GOFF, 1990, p. 225). 

 

Portanto, a análise de um periódico e sua preservação ou não demonstram ao 

longo dos anos o jogo de poder e as disputas em torno de uma memória pelos 

grupos dominantes que pretendem salvaguardá-las ou esquecê-las. A memória 

individual serve nesse caso como base para a sustentação da memória coletiva. E 

dessa forma o jornal deve ser visto como vetores de memórias em disputa das quais 

devem ser criticadas à luz do sentido primordial do qual Nora sugeriu em Liex des 

Memories. Antes de mais nada os lugares de memória são história e História é 

reflexão, análise e procedimento em construção.   

 

2.12 EXTENSÃO RURAL  
 

 

A importância deste capitulo para esse estudo se dá desde a proposta do 

programa de Mestrado em extensão Rural, que visa uma abordagem 

interdisciplinar/humanística e menos técnica, bem como do objeto de estudo da 

pesquisa o jornal o Pharol, que nos anos de 1980 foi considerado como propulsor da 

extensão rural na região. Dessa maneira gostaríamos de traçar um breve histórico 

da relação entre educação e extensão rural. Sabemos que a partir da  Revolução do 

Neolítico, quando o homem passou a domesticar os animais e também surgiu a 

agricultura, poderíamos dizer que a ideia de extensão rural estava presente no 

cotidiano desses  nossos antepassados pois uma das  características da extensão 

rural é a melhoria das condições de vida na sociedade,  contudo com o advento do 

mercantilismo ,Revolução industrial na Europa e o nascimento do capitalismo, as 

mudanças na sociedade e nos homens foram sendo esculpidas e logo esse viés 
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característicos dos nossos antepassados foram substituídos por “novos” valores e 

assim o modo de produção e a características de extensão rural como troca foi 

fatalmente substituído pela apropriação de riqueza e disseminação de fórmulas e 

pacotes tecnológicos principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil. 

Desse modo para compreender de fato o processo histórico por qual passou o 

Brasil é imprescindível uma abordagem histórica. Nesse sentido Mendonça, 

demonstra que após a abolição da escravatura, uma nova massa de trabalhadores 

surgia, porém, a formação do Estado Brasileiro e da sociedade tinham 

características de um Estado Patrimonialista, que até certo ponto ditou como 

deveriam ser as políticas públicas no Brasil. 

Assim pensar o Estado a partir da noção de Estado ampliado proposto por 

Antônio Gramsci é um modo de analisá-lo por um outro viés, percebendo que existe 

nessa relação a disputa entre classes, que pretendem lograr hegemonia no campo 

da Sociedade Política e Sociedade Civil.  

Dessa forma o campo da agricultura no Brasil na primeira república, seguiu o 

modelo patrimonialista característicos de um Império para depois uma República, 

combinando com o fim da escravidão e uma crise nacional na qual grandes 

proprietários rurais de setores distintos das altas camadas da sociedade estavam 

passando. 

 

Como forma de superação da crise foram criados a SPA – Sociedade 
Paulista da Agricultura e a SNA Sociedade Nacional da Agricultura, a 
primeira representava o núcleo mais dinâmico da cafeicultura de São 
Paulo, a segunda consistiria na agremiação organizativa de múltiplos 
setores agrários, sobretudo aqueles ligados ao eixo 
Nordeste/Sudeste/Sul que desde os fins do século XIX esbarravam 
em obstáculos concretos no mercado internacional, aí se incluindo os 
proprietários não diretamente ligados à produção/exportação de café 
(MENDONÇA, 2007,p. 21). 

 

Ademais, os proprietários dos setores de São Paulo (SPA) e os do Nacionais 

(SNA) divergiam em como seria o modus operandi do trabalho nas propriedades 

rurais: 

Enquanto os ricos fazendeiros paulistas responsáveis pela produção 
do café, atribuíam a superação da crise a existência de créditos 
abundantes e a intensa imigração italiana subvencionada pelo 
governo do Estado, os proprietários agremiados pelo SNA defendiam 
a diversificação da agricultura e a criação do Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC) (MENDONÇA, 2007, p. 21). 
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 Diante desse ambiente de disputas para alcance de seus anseios que nasce 

o MAIC e assim a política agrícola começa a tomar traços e sua atuação se 

concentra em construir, redistribuir e fixar o “trabalhador nacional” como expressões 

institucionais nascem o: Aprendizado e os Patronados Agrícolas.  

A aquisição de mão de obra especializada para a utilização em propriedades 

menos dinâmicas da sociedade se dava através da Educação Agrícola das quais o 

aprendizado agrícola: eram encarregados. Vale ressaltar que a Extensão Rural no 

Brasil nasceu a partir da década de 1930, na qual a preocupação com o êxodo rural 

e a mão de obra balizavam essa dicotomia. A educação Rural foi atingida por esses 

interesses que pretendiam ter uma mão de obra capaz de ser utilizada para a 

industrialização da agricultura e evitando que inchasse a cidade, bem como 

mantivesse o status quo das camadas sociais. Desse ambiente progressista e 

conservador que possibilitará também a queda de Vargas e a abertura da economia 

para o capital estrangeiro, ou seja de caráter mais Liberal, a extensão Rural no 

Brasil foi fomentada pelos interesses dos Estados Unidos da América após a Guerra 

fria, com a ameaça comunista e a   política de Bem-Estar Social, na qual incluía 

promover o desenvolvimento da agricultura nos países onde estavam em “estado de 

atraso”. E pessoas e instituições se encarregaram de fazer aliança com o governo 

brasileiro para executar seus planos econômicos é o caso de Nelson Rockfeller e a 

AIA Associação Internacional Americana. 

Algumas Instituições foram criadas neste período como apoio desta política 

de industrialização e mecanização da agricultura são elas: ACAR Associação de 

Crédito e Assistência e Embrapa -  Empresa Brasileira de Pecuária e Abastecimento 

e foram engrenagens que fomentaram o desenvolvimento da agricultura, no que 

concerne a utilização de técnicas e tecnologias. 

Desse breve histórico, tiramos as conclusões que os interesses exteriores em 

desenvolver a agricultura no Brasil fomentaram o investimento no país afim de 

possibilitar o latifúndio e o agronegócio. No que tange a abordagem dessa ideia no 

jornal também fica evidente desde as instituições de educação rural ao fomento de 

produção e disseminação de técnicas. 

Concluímos que as dificuldades do pequeno agricultor são demonstradas nas 

paginas do jornal, contudo os interesses e valorização da mão de obra estrangeira e 
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as técnicas americanas são defendidas com maior ênfase, através das colunas e 

capas do jornal. Através da fonte jornalística é possível compreender que o 

mecanismo de disseminação da extensão rural na região não foi diferente do 

desenvolvido no resto do país.        
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo discorreremos sobre o “caminho” percorrido nesta pesquisa, ou 

seja, o conjunto de técnicas de pesquisa aplicada a ela e que é chamada 

metodologia da pesquisa, para compreensão do tema e do objeto de estudo. Logo 

abaixo detalharemos a natureza da pesquisa e técnicas utilizadas: 

A natureza da Pesquisa: Essa pesquisa é essencialmente qualitativa, que 

segundo Tozoni-Reis (2009, p. 10): Pesquisadores das ciências exatas e naturais 

tendem a desconsiderar a abordagem qualitativa como própria de um trabalho 

científico, porém a pesquisa qualitativa defende a ideia de que, na produção de 

conhecimentos sobre os fenômenos humanos e sociais, interessa muito mais 

compreender e interpretar seus conteúdos do que descrevê-los. Dessa forma, como 

modalidade de pesquisa utilizamos a pesquisa documental e pesquisa bibliográfica 

das quais trataremos a seguir:   

 

3.1 PESQUISA DOCUMENTAL  
 

Tendo em vista essa pesquisa ter um cunho documental que segundo 

LAKATOS & MARCONI (2003, p. 174) “tem características a fonte da pesquisa estar 

restrita a documentos escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes 

primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre ou 

depois”. E que para Tozoni-Reis (2009, p.10) tem como principal característica o fato 

de que a fonte de dados, o campo onde se procederá a coleta de dados, é um 

documento (histórico, institucional, associativo, oficial, etc.)  

Esta modalidade tem como técnica de pesquisa, a análise do conteúdo, 

embora esta técnica também seja usada em outras situações, inclusive na pesquisa 

de campo. 

Portanto, a pesquisa documental é: teórica: envolve a utilização de teorias, 

conceitos e princípios; morfológica: estrutura e objetos de investigação e se apropria 

da técnica de controle de investigação, coleta de dados e diálogo com as teorias. 

