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Apresentação

A coleção A Escola Entre Mídias apresentou, em seu primeiro volume, aos 

professores do município do Rio de Janeiro as diversas linguagens utilizadas 

no mundo contemporâneo que estão provocando um novo modo de ver e de 

pensar o universo da escola. A viagem pela história da evolução das formas  

de comunicação, até os dias atuais, forneceu aos professores informações  

teórico-práticas sobre a aprendizagem mediada por esses diferentes meios,  

de forma a atender melhor os componentes curriculares a serem trabalhados.

Em seu segundo volume, aprofundou o estudo das linguagens e de seus 

diversos usos. Permitiu, assim, o conhecimento mais amplo sobre o potencial 

dessas linguagens, tornando a construção do conhecimento mais rica e 

interessante e aprimorando o espaço do diálogo entre professores e alunos.

Este volume registra o esforço de investimento do município em tecnologia para 

todas as escolas da cidade. A experiência, inédita até hoje, do Rio de Janeiro de 

criar uma empresa – a MultiRio – produtora de conteúdos em diferentes mídias, 

facilita não apenas a formação de educadores, como também lhes permite um 

trabalho significativo junto a crianças e jovens cariocas.



Nos últimos cinco anos, um programa de trabalho de tecnologias na Rede de 

Ensino concretizou-se – a Educopedia, com participação dos professores do 

município. Essa experiência mostra que a apropriação de recursos digitais 

pode contribuir para aulas mais criativas que dialoguem com a tecnologia de 

nosso tempo.

Outro recurso midiático que vem se firmando no espaço escolar é o projeto 

Cineclube nas Escolas, estruturado a partir de três eixos: acervo, formação e 

ação cineclubista. Todo o trabalho com a linguagem do cinema tem levado a 

experiências que facilitam o ver, o sentir e o criar. 

É com orgulho que se pode, hoje, entregar à escola e à sociedade do Rio de 

Janeiro, um volume desta coleção relativo à história da midiaeducação, que 

juntos vimos construindo.

Cleide Ramos

Presidente da MultiRio
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Cidade e educação: a reciprocidade  
dessa relação

O cotidiano de uma grande cidade como o Rio de 
Janeiro é de tal modo absorvente, fascinante e 
amedrontador, excitante e exaustivo, que parece 
impossível refletir sobre os destinos da vida 
urbana para além do aqui e agora. Quando se 
fala, hoje, em megalópoles, vem logo à mente os 
inúmeros problemas causados pelo crescimento 
urbano, dificuldades que não são exclusivas dos 
países do Hemisfério Sul: violência, hostilidade, 
degradação das relações interpessoais, 
desconforto, solidão. Esquece-se, então, que a 
cidade é o espaço da civilização, da civilidade, 
da cidadania. É o que vem buscar os que se 
transferem para as grandes cidades.

A causa da degradação da vida urbana está no 
despreparo com que a própria cidade e seus 
habitantes encararam o processo de crescimento 
e as modificações que a modernização impôs 
ao cotidiano. No Brasil, como em outros países 
da América Latina, a pós-modernidade chegou 
antes que se tivesse completado o processo  
de modernização. 

O que fazer, então? Agarrar-se ao passado, buscar 
uma imagem idílica de cidade onde o atraso é 
confundido com felicidade, sonhar com a fuga 
para um campo que nunca existiu no Brasil ou 
encarar a realidade de uma cidade que se insere, 
inevitavelmente, na era da globalização da cultura  
e da informação, e transformar os novos recursos 
da mídia, da informação, em recursos civilizatórios, 
integradores, educativos? Toda grande cidade, e o Rio 
de Janeiro não escapa disso, é espaço de circulação 
incessante: circulação de pessoas, de imagens, de 
ideias, de símbolos. Sua condição de cidade mestiça, 
litorânea, estendendo-se entre o mar e a montanha, 
onde rostos de todas as cores atravessam suas ruas e 
seus espaços, cidade multicultural, atraída pelo novo, 
historicamente cosmopolita, torna-a apta a receber o 
que de inovador existe em costumes, hábitos, moda, 
conhecimento e cultura. 

Nessa cidade busca-se, obstinadamente, uma melhor 
qualidade de vida. É preciso repor os estoques de 
alegria, de esperança; formar a identidade de sua 
população, sem exclusão, realizando uma cidadania 
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verdadeiramente dialógica. Não será de modo algum 
olhando para trás que os caminhos para a organização 
deste cumprimento de civilidade, condição de vida 
na cidade, serão encontrados. Trata-se de resgatar 
a importância da cidade como célula mater, como 
referencial de valores, onde fique evidenciada a 
cumplicidade de seus habitantes. A qualidade de 
vida, como todos os outros conceitos tratados aqui 
não é uma condição solitária; ela não se dá sem 
cumplicidade: a companhia das pessoas, as trocas de 
saberes, sentimentos e o conhecimento do outro são 
as condições ambientais necessárias à sobrevida na 
grande cidade.

As relações interpessoais jamais serão substituídas; 
delas depende a felicidade, mas as redes de relações 
do novo cidadão não se circunscrevem mais à sua 
vizinhança, ao seu bairro. Se o homem moderno 
optou pela vida na cidade, é preciso que a ela, como 
um todo, se integre, que a conheça para que possa 
discuti-la, questioná-la.

Neste quadro de transições tão rápidas, a escola, 
como a família e as instituições sociais, não podem dar 
conta do presente se não estiverem, decididamente, 
atentas para o futuro. Entendendo-se a escola 
como espaço de socialização e de construção do 

conhecimento, fica, mais do que nunca, evidente 
que ela não pode mais se fechar em seus muros. 
A criança é um ator deste universo de circulação 
imediata de ideias, um usuário de novos instrumentos 
de transmissão de informação, habite em que parte da 
cidade for, disponha ou não das máquinas destinadas 
a veicular de maneira mais rápida e eficiente 
informações armazenadas.

Abrir as escolas administradas pelo poder público 
para esse mundo onde conhecimento, opinião, 
manifestações artísticas e culturais circulam com 
rapidez é tarefa democrática que não pode deixar de 
ser cumprida, sob pena de condenar crianças e jovens 
a uma condição de novos excluídos da organização 
social. Trazer o que existe em outros espaços é dever 
daqueles que podem ter acesso a essas tecnologias. 

Qualquer proposta educativa para uma cidade 
não pode, neste momento, se eximir desta tarefa 
integradora que articule escola e cidade, comunicação 
no interior da escola e para fora dela. Não pode mais 
excluir a reciprocidade desta relação. 

14
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Resposta tecnológica a uma proposta educativa

Ao final do milênio, vivia-se sob a égide de novos paradigmas, que exigiam uma 
resposta educacional, capaz de preparar o homem para a vida, para o trabalho, 
para o lazer, para a conquista de seu espaço num mundo marcado por aceleradas 
transformações, num cenário em permanente construção e reconstrução.

Por tudo isso, um duplo desafio se impunha: oferecer educação a todos e 
desenvolver uma proposta, também para todos, que respondesse às exigências 
de qualidade.

Esses desafios só seriam superados se a educação incorporasse as tecnologias já 
disponíveis e fartamente utilizadas pelos diversos segmentos da sociedade.

A imagem do professor como herói solitário diante de sua turma, carente de 
informações, sem troca de opiniões, à espera de apoios que demoraram a 
chegar, buscando por meios próprios – e com muitas dificuldades – inovações 
metodológicas, incentivos e estímulos à aprendizagem de seus alunos não 
deveria ter lugar no futuro. Igualmente, a figura do aluno fechado no espaço 
limitado de sua escola, diante de formas artesanais de troca de informações, 
sonhando dali escapar para o universo tão mais atraente da imagem em 
movimento, deveria ser apagada.

As tecnologias da comunicação e da informação trouxeram grande mudança a 
esta imagem, potencializando a figura e o trabalho do educador que, de detentor 
e retransmissor de saberes, deveria converter-se em formulador de problemas, 
provocador de interrogações, coordenador de equipes de trabalho, sistematizador 
de experiências e memória viva de uma educação que, em lugar de ater-se ao 
passado, valoriza e possibilita o diálogo entre culturas e gerações.
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Foi desejando ser intermediária da circulação de 
ideias, organizadora de informações que circulam 
pelo ciberespaço, veiculadora de saberes às vezes 
distantes do usuário, e, sobretudo, como fator 
democratizador do acesso a novas tecnologias e 
novas linguagens, que a Lei 2029, de 18 de outubro 
de 1993, autorizou o Poder Executivo a criar a 
Empresa Municipal de Multimeios – MultiRio.

O ineditismo de seu trabalho traduziu-se, desde 
então, não apenas em vincular cidade, educação 
e cultura em suas ações, mas em utilizar a mídia, 
então disponível, ancorada por uma proposta 
educativa, orientando e dando sentido aos 
seus produtos. A qualidade televisiva brasileira, 
reconhecida mundialmente – mas nem sempre 
transmitindo ideais e valores compatíveis com 
a cultura familiar e da sociedade – obrigou, de 
imediato, um repensar sobre as questões a serem 
trabalhadas, e a se encontrar uma linguagem que 
pudesse abrir espaço para o diálogo com crianças 
e jovens – entre si e com outras gerações – sobre 
conhecimento, comportamento e valores.

Identidade
Identidade

Identidade

Herança culturalHerança cultural

Herança cultural
Qualidade

Fidedignidade 
da informação

Linguagem

Linguagem

Democratização da 
informação e da culturaDemocratização da 

informação e da cultura
16

O contraponto na construção de programas face à 
TV existente e, a escolha por um formato que fugisse 
à aula pela televisão, obrigaram os profissionais da 
MultiRio a elaborar, de forma criativa, um padrão 
televisivo, a partir dos seus princípios:

Identidade – A MultiRio está entre as 
instituições pioneiras ao colocar crianças e jovens 
como protagonistas e apresentadores de seus 
programas, buscando não apenas a identificação de 
seus pensamentos, seus sonhos e suas posturas, 
mas também a construção de uma identidade que 
se inicia, basicamente, nos primeiros anos de vida. 
Essa linha de trabalho permite compreender o 
mundo novo em que estão os jovens, favorecendo 
a aproximação de gerações e o desenvolvimento de 
pedagogias de trabalho cada vez mais diferenciadas.

Herança cultural – Enfatiza-se a riqueza 
de uma herança cultural revisitada pelo pensamento 
infantojuvenil. O tratamento dessa questão implica, 
necessariamente, uma discussão de valores do 
presente e do passado, descobrindo a importância 
de sua permanência ao longo do tempo.

Walter Clark: de 1993 a 1995

Cleide Ramos: de 1995 a 2000

Regina de Assis: de 2001 a 2008

Cleide Ramos: a partir de 2009

Presidentes da MultiRio 
desde a sua criação
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Qualidade – Esse princípio é balizado 
por duas vertentes: a da ética e a da estética, 
sobretudo porque se trata de público-alvo em 
formação. No entendimento da Empresa, por 
exemplo, o audiovisual com dimensão ética 
necessita que suas imagens e seus propósitos 
tenham sentido (valor). Isso é reforçado na missão 
educativa, pela ambição de desenvolver o livre 
arbítrio, a autonomia de escolha e a capacidade de 
análise. Acreditando que os olhos dos jovens devem 
ser seduzidos da mesma forma que seu espírito, 
reforça-se a importância da qualidade estética,  
que deve responder ao desejo de compreender,  
de oferecer prazer e de realizar sonhos.

Fidedignidade da informação –  
Na construção do produto educativo, é fundamental 
que mensagens e informações sejam fidedignas 
e se traduzam nos vários recursos organizados, 
estruturados e apresentados em diversos suportes 
de informação e comunicação, respeitando o 
princípio da interdisciplinaridade.

Identidade

Identidade

Identidade
Herança culturalHerança cultural

Herança culturalQualidade

Qualidade

QualidadeFidedignidade 
da informação

Fidedignidade 
da informação

Linguagem
Linguagem

Linguagem

Democratização da 
informação e da cultura
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Linguagem – Muito do sucesso de uma 
produção audiovisual está na linguagem utilizada, 
que deve ser leve, instigante e próxima do dia a 
dia das crianças e dos jovens. Procura-se, assim, 
alimentar o desejo e a curiosidade sobre o mundo e 
sobre as pessoas, partilhando conhecimentos.

Democratização da informação  
e da cultura com acesso a todos –  
A preocupação de que toda a população infantojuvenil 
seja beneficiada pela criação, pelos espaços 
educativo-culturais da cidade e pelos meios de 
informação torna-se prioridade a se perseguir na 
política pública diante da fragilidade sociocultural, 
cujas primeiras vítimas são crianças e jovens.
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Desde sua estruturação inicial – com parque técnico 
analógico, compatível com a tecnologia da época – até os 
dias de hoje, a MultiRio esteve atenta à sua renovação.

Foi possível, gradativamente, adquirir e instalar 
uma plataforma digital, possibilitando revolucionar 
o processo de produção de seus programas. A 
existência de uma plataforma digital na qual as 
diferentes mídias se falam permitiu à Empresa ampliar 
seu espectro de atuação, particularmente através 
da web. Consolidou-se, assim, a convergência de 
mídias com a esperada plataforma, pela qual se 
atende diferentes públicos, na medida em que seus 
conteúdos são trabalhados, simultaneamente, por 
diversas narrativas midiáticas, de acordo com o tempo 
e o interesse de cada um.

Por intermédio dessa plataforma, a MultiRio passou 
a se fazer presente nas escolas, em tempo real, 
no momento mesmo das emissões televisivas ou 
radiofônicas. Cabe destacar que a plataforma midiática 

está hoje funcionando com as seguintes mídias: TV 
a cabo (Net Cidade) e aberta (Band Rio); internet 
(portal); Web TV e Web Rádio; DVD; mídia impressa 
– jornais, fascículos e livros; e satélite para uso em 
cursos de capacitação.

A MultiRio ampliou as possibilidades de distribuição de 
seus conteúdos utilizando as Redes Sociais.  Os temas 
relacionados às transformações físicas, emocionais 
e comportamentais dos jovens agora têm espaço 
também na fanpage do Megassaudável, voltada para 
os professores, além de ser assunto diário no twitter. 
Essas mídias contribuem para expansão do universo 
criado pela série televisiva e pelos materiais impressos 
elaborados para professores e alunos. A integração 
entre as várias mídias faz parte do projeto de pesquisa 
de linguagens nas narrativas transmídia que está em 
desenvolvimento na MultiRio.

Balizando sua programação por uma linguagem lúdica, 
acessível e atual, avançou na democratização da 
informação e do conhecimento e no acesso de 
todos aos bens educativos e culturais, minimizando a 
exclusão cultural, integrando e aproximando gerações 
em diferentes estratos da sociedade.

18
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MultiRio: a gente vê, a gente aprende

Nos seus anos de produção para jovens e com jovens, por meio da TV e da 
informática, a Empresa consolidou suas propostas originais, desafiando caminhos 
mais ambiciosos:

•	tornar o jovem sujeito do discurso que produz para as mídias. Isto é, buscar sua 
participação na construção dos programas para eles destinados (apresentador, 
roteirista, repórter, etc.);

•	entender que o “jeito jovem” não é aprisionável na “moda jovem”. Por isso, esse 
espaço precisa ser suficientemente amplo para cobrir todo o potencial jovem. 
Permitir um espaço para a criação e a surpresa é o desafio; 

•	ampliar o campo de informações, possibilitando que jovens e crianças ouçam e 
reflitam sobre as mais diversificadas maneiras de pensar e viver só aumenta o 
espaço de escolhas;

•	alimentar o desejo de saber da criança e do jovem, a curiosidade sobre o mundo 
e as pessoas, partilhando conhecimentos, pode ser interessante para todos; 

•	formular propostas de políticas culturais sintonizadas com os anseios e 
reflexões das crianças e dos jovens, permitindo-lhes um encontro mais 
satisfatório com a vida;

•	procurar, através da mídia “para o jovem e com o jovem”, construir o diálogo 
entre gerações, facilitando a constituição dos referenciais de vida, no sentido  
de uma inserção construtiva na sociedade. 