Nesse estudo foram aplicadas as técnicas citadas desde a concepção do estudo 

com a utilização do jornal como objeto de estudo e sua denominação como 

documento válido a partir daí a coleta de dados foi realizada com organização, 
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seleção e após análise do conteúdo da fonte documental sem descuidar da teoria e 

o diálogo com ela.    

 

3.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  
 

Além das fontes secundárias, fundamental nesse estudo por tratar-se de o 

objeto de estudo ser documento de imprensa, utilizamos a técnica de pesquisa 

bibliográfica, que LAKATOS & MARCONI afirmam que: 

 
Abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 
estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas etc e 
tem por finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo 
o que foi escrito dito ou filmado sobre determinado assunto (2003, p. 
183). 

 

 A pesquisa bibliográfica “oferece meios para definir resolver, não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas 

não se cristalizaram totalmente” (LAKATOS & MARCONI, 2003, p. 183). 

Corroborando com a ideia, Tozoni-Reis (2009 p.10) afirma que a pesquisa 

bibliográfica tem como principal característica o fato de que o campo onde será feita 

a coleta dos dados é a própria bibliografia sobre o tema ou o objeto a se investigar. 

Não vamos ouvir entrevistados, nem observar situações vividas, mas conversar e 

debater com os autores através de seus escritos. 

Podemos dizer que a pesquisa bibliográfica tem como principal técnica a 

leitura e o principal instrumento os fichamentos bibliográficos.  

Assim utilizamos através dos fichamentos o debate com os teóricos da 

Ciência da Informação, História e Sociologia o embasamento e construção da 

análise. 

Outra atividade realizada nesta pesquisa foi organizar, relacionar e 

disponibilizar todo o acervo encontrado no Museu do Sertão do São Francisco, um 

trabalho extenso de organização da informação separando-as por ano e edições a 

fim de que possibilitasse a compreensão do leitor das informações contidas em cada 

edição do jornal. Foram encontradas edições do jornal que possuíam somente a 

página de capa ou de colunas sociais, isso se deveu ao fato de o suporte material 

estar em condições inadequadas de acondicionamento, seu papel ser de qualidade 

inferior e armazenamento, o que justifica também o fato de a digitalização servir 
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como mote de preservação documental, tendo em vista que o manuseio e as 

informações na rede possibilitarão o acesso sem precisar do contato de pessoas 

com o documento.   Toda essa preocupação com esse acervo se dá porque esse 

periódico é o mais antigo e considerado de maior importância na sociedade do Vale 

do São Francisco, bem como para a trajetória da extensão rural na região. As 

informações relatadas nele contam quase um século de vida cotidiana de uma 

região e de suas práticas políticas e de desenvolvimento. 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO, EDIÇÃO E CONVERSÃO DAS IMAGENS  
 

Primeiramente gostaríamos de relatar a maneira como o acervo do jornal foi 

reconstituído. A iniciativa partiu de um dos funcionários do museu do sertão do são 

Francisco, responsável por angariar peças para a reserva técnica. Conta-se a 

história que em um dia de conversa com um político, viu um dos jornais na estante, 

logo fez a pergunta se encontraria mais exemplares do periódico. A resposta foi 

positiva e foi doado uma caixa de papelão com o volume de edições que dispõe hoje 

no Museu. Essa história impressionante, anuncia preliminarmente o descaso com a 

memória e o patrimônio. Nos dias atuais esse material encontra-se acondicionado 

em um armário de aço em sala climatizada.   

 

Figura 7 – Sala de armazenamento do material. 

 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 
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Para realização desse trabalho foi necessária a identificação das páginas e 

suas respectivas edições, a separação de forma cronológica, limpeza do suporte e 

assim procedermos a digitalização. O processo de digitalização é trabalhoso e cheio 

de normativas que possibilitem a resolução da imagem de forma adequada e 

possibilite a leitura do documento. Nesse sentido digitalizamos as páginas do jornal 

em 400 DPI e após a digitalização a indexação das imagens em um Hard Disk HD 

externo para em seguida procedermos com a edição no software de edição de 

imagens chamado PHOTOSCAPE e salvamento da mídia. Após as imagens juntas 

seguimos para a migração de suporte ou mídia, convertendo as imagens em padrão 

PDF. Esse é o padrão indicado pelo Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ 

através da sua Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE, Orientação 

Técnica nº 4 de outubro de 2016 e a resolução nº 31 de 28 de abril de 2010 que 

dispõe sobre a digitalização de documentos arquivísticos permanentes. 

A organização e layout do site partiram da iniciativa de disponibilizar o 

máximo da informação possível com os consulentes, com os recursos da Tecnologia 

da Informação, o site tornar-se um lugar de memórias e possibilitando a elaboração 

da História, que é o trabalho do historiador que através da construção do discurso 

teórico e metodológico analisa as fontes e produz uma análise. Isso também foi feito 

e é parte integrante do site de forma que os internautas poderão consultar a análise 

feita com base no tema Extensão Rural: Educação, Desenvolvimento e Social.   

Na análise historiográfica da época, a saber: 1915 a 1945 utilizamos a teoria 

advinda do paradigma pós estruturalista, ou seja, caracterizada com o 

construtivismo utilizando também autores que corroboram para a noção de Nova 

História. Segundo BURKE (1992, p.10), a nova história opunha-se a quase tudo que 

o paradigma tradicional ditava como o dever do historiador e em que, de fato, a 

história consistiria. “A nova história e a história escrita como uma reação deliberada 

contra o “paradigma” tradicional, aquele termo útil, embora impreciso, posto em 

circulação pelo historiador de ciência americano Thomas Kuhn” 

Tendo em mente que estamos tratando de temas dos quais tem como pano 

de fundo o político é a nova História também se caracteriza pela retomada de uma 

análise política, porém diferente da apresentada pelo Historicismo. Dessa forma 

pretendemos nos deter mais nas ações dos indivíduos e no poder ramificado do que 

na figura de grandes nomes. Educação, Imprensa e Agricultura, contudo não o 
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corresponde já que estamos tratando de um recorte temporal e local para 

entendermos um processo global que é a dinâmica da Extensão Rural.    

 

3.4 O LOCAL DA PESQUISA  
 

A coleta de dados documental foi realizada no Museu do Sertão do São 

Francisco, que é uma instituição ligada à administração municipal da cidade de 

Petrolina – Pe e teve sua fundação em 1973 com o objetivo de preservar a cultura 

sertaneja em todas as suas formas. O acervo é distribuído em setores bem definidos 

e constituído de objetos ligados à cultura popular da região sanfranciscana. Entre as 

peças mais curiosas estão uniformes de cangaceiros, fotografias desse grupo e até 

cartas de Lampião. Também está acondicionado no museu os exemplares do Jornal 

“O Pharol”, um dos primeiros periódicos criados no interior do Brasil e o de grande 

circulação na cidade de Petrolina, por isso mesmo esse acervo se torna importante 

porque remonta a trajetória política e cotidiana da sociedade.  

Nesse sentido, nos dias 15 a 22 de outubro de 2018, passamos a analisar a 

totalidade dos jornais que estão disponíveis no acervo da instituição desde os anos 

de 1910 até 1980 buscando coletar informações referente as categorias da 

pesquisa, quais sejam: Extensão Rural- Educação e Política de desenvolvimento. 

 Vale ressaltar que os museus, arquivos e bibliotecas passam por um 

momento de escassez de recursos devido à falta de comprometimento por parte de 

governantes e do poder público, situação corriqueira quando tratamos sobre o tema 

da cultura e educação no Brasil. No museu do Sertão do São Francisco não é 

diferente, por falta de investimento na instituição o acervo encontra-se em estado de 

degradação do suporte e acondicionamento inadequado, porém uma das iniciativas 

deste estudo além de demonstrar através do jornal a extensão rural, é digitalizar 

parte do acervo para preservar a informação.  

Desta forma os recursos tecnológicos utilizados para isso foram: Scanner 

para documentos em formatos até o padrão A2 e computador que foram adquiridos 

com recursos próprios, (pesquisador e orientador) não sendo possível a digitalização 

das páginas inteiras do jornal , foram  digitalizadas metade das páginas a uma 

resolução de 400 DPI padrão considerado bom para digitalização desses 

documentos  e com auxílio do software proprietário “Photoscape” foi possível unir as 

partes das páginas auxiliando na apresentação e qualidade das imagens. Após essa 
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fase foram reunidas as imagens e convertidas para o formato PDF do qual ficaram 

reunidas as edições do jornal e indexadas com uma ordem cronológica e 

disponibilizadas para pesquisa no site. 

Vale ressaltar que o processo de preservação da memória é algo de extrema 

relevância e todo o acervo possui um valor cultural e imaterial, porque se refere a 

uma sociedade e modos de vida e fazer próprios, que deve ser conhecido e 

valorizado pelos cidadãos e pesquisadores. O processo de valorização da memória 

se dá a partir do ponto que percebemos o quanto ela é importante para nós. 