Vez e voz a crianças e jovens
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Os programas produzidos desenvolveram temas 
nas vertentes comportamental, afetiva, do 
conhecimento e do futuro profissional; atenderam 
aos interesses, necessidades e expectativas 
dos jovens; responderam às suas dúvidas e 
inquietações; forneceram esclarecimentos, 
ampliando suas perspectivas e seu espaço na 
cidade, possibilitando-lhes a constituição de 
referenciais de vida. 

Os primeiros diálogos com os jovens se deram com 
as séries Na Arquibancada – tribuna aberta ao 
debate e à troca de experiências sobre diferentes 
temas, com intermediação de especialistas – e 
Profissão Talento – jovens talentos, através do 
relato de suas trajetórias e com seus trabalhos, 
incentivam aqueles que querem descobrir suas 
vocações; um espaço para o jovem que cria, produz 
e faz arte. Já a série Conta com a Gente, através dos 
serviços da cidade, possibilita aos jovens descobrir 
seus direitos, deveres e futuras profissões.
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Com uma participação intensa dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino na produção da MultiRio, 
há que se destacar as séries Quem Disse que 
Estou Só Brincando, que mostra aos alunos as 
diferentes formas e possibilidades de fazer Educação 
Física; Escolher Dá Trabalho, sobre as diversas 
opções de trabalho em profissões reconhecidas; e 
Megassaudável, que trata da saúde do adolescente.
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As primeiras avaliações realizadas sobre a produção 
televisiva evidenciaram a aprovação de professores 
e alunos pela diversidade do formato das séries, 
a propriedade das linguagens utilizadas, a 
contextualização e a seleção de temas instigantes e 
imagens atrativas e informativas.
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O segmento infantil esteve presente em séries 
curriculares, culturais e de cidadania. Vale citar os 
Arquivos Ciências, Geografia e História, as séries Fato 
Matemático, Matemática em Flashes, Procura Acha, 
Palavra Puxa Palavra, complementadas por séries 
culturais tais como Literatura Infantil e Juvenil e 
Quadro Eletrônico (mergulho no universo eletrônico).
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Trabalhadas com recursos de dramaturgia e da 
computação gráfica, a magia que fascina as crianças, 
as séries Caixa Mágica e Quarto de Brinquedo vieram 
atender a um numeroso público infantil. Nelas,  
conceitos de identidade, relação espaço-tempo e 
formas de organização e representação do mundo 
foram trabalhados propondo inúmeras atividades 
e permitindo que crianças pudessem exercitar sua 
criatividade e expressar seus sentimentos. 

25
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A MultiRio também produziu séries televisivas, 
unindo dramaturgia e animação, em linguagem 
fácil e dinâmica: Detetives da Ciência, com temas 
da atualidade, incentivando o espírito investigativo; 
e Adoro Problemas, relacionando a Matemática a 
situações do cotidiano e dialogando com diferentes 
áreas do conhecimento, como as artes plásticas, a 
música, a cartografia e a literatura. Com um toque 
de suspense, a série Turma da Biblioteca conduz 
ao aperfeiçoamento da capacidade de expressão 
oral, de leitura e de produção de textos.
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Educadores e famílias: parceria 
permanente

Levando em consideração a importância dos 
educadores na vida dos alunos, desde o primeiro 
momento, permitiu-se, por uma programação 
variada, o aperfeiçoamento dos docentes e o 
trabalho informativo sobre a vida escolar para as 
famílias. As séries MultiEducação – acompanhando 
a implantação do Núcleo Curricular Básico –,  
Fazendo Escola, Nós da Escola e Educação 
em Rede, complementadas por homepages 
específicas, ofereceram aos educadores momentos 
de aperfeiçoamento educacional e de pesquisa, 
desta vez também no ciberespaço. 

Os primeiros diálogos entre gerações se deram a 
partir de temas familiares com a série Fórum de 
Pais, obtendo um caminho para o entendimento 
e a compreensão sobre a vida familiar. Por outro 
lado, o foco da série Educação em Família foi o 
apoio familiar no desempenho escolar. 
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Maneira de ser e de viver  
na cidade
Quebrando as barreiras que isolavam a escola da 
comunidade, observou-se, através da série Cidade 
e Educação, um aprofundamento nas questões de 
cultura, tecnologia e desenvolvimento social, tendo a 
educação como um dos pilares de sustentabilidade 
da vida na cidade. Esta série abriu a porta para as 
séries Rio, a Cidade; Rio, Capital do Conhecimento; 
Cidade Inteligente; e Cidade Integrada, que 
permitiram, no tempo, uma importante reflexão 
sobre a vida nas grandes metrópoles – da cidade 
partida à cidade integrada. Elas evidenciam a 
educação como alicerce da vida em uma sociedade 
mais desenvolvida e humanizada, possibilitando aos 
cidadãos cariocas repensar a cidade em que vivem 
e suas necessárias transformações. 
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Continuando no seu exercício de mergulhar no 
conhecimento da cidade e procurar preservá-la, 
garantindo qualidade de vida, vale citar, entre 
outras, Aventuras Cariocas, série que trabalhou os 
diferentes ecossistemas e os aspectos geográficos 
da cidade e a transformação de sua paisagem pela 
ocupação urbana. A geografia e a história do Rio 
são reescritas na série Mestre do Tempo, desde a 
chegada de Cabral ao Brasil até os dias de hoje, 
com novos desafios.
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Compreendendo que o desenvolvimento de crianças 
e jovens não se dá somente nos espaços limitados 
pelos muros da escola e, tendo a cultura como 
alicerce de todo trabalho educativo, a MultiRio 
produziu séries informativo-culturais, com o prazer 
do entretenimento. Permitiu-se, assim, ampliar o 
universo cultural da comunidade escolar, da família 
e da sociedade. Estas séries têm se mostrado um 
contraponto à programação televisiva, no sentido do 
bom gosto e da qualidade com que são oferecidas. 

Desta forma, crianças, jovens e suas famílias 
tiveram a oportunidade de assistir à: No Compasso 
da História, com documentários e músicas que 
cantam e contam a História do Brasil, a partir 
de seus primeiros habitantes, os índios, até os 
anos 1980. É uma série para viajar na trilha dos 
acontecimentos que marcaram a história do país; 
Tempo & Movimento levando a entender os modos 
de lidar com os tempos: histórico, cronológico, 
lógico e afetivo; Arte, Artistas e Arteiros, que 
conduz o espectador a explorar o universo da arte; 
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Pequenos Notáveis, divulgando para as novas 
gerações a herança da música popular brasileira,  
a partir de seus maiores ícones; Conceito & Ação, 
que apresenta os grandes temas da educação nos 
dias de hoje, seus desafios, estratégias e práticas; 
Tela Aberta exibindo a produção cinematográfica  
de jovens como informação e entretenimento;  
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Por Trás da Cena e Entre Mídias, dedicados às 
expressões da linguagem cinematográfica e de 
seu impacto nas diferentes mídias, revelando 
técnicas e recursos utilizados na construção das 
narrativas e percorrendo as etapas de sua realização, 
introduzindo professores e alunos no mundo da 
imagem; e Cidade de Leitores, que enfatiza o 
prazer de ler, as interfaces do livro com diferentes 
expressões artísticas – cinema, teatro,  
artes plásticas – e os espaços de leitura na cidade.
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Acompanhando a ebulição cultural da cidade, 
no decorrer do tempo, outros programas foram 
implementados, oferecendo o conhecimento 
das diferentes linguagens artísticas e, sobretudo, 
propiciando o acesso da população aos bens 
culturais. Entre eles: Café Literário, Cantos do Rio, 
Encontros Culturais, Tons & Sons, documentários 
como Cores e Formas, Heitor Villa-Lobos, Anísio 
Teixeira, Memória da Dança no Rio de Janeiro, 
Especial Mostra Gravura, entre outros tantos.
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Coerente com seu desempenho histórico, a 
qualidade de forma e conteúdo como balizadora 
do trabalho implementado pela Empresa teve 
seu referencial nas equipes de arte e animação, 
buscando soluções conceituais e práticas em todo 
o seu processo criativo.

Foram concebidos e desenvolvidos produtos 
e atividades em diferentes suportes, incluindo 
a elaboração de identidades visuais e suas 
aplicações. Destacam-se, nesse caso, projetos 
gráficos para jornais e livros; materiais 
institucionais; aberturas e storyboards de 
programas; vinhetas; animações; ilustrações; 
interferências gráficas para TV; interprogramas; 
campanhas; e jogos educativos.

A imagem em movimento, com experiências 
inéditas na área cinematográfica, foi incorporada 
às atividades da Empresa. O ineditismo esteve 
presente não só no uso de uma nova linguagem, 
mas na participação das crianças na elaboração 
desta nova produção. 

É preciso destacar que a equipe de animação realizou 
pesquisas, reflexões e ações para criação e produção 
de conteúdo em linguagens sonoras e visuais de 
animação clássica para infância e juventude.

Arte e animação – um referencial
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O princípio de ação da MultiRio de trabalhar a 
herança cultural, de forma a revisitar valores 
desconhecidos e aproximar gerações, resultou na 
releitura do folclore por parte do público-alvo, em 
linguagem cinematográfica.

Professores e alunos são convidados, assim, 
a se exercitar no campo da animação em 
programas produzidos pelas próprias crianças, 
com mediação técnica, artística e pedagógica de 
profissionais da Empresa.

São destaques as séries Juro que Vi, sobre nossos 
mitos folclóricos, e Cartas Animadas pela Paz, 
realizada por crianças em situação de risco a partir da 
questão “O que vocês querem falar para o mundo?”.



36

A série Uni Duni TV apresenta ainda um quadro 
infantil voltado para cantigas de roda, permitindo um 
direito da infância esquecido nos grandes centros 
urbanos – o direito de brincar.

Destacam-se, ainda, campanhas de cidadania como: 
Sapequinha, Se Liga; contra a Dengue, Bullying e 
Drogas; e Um Convite ao Prazer da Leitura.

Há, também, os interprogramas, como Os Invisíveis, 
que aborda diferentes questões da adolescência; 
Quadrinhos: Guia Prático apresentando os principais 
passos para o desenvolvimento de uma HQ; e Uma 
Obra, Seu Autor, que utiliza o formato consagrado 
dos trailers cinematográficos para destacar 
sucessos literários. 
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Reforço à dinâmica da sala de aula

Transmissão de conhecimentos e circulação de informações

Com a presença de ao menos um aparelho de DVD 
em todas as escolas da Rede, a MultiRio passou 
a fazer uso dessa mídia para facilitar o acesso 
de professores e alunos às suas produções. O 
principal produto foram os MultiKits – estojos, com 
quatro DVDs cada um, contendo séries escolares 
e informativo-culturais, e campanhas educativas 
produzidas e veiculadas pela Empresa.

Preocupação inicial da MultiRio foi a de preparar 
professores e alunos na leitura crítica dos 
diferentes meios de comunicação. Desde logo, 
os impressos percorreram a história da Empresa 
na aproximação e complementação midiática, 
respeitando a linguagem de cada um dos meios de 
comunicação, consolidando, no tempo, o trabalho 
de convergência de mídias.

Retomando um canal direto com professores  
e alunos, por meio dos jornais Rede MultiRio,  
O Tagarela e Entre Jovens, a Empresa trabalha  
sua programação no ambiente escolar e permite  
a troca entre ambos.
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Com a intenção de complementar e ampliar os temas 
televisivos, são produzidos fascículos distribuídos 
para todas as salas de leitura das escolas.

Como primeira publicação dirigida aos alunos do 4º e 
5º anos, foi elaborado o livro Mestre do Tempo Conta 
Histórias do Rio, que narra uma viagem pela história 
e geografia do Rio, desde o Descobrimento do Brasil.

Com o objetivo de estimular o uso de mídias e a 
produção de audiovisuais em sala de aula, a MultiRio 
produziu e distribuiu aos professores os livros  A 
Escola Entre Mídias, oferecendo informações teórico-
práticas sobre a aprendizagem, mediada pela 
articulação entre a comunicação e os componentes 
curriculares; e A Escola Entre Mídias: Linguagens 
e Usos, que promove a apropriação crítica das 
linguagens contemporâneas, instigando para o uso 
criativo dos recursos tecnológicos num fazer diferente 
em sala de aula.

A Escola Entre Mídias
Linguagens e Usos

A Escola
Entre Mídias
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Da TV para a tela do computador

Parceira na estruturação da Empresa e na 
execução de seus programas, a informática abriu, 
permanentemente, caminhos para o acesso e a 
democratização das informações.

Em 1996, a MultiRio inaugurou seu site na Internet. 
Ao lado da home page, que oferecia informações 
sobre a Empresa, foi criado o Centro de Informações 
Multieducação – CIME. Esse centro constituiu-se 
numa fonte de consulta permanente e interativa 
na área da educação, especialmente dirigida aos 
profissionais da Rede Municipal de Ensino do Rio 
de Janeiro. Posteriormente foi criado o Centro de 
Informações de História do Brasil, incluindo América 
Portuguesa e Brasil Monárquico.

os alunos programas que explorassem as múltiplas 
linguagens da informática. Essa proposta tornou-se 
viável uma vez que as escolas, no decorrer de 1999, 
continuaram a receber computadores como resultado 
de uma política de governo.

Considerando a boa receptividade da série televisiva 
TV Te Vi – uma viagem que parte do imaginário infantil 
para a construção das primeiras noções ou “pré-
conceitos” de ordem científica –, a MultiRio idealizou 
o projeto site Geração Internet. Dirigido a alunos dos 
primeiros anos do Ensino 
Fundamental, o site teve por 
objetivo estimular a formação 
de uma rede de pesquisa e 
de troca de conhecimentos e 
informações entre as escolas 
através da internet.

Atendendo aos professores das Salas de Leitura 
Polo, participantes do Curso de Capacitação de 
Multiplicadores/1998, e à reivindicação expressa 
nas avaliações periódicas realizadas junto às 
escolas, a MultiRio se propôs a desenvolver para 
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Para facilitar o uso do computador pelas escolas, 
e devido às dificuldades, da época, de acesso à 
internet, a MultiRio preparou um CD, com cerca 
de 20 mil páginas, que permitiu o acesso off-line a 
este conteúdo. Através do CD o usuário navegava 
exatamente como se estivesse na internet, inclusive 
tendo à sua disposição uma ferramenta de procura 
semelhante às disponíveis na internet. O CD não 
necessitava de nenhuma instalação especial. 
Colocando-o no computador, o programa era 
executado automaticamente.

Diferentes e ricas experiências se sucederam.

A partir do cotidiano de adolescentes e professores, 
o Programa Século XX1, abordava temas importantes 
da atualidade como violência urbana e juventude, 
biotecnologia, o mundo do trabalho, mídia e 
tecnologia, entre outros. Lançado com um kit 
contendo vídeos, animações e uma publicação para 

utilização com os alunos, o programa contava com 
um site que trazia reportagens, artigos, entrevistas e 
sugestões de leitura e filmes. 

O sucesso do programa junto aos professores 
gerou desdobramentos como chats com atletas, 
treinadores e ídolos esportivos durante o Pan 2007; 
as diversas edições da Mostra Trocando Ideias 
com o Século XX1, que expunha projetos de mídia 
elaborados pelos professores; além da criação do 
Monitomania, uma plataforma de monitoria virtual, 
onde alunos de 6º ao 9º ano, sob a supervisão 
dos professores, respondiam às perguntas sobre 
Informática, História e Língua Portuguesa. O objetivo 
do Monitomania era dinamizar os laboratórios de 
informática, preparando grupos de alunos-monitores 
e criando um ambiente de aprendizagem a 
distância, propiciando a troca de experiências sobre 
as mais diversas áreas de conhecimento.
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No período dos últimos três anos (2010-2013), o 

Portal MultiRio foi reformulado, de forma a integrar 

as produções de todas as áreas da Empresa, dando 

maior visibilidade e ampliando seu alcance.

Juntamente com a reformulação do layout, foram 

implantadas a MultiRio Web Rádio e Web TV. Tais 

iniciativas colocam a Empresa em sintonia com as 

demandas de um público cada vez mais conectado 

e ávido por produtos capazes de aliar informação 

e entretenimento. Soma-se a isso o avanço 

proporcionado pela internet, de disponibilizar os 

conteúdos 24 horas por dia, em qualquer lugar. 

Dois novos serviços também foram criados: a 

audioteca e a videoteca.

Os novos recursos oferecidos buscaram consolidar o 

Portal como fonte de informação de qualidade para 

toda a sociedade, em especial professores e alunos 

da Rede Municipal de Ensino.

São produzidos, especialmente para o Portal, 
pautas, textos jornalísticos, chamadas para home, 
bem como para alimentação diária dos sites de 
programas de TV e de rádio. 

Durante o processo de reformulação, o Portal ofereceu 
o curso Everyday English; concebeu e implantou uma 
plataforma de EaD e o hotsite MultiKit.



42

A programação, especialmente produzida para a 
Web Rádio, inclui, entre outras, as séries English 
for Fun – aperfeiçoamento da língua inglesa através 
da música; Música & Cia – radionovela que permite 
uma viagem por diversos gêneros e períodos da 
música; Atitude Consciente – programa de entrevistas 
que contribui para a mudança de comportamento 
da população em relação à sustentabilidade 
do planeta; Galera Yottabyte – curiosidades e 
dicas sobre comportamento, cidadania, cultura; 
Curte Som – musical que aborda os principais 
gêneros e movimentos musicais criados no país; 
Especial Ponto Com – programa mensal com 
foco em um personagem ou tema da história do 
nosso país; MultiRio Esporte Clube – “bate bola” 

com especialistas e ídolos de diferentes áreas e 
modalidades do mundo dos esportes; Cineclube – o 
mundo do cinema e da linguagem audiovisual, com 
foco no projeto Cineclube nas Escolas realizado nas 
unidades da Rede de Ensino; Clube dos 20 Minutos 
– três jovens, a partir de uma situação do dia a dia, 
despertam para uma história da qual ouviram falar;  
os três começam uma “contação de histórias” que  
se torna a própria encenação do livro em questão.  
Ao final, revela-se o nome do livro e do autor. 

Somam-se a estas produções adaptações da 
programação televisiva, campanhas educativas, 
chamadas e informativos para a rádio, além de 
produtos licenciados de outras produtoras.

Web rádio: clique, ouça, participe e divirta-se
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A exemplo da Web Rádio, a Web TV é uma 
alternativa utilizada para estar presente na  
vida de crianças e jovens, onde quer que  
se encontrem: escola, casa e, até mesmo,  
lanhouses, reproduzindo a programação  
televisiva da Empresa, adaptada ou não.

Web TV: a um clique de você
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Ideias e caminhos na trajetória do educador

Capítulo especial da história da MultiRio diz respeito 
ao processo de aperfeiçoamento e atualização dos 
educadores. Durante toda sua trajetória, e com os 
meios disponíveis de então, a MultiRio não prescindiu 
de atuar neste sentido.

Iniciado com reuniões presenciais e/ou com 
emissões puramente televisivas, o processo foi 
sendo enriquecido com outros meios: material 
impresso, DVD, inclusão do satélite e o ensino a 
distância, ora em parceria com outras entidades e, 
agora, diretamente, por meio da plataforma digital, 
atendendo, entre outras, às necessidades da Escola 
de Formação do Professor Carioca – Paulo Freire. 

Vale assinalar a ação pioneira com o Ensino 
Presencial Mediado – EPM, concebido e realizado 
pela MultiRio, em 2009, com o curso Ideias e 
Caminhos – Aperfeiçoamento de Alfabetizadores que 
atingiu 2000 professores no ciclo de alfabetização. 

A metodologia escolhida, inédita na Rede Municipal 
do Rio de Janeiro, é uma forma dinâmica de 
construção do conhecimento que possibilita a 
aprendizagem por meio de diversos recursos 
organizados e apresentados em diferentes suportes 
de informação e comunicação. 

Em salas multimídia situadas em locais 
previamente definidos, os participantes recebem 
a mesma informação, em tempo real, utilizando 
transmissão e recepção de aulas televisivas, via 
canal exclusivo de TV. 

Esta metodologia oferece algumas garantias, sempre 
que bem planejada em seus diferentes recursos: 
qualidade e fidedignidade da informação a todos os 
envolvidos, de maneira ágil; troca entre especialistas, 
mediador e participantes de conhecimentos; 
experiências e novas linguagens incorporadas à 
prática pedagógica.

Aperfeiçoamento de Alfabetizadores
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valia no planejamento de aulas criativas. No decorrer 
do curso, o professor foi levado a verificar, na prática, 
como a mídia-educação é capaz de despertar a 
atenção e o interesse dos alunos, contribuindo para a 
melhoria do rendimento em sala de aula.

O processo exige que cada um dos participantes/
professores desenvolva durante o curso um projeto 
vivenciado com seus alunos, envolvendo um ou mais 
meios de comunicação.

Para efeito de certificação, a avaliação do cursista 
leva em conta a participação nos fóruns, o resultado 
das tarefas, o cumprimento do cronograma, o 
aprofundamento nas leituras, a interatividade produtiva 
com o tutor e com os colegas, e o projeto final. 

Concebido pela planetapontocom, uma Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público, especializada 
em mídia-educação, o curso foi totalmente virtual, 
vivenciando a MultiRio, assim, mais uma experiência 
inovadora em matéria de capacitação. 

É importante assinalar que o uso do material didático 
impresso, bem construído, o uso de fax, e-mail e/
ou telefone, facilitaram os cursistas a interagir com o 
núcleo gerador de conteúdos.

A metodologia EPM exige a participação ativa 
de mediadores. Sua função não é apenas a de 
possibilitar a mediação com o material didático e os 
recursos tecnológicos disponíveis, mas a de facilitar 
e dinamizar a aprendizagem. No EPM, o mediador é 
sujeito ativo do processo educativo, que interage com 
o grupo buscando (re)significar e (re)construir as 
práticas pedagógicas em um diálogo constante. 

Por dois anos seguidos, a Empresa ofereceu aos 
professores o curso Por Dentro dos Meios, para que, 
aprendendo a utilizar as mídias como ferramentas 
pedagógicas, adquirissem instrumentos de grande 
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Ambas as metodologias – EPM e Ensino a Distância – 
foram muito bem avaliadas pelos participantes pela 
qualidade do material apresentado e pela possibilidade 
de participação oferecida pela interatividade. 

A consolidação de trabalhos via web, incluindo 
sua renovação tecnológica, permitiu a criação 
da Plataforma EaD. Por meio dessa plataforma, 
professores terão acesso a cursos a distância. Já 
foi concebido, produzido e implantado o Curso de 
Aperfeiçoamento de Alfabetizadores, baseado no 
conteúdo e nos resultados do curso ministrado pela 
MultiRio na modalidade Ensino Presencial Mediado.

chats, fóruns e grupos de discussão) – e 
desenvolvimento de um plano de tutoria virtual, 
contendo, além das atividades de interatividade, 
guias para o estímulo e engajamento do aluno. 

Para a produção do curso, foram definidos: 
desenho instrucional, objetos de aprendizagem, 
elementos de conteúdo – roteiro de navegação, 
textos, recursos audiovisuais (vídeos, animações, 
imagens, sons, entrevistas), recursos de 
interatividade (atividades presenciais e em  
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Mais recentemente, a MultiRio vem produzindo 
outros cursos via satélite e em DVD, sob demanda 
da Secretaria Municipal de Educação, absorvendo 
temas de interesse do trabalho escolar para servirem 
de objeto de reflexão, inclusive semanalmente, nos 
Centros de Estudos.

Com o objetivo de enriquecer a dinâmica da 
sala de aula, a partir dos produtos desenvolvidos 
pela Empresa, foi idealizada a série audiovisual 
Ideias e Caminhos. Disponibilizada na Web TV, 
uma vez por semana, sugere estratégias para um 
aproveitamento mais crítico e criativo das mídias, 
bem além da abordagem teórica convencional. 
Desenvolve a capacidade de observação e a 
habilidade de interpretar novas linguagens, de 
forma a tornar o processo educativo mais lúdico, 
prazeroso, atrativo e enriquecedor. 

Entre as séries disponíveis, também em DVD, estão: 
Matemática Sem Segredos, A Escola Entre Mídias, 
Detetives da Ciência, Adoro Problemas, Turma da 
Biblioteca, Palavra Puxa Palavra, Mar de Palavras, 
Mestre do Tempo e Arte, Artistas e Arteiros.
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Saber compartilhado

Como forma de se manter atualizada com o pensamento 
nacional e internacional e visando à troca de 
experiências entre países, a MultiRio realizou, sob 
a modalidade de cooperação técnica e seminário, 
nacionais e internacionais, inúmeros encontros.

Cabe destacar os três Seminários de Cooperação Técnica 
França-Brasil, com as instituições parceiras Centre de 
Documentation Pédagogique – CNPD, Communication 
Audiovisuelle Formation et Production – CIRNEA, 
Centre de Liaison de l´Enseignement et des Moyens 
d´Information – CLEMI e televisão francesa La Cinquième. 

Também foi realizado o Seminário de Cooperação 
Técnica promovido pelo Conselho Britânico com as 
instituições parceiras Channel Four, BBC de Londres e 
Open University.

Em 2004, a MultiRio foi responsável pela organização 
da IV Cúpula Mundial para Crianças e Adolescentes, 
pela primeira vez realizada na América Latina: com 
mais de três mil pessoas, representantes de 70 países 
dos cinco continentes, incluindo 150 adolescentes 
que, pela primeira vez, tiveram seu fórum realizado 
como parte da Cúpula.

Pierre Carpentier fala ao lado de Robert Jammes

Pierre Carpentier, Gregório Basic, Lucy Vereza Mattos e Márcia Feldman
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Quatro encontros internacionais anuais se seguiram, 
congregando especialistas para análise e discussão 
de questões relativas à mídia de qualidade para 
crianças e adolescentes.

Entre as inúmeras visitas internacionais, merecem 
destaque a viagem de técnicos da MultiRio, a convite 
do governo norte-americano, quando foram visitadas 
14 instituições dos Estados Unidos da América que 
desenvolvem atividades com mídias. Esta viagem 
rendeu importante parceria em tecnologia educativa, 

envolvendo os setores público e privado, em uma 
experiência inédita: utilização pedagógica da internet 
com o objetivo de capacitar o professor no uso dessa 
ferramenta, estimulando a formação de uma rede de 
pesquisa e a troca de informações entre as escolas. 

Além destes destaques, a MultiRio participou de 
inúmeros eventos internacionais, tais como os 
mercados de TV, a exemplo do 1º Mercado Mundial 
de Educação, em Vancouver, Canadá, com a 
apresentação de seus produtos e a participação em 
mesa de conferência. 

A experiência acumulada na relação com os 
diferentes países respaldou, sem dúvida, as ações 
da Empresa em seus 20 anos, colaborando com 
os avanços alcançados, tendo, ao mesmo tempo, 
o reconhecimento nacional e internacional da 
qualidade de seu trabalho confirmado pelos 26 
prêmios conquistados ao longo de sua trajetória.
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Considerando o papel das mídias na discussão 
e no desenvolvimento da organização social, e o 
avanço tecnológico que redesenhou as formas de 
relação entre os cidadãos do século XXI, vincula-se 
a necessidade de repensar, com rapidez, a cidade 
para este milênio e, de imediato, de empreender um 
trabalho educativo e cultural a serviço dos cidadãos e 
futuros cidadãos do Rio de Janeiro.

A MultiRio, como mídia educativa da cidade, 
baseia-se na premissa de que cidade e educação 
constituem uma relação indissociável. Esta relação 
deve ser cada vez mais reconhecida e posta em 
evidência pois ela é indispensável para a construção 
de uma cidade sustentável.

Nos 20 anos de sua história, a MultiRio manteve 
sua clientela-alvo como prioridade absoluta do seu 
trabalho, buscando, por meios os mais diversos, 
cumprir os objetivos propostos em lei, balizados por 
princípios educativos.

Seu processo de produção, hoje incorporando uma 
plataforma midiática, oferece, em seus diferentes 
produtos, não só uma visão crítica dos processos 
tecnológicos e de suas linguagens, mas prepara os 
usuários para uma adequada utilização.

O acerto do tratamento da questão educacional, 
alicerçado na cultura e na cidade, permitiu que no 
trabalho com crianças e jovens fosse considerada a 

Antenada com o futuro
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pessoa humana no seu todo, no tempo e no espaço 
em que vive. O processo de comunicação entre 
alunos e professores, pais e filhos foi, certamente, 
facilitado por essa intermediação. 

Quando, na construção do conhecimento, 
utilizando novas linguagens, aprende-se, por uma 
participação ativa, a reelaborar o conhecimento, 
a reinventá-lo, a recriá-lo coletivamente e a 
incorporá-lo, está-se reavaliando uma educação 
que se dava apenas por transmissão e recepção de 
informação, e não pela comunicação e pelo diálogo 
dos sujeitos envolvidos no processo.

E como incorporar conhecimentos não é algo que 
se passe sem a participação de um homem global 
(bio-psico-social), mas, situado aqui e agora, vale 
a pena assinalar os desdobramentos desse tipo de 

experiência: solidariedade, disciplina, capacidade de 
trabalhar em grupo, convivendo com as diferenças e 
com o aprendizado coletivo, e o apoio interpessoal. 
Professores e alunos são convidados, com estes 
novos instrumentos, a exercitar a criatividade, a 
elaborar novas formas de lidar com a burocracia 
diária e com a tecnologia, e a intensificar a prática  
da interdisciplinaridade.

Essas novas linguagens da comunicação permitirão 
que alunos e professores de diferentes espaços 
educacionais troquem experiências, enriqueçam 
informações e se reconheçam como membros de 
uma cidade, descobrindo problemas, deveres e 
direitos, e também riquezas e potencialidades.

O diálogo entre a MultiRio e as escolas, por meio de 
diferentes ações e eventos de produção educativa, 
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facilitou, no decorrer destes anos, que fossem 
construídos referenciais de trabalho concretizados 
em um material educativo, cultural e de cidadania 
com sua qualidade reconhecida nos ambientes de 
educação e comunicação.

A importância deste diálogo com a comunidade 
escolar vem rendendo bons resultados e permitindo 
abrir, na grade de programação televisiva, na web e 
na mídia impressa, espaços de troca e valorização 
da produção escolar.

Os 20 anos de intenso trabalho conjunto com 
a Secretaria Municipal de Educação, para 
educadores, crianças, jovens e famílias do Rio de 
Janeiro, exigem da Empresa uma profunda reflexão 
sobre os anos que virão.

Essa reflexão inclui, necessariamente, uma revisão 
de seus princípios de trabalho, incorporando tópicos 
adicionais, exigência do atual milênio, sem perder 
de vista sua identidade original, com impacto no 
processo de produção. A renovação desse processo 
deverá aprimorar sua vinculação com a proposta 
educativa da cidade e preparar professores e alunos, 
de forma crítica e construtiva, na utilização de mídias 
portáteis e de novas formas de comunicação e 
relação entre pessoas. 

Certamente, o respeito ao desenvolvimento da 
pessoa humana na comunidade em que vive 
deve ser fortalecido, de maneira a permitir a 
transformação e a integração desta cidade com 
sustentabilidade e de acordo com parâmetros que 
garantam uma vida solidária e feliz.
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Prêmios nacionais e internacionais ganhos  
pelos diversos núcleos de produção da MultiRio

Prêmio Viva Leitura 2011 – Menção Honrosa José 
Mindlin pela série Rio, Uma Cidade de Leitores. O 
prêmio Viva Leitura é organizado pela Fundação 
Santillana e pelos Ministérios da Educação e da 
Cultura, com a finalidade de estimular e fomentar 
a leitura, seu papel na educação e de reconhecer 
boas práticas de leitura. 

Prêmio Mí TV – Melhor Programa de Televisão 
na Categoria Ficção para o episódio Planeta 
molhado, da série Detetives da Ciência, no 
Festival Internacional de Cine Nueva Mirada 
para La Infancia y La Juventud, Argentina.

Primeiro Prêmio na Categoria Série de Televisão 
para a série Detetives da Ciência, no Kolibrí – 
Festival Internacional de Audiovisual para  
La Niñez y La Adolescencia, Bolívia. 
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Prêmio Cinema Brasil 2010 (Grande Prêmio Vivo do 
Cinema Brasileiro) na Categoria Animação para o 
episódio Saci, da série Juro que Vi.