 

Figura 8 – Sala do museu 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Figura 9 – Sala do museu 

 
Fonte: autoria própria (2019). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo faremos uma análise histórica a partir dos dados coletados nas 

edições do Jornal O Pharol dos anos de 1915 a 1940, tal recorte se dá pelo número 

maior de edições disponíveis, tempo decorrente para realização desta pesquisa e 

realização do produto, bem como por causa do volume de informações coletadas. 

Para uma melhor fundamentação teórica dentro da historiografia baseamo-nos na 

ótica da Nova História e história da imprensa, não de maneira descritiva, mas 

analisando o papel do veículo de informação na construção da coletividade sob uma 

perspectiva da educação, desenvolvimento e contexto social na região do Vale do 

São Francisco, pois, o jornal em  questão deixou de tratar as questões da cidade 

partindo para uma amplitude regional como uma missão de desenvolver a cidade de 

Petrolina e transformá-la em uma metrópole do desenvolvimento regional. Dessa 

forma, pretendemos encontrar através de algumas matérias, fontes de pesquisas já 

realizadas e bibliografia que trate da época os fatos e acontecimentos relatados.  

Longe de ser uma abordagem meramente descritiva, pretendemos a luz da 

tentativa de discutir o processo de construção dos assuntos elencados uma 

abordagem mais crítica, menos apaixonada comum a memória dos cidadãos. 

Como fonte de pesquisa e memória da região temos trabalhos que são 

balizadores para entendermos, de maneira memorialística os trabalhos da 

historiadora Maria Creusa de Sá Y Brito no livro Petrolina, origem, fatos, vida uma 

História e Memória Histórica de Juazeiro de João Fernandes da Cunha. Tais livros 

são de suma importância para entendermos os objetivos e sentidos de preservação 

de uma história das cidades e da região. Por diversas vezes ouvimos dizer que tais 

livros são “A bíblia de Petrolina”. Porém a utilização dessas fontes são um dos 

modos de escrever a história, o trabalho do historiador reside na critica as fontes e 

análises teóricas das quais utilizaremos neste pequeno trecho de análise. 

Desta forma entendemos que através do jornal podemos alcançar um 

entendimento dos aspectos regionais e nacionais em questão. E assim elencaremos 

abaixo o processo histórico nacional e suas nuances com a região.  
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4.1 UMA FORMA DE PENSAR O BRASIL 
 

Acreditamos ser fundamental analisarmos o processo histórico que nos deu 

origem e assim o Brasil foi pensado para gera lucro. Quando os portugueses aqui 

chegaram, não encontraram de imediato riquezas que sugerisse um projeto de 

exploração, contudo com a descoberta de ouro e prata nas regiões acima da 

América, Portugal começa a explorar a terra brasileira no sentido de encontrar 

vestígios que possibilitassem um empreendimento tendo em vista que o 

mercantilismo era o sistema que vigorava a época e a acumulação de riquezas era 

seu mote.  

Desta forma Caio Prado Junior evidenciará que o contexto de colonização do 

Brasil foi o de exploração, e assim o exclusivo colonial ou pacto colonial, que era o 

acordo firmava que a colônia só poderia comercializar com a metrópole se assenta 

como o motivo e consequências do que somos enquanto nação atualmente. Para 

ele entendermos as relações sociais, econômicas e culturais de hoje precisamos 

buscar nas origens da nossa colonização respostas para isso.  

 

É por isso que para compreender o Brasil contemporâneo, 
precisamos ir tão longe; e subindo até lá. O leitor não estará se 
ocupando apenas com devaneios históricos, mas colhendo 
dados, e dados indispensáveis para interpretar e compreender 
o meio que o cerca na atualidade. (PRADO JÚNIOR,1961, p. 
6). 

 

De fato, as nossas subalternidades aliadas a longos anos de escravidão 

servem como pano de fundo para explicar características do nosso processo de 

independência e de república. Outro fator importante para nosso estudo se dá no 

entendimento do coronelismo enraizado em nossa sociedade. Influências religiosas 

e mandonismos locais, expressões de poder institucionalizado, mas que não 

representam somente eles, pois conforme o filósofo Michel Foucault o poder está 

ramificado em diversas esferas da sociedade e desse modo suas nuances podem 

ser estudadas nas mais diferentes relações sociais. 

Portanto a abordagem de pensar a nação não se dará em análises 

positivistas e que suscitem a exaltação dos grandes homens, antes tendo como 

principal mote a reflexão e perguntas como: como e porquê as coisas se deram 

assim? É uma tentativa evidentemente diante do fator tempo e limitações de fontes. 
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A pesquisa em História da imprensa no brasil começa a tomar corpo a partir 

de 1970 com a influência da escola dos Annales e a utilização desse veículo como 

fonte para a construção da história, contudo, o método de análise, o acesso às 

informações, os paradigmas epistemológicos   ainda se apresentavam como uma 

dificuldade para os pesquisadores. Porém a partir da iniciativa dos próprios 

pesquisadores por esses tipos de acervos vemos atualmente no Brasil algumas 

iniciativas de preservação e disseminação desses conteúdos que não são 

necessariamente considerados como documentos oficiais ou tradicionais. No nosso 

caso a divulgação desse acervo na rede é o objetivo desta pesquisa. 

Seguiremos nosso percurso buscando referência nos conceitos na tentativa 

de identificar os fenômenos ocorridos no contexto do surgimento da educação no 

Brasil desde a vinda da família Real até o período varguista, após trataremos da 

educação citada no jornal o Pharol situando as notícias e o contexto histórico que 

vigorava.   

De uma maneira geral, sabemos que o processo de educacional sofre as 

influências e limitações das quais ocorrem as relações de poder. E todo o processo 

educacional está baseado nas forças produtivas que dominam a sociedade e mais 

precisamente o modelo de produção e Estado. Dessa forma a escola constitui-se 

como uma das representações do modelo vigente, pois não se encontra destituída 

de interferências da sociedade. Portanto constitui-se como o conceito do qual Louis 

Althusser afirma que a educação é um aparelho ideológico do Estado e como tal 

prepara de modo ideológico a sociedade mas que pode vir a utilizar-se da violência 

para forjar um modelo aceitável de continuidade da máquina.  Dessa maneira as 

informações aqui relacionadas foram retiradas do periódico” O Pharol” e elencadas 

com base numa bibliografia especializada afim de construirmos uma análise 

histórica para os eventos citados no periódico.   

 

4.2 EDUCAÇÃO 
 

No sentido de situarmos o contexto educacional Brasileiro partimos da 

premissa que desde o descobrimento a preocupação com a educação foi relegada, 

inicialmente a partir das missões jesuíticas e o Ratio Estudiorum, na qual o ensino 

era voltado para a religião e de onde ficavam de fora os negros por serem 

considerados “sem alma”. Com a Reforma Religiosa do Século XV, e o avanço do 
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Iluminismo, ocorre uma reforma no ensino da Colônia promovida pelo Marquês de 

Pombal, este diante da Coroa Portuguesa e no intuito de expulsar os jesuítas, criara 

as bases do ensino Laico, porém neste tipo de ensino, somente quem foi favorecido 

foram às famílias mais abastadas e que poderiam contratar professores para o 

ensino a qualquer horário do dia, através das Aulas Régias, ficando as camadas 

inferiores sem acesso à educação.  

Como é possível perceber o Estado manteve alijado de promover uma 

educação elementar para todos e conforme já citado nesta pesquisa, utilizando de 

instrumentos para a coerção, subordinação do trabalhador e cidadão a especulação 

do capital. Feita esta brevíssima recapitulação, a seguir nos debruçamos a partir da 

coleta de dados, as edições do jornal uma análise da Extensão Rural no contexto da 

educação, do social e desenvolvimento.    

 A educação no Brasil surge a partir da vinda da família Real a então colônia e 

que adquiriu status de metrópole com o desembarque do Rei e de sua comitiva, a 

criação de universidades, do Museu Imperial, da Marinha de guerra, o colégio Pedro 

II e demais instituições foram condições sine qua non para a existência de uma 

sociedade que estava nascendo, descendentes e portugueses, precisavam obter 

conhecimento da ciência para a atuação nesse país  que estava nascendo, contudo 

a população mais pobre e órfã seguiu sem apoio nenhum do monarca. A criação das 

Instituições de Ensino Superior é considerada o fator que fomentou a educação por 

parte de uma elite que utilizava professoras particulares (preceptoras) para 

ensinarem aos seus filhos, quase sempre essas professoras eram francesas e que 

preparavam esses educandos para o ensino médio e a universidade.  