Granimado, Festival Brasileiro de Animação, 2007, 
Gramado – Melhor Cenografia, na Mostra Competitiva 
Nacional, e Melhor Trilha Sonora, na Mostrinha de 
Animação Infantil, para o episódio Matinta Perera, da 
série Juro que Vi.

6ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, 
2007 – Melhor Curta-metragem de Animação para 
o episódio Matinta Perera, da série Juro que Vi. O 
vídeo, que concorreu com 38 outras produções de 
todo o Brasil, foi eleito por um júri mirim.

Festival de Barcelona/OETI, 2005, Espanha – 
Menção Especial para Diário de bordo, making 
of do episódio Paz em Jacarezinho, do projeto de 
animação Carta Animada pela Paz.

Cultura nota 10, Instituto Cidade Viva e Secretaria 
de Cultura do Estado, 2005 – Carta Animada pela 
Paz entre as 21 melhores iniciativas do ano.

Personalidade Educacional 2005, Instituição – 
concedido pelo jornal Folha Dirigida, com apoio da 
Associação Brasileira de Imprensa e da Associação 
Brasileira de Educação.

II Prix Jeunesse Iberoamericano, 2005 – Não-
ficção para a faixa de 12 a 15 anos, 1º lugar, com 
o episódio Lagoas, da série Aventuras Cariocas; 2º 
lugar para a faixa de 0 a 6 anos, com o episódio O 
Boto, da série Juro que Vi. Ficção para a faixa de 12 
a 15 anos, 3º lugar, com o episódio Diga Não!, da 
série Presente do Futuro.

Prêmio Festival Curta na Praça 2009 – Melhor Filme 
para o episódio Saci, da série Juro que Vi.

Prêmio Japão 2007, Tóquio, Prêmio Especial Japan 
Foundation President’s Prize para o episódio Matinta 
Perera, da série Juro que Vi. O prêmio é concedido 
a programas que contribuam para o entendimento 
mútuo entre nações e raças e para  
o intercâmbio cultural.
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Anima Mundi 2005, Rio de Janeiro e São Paulo 
– Melhor Animação Brasileira na Categoria Júri 
Popular para o episódio O Boto, da série Juro que Vi.

28º Festival Guarnicê de São Luiz, Maranhão, 2005 
– Melhor Animação Brasileira, com o episódio O 
Boto, da série Juro que Vi.

Se Buscán, 2005, iniciativa da Unesco – Melhor 
Prática na Categoria Audiovisual/multimídia nas 
Escolas, para Crianças, na América Latina, elegeu a 
animação Carta Animada pela Paz.

Anima Mundi 2004, São Paulo – Melhor Animação 
Brasileira na Categoria Júri Popular para o episódio 
O Curupira, da série Juro que Vi. 

Anima Mundi 2004, Rio de Janeiro – 3º lugar Melhor 
Animação Brasileira na Categoria Júri Popular para 
o episódio O Curupira, da série Juro que Vi.

Festival Nueva Mirada, de Buenos Aires, 2004 – 
Menção Honrosa para o episódio Bumba meu Boi, 
da série Conversa de Criança.

CINE PE – Festival do Audiovisual de Pernambuco 
2004 – Melhor Filme de Animação e Melhor Direção 
com o episódio O Curupira da série Juro que Vi.

XXXI Jornada Internacional de Cinema da Bahia 
2004 – Tatu de Prata na Categoria Melhor Som, com 
e episódio O Curupira da série Juro que Vi.

15º Festival Internacional de Curtas-Metragens 
de São Paulo 2004, na Categoria Preferidos do 
Público/nacional, com o episódio O Curupira da 
série Juro que Vi.

FAF do Cinema Brasileiro (Festival Amazonas Filmes-
Curta Brasil 2004) – Premiação Nacional de Melhor 
Animação, com o episódio O Curupira da série Juro 
que Vi.

Ecocine 2004, São Sebastião, SP – Menção 
Honrosa de Educação Ambiental para o episódio 
Manguezal da série Aventuras Cariocas.

Festival Internacional de Cinema de Animação de 
Ottawa 2003 (SAFO) – Melhor Animação Realizada 
por Crianças, para o episódio Paz em Jacarezinho, 
do projeto de animação Carta Animada pela Paz.

Mariazinha Fusari de Educomunicação 2002, da 
Universidade de São Paulo – a MultiRio foi a primeira 
empresa premiada por desenvolver ações relevantes 
nas áreas de mídia e educação.

Camera 2001, da Unesco – a MultiRio foi premiada 
como a empresa que desenvolveu a melhor política 
cultural de TV naquele ano.

Cleide Ramos é Doutora em Ciências da Educação. Presidente da MultiRio.

Denise das Chagas Leite é Mestre em Educação. Assessora Especial da Presidência/MultiRio.



56

Cultura Digital: a sociedade 
em Rede

No século VI a.C, o filósofo grego 
Heráclito de Éfeso já dizia que 
“não existe nada permanente 
no mundo, exceto a mudança”. 
Mas, em muitos aspectos, a 
sensação é de que vivemos em 
um tempo no qual as mudanças 
acontecem em uma velocidade 
vertiginosa. Seja pela rapidez com 
que as informações circulam ou 
pelas constantes atualizações 
tecnológicas, o momento atual 
parece ter acelerado o ritmo das 
transformações. Tudo à nossa 
volta parece acontecer cada vez 
mais rápido.

“Tudo. Ao mesmo tempo. Agora!”

Em um planeta cada vez mais 
conectado, interligado em 
tempo real, as fronteiras que 

Evolução dos modelos de comunicação, do papel 

do receptor e da interatividade
Ivan Kasahara e Luiz Eduardo Ricon

separam nações, pessoas e 
saberes tornaram-se tênues. 
Em nossa aldeia global, 
as informações podem ser 
acessadas na velocidade 
da luz, os conhecimentos 
tradicionais são questionados 
pelas novas descobertas 
científicas, e os papéis sociais, 
antes estáveis, são desafiados 
por novas possibilidades de 
interação pessoal ou novas 
formas de organização familiar, 
comunitária e social.

Por intermédio da tecnologia, o 
ser humano supera os limites 
do próprio corpo. Sua visão 
se estende até os confins do 
Universo ou alcança o íntimo 
dos átomos. Sua voz cruza 
oceanos, percorre continentes. 
Sua imagem, reproduzida 
na aura azulada das telas de 

cristal líquido, se multiplica 
nos onipresentes dispositivos 
móveis. Seu pensamento, 
traduzido em gestos, imagens, 
sons ou palavras, é transmitido, 
repassado e partilhado com seus 
pares, inspirando, influenciando, 
estimulando, contaminando.

O choque entre o próximo e 
o distante, o local e o global, 
o individual e o coletivo, vem 
criando uma existência cada  
vez mais fragmentada, múltipla e 
multifacetada, na qual os sujeitos 
se constituem e se relacionam 
em rede, estabelecendo conexões 
as mais variadas muitas vezes 
marcadas por uma extrema fluidez.

E se na Grécia Antiga, séculos 
antes da invenção da internet, 
filósofos como Heráclito já 
percebiam essa instabilidade, 
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lá também havia quem se 
preocupasse com as formas como 
a comunicação humana ocorria.

Transmissão do conhecimento

Sócrates, um dos pilares da 
filosofia ocidental, não deixou 
nenhum registro escrito de seu 
pensamento e talvez essa tenha 
sido uma vontade deliberada do 
homem que dizia “só saber que 
nada sabia”. Em Fedro, texto 
de seu discípulo Platão, um dos 
principais responsáveis por todo 
o conhecimento que se tem 
sobre sua vida e obra, Sócrates 
expõe a desconfiança que 
tinha em relação à eficiência 
da escrita como forma de 
transmissão de saber.

Seu temor era de que, uma vez 
escrito, o texto e as ideias nele 
contidas saíssem do controle de 
seu autor, que não saberia quem 
o leria e como o leria. As palavras, 
por si só, não têm a capacidade 
de transmitir o conteúdo 
desejado pelo autor e não podem 
dialogar com seus leitores, que 
as interpretam de maneiras 

diferentes. O conhecimento 
só poderia ser efetivamente 
transmitido por quem o tivesse 
inscrito na alma, por meio do 
discurso e da retórica.

A escrita acabou se tornando mais 
importante para a construção do 
saber do que Sócrates poderia 
supor, mas a posição do filósofo 
é pertinente em pelo menos dois 
aspectos: a preocupação com os 
efeitos que a mediação (no caso, 
a escrita) causa na comunicação 
humana e o reconhecimento 
de que um mesmo texto pode 
ser interpretado de diferentes 
maneiras por diferentes leitores.

Mais de dois mil anos depois, em 
um mundo já sob a influência 
das transmissões em larga 
escala de rádio e de televisão, o 
primeiro desses aspectos estaria 
presente desde cedo nos estudos 
sobre os meios de comunicação 
de massa. O segundo, no 
entanto, levaria algum tempo 
para ser considerado. A Teoria 
Hipodérmica, vigente no início do 
século XX e uma das primeiras 
a tentar compreender o impacto 

dos meios de comunicação 
nas sociedades, acreditava que 
as informações transmitidas 
pelas mídias atingiam de 
maneira idêntica todos os seus 
receptores. Dessa forma, elas 
seriam máquinas de propaganda 
com a capacidade de influenciar 
uniformemente toda uma 
população. De fato, governos 
totalitários da época tentaram 
utilizá-las como tal.

Potencializado pelo sistema de 
broadcasting, que conferia a um 
número reduzido de emissores o 
acesso a um grande público, essa 
teoria considerava que o fluxo 
de informações percorria uma 
via de mão única, por meio da 
qual o emissor ativo conseguiria 
impor suas ideias ao receptor 
passivo, fosse ele telespectador, 
ouvinte ou leitor. Essa visão logo 
recebeu críticas porque focava 
no conteúdo das mensagens 
transmitidas e não levava muito 
em conta a diversidade e os 
anseios dos receptores, bem como 
desconsiderava suas reflexões 
sobre as mensagens recebidas.
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Ao longo do século XX, novas 
teorias surgiram e lançaram 
luz em outros componentes 
da comunicação midiatizada, 
como a atuação dos emissores 
na seleção das informações, 
o processo de construção das 
mensagens, as especificidades de 
cada mídia, os diferentes fatores 
sociais e ambientais que afetam a 
transmissão e, principalmente, 
a participação dos receptores. 
A visão de Sócrates, de que 
a mesma informação podia 
ser entendida de diferentes 
maneiras por diferentes 
pessoas, voltava a emergir.

Conexão Física

Fluxo de informação
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O reconhecimento do papel 
ativo do público no caminho 
percorrido pela informação, seus 
diferentes perfis, sua capacidade 
de influenciar outros receptores 
e os próprios emissores com 
suas inúmeras formas de 
reagir às mensagens recebidas 
transformaram o entendimento 
da comunicação. Para que um 
emissor transmitisse de forma 
eficiente sua mensagem, ele teria 
que conhecer muito bem seu 
destinatário. A publicidade e o 
desenvolvimento de sua linguagem, 
baseados em extensas pesquisas 
de opinião e em minuciosos 
segmentos de mercado, ilustram 
bem a importância disso.

Os produtores de conteúdo 
passaram a querer saber o 
que seus públicos desejavam e 
como reagiam às mensagens. 
Com isso, a participação 
interativa da audiência se 
ampliou. Mas, ainda assim, o 
modelo do broadcasting, de um 
para muitos, continuava a impor 
condições desiguais na relação 
entre indivíduos e meios de 
comunicação de massa.

A Rede

Há 20 anos, muitos dos 
avanços tecnológicos que 
hoje conectam os indivíduos e 
permitem a rápida circulação da 
informação ainda não estavam 
consolidados. Os computadores 
eram utilizados mais como 
ferramentas de trabalho do 
que como entretenimento. 
O acesso à internet ainda 
era restrito a instituições de 
ensino e pesquisa. Telefones 
celulares eram artigos de luxo. 
E a possibilidade de fazê-los 
navegar na Rede em aparelhos 
tão comuns atualmente, como 
os smartphones, era algo 
imaginado apenas por algumas 
poucas mentes visionárias. No 
Brasil, até mesmo a TV por 
assinatura ainda engatinhava. 
Era o tempo em que se zapeava 
por todo o espectro de canais 
com menos de dez toques no 
controle remoto.

De lá para cá, ocorreram 
evoluções e revoluções que 
transformaram a comunicação 
e, como não poderia deixar de 

ser, o mundo. A popularização 
da internet e dos celulares, a 
digitalização da informação 
e a convergência das mídias 
fizeram mais do que facilitar 
a comunicação e o fluxo de 
informações. Essas inovações 
criaram formas verdadeiramente 
novas de interação e de criação 
de conhecimento e provocaram 
mudanças profundas na relação 
entre produtores de mídia e  
seus consumidores. 

A internet possibilitou aos 
indivíduos ter um papel ativo 
na comunicação, interagindo 
com o emissor e a mensagem 
em tempo real, reelaborando 
conteúdos e criando novos 
significados. Mais do que 
isso, com a multiplicação das 
câmeras, a simplificação das 
ferramentas de edição e o 
acesso a canais alternativos de 
veiculação, atualmente todas 
as pessoas são potenciais 
produtores e distribuidores 
de mídia. Diferentemente do 
que pensava Sócrates, as 
novas leituras e interpretações 
da mensagem original nem 
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sempre devem ser temidas. 
Ao contrário, elas podem gerar 
novos conhecimentos.

O broadcasting, embora ainda 
relevante, passou a conviver 
com outro modelo de fluxo 
de informações, de muitos 
para muitos. Não há mais a 
necessidade de um grande 
conglomerado midiático 
veicular uma informação para 
que ela seja acessada por 
milhões de pessoas ou ganhe 
credibilidade. Cada novo 
meme1 de sucesso espontâneo 
e inesperado comprova isso, 
bem como cada cobertura 
alternativa de acontecimentos, 
que revela fatos ignorados pelas 
mídias tradicionais.

Inscrever o conhecimento  
na alma

Interconectados, hipertextuais, 
multitarefa... autênticos nativos 
digitais, as crianças e jovens 
de hoje, quando lhes dadas 
as oportunidades, transitam 
com desenvoltura por entre 
linguagens e meios, utilizando 
com facilidade os dispositivos 
e as tecnologias que desafiam 
os adultos, “imigrantes” recém-
chegados à Era da Informação. 
Essa dimensão digital do gap 
geracional configura novas 
dinâmicas tanto para as 
relações familiares quanto para 
o ambiente escolar.

Se por um lado todas as 
possibilidades oferecidas 
pela internet, de produção, 
circulação e armazenamento da 
informação contribuem para a 
criatividade e a comunicação, 
principalmente das gerações 
mais novas, por outro resultam 
em um volume tal de dados que 
vai muito além da capacidade 
humana de absorvê-los e 
interpretá-los. Nessa biblioteca 

universal, em que informações 
relevantes estão ao lado de 
outras apócrifas, falsas ou, 
simplesmente, inúteis, o 
pensamento de Sócrates volta 
a valer: a transmissão do 
verdadeiro conhecimento requer 
a presença de quem o tem 
inscrito na alma.

Pais, responsáveis, professores 
e gestores precisam se 
adaptar ao fato de não serem 
mais os únicos protagonistas 
na formação de crianças 
e jovens, mas devem estar 
cientes de que continuam 
imprescindíveis nesse processo, 
como guias e parceiros de 
diálogo e reflexão. O excesso 
de informações promovido 
pela internet faz com que seja 
ainda mais importante sua 
ajuda na tarefa de selecionar e 
interpretar essas informações 
corretamente. Essa é uma etapa 
fundamental para a constituição 
de um conhecimento básico 
sólido, sobre cujos alicerces a 
inventividade de cada um estará 
livre para criar e recriar.

1. Ideia ou ação, sob a forma de frase, 

vídeo, foto ou link, que se espalha 

rapidamente pela internet via redes 

sociais, blogs e e-mails.
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A quebra da linearidade

Por trás dessa nova 
configuração da transmissão 
do conhecimento, há uma 
profunda mudança na 
percepção do Universo pela 
humanidade. Como já dito, as 
primeiras teorias sobre os efeitos 
dos meios de comunicação 
de massa nas sociedades 
afirmavam que as informações 
seguiam um fluxo único, do 
emissor para o receptor. Para os 
tempos atuais, essa visão pode 
parecer ultrapassada e ingênua, 
mas reflete uma característica 
da cognição humana que 
prevaleceu durante séculos: a 
lógica linear.

Fruto, talvez, da própria 
percepção que os seres humanos 
têm do tempo cronológico e sua 
inescapável sequência passado-
presente-futuro, a linearidade 
influencia a organização do 
raciocínio e é possível notar 
seus ecos nas mais distintas 
áreas: na relação causa-efeito, 
no método científico, na linha de 
produção do sistema industrial, 

por vezes aleatória e caótica 
com a qual se dá o pensamento. 
No campo científico, a rigidez 
do tempo cronológico foi 
colocada em xeque pela Teoria 
da Relatividade, de Einstein, 
e o estudo dos sonhos e do 
inconsciente, a linguística e a 
neurociência mostraram que a 
mente humana percorre muitos 
caminhos não lineares. Em 
paralelo ao surgimento desses 
novos saberes, a tecnologia 
fez com que a comunicação 
avançasse a ponto de transpor 
barreiras de tempo e de espaço 
antes tidas como insuperáveis. 

A visão linear, que continua 
válida em muitas situações, 
passou a conviver com outra 
forma de organização das 
ideias, uma organização 
em rede, sistêmica, na qual 
saberes e experiências de 
diferentes áreas se cruzam 
constantemente, traçando 
possibilidades diversas de 
caminhos para um mesmo 
conhecimento e desbravando 
trilhas que levam a novas 
descobertas. Essa organização 

na elaboração de um projeto 
de vida. Todos esses conceitos 
envolvem a noção de que fatos, 
ideias, objetos e experiências 
se sucedem e se acumulam 
como se ordenados em uma 
linha reta, de sentido único, que 
evolui para um objetivo.

Como não poderia deixar de 
ser, a linearidade também está 
presente na maneira como 
a humanidade concebe e 
transmite histórias. Durante 
muito tempo, as narrativas 
contadas, quaisquer que fossem 
seus conteúdos – desde os 
mitos de criação do mundo 
até um relato simples, e suas 
formas, oral, escrita, visual 
ou audiovisual – estiveram 
submetidas à lógica linear.

A partir do século XIX e, 
principalmente, durante o 
século XX, diferentes inovações 
permitiram a quebra dessa 
prevalência. No campo das 
artes, a técnica literária do fluxo 
de consciência e o movimento 
surrealista são exemplos de 
tentativas de expressar a forma 
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em rede é muito bem ilustrada 
pelos trilhões de conexões 
neuronais do cérebro humano.

Das narrativas lineares à 
transmídia

Aproveitando-se dessas inovações, 
alguns setores, como os de mídia 
e entretenimento, vêm explorando 
com cada vez mais intensidade 
recursos tecnológicos que 
lhes permitem oferecer, a seus 
públicos, novas experiências. Uma 
delas é a narrativa transmídia. 
Termo cunhado pelo pesquisador 
de mídia norte-americano Henry 
Jenkins, a narrativa transmídia 
é definida por ele como um 
processo no qual elementos de 
uma ficção são sistematicamente 
espalhados por diferentes canais 
de distribuição com o objetivo 
de criar uma experiência de 
entretenimento coordenada  
e unificada.

Star Wars, Matrix e Lost são 
exemplos de narrativas 
transmídias bem-sucedidas, 
já que utilizam cinema, livros, 
televisão, desenhos animados, 
histórias em quadrinho, vídeo 
games e internet para criar um 
universo ficcional muito mais 
amplo do que seria possível 

com o uso de apenas uma 
dessas mídias.

Apesar da estratégia já existir 
antes mesmo do advento 
das novas tecnologias de 
comunicação (a primeira trilogia 
de Star Wars, por exemplo, 
resultou em livros, no início da 
década de 1990, que davam 
sequência à história contada nos 
filmes) e de não haver dúvida 
de que ela seja utilizada pelas 
empresas com o objetivo de 
ampliar o público consumidor, 
o importante é analisar como 
e por que, atualmente, uma 
narrativa transmídia consegue 
despertar um interesse tão mais 
intenso sobre seus seguidores 
do que uma história em formato 
tradicional.

Em harmonia com o novo 
modelo de pensamento em 
rede e sistêmico, a narrativa 
transmidiática rompe com o 
antigo paradigma da linearidade 
em diversos aspectos e as novas 
mídias digitais contribuem 
muito para isso. Como seu 
próprio nome diz, essa narrativa 
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não se limita a apenas um 
meio. Um livro não precisa 
ser apenas um livro, um filme 
não precisa ser apenas um 
filme. O universo criado se 
expande por diferentes mídias 
e cada uma delas é suporte 
para histórias independentes, 
ainda que relacionadas. E, 
embora possa haver um canal 
original ou outro que se torne 
mais popular, não é necessário 
existir uma hierarquia entre 
eles. As informações contidas 
em um curta-metragem 
divulgado na internet podem 
ser tão importantes para aquele 
universo quanto aquelas 
transmitidas em um filme 
campeão de bilheteria.

Essa multiplicidade de meios 
permite a quebra da linearidade 
temporal tanto dentro da ficção, 
na qual uma mídia pode contar 
eventos prévios, posteriores ou 
simultâneos àqueles mostrados 
em outra, quanto no mundo 
real. Isso acontece porque a 
imersão do usuário no universo 
ficcional pode se estender 
indefinidamente para além da 

duração do filme, do tempo de 
leitura da história em quadrinho 
ou das horas dedicadas à 
navegação em um site.

Por último, mas não menos 
importante, uma narrativa 
transmídia relativiza a 
relação linear entre autor 
e obra ao possibilitar que 
o público influencie seu 
desenvolvimento e contribua 
para seu enriquecimento de 
forma tão intensa a ponto de 
ele poder ser considerado 
um coautor da ficção. Já 
não são poucos os casos de 
produtos de entretenimento que 
foram retomados, mantidos, 
expandidos ou alterados por 
conta da mobilização do público 
e de desdobramentos criados 
exclusivamente por fãs, como as 
fan fictions – histórias escritas 
por aficionados de alguma 
produção. Alguns sites dedicados 
ao universo de Harry Potter, por 
exemplo, reúnem dezenas de 
milhares de fan fictions.

E é justamente a rede de fãs, 
dispersa geograficamente, mas 

conectada virtualmente, que, 
em grande parte, impulsiona e 
alimenta a narrativa transmídia. 
A troca de conhecimentos e as 
diferentes interpretações entre 
os seguidores geram um volume 
tão grande e tão fragmentado 
de informações que se torna 
impossível para qualquer um 
dominar todos os assuntos 
referentes àquela narrativa. 
Essa impossibilidade não gera 
frustração nos fãs. Ao contrário, 
estimula-os a se organizarem 
de maneira colaborativa para 
coletar e reunir o conhecimento 
disperso pelas mídias e pelas 
pessoas, a fim de entenderem 
melhor o universo ficcional.

Por uma educação 
transmidiática?

A construção bem-sucedida 
desse tipo de narrativa não é 
tarefa fácil, fato constatado 
pelas próprias empresas de 
mídia. Além disso, a educação 
e o entretenimento, embora 
possam e devam estar 
articulados, têm objetivos 
distintos, para os quais é preciso 
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estar atento. Mas, implementar 
estratégias transmidiáticas no 
ambiente escolar com o objetivo 
de promover transformações tão 
grandes na área da educação 
quanto as que vêm sendo 
observadas na comunicação 
e no entretenimento, tem se 
mostrando um dos caminhos 
mais promissores para romper 
com a lógica linear e instalar 
uma visão sistêmica do 
conhecimento nas escolas.

Métodos que assumam e 
incentivem conceitos como 
múltiplas inteligências, 
colaborativismo e organização 
em rede, permeados pelo uso 
das mídias digitais, podem 
despertar nos alunos o mesmo 
ímpeto criativo e participativo 
demonstrado pelos fãs de 

narrativas transmídia. Com 
a diferença de que, em vez 
de estarem contribuindo 
para uma ficção, eles estarão 
protagonizando seus próprios 
processos de aprendizagem.

Um novo cenário de diálogo 
e descentralização do saber 
também beneficiará os 
professores, que encontrarão 
mais flexibilidade para empregar 
estratégias criativas e inovadoras 
no acompanhamento da 
trajetória de formação de seus 
alunos. Atuando assim, estarão 
recuperando até mesmo o sentido 
original da palavra educar. Do 
latim, ex ducere: guiar, conduzir 
para fora. Para fora de si mesmo, 
para fora de caminhos já 
conhecidos, para o mundo lá fora.

É nisso que a MultiRio acredita 
e é isso que a Empresa tenta 
promover ao fortalecer o vínculo 
entre cidade, educação e cultura, 
ao oferecer a alunos conteúdos 
curriculares em diferentes 
formatos e linguagens, ao 
capacitar professores para o uso 
de novas mídias e ao divulgar 
produções das escolas municipais 
do Rio, que conseguem aliar, com 
sucesso, ensino e mídias.

Incorporar iniciativas 
transmidiáticas a essas ações, a 
fim de despertar em crianças e 
adolescentes a sede pelo saber, 
é um desafio que a MultiRio 
se impõe de bom grado para 
os próximos anos. Tudo isso 
para, como acreditava Sócrates, 
inscrever o conhecimento em 
suas almas.

Luiz Eduardo Ricon é Mestre em Educação pela PUC-Rio. Assessor de Mídia e Educação da MultiRio.

Ivan Kasahara é Jornalista. Assistente de Mídia e Educação da MultiRio.
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Há vinte anos, com a criação 
da MultiRio, tinha início um 
processo inovador e ousado, 
sem medo de se reconhecer 
como experimental, de reunir 
educação formal desenvolvida 
por rede pública de ensino com 
outras formas de difusão da 
cultura através da mídia.

Cultura e educação parecem 
sinônimos, conceitos e ações 
que deveriam caminhar sempre 
juntos. Nem sempre é bem 
assim. Acesso à cultura e à 
educação são direitos primários, 
imprescindíveis à formação 
cidadã, mas, com grande 
frequência, as trocas culturais 
aparecem como algo supérfluo, 
devendo ceder espaço ou tempo 
ao conhecimento escolar. Como 
se um existisse sem o outro. 

Novas formas de partilha da cultura,  

da arte e do conhecimento
Beatriz Resende

Informação e democracia 
formam outro binômio 
inseparável. Mas também 
nem sempre é assim. Não 
forçosamente o estado 
democrático preocupa-se em 
fornecer informações, cuja 
divulgação parece ser tarefa de 
meios de comunicação privados.

Olhar a cidade de uma maneira 
democrática, preocupada com 
a formação dos pequenos e 
jovens cidadãos que a habitam 
é, forçosamente, empenhar-
se no envolvimento de todos 
no debate crítico, qualificado, 
atualizado, com a divisão dos 
saberes e do conhecimento que 
permite a crítica entre todos  
os habitantes.

Nos primeiros momentos 
da MultiRio, a mídia que 

proporcionava maior acesso da 
população ao conhecimento 
imediato e à difusão de produtos 
culturais com um mínimo de 
mediadores era a televisão. 
Preconceitos congelados, no 
entanto, ainda viam na TV um 
rival do livro ou do professor 
pessoa física. A primeira tarefa, 
portanto, era ultrapassar tais 
ideias preconcebidas, lançar 
mão do gosto tão brasileiro 
pelas narrativas televisivas para 
recorrer àquele aparelho que 
existia na imensa maioria das 
casas de diversos segmentos 
econômicos como parceiro, 
como divulgador, como 
ferramenta para promover a 
informação e o conhecimento, 
atrair alunos e professores para 
o mundo da cultura, que muitas 
vezes lhes era pouco familiar,  
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e promover formas diversas  
de debate.

Foi tendo tais pressupostos em 
mente que juntei-me naquele 
primeiro momento à equipe 
da MultiRio para criarmos 
um programa de televisão 
que falasse de livros, de 
escritores, e que levasse até 
perto dos espectadores e das 
escolas a literatura brasileira 
contemporânea. Assim surgiu o 
Café Literário. A cada programa 
apresentado, um ou dois 
autores debatiam suas obras 
recém-publicadas. A proposta 
do programa mexia não apenas 
com a recepção da obra 
literária, mas participava de uma 
proposta autoral e editorial nova: 
dar visibilidade aos autores, 
que precisavam encontrar, 
também eles, uma maneira 
não hierarquizada de falar de 
suas criações. Imediatamente 
ficou claro que mais uma 
questão seria posta em xeque: o 
próprio ensino da literatura que 
raramente privilegia o presente, 
o contemporâneo. É mais fácil 
ensinar e aprender o que já 

está garantido como valor, como 
cânone: o passado, os grandes 
autores. Com isso, o ensino 
deixava de lado obras que 
tinham tudo a ver com o mundo 
em que os leitores vivem. 

Para mim, como professora e 
pesquisadora, foi uma virada 
absolutamente decisiva. Do 
ponto de vista epistemológico, 
significava a escolha de novos 
objetos de estudo. Do ponto 
de vista acadêmico, uma nova 
forma de ensinar, percebendo, 
dentre outras questões, a 
atração que jovens autores, ou 
mesmo outros não tão jovens, 
podem ter em relação a esses 
cidadãos que estão próximos no 
tempo e no espaço.

Se o jovem gosta de música 
jovem, de cinema feito por 
jovens, é natural que goste 
também mais facilmente de 
literatura feita por jovens, de 
romances jovens. Aos clássicos 
poderia se dedicar depois, com 
facilidade muito maior.

Foi a partir do Café Literário que 
passei a me dedicar com vigor 

à literatura contemporânea, 
descobrindo, inclusive, maneiras 
inéditas de dessacralizar o 
objeto artístico.

O programa durou o tempo que 
deveria, porque os produtos, 
como os seres, são perecíveis. 
Durante bastante tempo ainda 
circulou por emissões e, volta e 
meia, me deparava com aquela 
espécie de “Retrato de Dorian 
Gray”, congelando a imagem da 
mediadora no tempo.

Muito me orgulha ver que a 
fórmula se impôs: não há hoje 
feira ou bienal do livro em 
que não aconteça um “café 
literário”, nome criado por nós 
para o programa.

De lá para cá, foram surgindo 
novas tecnologias e novas 
mídias. O uso da internet se 
impôs e acabou sendo aceito 
como mais uma ferramenta 
indispensável à divulgação 
de informações, à promoção 
de debates e à circulação de 
produtos culturais. Mas logo 
se viu, também, que era muito 
mais do que novas mídias que 
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surgiam. Dois conceitos mexiam 
imediatamente com qualquer 
possibilidade de troca cultural: 
simultaneidade e rede.

Muito se tem falado sobre o que 
mudou na chamada geração 
Z, a que cresceu ou mesmo 
nasceu depois da popularização 
da internet. Hoje os bebês 
passam os dedos numa tela, 
em busca das imagens e dos 
sons desejados, com a mesma 
facilidade com que seguram  
a chupeta.

Mas nem tudo foi simples. 
Assim como professores e 
diretores preferiam se dedicar às 
obras consagradas pela crítica 
e pelo tempo, defendendo 
um saber de que se faziam 
proprietários, era mais fácil 
recusar as novas tecnologias do 
que aprender, junto com jovens 
e crianças, ou através deles, 
como utilizá-las.

Popularizado o uso da internet 
com maior presença dos 
recursos da informática nas 
escolas e o uso cada vez mais 
crescente de lan houses, 

mesmo pelos segmentos mais 
pobres da população, outras 
questões foram surgindo.

A primeira é tão óbvia quanto 
frequentemente ignorada. A rede 
precisa ser alimentada. Para que 
os conteúdos sejam acessados 
é preciso disponibilizá-los. Se 
queremos que o conhecimento, 
a fruição artística, as obras 
de arte e os divertimentos 
construtivos estejam ao alcance 
dos usuários, é preciso que 
estejam digitalizados, postos na 
rede e, sobretudo, organizados. 
O excesso de informação 
mostrou-se rapidamente um 
problema. Ficou evidente que 
é preciso aprender a buscar as 
informações, a reconhecê-las 
como fidedignas e a saber o que 
fazer com elas.