Para os pobres e com o advento da revolução industrial restou a capacitação 

para o trabalho e foi fomentado o ensino elementar, que funcionava como uma 

espécie de ressocialização e assistencialismo e preparação para o trabalho na 

lavoura e campos de grandes latifundiários. Nesse sentido o Estado passa a 

fomentar através de seus órgãos a educação no meio rural através principalmente 

da Secretaria Nacional da Agricultura e a sociedade civil através dos Liceus de 

Ofício.  

É notório perceber que os dirigentes dos aprendizados no Brasil eram 

escolhidos entre os grandes fazendeiros da região e ligados ao SNA- Secretaria 

Nacional da Agricultura. Através de um fomento estatal essa espécie de educação 
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era destinada a utilização da força de trabalho desses jovens para o trabalho, 

percebe-se assim que o Brasil andava na contramão da Europa na qual já vivia uma 

educação emancipadora e laica. Assim, nas regiões nordeste é possível perceber 

que a educação adquiria contornos de uma preparação para o mundo do trabalho, 

porém a sociedade agrária e escravocrata era um empecilho para o progresso que 

ocorria na Europa, que na virada do século XIX para o XX preocupava- se com a 

formação de uma nova sociedade que caminhava para uma democracia em que o 

sujeito pudesse participar e ser ativo.  

 

Sampaio Dória (1924, p. 109) relata que, quando pensava nos 
princípios democráticos e observava a ignorância popular, uma 
descrença lhe assaltava o espírito: “como organizar-se, por si 
mesmo, politicamente, um povo que não sabe ler, não sabe escrever, 
não sabe contar?” De seu ponto de vista, sempre que a cultura fosse 
escassa, a vontade seria oscilante, sem destino e sem objetivo. 
“Eduque-se, porém, o povo, e ele compreenderá a soberania que lhe 
cabe exercer” (RODRIGUES, et al., 2009, p. 94). 

 
 

Desse modo a escola exercia um papel fundamental, pois incumbia a ela 

através da educação a formação desses sujeitos para o mundo, pois trazia uma 

demanda de profissionalização, portanto, uma preparação para o mundo do 

trabalho, reflexo da I Revolução Industrial e a expansão do capitalismo mundial.  

Teorias educacionais foram criadas e surge através de pensadores dentre 

eles o que se destaca John Dewey e a Escola Nova que foi um movimento de 

entender a educação através de uma nova prática abandonando os modelos 

tradicionais e ampliando mecanismos de emancipação do educando através de 

instrumentos de reflexão e “aprender fazendo “e de uma influência psicológica. O 

mundo encontrava-se em plena dicotomia entre os modos de produção capitalista e 

o socialista, essa teoria educacional foi fortemente combatida por estimular a 

reflexão dos sujeitos e pela participação de Dewey, protagonizando e buscando 

novas experiências em países como China, União Soviética, sendo então acusado 

de comunista.   

No Brasil esse movimento demora um pouco a chegar, porém avanços 

puderam ser percebidos, principalmente no que tange a mulher, e a sua participação 

na educação. Começa a ser atribuído a ela um papel na educação como formadora 

da sociedade, através do ensino as crianças e dessa forma aumenta 
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consideravelmente o número de mulheres nos cursos de magistério. Pelo caráter 

ainda conservador e que via na mulher sinônimo de mãe, vemos a propagação da 

profissão bem como pelo fato de ela poder conciliar seus afazeres domésticos com a 

atividade docente. 

Em 1932 no Brasil educadores assinam o manifesto da Educação Nova uma 

proposta de ensino baseada muito mais na experiência do aluno do que na absorção 

meramente de conhecimento pelo professor. 

No campo essa abordagem de escola nova será utilizada na criação das 

Escolas Família Agrícola EFA’s que tem suas raízes de origem Francesa as 

chamadas Maisons Familiales Rurales. Originadas no sudoeste da França, em 1935, 

por meio da mobilização e organização de um grupo de famílias de pequenos 

agricultores, na busca de alternativa de formação para seus filhos. Da França, a 

proposta expandiu-se gradativamente para outros países e continentes, e, na 

década de 60, chegou à América Latina. As experiências que permitiram a criação 

das primeiras EFA no Brasil tiveram início em meados dos anos 60, no Estado do 

Espírito Santo. 

Nesse modelo de educação ativa, o educando passa por uma experiencia de 

alternância entre a aprendizagem e a comunidade, colocando em pratica o 

conhecimento adquirido.  

 

4.3 A EDUCAÇÃO NO PHAROL 
 

A cidade de Petrolina nasce a partir de duas abordagens: a origem mítica, 

segundo Antônio Padilha o nome da cidade deriva de Pedra Linda significado de 

uma pedra que estava próxima a igreja Matriz da qual foi utilizada na construção da 

igreja e outra versão da origem histórica da cidade é de ter sido uma fazenda de 

gados por onde os comerciantes vindos de Ouricuri e do Piauí passavam para 

cidade de Juazeiro na Bahia. Essa passagem conhecida como Passagem do 

Joazeiro passou a ser freguesia e depois Petrolina. Do surgimento da cidade nos 

vamos ter a pujança do jornal em ser um motor para desenvolvimento da cidade.   

Assim é possível traçar um paralelo do que ocorria no Brasil e na região 

através das edições encontradas do jornal o Pharol e identificar todo o percurso da 

educação na região no período de 1915 até os anos 1985 porém vamos nos deter 

nas notícias encontradas no período de 1915 a 1935. 
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Nossa trajetória começa com o contexto do início do século XX e a partir da 

proclamação da República, na qual ainda havia em ebulição muitas disputas de 

interesse em jogo. Estavam misturadas nessa sociedade interesses liberais, 

militares e oligarcas e dessa forma a educação sofreu as intempéries desse 

momento. Os interesses eram refletidos na filosofia da educação da época de um 

lado os conservadores com uma proposta de educação ligada à Herbart de caráter 

mais cientificista e tradicional e de outro os progressistas na figura de John Dewey e 

uma educação profissionalizante. Essa dualidade também se refletia nos níveis de 

educação: para a pobre educação primária e profissionalizante enquanto para os 

ricos educação secundária e superior. Assim o Estado definiu a política educacional: 

 

Durante toda a Primeira República manteve-se no Brasil a dualidade 
de sistemas e de competências em matéria educacional: de um lado 
o sistema federal, cuja principal preocupação era a formação das 
elites, através dos cursos secundário e superior; de outro lado, os 
sistemas estaduais que, embora legalmente pudessem instituir 
escolas de todos os graus e modalidades, limitavam-se a organizar e 
manter a educação das camadas populares – ensino primário e 
profissional – e assim mesmo de forma bastante precária 
(BORTOLOTI, 2014, p. 99).  

 

 

   As notícias de investimento em educação para diminuir o número de 

analfabetos, tendo em vista que a mudança política na sociedade mundial 

potencializava a compreensão de que era necessário preparar o cidadão para o voto 

e participação, ou seja o progresso na qual a República exigia. Porém no Brasil os 

embates entre os setores das altas camadas da sociedade numa mistura de 

conservadorismo e progresso “fraturaram a educação para os trabalhadores”.  

Vamos perceber inúmeras notícias veiculadas pelo jornal advogando a causa 

de uma educação através do ensino público, porém sabemos que estavam em jogo 

interesses da elite que via um obstáculo para o desenvolvimento do país: o 

analfabetismo. Mesmo assim em 1916 a escola era separada para meninos e 

meninas e ainda era possível nas famílias mais abastadas da sociedade o ensino 

com preceptores, característicos do Brasil Império, contudo no Brasil começa a 

organização do ensino secundário, primário, da Escola Normal, além da criação do 

Pedagogium. Ensino leigo, livre e gratuito. O professor deveria passar pelo Curso 

Normal.  
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Figura 10 – O governo do Estado pretende instalar uma Escola Normal nesta localidade. 

 

 
Fonte: O PHAROL (1916). 

 

As escolas normais se detinham em preparar o professor como devia se 

portar do que prepará-lo com conhecimento. Em Petrolina segundo a esta imagem a 

notícia: “O Governo do estado pretende instalar uma Escola Normal nesta 

localidade”. Isto se deveu em parte porque por volta de 1870, foi assinada a lei nº 

921 no dia 19 de maio que determinava:  

 

Art 4º Fica criada em Petrolina uma cadeira de instrução primária 
para o sexo feminino. Assinado pelo presidente da Província: Dr. 
Adolfo de Barros Cavalcante Lacerda. Somente anos depois, 
provavelmente influenciado pela Reforma Benjamin Constant (1891) 
houve a substituição de um currículo acadêmico por um currículo de 
caráter científico (influência do positivismo). 

 

 

Será designada a Prof. Maria Leopoldina conhecida como D. Maroca para 

lecionar na Vila. Ela juntamente com sua irmã, fundam o colégio chamado Santa 

Cecília que possuía dois turnos: Manhã: atendia as meninas e à tarde os meninos. 

Somente em 24 de agosto de 1903 será criado o Grêmio Polimático Manoel 

Xavier Paes Barreto, estabelecimento de ensino que passa a ministrar ensino de 

Ciências e Letras. Fora também criado o Grêmio Escolar Frei Caneca pelo Sr. 

Antônio Rodrigues de Macedo que era professor Municipal e particular e trabalhava 
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no Cartório de Registro Civil. Outra professora nomeada pelo Estado e que viera de 

Recife foi D. Maria da Glória de Queiroz Coelho. 

 

Figura 11 – Pela Instrução 

 
Fonte: O PHAROL (1916). 

 

Devemos levar em conta que as condições que o professor encontrava para 

dar suas aulas eram degradantes e o investimento por parte do Estado de 

Pernambuco principalmente para o interior era pífio se comparado ao que já 

acontecia na Europa, a educação primária no Brasil e em Pernambuco era tocada 

de forma desleixada e sem investimento de recursos mínimos permeada por salários 

baixos que dificultavam a locomoção de professores que por causa dessa situação 

demoravam a tomar posse dos cargos conforme observa-se na denúncia do jornal: 
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Figura 12 – Educação – Ausência de professor na E.P.E. 

 

 

Fonte: Jornal o PHAROL, (1917). 

 

 

Figura 13 - Educação – Ainda não chegou professor na E.P.E. 

 

Figura 12 - Página de O PHAROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal o PHAROL, (1917). 
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Figura 14 - Educação – Até que afinal chegou professor na E.P.E. 

 

 
Fonte: Jornal o PHAROL, (1917). 

 

Percebam que somente em agosto assumiu o professor para escola pública 

municipal de homens, situação que foi elencada junto com muitas outras como 

veremos na edição seguinte: 

 

Figura 15 - Educação – Instrução Pública. 

 

 

Fonte: Jornal o PHAROL, (1917). 
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Figura 16 - Educação – Instrução Pública cont. 

 

 
Fonte: Jornal o PHAROL, (1917). 

 

O modelo de repartição de competências entre os entes federativos deixou a 

cargo do Estado a função de regular o ensino Elementar, o que corroborou ainda 

mais para as condições precária da escola. Ainda em 1917,foi fomentado o “ensino 

profissional“ com a criação dos aprendizados agrícolas que segundo Mendonça 

houve no período republicano na qual a SNA Secretaria Nacional da Agricultura 

buscou fomentar a qualificação da mão de obra, juridicamente livre, para o trabalho 

nas grandes propriedades rurais os aprendizados se encarregavam de ministrar um 

curso regular com dois anos de duração objetivando fornecer a aprendizagem dos 

métodos racionais do trato do solo, bem como noções de higiene e criação animal, 

além de instruções para o uso de máquinas e implementos agrícolas. 

Na figura abaixo é possível perceber que o modelo de aprendizado agrícola 

fora também utilizado na região, corroborando o que é evidenciado por Mendonça, a 

saber: o crescimento dos aprendizados agrícolas na região nordeste. 
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Figura 17 - Educação – O Aprendizado Agrícola. 

 

 
Fonte: Jornal O Pharol (1917). 

 

 

Figura 18 - Educação – O Aprendizado Agrícola cont. 

 

 
Fonte: Jornal O Pharol (1917). 
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Na notícia citada abaixo é possível perceber as relações de poder 

conservadoras e progressista influenciando a educação, a opinião do jornal 

demonstra a ineficiência dos projetos e reformas educacionais realizados pelo 

Estado nas capitais e mais ainda no interior do Brasil. O jogo de forças entre as 

elites conservadoras que veem no investimento na educação “Livresca” um gasto 

desnecessário de dinheiro público e que não condiz com a formação que aquela 

sociedade demandava. Devemos levar em consideração que no cenário político os 

coronéis exerciam o controle dos agentes públicos: Delegados, Prefeitos, Padres 

etc. Desse modo essa ação irá impactar no modo de desenvolvimento do sistema 

educacional.  

 

Figura 19 - Educação – Ensino. 

 

 
Fonte: Jornal O Pharol (1917). 

 

A ideia que temos é o modelo de educação criado pelo Estado em atraso ao 

desenvolvimento da nação. Enquanto na Europa o movimento emancipador da 

escola que visava preparar o cidadão para as habilidades democráticas estava em 

curso no brasil é contido pelo medo que esse movimento poderia causar na 

sociedade brasileira, sendo assim a influência de setores oligárquicos e religiosos 



80 
 

 

 

misturaram os objetivos entre as condições para uma educação de qualidade e o 

desenvolvimento de uma nova sociedade. Isso é percebido através das notícias: 

 

Figura 20 - Educação – Base do Ensino. 

 

 
Fonte: Jornal O Pharol (1917). 

 

     Esse modelo de educação baseava-se ainda no modelo conservador 

colonial e agrário que ainda vivíamos e vai se consolidar e reproduzir as estruturas 

sociais das quais eram características da república velha. Nesse caso a 

administração dos aprendizados agrícolas eram conduzidas pelos grandes 

latifundiários que utilizavam do braço do Estado para fomentar suas riquezas 

conforme pode se observar na notícia acima e também da grande disseminação 

desses estabelecimentos na região Nordeste:  
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Figura 21 - Educação – Aprendizado Agrícola tem novo Diretor. 

 

 

Fonte: O Pharol (1917). 

 

Figura 22 - Educação – Aprendizado Agrícola Pereira Lima.  

 

 

Fonte: O Pharol (1917). 

 

Outra evidência de que a educação propagada pelo jornal fazia referência a 

influência política nacional percebe-se no fato de em uma das escolas mais 

tradicionais da cidade construída pela iniciativa de Dom Malan a Escola Maria 

Auxiliadora – fomentar a formação de professoras e destacar a primeira mulher a 
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formar-se e atuar no magistério. Essa mudança no papel da mulher foi característica 

desses anos de 1930 que colocava a mulher com uma imagem de desenvolvedora 

da educação e preparação da sociedade que por ela ser mãe provavelmente seria 

uma boa educadora da sociedade, uma influência ainda do positivismo e ideias 

conservadoras: 

 

Figura 23 - Educação – Pela mulher. 

 

 
Fonte: O Pharol (1917). 

 

Figura 24 - Educação – Educação da mulher. 

 

 

Fonte: O Pharol (1917). 
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 Tendo em vista a políticas educacionais estarem em plena mudança, com um 

novo paradigma que se apresentava a um projeto de nação na qual tinha seu 

valores baseados na formação e preparação para o trabalho e o profissionalismo e 

assim a mulher adquire um lugar na sociedade como uma ajudadora dessa dinâmica 

de fortalecimento do processo democrático e emancipatório, contudo residia nela 

ainda a imagem de preparação para os bons costumes, o bom senso a sensatez e o 

cuidado com a família, que vai ser nessa época muito importante para construção da 

democracia.   

É possível identificar também os projetos de lei que visam preparar o aluno 

desde a tenra idade para a educação escolar a criação dos jardins de infância, esse 

caráter de englobar as crianças em series como jardim de infância e outras foi uma 

construção que teve suas influencias na visão da Escola Nova que aparece em 1889 

na Inglaterra com Cecil Reddi denominado um estabelecimento chamado  The New 

School e que no Brasil teve seu expoente como Anísio Teixeira, que foi aluno de 

John Dewey na Universidade de Chicago EUA. Essa corrente Escolanovista foi 

combatida em alguns países devido ao seu caráter emancipador e com viés de 

mudança social, sendo taxada de comunista e é percebível essa crítica na notícia 

veiculada pelo Pharol.  

No jornal é possível perceber o caráter e as “críticas” a educação na região, 

em uma outra matéria veiculada vemos a militância do jornal pela formação das 

crianças para o combate ao analfabetismo: 

 

Figura 25 - Educação – Apoio a legislação educacional. 

 

 

Fonte: O Pharol (1917). 



84 
 

 

 

Figura 26 - Educação – Instrui! 

 

 
Fonte: O Pharol (1917). 

 

Figura 27 - Educação – O que é o edifício da Instrução Estadoal? 

 

 
Fonte: O Pharol (1917). 