É nesse momento que surge, 
mais uma vez, a importância do 
mediador e a nova tarefa que 
cabia à MultiRio enfrentar.

A segunda questão faz parte de 
debate permanente. Também na 
internet o processo democrático 
é decisivo. Não é o fato de 

precisarmos apenas dispor de 
um computador e de acesso à 
rede que torna o uso da internet 
democrático. É necessária uma 
gestão democrática do mundo 
on line. O acesso às informações 
em rede pode ser facilmente – e 
é – dirigido pelos que detêm 
o poder econômico e político. 
Criar alternativas é fortalecer a 
democracia também na rede.

Finalmente, uma terceira questão. 
Há muitas e a seleção que faço 
aqui é um tanto aleatória. Trata-se 
da solidão na rede, da separação 
do “mundo real”, da recusa do 
cotidiano do lado de cá da tela 
do computador. As chamadas 
redes sociais, na verdade, partem 
dessa ideia: há seres humanos 
diante da tela. É bom e proveitoso 
reuni-los. Também aí os gestores 
de sites passam a ter um papel 
decisivo. Juntar o uso individual 
da rede ao uso coletivo na rotina 
escolar surge como um desafio 
a ser enfrentado. A escola, os 
professores e os alunos podem e 
devem incorporar e dividir o uso 
dos recursos da internet.
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Hoje, percebemos o poder 
que têm as redes sociais como 
organizadoras de ações, de 
mobilizações. O processo 
democrático só tem a ganhar 
percebendo a novidade.

O Brasil e sua imagem têm-se 
modificado muito nos últimos 
tempos. Somos hoje um país 
com uma configuração bem 
diferente no concerto das 
nações. No universo globalizado, 
conseguimos um reconhecimento 
que vai além do pertencimento a 
um bloco como o BRICS, ao lado 
de potências como a China e a 
Rússia. Estamos também ao lado 
de um país com a riqueza cultural 
da Índia, e olhamos o futuro 
vislumbrando novas e melhores 

possibilidades como a África 
do Sul. Nosso poder de atração 
deixou o espaço do exótico, do 
diferente, do tropical, para ser 
o de um país cuja voz deve ser 
ouvida. Passamos, como dizem os 
economistas, de país unicamente 
receptor a país também 
fornecedor. Isso não acontece 
só no universo econômico, mas 
também no cultural.

Internamente, o crescimento 
econômico de segmentos até 
pouco tempo à margem e 
o processo de inclusão das 
periferias das grandes cidades 
trouxeram, também, uma nova 
configuração cultural ao país  
e, muito fortemente, ao Rio  
de Janeiro.

Vozes até há pouco excluídas 
falam por si mesmas. Não só 
na música, mas também na 
literatura e no teatro, acontecem 
hoje, expressivamente,  
manifestações de novas 
subjetividades, de gostos e 
modas que já saíram das 
periferias para influir em todo o 
mundo da arte, do divertimento. 
São formas de produção cultural 
que se tornaram parte da vida de 
uma cidade que não pode mais 
se pensar sem elas.

Com a inclusão de novas 
vozes, a cultura se renovou, 
multiplicou-se, enriqueceu-se. 

O pensador Jacques Rancière 
tem falado reiteradas vezes 
numa nova “partilha do 
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sensível”. Tal partilha implica 
no reconhecimento de novos 
sistemas de significação e no 
“desfazimento” de hierarquias 
de valor baseadas no poder. 
A partilha do sensível consiste 
na distribuição e redistribuição 
dos espaços e dos tempos nas 
cidades, da palavra e do ruído, 
do visível e do invisível. Mesmo 
a literatura, por tanto tempo 
defensora de cânones que a 
faziam se crer artífice da “alta 
cultura”, frequentemente em 

oposição à “cultura de massa”, 
se vê hoje constituída por um 
novo sistema de significações, 
um novo regime de identificação 
da arte da escrita, ela também 
partilhada.

O que é importante deixarmos 
aqui claro é que cada uma 
das opções que se colocam 
da disseminação da cultura, 
da arte, dos saberes e do 
conhecimento, são opções 
políticas, no sentido verdadeiro 
do termo. E sendo uma opção 

política precisa ser, antes de 
mais nada, uma opção ética.

Tudo isso é mais sério, mais 
difícil e mais trabalhoso quando 
se trata de lidar com o conjunto 
da população de uma cidade 
democraticamente organizada, 
mas, principalmente, quando 
lidamos com jovens e crianças. 

É aí, porém, que o trabalho se 
torna, também, mais amoroso. 
Isso é bom.
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Simone Monteiro



Projeto Cineclube nas Escolas:  
cinema para ver, sentir, pensar e criar
A gente tem que trabalhar um ser humano 
inteiro, com boa competência leitora, com 
boa competência para a produção de 
texto, raciocínio matemático, uma mente 
investigativa e um amplo repertório cultural. 
Se acreditamos que a escola pública é 
um espaço de geração de oportunidades 
futuras para nossas crianças, temos que 
oferecer tudo aquilo que as famílias letradas 
oferecem às suas crianças. Oferecer acesso 
tanto ao consumo quanto à produção de 
artes, acesso a várias linguagens. (Claudia 
Costin, Secretária Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro)1

7373

Ampliar as experiências curriculares dos alunos a partir 

do reconhecimento do cinema como produção cultural, 

com linguagem própria e características diferenciadas 

dos demais recursos audiovisuais à disposição do 

professor, é o principal objetivo do Projeto Cineclube 

nas Escolas, promovido pela Secretaria Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro. Apresentamos neste 

texto um breve histórico do Projeto, destacando sua 

caracterização geral, sua estrutura e seu funcionamento.

1. Discurso de abertura do  
I Festival de Audiovisual nas 
Escolas da Rede Municipal, 
realizado no ano de 2011.
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No campo do audiovisual, diversos projetos têm sido desenvolvidos ao longo 
das últimas décadas na Rede Carioca de Ensino. Tais ações envolvem a ida de 
professores e de alunos ao cinema, a realização de oficinas de produção de vídeos 
nas escolas e o desenvolvimento de ações conjuntas, como os projetos A Escola 
Vai ao Cinema, coordenado pelo Cineduc, e o Anima Escola, parceria da SME com 
a equipe responsável pelo Festival Anima Mundi, entre outros.

A partir da criação da MultiRio, em 1993, essas iniciativas receberam um 
importante reforço, com a ampliação não apenas da oferta de recursos de apoio 
ao trabalho pedagógico, como também das ações de formação de professores, 
de alunos e de seus familiares. Todo este trabalho se reflete na produção 
de programas exibidos pela TV, no portal digital e nos materiais impressos 
disponibilizados para toda a Rede Pública Municipal de Ensino.

Neste cenário, observa-se que a utilização de produtos audiovisuais nas salas de 
aula, como recurso a serviço da exploração de diversos temas, para introduzir ou 
finalizar uma abordagem, ou mesmo para tornar a aula mais dinâmica, é prática 
recorrente entre os professores.

Na chamada Sociedade da Informação, é indiscutível o alcance desse novo 
complexo cultural, dentro e fora da escola, aliando os meios de comunicação 

convencionais e suas novas tecnologias. No entanto, especialmente no caso 
da linguagem cinematográfica, verifica-se a necessidade de uma discussão 
mais ampla, ultrapassando a perspectiva meramente instrumental na 
relação entre cinema, escola e conhecimento. Reconhecer a presença 
dos filmes na escola para além de sua possibilidade como recurso de 
apoio pedagógico, ou apenas como entretenimento, demanda instaurar 
uma reflexão mais profunda entre os professores, buscando favorecer a 

emergência de novas formas de ver e de fazer cinema no contexto escolar.

O contexto de elaboração da proposta

Mais informações sobre 
a MultiRio podem ser 
encontradas no site  

www.multirio.rj.gov.br.
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O trabalho com o cinema na escola possibilita 
seu reencontro com “a cultura ao mesmo tempo 
cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no 
qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores mais 
amplos são sintetizados numa mesma obra de arte” 
(NAPOLITANO, 2005). Partindo dessa premissa, o 
Projeto Cineclube nas Escolas tem como propósito 
abrir novos caminhos para professores e alunos, 
ampliando as possibilidades do trabalho até então 
desenvolvido e, ao mesmo tempo, potencializando as 
boas iniciativas a serem compartilhadas.

A leitura de novos referenciais nesse campo 
foi fundamental para que as ações elaboradas 
encontrassem o aporte teórico necessário a uma 
prática consistente e criticamente sustentada. Neste 
sentido, destacam-se, entre outras, as contribuições 
de Pier Cesare Rivoltella, pesquisador italiano – 
que, ao apresentar o conceito de mídiaeducação, 
sistematizou as múltiplas possibilidades deste 
binômio, destacando as dimensões de educação 
com, para e pelas mídias; e a de Alain Bergala, que, 

entre os anos de 2000 e 2002, foi 
conselheiro do Plano Pedagógico de 
Cinema e propôs uma ação concreta 
para as escolas públicas da França. A 
proposta serviu de inspiração para as 

bases nas quais se apoiaria o projeto desenvolvido 
nas escolas da Rede Municipal do Rio.

O Projeto Cineclube começou em 2008, 
implantado em 50 escolas, em caráter de piloto, 
considerando as características daquelas unidades 
e as experiências por elas já desenvolvidas. A 
partir de 2009, houve uma ampliação, incluindo as 
Escolas do Amanhã e, posteriormente, os Ginásios 
Experimentais Cariocas, consolidando-se como 
uma das iniciativas adotadas na estruturação 
da escola de tempo integral. Atualmente, está 
presente em 252 unidades, considerando escolas 
e bibliotecas escolares municipais.

Pesquisador italiano especialista em Mídia e 
Educação da Universidade Católica de Milão. 
Mais informações podem ser encontradas 
em http://piercesare.blogspot.com.br/.

Diretor francês de filmes de ficção e documentários, 
atua como professor de Cinema na Universidade de 
Paris III. Trabalhou como diretor e editor na revista 
de cinema Cahiers du Cinéma e foi conselheiro da 
área de cinema do ministro francês Jack Lang. Autor 
do livro A Hipótese Cinema, é uma das principais 
referências para aqueles que se dispõem a pesquisar 
sobre cinema e educação.
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A inserção de novas escolas é gradativa e 
ocorre de acordo com um planejamento prévio, 
que considera o interesse de participação dos 
professores e alunos, os projetos estratégicos 
da gestão e as disponibilidades orçamentárias, 
definidos a cada ano letivo.

A ampliação das oportunidades de acesso e de fruição 
do cinema na escola é o ponto de partida da proposta, 
considerando sua contribuição para a constituição de 
conhecimentos em diferentes áreas curriculares e em 
outros campos da formação humana.

Propõe-se potencializar o currículo a partir da 
vivência de experiências culturais e artísticas que 
possibilitem o desenvolvimento da sensibilidade 

estética, do pensamento crítico e da autonomia 
criativa. Os objetivos mais amplos da proposta 
são voltados para a consolidação de uma política 
pública no campo do audiovisual no âmbito da 
Rede do município, contribuindo, ainda, para a 
transformação das relações de ensino na escola, 
envolvendo toda a comunidade escolar.
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O projeto

O Projeto Cineclube nas Escolas está estruturado 
a partir de três eixos: acervo, formação e ação 
cineclubista.

No primeiro eixo – acervo –, são considerados os 
recursos básicos para a realização das ações. As 
escolas selecionadas recebem os equipamentos 
para exibição e produção de filmes, como projetor, 
telão, caixas de som, microfones, filmadora, filmes 
em DVD e livros.

O acervo de filmes reúne, atualmente, 151 
títulos nacionais, entre curtas, médias e longas-
metragens. As unidades que integram o Projeto 
são orientadas a emprestar os equipamentos e o 
acervo para outras escolas que desejarem realizar 
suas sessões cineclubistas, e que ainda não estão 
inseridas na proposta.

Com isso, é possível ampliar para além das 252 
escolas o direito de acesso às produções 
audiovisuais. Neste eixo, também ocorre a 
aquisição de livros que tratam da temática 
relacionada ao Projeto, abordando a imagem, 
a fotografia, o cinema e a relação cinema-
educação. Este acervo conta, hoje, 
com 68 títulos, que circulam entre 
professores e alunos, servindo, 
também, como base para as ações 
de formação do Projeto.

O segundo eixo envolve as ações de formação de 
professores e de alunos para a apropriação crítica 
da linguagem audiovisual e para o desenvolvimento 
da ação cineclubista na escola. São oferecidos 
durante o ano letivo diversos cursos, oficinas e 
seminários com o objetivo de ampliar o olhar sobre 
o cinema, identificando possibilidades para a 
realização de suas próprias produções.

Desde sua criação, o Projeto conta com a consultoria 
do Cineduc, instituição com uma trajetória de mais 
de 40 anos na área de cinema-educação, além de 
parcerias com profissionais de instituições de Ensino 
Superior, como a Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro/PUC-Rio e a Universidade Federal 
Fluminense/UFF. A Associação de Cineclubes do 
Estado do Rio de Janeiro/Ascine-RJ também tem sido 
uma instituição parceira neste processo.

O Cineduc – Cinema e Educação é uma 
entidade sem fins lucrativos, fundada em 
1970 e declarada de utilidade pública 
por lei municipal do Rio de Janeiro em 
17 de janeiro de 1984. É o representante 
brasileiro junto ao Cifej (Centre International 
du Film pour l’ Enfance et la Jeunesse), 
órgão da Unesco com sede em Montreal. 
http://www.cineduc.org.br/
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A ação cineclubista é a base do terceiro eixo, que 
reúne a realização das sessões nas escolas, a 
participação de professores e de alunos em festivais 
e mostras, além da produção audiovisual e da 
realização de mostras itinerantes na Rede. Os alunos 
são incentivados a assumir o protagonismo das 
ações, participando ativamente de todo o processo, 
desde a organização das sessões. Entre as inúmeras 
possibilidades de trabalho, eles também são 
incentivados a elaborar a sinopse e a ficha técnica 
dos filmes, e a organizar o processo de divulgação 
das sessões junto à comunidade escolar, com a 
confecção de cartazes, panfletos, fôlderes, convites, 

propagandas nos jornais e rádios da escola e vinhetas 
audiovisuais para exibição no início de cada sessão.

Como desdobramento, após as exibições podem 
ser confeccionadas estatísticas com o número de 
participantes de cada sessão e os filmes preferidos, 
ou, ainda, criados painéis ou blogs com comentários 
sobre os filmes e indicações dos participantes, 
por exemplo. O objetivo é a realização regular de, 
pelo menos, uma sessão cineclubista por mês. No 
entanto, há escolas que realizam semanalmente 
suas sessões. Tudo isso irá variar de acordo com a 
organização e o planejamento de cada unidade.
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Esse eixo envolve, também, a ida de alunos e 
professores às salas de cinema, uma vez que a 
ação cineclubista realizada na escola não substitui 
a experiência da “sala escura”. Destaca-se que 
muitas crianças vão ao cinema pela primeira 
vez por meio dessa iniciativa. A ida ao cinema é 
desenvolvida em parceria com os principais festivais 
da cidade, entre os quais podem ser citados: 
Festival do Rio, Anima Mundi, Mostra do Filme 
Etnográfico, Festival Internacional de Cinema Infantil 
(Fici), Festival Ibero-Americano de Cinema e Vídeo 
(Cinesul), Cine Tela Brasil, Visões Periféricas, 
Cineducando, Celucine, Festival Internacional de 
Curtas – Curta Cinema, Festival Internacional de 
Filmes de Esporte (Fife), Festival de Cinema Negro 
Brasil/África/Caribe, e outros.