 

 O controle dos agentes políticos, exaltando que a lei que obriga as essas 

atitudes são as mais suaves, mais uma vez a ideia de esperança salvadora da 

escola na formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, inspirado 

particularmente na experiencia da URSS alguns educadores vão imaginar que o 



85 
 

 

 

legado alcançado na revolução de 1917, da qual a Rússia sendo um pais agrário 

possibilitou a revolução através da educação e que em países como o Brasil poderia 

se repetir essa preparação de sociedade. A ideia de educar para a transformação da 

sociedade e da ascensão social ficou marcada pela teoria escolanovista, numa 

tentativa de romper com o modelo tradicional, rígida e voltada para a memorização e 

o caráter que agora vigorava era a educação voltada para a transformação da 

sociedade, através das experiências e do aprender fazendo, no qual o professor não 

apenas diz verdades, mas aprende também com o seu aluno, sem a ideia de seu 

ensino ser verdade absoluta mas sim que pode ser questionado ou refutado. 

Assim no início da República, houve o privilégio do entusiasmo pela educação 

e o otimismo pedagógico influenciado pela pedagogia norte-americana. 

Retornando a situação local a criação de colégios religiosos já era algo que 

estava sendo combatido na Europa, porém na cidade vemos cada vez mais a 

criação delas, muito no sentido de fornecer uma educação de qualidade para 

classes superiores surgem as Escolas: Maria Auxiliadora, Dom Bosco esses grandes 

colégios vão formar os professores e os cidadãos que atuarão na sociedade.  

 

Figura 28 - Educação – Colégio Diocesano de Juazeiro. 

 

 
Fonte: O Pharol (1917). 
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Figura 29 - Educação – Colégio Archidiocesano. 

 

 
Fonte: O Pharol (1917). 

 

Mais tarde veremos que para a classe trabalhadora foram criados cursos 

noturnos em um caráter assistencialista a participação deles para o trabalho. 

Devemos nos lembrar que nesse período havia um movimento de formação 

da sociedade brasileira através da higienização social, teorias Eugenistas e o 

pensamento conservador cristão, que via principalmente nas formas de pensamento 

contrários aos dogmas da Igreja católica. Nesse sentido colégios não católicos serão 

perseguidos e vistos como ameaça. Vale ressaltar que pela ausência de uma escola 

pública de formação primária os mais prejudicados foram os filhos de trabalhadores, 

pois nos colégios Católicos e particulares da cidade a educação era suprida, 

demonstrando o caráter elitista da educação na cidade. 

 

Figura 30 - Educação – Pela eugenia da raça 

 

 

Fonte: O Pharol (1917). 
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Figura 31 - Educação – Deus integrado na escola. 

 

 

Fonte: O Pharol (1917). 

 

Figura 32 - Educação – Perigo dos colégios “Acathólicos”. 

 

 

Fonte: O Pharol (1921). 
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Considerando todo o contexto da época relatado através das fontes: dos 

jornais e da bibliografia chegamos a conclusão que no contexto da Primeira 

República ou República Velha as teorias educacionais vivenciadas pelos europeus, 

como a Escola Nova, não teve o mesmo efeito no Brasil. As relações sociais 

advindas do regime anterior de Império e de Escravidão contaminou o Estado que 

nascia a partir da República que no seu sentido original significa “coisa pública” 

continuava com os interesses privados e de mandonismo e exclusão social.  

A escola por ser um organismo que compõe esse ambiente sofrerá as ações 

desse tempo. O descaso que o Estado teve com a educação elementar no inicio e 

somente depois com a lei que tornava obrigatório o ensino publico pelo menos nos 

dois primeiros anos será um avanço, contudo a formação de professores, as 

condições de infraestrutura no ensino para os pobres, a formação profissional que 

junto com a educação primária ficou a cargo do Estado funcionou de maneira 

precária. 

 Em Petrolina no caso especial, as elites terão oportunidade de educar seus 

filhos em escolas católicas, elas que há muito tempo estavam em desuso na Europa, 

pois a demanda que se apresentava lá era o ensino laico. O ensino superior era algo 

muito distante da realidade das camadas pobres da população que trabalhava e só 

tinha oportunidade de estudos a noite contando com o assistencialismo das escolas 

tradicionais da cidade contando também com o auxilio de professores leigos que 

doavam seu tempo para ensinar, pois a preocupação era o combate ao 

analfabetismo sinônimo de atraso da população brasileira que dentre os literatos era 

citado como uma doença, desse pensamento surgiram personagens como Jeca tatu 

de Monteiro Lobato, numa critica ao homem do interior, que não compreendia a 

dinâmica da nova sociedade.  

Num misto de entusiasmo com a educação para o progresso e os embates de 

conservadorismo e perda de poder local a educação foi fraturada para que o status 

quo não fosse modificado. Hoje temos a percepção que a educação pública e 

gratuita é um direito adquirido e ela é transformadora, porém sempre será ambiente 

de disputas para os almejam permanecer com o poder. 
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4.4 O CONTEXTO DE CRIAÇÃO DO JORNAL O PHAROL  
 

É importante ressaltarmos que o jornal enquanto fonte historiográfica tem sido 

utilizada pelos historiadores de maneira recente, remonta a 1970, porque tal fonte 

somente ganhou notoriedade a partir das mudanças ocorridas com a mudança de 

paradigmas na historiografia iniciada pelos Analles e após com o paradigma Pós 

Estruturalista e a Nova História.  

O jornal era visto com desconfiança ou sendo portador de verdades absolutas 

das quais cumpria ao historiador somente a descrição dos fatos. De Luca (2005, p. 

112.) ressalta que:  

 

Não se pode desprezar o peso de certa tradição, dominante durante 
o século XIX e as décadas iniciais do século XX, associada ao ideal 
de busca da verdade dos fatos, que se julgava atingível por 
intermédio dos documentos, cuja natureza estava longe de ser 
irrelevante. Para trazer à luz o acontecido, o historiador, livre de 
qualquer envolvimento com seu objeto de estudo e senhor de 
métodos de crítica textual, precisa, deveria valer-se de fontes 
marcadas pela objetividade, neutralidade, fidedignidade, 
credibilidade, além de suficientemente distanciadas de seu próprio 
tempo. Estabeleceu-se uma hierarquia qualitativa dos documentos 
para a qual o especialista deveria estar atento. Nesse contexto, os 
jornais pareciam pouco adequados para a recuperação do passado, 
uma vez que essas “enciclopédias do cotidiano” continham registros 
fragmentários do presente, realizados sob o influxo de interesses, 
compromissos e paixões. Em vez permitirem captar o ocorrido, dele 
forneciam imagens parciais, distorcidas e subjetivas (LUCCA, 2005, 
p. 112). 

 
 

 Hoje ao trabalharmos com essas fontes temos que ter cautela porque o jornal 

nem deve ser desprezado nem tampouco ser tomado como verdades sabendo que 

as informações são tomadas colocadas num ambiente conturbado o qual setores 

dominantes na sociedade disputam espaço e disseminam seus pensamentos e 

ideologias. 

Assim quando analisamos o contexto de produção do jornal O Pharol, 

tendemos a levantar alguns questionamentos como surgimento, o papel social de 

seu diretor/fundador e o contexto social da época em que estava inserido. Dessa 

forma evidenciamos que o jornal fora criado com a finalidade de propagar o 

desenvolvimento da cidade: “Contribuir para o bom nome da cidade é dever de todo 

Petrolinense” estampava a capa do jornal, que no início de sua criação buscava 
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dentre os comerciantes da cidade a venda de espaços de propaganda do jornal, os 

chamados reclames ou classificados. Assim o jornal ia adquirindo notoriedade na 

sociedade e quem quisesse fazer propaganda de seus estabelecimentos tinha agora 

um veículo para propagar. Anos mais tarde a fama do jornal foi crescendo a partir do 

conhecimento de seu Joãozinho com os políticos importantes da época, dos quais 

utilizavam o jornal par divulgar suas agendas de viagens e ações políticas. O jornal 

também advogava a causa da Igreja Católica, estampando nas primeiras páginas a 

defesa da religião e de seus clérigos. Identificado com essa perspectiva denunciava 

atos libidinosos como no caso do banho de algumas pessoas numa praça pública, 

os meninos que retiravam o silêncio da cidade e os ideais cristãos e característicos 

da época, com reflexos de uma elite dominante. Embora sabemos que o Pharol era 

de livre opinião, os redatores, colunistas e demais profissionais poderiam divergir 

numa disputa de influências, porém, a base do discurso e ideologia do jornal 

permaneciam alinhados a sociedade dominante. O jornal denunciava sua posição 

contra o divórcio, a favor da eugenia e combatia as ideias contrarias a fé católica, 

como no episódio com a Maçonaria, que foi acusada de “inimiga da fé” “dos colégios 

Acatholicos” que eram perigo para a conservação da fé. 

 

Figura 33 - Educação – Sobre o divórcio. 

 

 

Fonte: O Pharol (1921). 
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Figura 34 - Educação – Educação Sexual. 

 

 
Fonte: O Pharol (1921). 

 

 Nesse sentido valia o pensamento uníssono e alinhado aos grupos 

conservadores. Em outros quesitos o jornal tentava demonstrar ser engajado com o 

progresso da cidade através das cobranças por uma educação pública e contra o 

analfabetismo, característicos do que chamamos de entusiasmo pela educação que 

tomou o país naquela época.  

Percebemos principalmente no tema educação a diferença entre as matérias 

que tratavam sobre a educação elementar como desprovida de recursos e eficácia, 

de certa forma cobrando do governo do Estado iniciativas, contudo a partir da 

criação dos colégios particulares as matérias se concentram nestes e num sentido 

de esquecimento ou quando aparece em quantidade menor a criação de escolas 

para as classes trabalhadoras como no caso da escola criada pela União dos 

Artífices de Petrolina. 

Vale ressaltar que o público alvo do jornal eram as classes comerciantes que 

iam surgindo e a alta sociedade, nesse sentido nós vamos perceber anos mais tarde 

a criação de uma coluna social, que dará visibilidade a alta sociedade Petrolinense, 

com os bailes de debutantes, o jornal adquiri e cada vez mais identifica-se em 

comunicação com seu público alvo. Outra situação que nos chama atenção é o fato 

de o jornal conseguir manter-se ativo por quase um século, seu Joãozinho a partir 

da criação do jornal se torna figura de destaque, filho de agricultor e com cargo na 



92 
 

 

 

fazenda pública, logo ele vai se relacionar com os políticos influentes, o que 

possivelmente lhe garantirá condições de continuar publicando seu periódico.  

Maria Helena Capelato (1988) menciona: os periódicos, para ela, sempre 

atuaram como uma força política, por isso governos e elites a adulam, vigiam, 

controlam e a punem. 

Chama atenção o fato de somente seu jornal conseguir perdurar, tendo em 

vista que outros periódicos também haviam sido criados porem supostamente 

podem ter havido os mesmos problemas da cidade vizinha, que alguns periódicos 

foram suplantados porque seus fundadores não conseguiam manter suas tipografias 

enquanto outros donos de jornal abastados conseguiam manter-se publicando.  

 

Figura 35 - Educação – Em defesa da fé. 

 

 

Fonte: O Pharol (1921). 

 

Portanto elencamos aqui nesta análise, questionamentos e percepções do 

pesquisador sempre tomando como base o contexto da época e o procedimento 

metodológico que não visa a engrandecer personagens nem tampouco descrever 

verdades através do que se apresenta, qual seja: as notícias do jornal. 

Para Derocina Campos Sosa (2007, p. 11-12) O jornal se encontra “em dois 

tempos: um objetivo que interpreta o texto escrito efetivamente e outro subjetivo que 
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precisa entender aquilo que não aparece escrito, mas é possível identificar à luz do 

contexto histórico” 

Assim demonstramos ao leitor que a utilização do jornal enquanto fonte para 

a História é importante e cheia de meandros que devem ser levados em conta, 

porém para tratarmos de certos temas que fogem ao tradicional como a dinâmica 

social essa fonte é sine qua non, contudo requer do pesquisador cautela na análise 

dos fatos. Com a proposta de demonstrar os interditos, esquecimentos e contexto de 

produção do jornal concluímos este capítulo.   

 

   4.5 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

Neste tópico serão demonstradas as ações e políticas de desenvolvimento 

elencadas pelo jornal ao longo dos anos em suas edições.  

O período histórico do qual nos debruçamos tem início no século XX contudo 

esses marcos devem ser maleáveis do ponto de vista da análise histórica porque a 

sociedade brasileira havia saído de um regime de Império e mesmo com a 

proclamação da República, em 1889 a sociedade ainda caminhava para o 

desenvolvimento e progresso. Nesse sentido as condições anteriores a nação 

devem ser consideradas: Escravocrata e Patrimonialista, eram os percalços que 

segundo Caio Prado Junior explicavam a nação brasileira.  

A partir do sentido da colonização que era a relação que a colônia mantinha 

com a metrópole de exclusiva exportação são verificadas as características da 

economia e da sociedade. O racismo, a negação de direitos e plena cidadania são 

pontos que manchavam a ideia de progresso iluminista que as elites pensavam para 

o desenvolvimento. Assim nesse espectro amalgamado entre progresso e 

conservadorismo o desenvolvimento será tocado. Principalmente pelo fomento a 

criação de linhas férreas para o escoamento dos produtos tais como: café, algodão, 

açúcar, borrracha, fumo etc.  

No nordeste brasileiro em que disputas oligarcas estavam em jogo a tentativa 

de desenvolver a região era cada vez mais difícil, sem uma massa de trabalhadores 

qualificados e diante de questões sociais e raciais, o desenvolvimentismo toma 

forma somente a partir de 1930 conforme será retratado na análise abaixo.  
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  Em Petrolina a partir da criação do jornal o Pharol, que funcionou como  um 

dos elementos que propiciou o desenvolvimento e progresso da cidade, a 

reivindicação de melhorias: 

 

que se refere às modificações no espaço físico, o jornal se 
empenhava em reivindicar melhorias na urbanização da cidade seja 
na pavimentação de ruas e avenidas, seja na cobrança da 
implantação de estabelecimentos modernos e típicos de centros 
civilizados como farmácias e escolas. Em 15 de novembro de 1916, 
anunciava-se a inauguração do Jardim Público da Rua Dr. Manuel 
Borba, e do matadouro público da cidade em 1920 evidencia-se o 
prolongamento da avenida Dantas Barreto com a demolição de 
pequenas e velhas casas que na opinião do autor deixavam feia a 
cidade e a notícia de um projeto de arborização que seguia o padrão 
das “cidades modernas brasileiras” do sul (BRITO, 2011, p. 7). 

 

 

 A construção das estradas férreas que foi considerado como um salto para o 

desenvolvimento da cidade, embora por todo país houvesse a iniciativa de 

construção de linhas férreas, iria escoar produtos primários e também custava mais 

barato tal empreendimento. No entanto, as elites locais e as articulações entre os 

setores centralizadores da política vão desenvolver o país a partir da mão de obra 

imigrante. O país e a cidade tentavam de industrializar assim surge alguns 

movimentos modernizantes e após a crise de 1929 nos EUA a ideia de que o Estado 

deveria impulsionar a economia ganha corpo também no Brasil.  

A agricultura no início do século XX em Petrolina era primitiva e de 

subsistência a cidade não tinha energia elétrica e aos poucos foram sendo 

construídos hospitais e escolas. De certa forma a crise irá impulsionar o surgimento 

da industrialização no Brasil. Alguns economistas vão denominar esse período de 

belle époque, foi quando se viu a construção de prédios e casarões no estilo 

europeu no Brasil. 

No semiárido a seca castigava a população e iniciativas de atendimento aos 

flagelados pela seca começam a se espalhar principalmente aqui na região. É criado 

o DNOCS departamento Nacional de Obras Contra a Seca e foi desde 1909 o 

primeiro órgão de Estado a estudar a problemática da região semiárida. 

Primeiramente com o nome de IOCS inspetoria de Obras Contra a Seca e em 1945 

foi denominado DNOCS. Durante todo este tempo o DNOCS era o único braço do 

Estado a atender a região semiárida passando a partir de 1960 a atuação da 

SUDENE ser mais efetiva naquela região.  
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O governo Varguista já havia a preocupação com o rio são Francisco e a 

transformação da região em um lugar de prosperidade. Neste sentido na 

Constituição Federal de 1946 já orientava destinar 1% das receitas tributárias do 

país para o desenvolvimento do Nordeste. Em seguida nos anos de 1950 começa a 

criação da Sudene Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que irá 

constituir um grupo que tratará da irrigação no vale: a SUVALE e após para o 

gerenciamento e expansão da fruticultura irrigada: a CODEVASF.  

 

4.6 A INDÚSTRIA DO CAROÁ 11 DE MAIO DE 1928. 
 

A partir da era Vargas o brasil vai viver um surto de industrialização, sendo 

utilizada em larga escala a mão de obra do imigrante, que vinha para o país com 

algum dinheiro e conhecia os processos avançados na Europa. Contudo a escolha 

de industrialização do Brasil ainda colocava a mão de obra livre, ou seja, o negro 

relegado de direitos e acesso a terra. Porém nesse momento o país vai 

experimentar o auge da produção e quantificação do Produto Interno Bruto. No 

sertão o fruto chamado caroá vai impulsionar a produção na qual o governo do 

Estado irá fomentar a criação de industrias de transformação do fruto. 

 

Figura 36 - Desenvolvimento – Indústria do Caroá. 

 

 

Fonte: O Pharol (1921). 
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 Matéria: INSTALOU-SE A COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE 

PETROLINA 30 DE SETEMBRO DE 1939. 