A pluralidade das parcerias garante a diversidade 
das produções apresentadas aos professores e 
alunos, favorecendo a ampliação do repertório. 
Em muitos casos, os alunos participam dos 
festivais não apenas como espectadores, mas 
também como exibidores, apresentando suas 
produções em sessões específicas, em um rico 
intercâmbio com alunos de outras escolas e 
outras redes de ensino.
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Em 2012, dos 43 filmes nacionais e estrangeiros 
selecionados pela Mostra Geração do Festival 
do Rio, 22 foram produzidos por alunos das 
escolas municipais do Rio de Janeiro. Neste ano 
de 2013, dez animações de autoria de alunos e 
de professores da Rede foram selecionadas para 
a Mostra Futuro Animador, do Festival Anima 
Mundi. Em eventos internacionais, também são 
exemplos recentes: o 11º Festival Internacional de 
Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud 
(Buenos Aires), com a seleção da animação 
Brincadeira de Criança (alunos do Ciep Agostinho 
Neto, sob coordenação da professora Amália 
Maria Matos); o 9º Festival Iberoamericano de 
Cortos Imágenes Jóvenes en la Diversidad Cultural 
(Buenos Aires), com a seleção da animação Maria 
Vai com as Outras (alunos da E.M. Burle Marx, 
sob coordenação da professora Alessandra de 
Pinho); e o Festival Internacional de Filmes sobre 
Globalização – Globale 2012, com a seleção de 

856 – A Casa do Poeta, produção realizada em 
parceria entre duas unidades participantes do 
projeto: Núcleo de Arte Grécia e E.M. Aníbal 
Freire (professores Luiz Claudio Lima e Sonia 
Maciel, respectivamente), além do cineclube 
Subúrbio em Transe.

As ações em parceria não se limitam à 
participação em festivais, mas englobam, 
também, realização de pesquisas acadêmicas, 
projetos específicos contratados ou iniciativas 
contempladas por editais de fomento.

O Projeto está presente nas redes sociais, 
com endereços de blog (http://cineclubesmerj.
blogspot.com.br), Twitter (@Cineclube_SME) 
e Facebook (http://www.facebook.com/pages/
Cineclube-nas-Escolas), nos quais podem ser 
encontradas mais informações, como a lista 
completa de filmes e de livros do acervo, e links 
dos blogs das escolas participantes.
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A experiência de realização do Projeto Cineclube 
nas Escolas tem se constituído em um importante 
espaço de reflexão-ação, tendo contornos definidos 
coletivamente, em um processo de aprendizado 
mútuo e permanente junto aos professores e 
alunos participantes.

Por onde começar?

Ao ingressar no Projeto, o primeiro passo é formar 
um grupo articulador das ações na escola. Um 
ou mais professores envolvidos com a proposta 
podem organizar as atividades, constituindo, 
junto aos alunos e à Coordenação Pedagógica, a 
dinâmica do trabalho. Destaca-se a importância 
do trabalho de monitoria com os alunos, 
fundamental para o pleno desenvolvimento da 
proposta, bem como do protagonismo entre as 
crianças e os jovens participantes.

Em seguida, o planejamento do trabalho deverá 
ser elaborado de modo participativo, para 
favorecer o diálogo entre a ação cineclubista 
e a proposta pedagógica da escola. Esse 
movimento pode potencializar um conjunto de 
ações de desdobramento e de avaliação do 
trabalho, permitindo, portanto, a articulação com 
diferentes campos do saber e o envolvimento de 
toda a comunidade escolar.

Ao promover uma sessão na escola, o grupo 
organizador também coloca em prática 
a realização de experiências coletivas, 
o desenvolvimento de processos sociais 
autônomos e a formação de plateia, entre outros 
conhecimentos e habilidades.

A escolha dos filmes e do local de exibição, 
a definição da hora em que acontecerão 
as sessões e da faixa etária do grupo a ser 
convidado, a regularidade do evento, a criação 
dos cartazes e dos anúncios de divulgação, 
assim como os desdobramentos pós-sessão, 
como a publicação de críticas produzidas 
pelos alunos no jornal escolar ou a produção 
de charges, entre outras possibilidades, são, 
além do debate que cada filme suscita com 
sua história e sua linguagem, etapas potenciais 
de reflexão e de aprendizagem a serem 
experimentadas com os alunos.

A organização das sessões

É importante considerar que o espaço e o tempo 
na exibição de um filme são determinantes para o 
alcance dos objetivos, e que de sua organização 
e qualidade material resultará uma experiência 
prazerosa ou não, ou, em última análise, um 

Cineclube em ação: um roteiro de viagem
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trabalho bem ou malsucedido. Neste sentido, 
algumas recomendações podem orientar o plano  
de ação cineclubista:

1- Antes da sessão cabe lembrar que cinema 
é imagem e som em movimento. Por isso, é 
importante garantir condições mínimas para uma 
exibição de boa qualidade, verificando previamente 
a iluminação, a necessidade de escurecer o 
ambiente de projeção, o funcionamento dos 
equipamentos, entre outros elementos capazes de 
envolver, no plano subjetivo, o público.

Conforme propõe Rosália Duarte (2002), para que 
se crie um “ambiente de significação coletiva”, 
é igualmente importante reunir previamente 
informações sobre o filme a ser exibido, possibilitando 
identificar, para o debate posterior, aspectos tais 
como: o segmento do público a que se dirige 
(classificação indicativa); o gênero; os créditos e a 
trilha sonora, sites das filmagens; especificação de 
metragem (curta ou longa). E, ainda: de que forma foi 
recebido pela crítica; dados de 
bilheteria e a opinião da crítica, 
em que contexto (histórico, 
político ou econômico) foi 
produzido, quem é o diretor 
e quem são os artistas que 
protagonizam o enredo, 
sob que bases foi criado o 
roteiro (obra literária, fatos 
do cotidiano, acontecimentos 
históricos, projeção do futuro 

etc.), que temáticas aborda, e de que recursos se 
utiliza para a construção da narrativa.

Do mesmo modo, realizar a leitura de textos e 
de artigos escritos sobre o filme, bem como de 
entrevistas com diretores e atores (sobre uso do 
som, luz, efeitos especiais, sequência de planos, 
tempo etc.), conversar com outros espectadores, 
identificar as indicações, premiações e participações 
em festivais, pesquisar curiosidades e peculiaridades, 
patrocinadores e financiamentos, aspectos 
relacionados à publicidade e à comercialização 
paralela de produtos sobre o filme e etc., são 
informações necessárias para enriquecer o debate 
posterior à exibição e que podem motivar a realização 
de pesquisas e de outras atividades preparatórias 
com os alunos monitores.
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2- Durante a exibição não é aconselhável interromper 
o filme, rompendo a magia da surpresa, da emoção 
do compartilhamento da dor ou da alegria, da 
reflexão, da identificação com o personagem ou com 
a situação. Nada pode atrapalhar ou secundarizar 
a fruição estética. Pode-se fazer isso depois, no 
momento do debate, caso uma situação ou um 
diálogo levante dúvidas, necessitando que a cena em 
questão seja novamente exibida.

É importante ressaltar a distinção entre a exibição 
dos filmes no cineclube da escola e a utilização 
deles em sala de aula, em experiências distintas, 
por sua natureza e por seus objetivos próprios. 
Enquanto na sessão cineclubista a fruição é o 
aspecto central e o ponto de partida do trabalho,  
na sala de aula, o filme ou fragmentos dele 
podem ser visualizados de diferentes formas ou 
interrompidos a qualquer momento, de acordo  
com o planejamento do professor.

Neste contexto, outro aspecto a destacar refere-
se à utilização do acervo de filmes nas escolas 
do Projeto. “Os filmes do acervo podem ou não ser 
utilizados em sala de aula? Quem pode utilizá-los 
primeiro?” Estes questionamentos surgiram entre 
os professores, logo no começo, e muitas vezes 
geraram um conflito na escola entre os articuladores 
do cineclube e os demais professores. Os próprios 
professores indicaram o caminho para resolver o 
impasse, a partir do exemplo de uma das escolas 
nas quais o mesmo impasse foi vivido. Nela, 
foi proposto que os filmes do acervo do Projeto 

tivessem suas “estreias” nas sessões cineclubistas, 
para depois “seguirem carreira” pelas salas de aula 
da escola, caso fosse de interesse dos professores 
inseri-los em seus planejamentos. Esta passou a ser, 
portanto, a orientação geral do trabalho.

3- Após a exibição é recomendável que o(s) 
articulador(es) tenha(m) um roteiro escrito 
para o debate, com base na pesquisa prévia 
sobre o filme, o que garantirá, de certa forma, 
o acompanhamento da atividade. O roteiro não 
exclui, no entanto, que os espectadores realizem 
outras inferências durante as discussões, além 
de conversas ou debates não previstos, mas deve 
servir como um guia para a condução da atividade. 
Daí a necessidade de ver a película várias vezes 
e abastecer-se de muitas informações sobre 
ela, como já destacado no item anterior. São as 
informações e conhecimentos complementares 
ao filme que possibilitarão sua convergência 
interdisciplinar e o enriquecimento do debate.
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A atividade poderá incluir convidados externos, 
como produtores e demais profissionais envolvidos 
com o filme exibido, ou pessoas da própria 
comunidade escolar, como professores de 
diferentes disciplinas, por exemplo.

Qualquer gênero de filme (comédia, suspense, 
ação, drama, desenho animado, histórico ou 
ficção) pode se prestar à análise e à discussão, 
pois, como um evento da cultura, está atravessado 
por concepções particulares, marcas identitárias 
do ser humano e da sociedade relacionadas à 
família, à etnia, ao credo, a ideologias, ao gênero e 
etc., e que, portanto, constituem referenciais, nos 
ensinando um jeito de ser e viver com/no mundo.

É possível, ainda, realizar a sessão com a 
intenção de favorecer a fruição, sem o debate ou 
a apresentação previamente estruturada. Mas, 
mesmo nesses casos, deve ser realizada uma 
roda de conversa, buscando favorecer a troca de 
impressões entre os espectadores e identificando 
suas impressões sobre o filme. Outras ações, 
como aquelas mencionadas anteriormente, podem 
ser desenvolvidas em momentos posteriores à 
exibição, como por exemplo, a elaboração de 
pesquisas de opinião, de murais com resenhas e 
indicações do filme assistido, além da produção 
das próprias narrativas audiovisuais, o que abre um 
grande leque de novas possibilidades, mobilizando 
novos conhecimentos e habilidades dos alunos e 
dos demais professores.

Finalmente, considera-se importante salientar 
que a interpretação de um filme é um processo 
subjetivo e, portanto, individual. Não cabe, neste 
sentido, esperar ou até mesmo impor um único 
modo de leitura do texto audiovisual. Ao afirmar 
que qualquer texto – seja ele um filme, um livro, 
uma sinfonia etc. – sempre possibilita inúmeras 
interpretações e múltiplas leituras, Umberto Eco 
(1993) postula: 

Abstenho-me de impor uma escolha entre as 
muitas conclusões possíveis de uma leitura não 
porque não queira escolher, mas porque a tarefa 
de um texto criativo é mostrar a pluralidade 
contraditória de suas conclusões, deixando os 
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leitores livres para escolher ou para decidir que 
não há escolha possível.

Assim como na leitura de um livro de literatura, 
a significação da narrativa fílmica pode não 
acontecer de forma imediata: ao assistir um filme 
pela primeira vez, pode haver um entendimento, e, 
ao revê-lo, atribuímos a ele novos significados.

O entendimento constituído vai se organizando e 
se ressignificando muitas vezes a partir daquele 
primeiro momento. Daí a importância de, entre 
outros aspectos, realizarmos o debate e a troca de 
ideias com regularidade. E, ainda, de oportunizar o 
acesso à diversidade de produções e de atividades, 
de modo a favorecer a formação de um repertório 
amplo, que propicie a leitura cada vez mais 
crítica das crianças, dos jovens e dos adultos. 
Tudo isso traduz o respeito com o espectador, 
princípio básico quando acreditamos ser possível 
compartilhar a competência do olhar.
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Uma plateia atenta e ansiosa se 
organiza diante de um grande 
pedaço de pano branco para 
assistir a uma série de dez 
filmes, com duração de 40 a 50 
segundos cada. A certa altura, 
um trem avança em direção 
ao público e algumas pessoas, 
em pânico, abandonam a 
sala correndo, tal o realismo 
daquele espetáculo de luzes 
e movimentos. A Chegada do 
Trem à Estação Ciotat é um dos 
filmes mais conhecidos até hoje, 
daquela que seria a primeira 
sessão paga de cinema.

A cena teve lugar em Paris, no 
Grand Café, situado no Boulevard 
des Capucines, no dia 28 de 
dezembro de 1895 e, apesar de 
existirem registros de projeções 

Um olhar sobre a relação entre cinema e 

educação na escola
Simone Monteiro

anteriores com referências a 
outros inventores, a sessão dos 
irmãos Lumière (Auguste e Louis) 
é aceita pela maciça maioria 
da literatura cinematográfica 
como o marco inicial da nova 
arte. Ao custo de um franco, a 
apresentação pública da sessão, 
de exatos vinte minutos, marca 
o nascimento oficial do cinema, 
apresentando ao público breves 
testemunhos da vida cotidiana.

Reunindo em si mesmo as outras 
seis artes já conhecidas – dança, 
teatro, música, literatura, pintura 
e escultura –, o cinema traria uma 
revolução cultural ao século XX. 

Sem a pretensão de apresentar 
uma cronologia completa da 
evolução do cinema, o que não 
é possível nem desejável nos 

limites deste texto, propõe-se 
apenas apontar a importância do 
reconhecimento de sua trajetória. 
Um olhar sobre algumas referências 
importantes do passado pode 
favorecer o maior entendimento do 
que realizamos, ou pretendemos 
realizar, no presente.

Desde os irmãos Lumière, 
muitos nomes figuram entre 
os responsáveis pelo cinema 
tal como o conhecemos hoje. 
Podem ser destacados, neste 
cenário, Georges Méliès (1861-
1938), pioneiro na utilização 
de figurinos, atores, cenários e 
maquiagem, e David W. Griffith 
(1875-1948), criador de uma 
linguagem cinematográfica. 

Méliès, grande mágico ilusionista 
francês, esteve presente naquela 
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primeira sessão de cinema 
dos irmãos Lumière e logo se 
interessou pela exploração do 
cinematógrafo, ao perceber no 
cinema uma extensão natural 
de sua arte. Opôs-se ao estilo 
documentarista e realizou seus 
primeiros filmes em 1902: Viagem 
à Lua e Conquista do Polo, 
tornando-se conhecido como “o 
pai dos filmes de ficção”. 

Griffith formou-se como diretor 
entre 1908 e 1913, período em 
que rodou cerca de 450 filmes 
de todos os gêneros. Conseguiu 
como ninguém sintetizar essa 
linguagem, dando-lhe um 
entendimento universal. A ele 
se deve a invenção da estrutura 
narrativa que serviu como modelo 
para o cinema. 

Pode-se dizer que o cinema 
em escala comercial foi 
dominado pelos franceses até 
a Primeira Guerra Mundial. 
Nas décadas seguintes, a 
arte cinematográfica norte-
americana se expandiu, 

transformando o cinema em 
um poderoso instrumento 
de propaganda ideológica e 
cultural, importantíssima para 
o fortalecimento da hegemonia 
econômica do país. A indústria 
cinematográfica desenvolveu-se 
rapidamente nas primeiras 
décadas do século XX, voltando-se, 
entre outros aspectos, cada 
vez mais para a obtenção 
do sucesso nas bilheterias, 
capaz de agradar ao público e 
promover o lucro. 

Em 1910, foram inaugurados 
os estúdios de Los Angeles, 
consolidando-se como “a 
indústria de Hollywood”, a 
partir de 1920, com a criação 
dos gêneros western (filmes 
de faroeste), policial, musicais 
e, principalmente, a comédia. 
No entanto, os movimentos de 
contestação ao cinema até então 
produzido começam a surgir. 

Em 1922, foi publicado 
um manifesto escrito por 
documentaristas russos – O 

Manifesto dos Knoks –, no qual 
era apresentada a concepção 
do grupo sobre o papel que o 
cinema deveria representar na 
sociedade. A concepção central 
pautava-se por uma defesa do 
cinema-verdade, observando e 
retratando a realidade, tendo em 
vista ampliar o conhecimento 
da humanidade sobre o mundo 
e, desse modo, ajudando-a a 
transformá-lo. 