 

Comentário: É notório identificar que as organizações sindicais no ambiente rural 

sofreram contribuição da Igreja Católica. Com isso associações foram sendo 

erguidos com um caráter de assistencialismo aos trabalhadores rurais. 

 

 Matéria: CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL 26 DE 

OUTUBRO DE 1939. 

 

Comentário: O crédito rural foi uma das políticas públicas utilizadas pelo governo 

afim de fomentar o desenvolvimento da agricultura na região. Favorecendo aos 

pequenos proprietários meios para alavancar sua produção. Muito financiada pelo 

capital estrangeiro que buscava dinamizar e modernizar a agricultura no Brasil 

 

Figura 37 - Desenvolvimento – Carteira de crédito agrícola. 

 

 
Fonte: O Pharol (1921). 
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 Matéria: VIRA DESTA VEZ ATÉ PETROLINA O INTERVENTOR FEDERAL 5 

DE AGOSTO DE 1940  

 

Figura 38 – Desenvolvimento – Interventor Federal. 

 

 

Fonte: O Pharol (1921). 

 

4.7 O SOCIAL  
 

Neste tópico vamos elencar as matérias que tratavam sobre a questão social 

no período de 1915 a 1945, no jornal O Pharol. Sabemos que as condições de vida 

da população brasileira no período desde a proclamação da República velha eram 

precárias, pois o Estado ainda não tinha consolidado seu papel de promoção do 

bem estar social através de políticas publicas, isto só irá se consolidar no período 

pós 1930 com Vargas que irá criar políticas de proteção ao trabalhador. Contudo os 

anos anteriores de Brasil demonstram que a mão de obra livre foi jogada a própria 

sorte, o número de analfabetos era grande ainda, e isso impactava no projeto de 

nação que o Brasil desejava ser.  

A seca e os recursos de produção na agricultura eram escassos e até 

artesanal na produção, por isso nesse período anterior à Era Vargas teremos 

relatados nas páginas do jornal a denúncia da seca e as ações de minimização 

dessas. 

 

 Matéria: A SITUAÇÃO AFFLICTIVA DOS SERTANEJOS PERNAMBUCANOS 

E AS PROVIDENCIAS DO GOVERNO DO ESTADO 28 DE JUNHO DE 1928  
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Figura 39 - Social – Situação aflitiva dos sertanejos. 

 

 

Fonte: O Pharol (1928). 

 

 Matéria: O FLAGELLO DAS SECCAS  15 DE NOVEMBRO DE 1928. 

 

Comentário: Reiteradamente o jornal publica a questão social e a mazela que vivia o 

povo nordestino, mais especificamente do sertão. 

 

Figura 40 - Social – Uma página dolorosa do Nordeste. 

 

 

Fonte: O Pharol (1928). 
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 Matéria: O EXODO DE NORTISTAS PARA SÃO PAULO 28 DE JANEIRO DE 

1936 

  

Figura 41 – Social – Êxodo dos nortistas. 

 

 

Fonte: O Pharol (1936). 

 

 Matéria: OS CEBOLEIROS NORDESTINOS ESTÃO PAGANDO PELA 

AUDÁCIA DE PRODUZIR 23 DE OUTUBRO DE 1956. 

 

Mais uma vez o jornal assume a causa dos trabalhadores que estavam 

produzindo cebola e que tiveram grandes perdas e a ação do governo em coibir 

suas plantações. 

Figura 42 - Social – Ceboleiros nordestinos. 

 

 

Fonte: O Pharol (1956). 
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CLAMANDO PELO SERTÃO FLAGELADO 18 DE MARÇO DE 1939 

 

Figura 43 - Social – Clamando pelo sertão. 

 

 

Fonte: O Pharol (1939). 

 

RUMO A PAULICEIA 22 DE ABRIL DE 1939 

 

A seca e o agravamento da fome fizeram muitos nordestinos migrarem para 

São Paulo e o jornal denuncia esse êxodo rural, já que a situação era 

demasiadamente adversa. 

 

Figura 44 - Social – Rumo a Paulicéia. 

 

 

Fonte: O Pharol (1939). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos desafios que se apresentam para o gerenciamento da informação, 

na qual atualmente chegado a níveis exorbitantes de volume, por causa das 

tecnologias da informação e do uso da internet, precisamos pensar no usuário e 

para isso que se dispõe a Ciência da Informação. Durante a Idade Média a 

informação ou conhecimento esteve aprisionado nos mosteiros junto aos clérigos, 

atualmente a informação está disponível, porém sem o devido tratamento ou 

mediação da informação. 

O paradigma da informação trouxe o acesso e também a exclusão, 

principalmente aos lugares mais distantes e pobres do Brasil. Nesse sentido o 

ambiente rural tão carente de políticas públicas, tem sofrido com a falta de 

oportunidades e conhecimento. Lugar comum é dizer que informação é poder, 

porém essa afirmativa está centrada na informação para o conhecimento 

empresarial e de disputas no mercado das grandes empresas, porém a informação 

para a cultura a identidade ainda carece de tratamento e  é o processo de mediação 

da informação que auxilia o usuário a pensar e através de seu estoque de 

conhecimento produzir reflexões e novos conhecimentos. 

A imprensa sempre foi um veículo de produção de pensamentos e o discurso 

jornalístico alcança grande parte da população. É verdade que com o Advento da 

internet o acesso aos jornais digitais tem se tornado mais frequente do que no 

século passado. Contudo há uma gama de informações que ainda precisam de 

tratamento e a história da Imprensa também carece de estudos e pesquisas 

relacionadas a área. 

No contexto social ao qual fazemos parte, ou seja, no sertão semiárido o 

jornal O Pharol ganhou notoriedade sendo o mais antigo jornal do interior e por isso 

sua importância como documento histórico. O acervo desse jornal encontra-se hoje 

no Museu do Sertão do são Francisco e a partir desta pesquisa estamos divulgando, 

ou seja, o material preservado e que tratou das categorias elencadas nesta 

pesquisa, a saber: Educação Rural, Social e Políticas Públicas estão 

disponibilizadas no site, pois a internet é um veículo de comunicação, pelo qual uma 

grade parte dos munícipes e demais pesquisadores, poderão consultar, ler a 

informação e vir a produzir mais estudos. 
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Através da pesquisa bibliográfica foi possível identificar o potencial 

informacional do acervo e a demanda por consulta do mesmo. Conforme a 

bibliografia consultada o processo de mediação é intencional e dessa forma 

demonstramos como se deram as políticas de desenvolvimento, vida social, e 

educação na região e como eram noticiadas. 

Percebemos que o modelo de educação implantado em Petrolina foi 

característico do restante do Brasil. Após a abolição da escravidão e o Regime 

Republicano as ações de fomento a educação e ao desenvolvimento sofreu etapas 

de progresso e rupturas numa dualidade entre o paradigma conservador e o 

progressista.  

A utilização do site como ferramenta de disseminação da informação 

possibilita a preservação do acervo, pois evita o manuseio do jornal corroborando 

com o que observamos: o estado que se encontra o jornal, devido ao material, tendo 

em vista que o papel que é confeccionado o jornal é de qualidade inferior e pelo 

acondicionamento no museu. No passado o jornal como fonte histórica foi visto com 

bastante desconfiança pelos historiadores, contudo a partir da mudança de 

paradigma na História, atualmente há uma avalanche de pesquisas cientificas 

utilizando tal material. As analises feitas das informações e do jornal bem como da 

discussão acerca da memória são bastante profícuas nesse ambiente de museu, 

museus virtuais ou sites porque transformam muitas vezes uma memoria coletiva e 

faz perceber que existem disputas por respaldo de certos discursos hegemônicos. 

Esperamos que esse trabalho tenha despertado a consciência de cidadãos, 

pesquisadores, público em geral para a preservação dos espaços de memória, dos 

materiais da formação crítica e consciente e que contribua para a confecção de 

novas pesquisas no âmbito da História, da Arquivologia e Extensão Rural.  Sabemos 

que este estudo possui limitações nas áreas em que faz fronteira tal como a História 

e a Arquivologia, a primeira carecendo da utilização de outras fontes para a 

elaboração do discurso historiográfico, o que se justifica pela ausência de Arquivo 

Público e Instituições de salvaguarda de documentos, a segunda pela condição e 

tempo para realizar um estudo do comportamento e mediação explícita do usuário 

em contato com o acervo e com o museu. Dessa forma entendemos que essa 

pesquisa suscita aprofundamentos e novas análises com base nas limitações acima, 

então temas como: Estudo de usuário, Mediação cultural, História Regional, História 
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da Imprensa, Política, Educação Rural e outros podem ser construídas a partir das 

análises aqui elencadas. 
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