As críticas ao cinema produzido 
em Hollywood se destacaram 
na Europa Ocidental a partir 
de 1940, dando lugar a 
outras formas de produção 
cinematográfica e rompendo 
com o modelo oficial que até 
então se perpetuava. Segundo 
Duarte (2002), o cinema é “uma 
arte inquieta demais e rebelde 
o suficiente para se submeter 
integralmente à homogeneidade”. 

Dessa efervescência nasceram 
em Paris os clubes de cinema, 
com acaloradas discussões 
sobre a estética dos filmes nos 
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bares e cafés. A publicação 
da revista francesa Cahiers 
du Cinema (Cadernos de 
Cinema), representou um marco 
fundamental neste movimento. 
Fundada em 1951 tornou-se 
a mais importante referência 
teórica da época, destacando-
se pela defesa do chamado 
“cinema de autor”. Foi também 
nas páginas dos Cahiers du 
Cinema que se formaram 
os realizadores da “nouvelle 
vague”, que nos anos 1960 
revolucionou o cinema francês. 

A prática de discussão da 
revista nos cineclubes inspirou 
não apenas o debate, mas 
a produção de cinema em 
muitos países, inclusive no 
Brasil. Essa militância em 
favor da arte cinematográfica 
recolocou a França no cenário 
mundial e obteve inúmeros 
resultados, entre eles o de tirar 
do anonimato as filmografias 
asiática e africana.

No Brasil, os escritos de 
Pedro Emílio Salles Gomes 
em seu livro Cinema: trajetória 
no subdesenvolvimento, de 
1973, traçaram um panorama 
substancial dos caminhos 
percorridos pelo cinema brasileiro, 
que, segundo o autor, nasceu, 
cresceu, desenvolveu-se, debilitou-
se, reergueu-se e amadureceu, 
dando alegrias ao povo brasileiro 
e recebendo aplausos e 
reconhecimento de outros povos.

Do filme entendido como 
mera técnica fotorreprodutora 
para o filme entendido como 
linguagem, o cinema tem, ao 
longo de sua história, impactado 
a consciência, os valores, os 
sonhos e as fantasias do ser 
humano, tornando possível 
viajar pelo tempo, visitar lugares 
distantes, conhecer pessoas e 
culturas diferentes. 

Com o cinema é possível 
experimentar emoções e 

sensações causadas por 
situações que não vivenciamos 
na vida real, mas com as quais 
podemos nos identificar ou 
experimentar por meio delas 
outros modos de ver e de 
ressignificar o mundo e a nós 
mesmos. Entre as inúmeras 
definições e entendendo o cinema 
como linguagem da arte, Teixeira e 
Lopes (2003) destaca que se trata 
de “uma expressão do olhar que 
organiza o mundo a partir de uma 
ideia sobre esse mundo”.

Considerando o binômio cinema-
educação, a base sobre a qual 
esta relação se estabeleceu em 
vários países, inclusive no Brasil, 
parece ter sido a ideia de utilizar 
o cinema como alavanca para 
a formação moral, a serviço 
de um processo civilizatório, 
aproveitando sua potencialidade 
para interferir, de algum modo, 
na educação das massas. O 
próprio meio cinematográfico 
reconhecia no cinema sua 
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vocação intrinsecamente 
pedagógica, no que diz respeito 
à difusão cultural e à formação 
do espectador.

Utilizar a imagem como 
importante auxiliar do ensino 
já era uma realidade nas salas 
de aula de muitos países, 
desde os primórdios da história 
do cinema, antes mesmo da 
chegada do cinematógrafo 
ao Brasil, em 1895. O uso da 
“lanterna mágica” nas práticas 
pedagógicas, identificado 
naquele momento, revelava, 
no entanto, a supremacia de 
uma cinematografia científica, 
com diversas produções 
voltadas para o registro de 
fenômenos físicos e o estudo 
da meteorologia, a filmagem de 
insetos, o estudo sobre bacilos 
e células, ou para demonstrar o 
crescimento das plantas, com 
a aceleração de imagens, entre 
outros exemplos. 

No início do século XX, a 
cinematografia científica e 
a cinematografia educativa, 
confundiam-se e, deste modo, 
o cinema na sala de aula 
serviria, primordialmente, como 
ferramenta para enxergar o que o 
olho humano não poderia ver.

No Brasil o pioneiro neste campo 
foi Roquette Pinto, que iniciou, 
em 1910, uma filmoteca de 
caráter científico e pedagógico 
no Museu Nacional, pensando 
na utilização educativa do filme. 
A filmoteca do Museu Nacional 
envolvia filmes produzidos pelos 
primeiros cinematografistas 
brasileiros, entre os quais seu 
próprio idealizador.

Os responsáveis pelas primeiras 
menções à utilização sistemática 
do cinematógrafo em sala de 
aula no Brasil foram Jonathas 
Serrano, que abordou o uso 
educativo do filme em livros 
didáticos para o ensino de 

História e o professor Venerando 
da Graça, que realizou uma série 
de experiências neste campo, 
entre os anos de 1916 e 1918. 

A ideia de empregar o 
cinema como meio para a 
disseminação de informações 
e conhecimentos, além 
da formação de hábitos e 
comportamentos de milhões 
de analfabetos nas diversas 
regiões do país, começou a 
conquistar adeptos entre os 
anos de 1920 e 1930. No 
entanto, o reconhecimento 
do potencial educativo do 
cinematógrafo e do filme não 
excluía a preocupação de 
intelectuais brasileiros com 
o poder sugestivo da tela e a 
crescente difusão de películas 
inconvenientes. 

Um grande esforço para 
sistematizar o uso regular de 
filmes educativos foi então 
empreendido durante toda a 
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década de 1920, resultando 
num discurso social sobre o 
cinema, que reafirmava sua 
influência educadora, assim 
como o crescente entusiasmo 
por essa nova forma de 
transmissão de conhecimentos. 

A apropriação do cinema e dos 
filmes pela instrução pública 
se deu, portanto, na tensão 
entre a importância que se 
atribuía à verossimilhança da 
imagem para a aprendizagem e 
o temor sobre sua capacidade 
de influenciar comportamentos 
e formar hábitos. No prefácio 
do livro Cinema contra Cinema, 
Lourenço Filho escreveu:

[...] este livro defende uma tese 
de grande interesse para todos 
quantos se preocupam com as 
coisas da educação: a de que 
o cinema deve curar-se com o 

próprio cinema, ou seja, a de que, 
às exibições de mau efeito, sobre 

crianças e adolescentes, deve 
contrapor-se o cinema educativo. 

Daí, o título assaz expressivo 
de “cinema contra cinema” 

(Almeida,1931, p. 5).

O Decreto nº 21.240, assinado 
em abril de 1932 pelo então 
presidente Getúlio Vargas, 
atendeu aos interesses dos 
educadores e também da 
Associação Cinematográfica dos 
Produtores Brasileiros (ACPB), 
ao incluir na Legislação Federal o 
reconhecimento do cinema como 
importante instrumento pedagógico 
e recurso de comunicação 
estratégico para a educação 
nacional, além de instituir, no 
Ministério de Educação, um serviço 
único e centralizado de censura 
cinematográfica.

Em 1937 foi criado oficialmente 
o Instituto Nacional do Cinema 
Educativo (INCE), primeiro órgão 
estatal brasileiro voltado para o 
cinema. Até o encerramento de 
suas atividades, em 1966, mais 
de 400 filmes foram produzidos 

pelo INCE, entre curtas e médias, 
dos quais a direção de cerca 
de 350 é atribuída ao cineasta 
Humberto Mauro.

Para Vargas, o cinema – livro 
de imagens luminosas - seria 
um meio eficaz para disseminar 
o amor pelo país, disciplina 
pedagógica para a massa de 
analfabetos e, ao mesmo tempo, 
recurso admirável para os letrados: 

“Associando ao cinema, o rádio 
e o culto racional dos esportes, 

completará o governo um sistema 
articulado de educação mental, 

moral e higiênica, dotando o 
Brasil de seus instrumentos 

imprescindíveis à preparação 
de uma raça empreendedora, 
resistente e varonil.” (Vargas, 

1938, p. 189). 

Os rumos do governo provisório 
contribuíram para que a crença 
na potencialidade do cinema, para 
resolver o problema da instrução 
da população, cedesse cada vez 
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mais espaço para o interesse em 
sua capacidade de aliciamento e 
controle político. Esta compreensão, 
até certo ponto ingênua, do produto 
cinematográfico como retrato 
fiel da realidade, foi questionada 
por alguns críticos e teóricos do 
cinema, à época, por obscurecer 
a percepção do filme como uma 
elaboração discursiva.

O breve recorte histórico aqui 
apresentado revela a forte marca 
da dimensão instrumental na 
relação entre cinema e educação, 
sobretudo no âmbito escolar, 
identificada até os dias atuais. 
Desde sua origem, a formulação 
de políticas públicas voltadas 
para a aproximação entre o 
cinema e a educação na escola, 
demonstra a ênfase na exibição 
de filmes exclusivamente para o 
ensino de conteúdos curriculares, 
desconsiderando a dimensão 
estética da obra e seu valor 
cultural, entre outros aspectos 
igualmente importantes para a 

compreensão do cinema como 
linguagem da arte, com potencial 
em si mesmo para a constituição 
de conhecimentos em diversos 
campos do saber. 

Ao considerar os filmes na sala 
de aula apenas como “ilustrações 
luminosas”, olhando através deles 
e não para eles, os professores 
deixam de lado inúmeras 
possibilidades de um trabalho 
pedagógico na perspectiva da 
formação de leitores de textos 
audiovisuais, capazes de realizar 
escolhas cada vez mais críticas e 
conscientes, norteadas por critérios 
de avaliação mais sofisticados. 

Uma das primeiras questões a 
que somos convocados a pensar 
é a de que qualquer filme traz 
em si uma forma multilinguística 
de contar, de narrar uma história, 
e, como tal, abrange todos os 
sentidos do(a) espectador(a): 
do sensorial ao emocional, do 
intuitivo ao racional – razões 

suficientes para tomá-lo tanto 
como objeto de estudo quanto de 
deleite estético.

Reconhecendo que o cinema é 
uma das mais importantes artes 
visuais da atualidade e que a 
prática de ver filmes (na sala 
escura do cinema, por meio de 
um leitor de DVD, pela televisão 
ou na tela do computador) tem 
um imenso poder de atração e 
indiscutível potencial criativo, 
faz-se cada vez mais urgente 
e necessário buscar os meios 
para favorecer a ampliação do 
olhar, sobretudo entre os mais 
jovens. Soma-se a isto o fato de 
que numa sociedade, onde a 
linguagem audiovisual precede 
o contato com o texto escrito, o 
domínio da leitura e da escrita, 
apesar de essencial, não parece 
ser suficiente para a garantir a 
equidade na disputa pelos postos 
de prestígio social, horizonte de 
um projeto de vida idealizado 
para um futuro bem-sucedido.
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Conhecer os modos como nossos 
alunos veem filmes (quantos 
e com que frequência, com 
quem, do que gostam, do que 
não gostam e porquê, como 
analisam e compreendem os 
filmes, que critérios utilizam para 
avaliar sua qualidade etc), nos 
aproximando da experiência dos 
mais jovens com o cinema, sem 
preconceitos ou pré-julgamentos, 
é tarefa fundamental àqueles 
que entendem a importância do 
desenvolvimento da “competência 
para ver”. Tal competência 
envolve a capacidade de analisar, 
interpretar e apreciar narrativas 
audiovisuais, o que pressupõe, 
entre outros aspectos, o contato 
sistemático com uma filmografia 
diversificada, que ultrapasse 

o padrão estético e narrativo 
do cinema hollywoodiano, 
hegemônico ainda hoje no 
mercado mundial. 

Trata-se de um processo que 
se constitui lentamente, passo 
a passo, fruto da imersão e da 
experimentação em ambientes 
previamente organizados com a 
finalidade de promover a fruição 
e a ampliação de repertório, 
contribuindo para que cada 
um construa, a seu modo, a 
capacidade de julgamento estético 
das obras cinematográficas e, 
por extensão, a capacidade de 
produção audiovisual, criando 
suas próprias narrativas.

Segundo a Professora Rosália 
Duarte, precisamos “estar atentos 
e dispostos a compreender 

a pedagogia do cinema, 
conhecer sua linguagem e sua 
história”. Para tanto, é preciso 
trabalho, estudo e empenho 
dos educadores, pois, conforme 
continua a autora, “ver filmes é 
uma prática social tão importante, 
do ponto de vista da formação 
cultural e educacional das 
pessoas, quanto a leitura de obras 
literárias, filosóficas, sociológicas 
e tantas mais” (Duarte, 2002).

Estes são os pressupostos que 
norteiam o Projeto Cineclube 
nas Escolas, uma iniciativa da 
Secretaria Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro, promovida 
desde 2008 na Rede Pública 
Municipal de Ensino.

Simone Monteiro é Professora, Pedagoga, Mestre em Educação (PUC-Rio). Gerente de Mídia-Educação da Coordenadoria de 
Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e Coordenadora do Programa Rio, uma Cidade de Leitores. 
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Tecnologias na Rede

O impacto das novas tecnologias nas realidades 
profissionais e educacionais de alunos e de 
professores é, indubitavelmente, um caminho sem 
volta. O investimento em novas ferramentas e em 
procedimentos relacionados às novas tecnologias 
precisa fazer parte do planejamento estratégico de 
todos os governos, se quisermos, de fato, dar um salto 
na qualidade da educação pública no nosso país. 

Por este motivo, a Subsecretaria de Novas Tecnologias 
Educacionais da Secretaria Municipal de Educação do 

Rio de Janeiro (SubTe) vem desenvolvendo programas 

e ações estratégicas, pois acredita que com o uso da 

tecnologia é possível: aumentar a motivação de alunos 

e de professores no processo ensino-aprendizagem 

e melhorar suas relações interpessoais; quebrar as 

barreiras de tempo e de espaço, mostrando que o 

aprendizado pode acontecer dentro ou fora da sala 

de aula; e personalizar o processo de aprendizagem, 

fazendo com que o aluno aprenda no seu ritmo, a seu 

modo e do seu jeito.
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Sabendo que a melhoria no aprendizado acontece 
de forma significativa a partir do uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação, 
a SubTe utiliza um programa de ações e de 
iniciativas desenvolvido para atender às demandas 
educacionais da atualidade. Este programa divide-
se em três áreas:

•	Pedagógica – relacionada à área pedagógica das 
escolas, à melhoria na aprendizagem e à inovação 
no ensino e na formação de professores; 

•	Comunicação – relacionada à comunicação 
externa e interna das iniciativas desenvolvidas; e

•	Gestão – relacionada à melhoria na gestão, 
no desenvolvimento, na infraestrutura e no 
acompanhamento dos projetos da SubTe.

Na SubTe, novas políticas são constantemente 
discutidas e planejadas com base em pesquisas 
nacionais e internacionais, sempre com metas 
e objetivos claros. As ações relacionadas às 
novas tecnologias não excluem (e, por vezes, 
complementam) um universo de outras ações, 
como: melhoria da alfabetização, aumento de vagas 
em creches, reformas de escolas, realfabetização e 
aceleração de alunos com defasagem idade/série etc. 

A busca pelas melhores práticas e o uso das melhores 
estratégias e dos melhores recursos, certamente, 
serão capazes de gerar melhores resultados. 

98
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Educopédia

Interação curricular
Há mais de quatro décadas, estudiosos da área 
da Pedagogia e de áreas afins, como a Psicologia 
e a Neurociência, vêm pesquisando sobre as 
atividades que predominam nos diferentes 
períodos do desenvolvimento da criança, e de 
que forma podem contribuir para transformar esta 
criança em um ser cultural. 

Mediante tantos estudos, começou-se a entender 
como mentes e corpos reagem a estímulos 
externos, quando expostos a condições favoráveis. 
Porém, apesar de tantas teorias e descobertas, a 
Educação havia avançado pouco até os dias atuais. 

Ao pensar sobre a necessidade de integração curricular 
e visando garantir uma unidade municipal, de modo 
que todas as regiões do Rio de Janeiro pudessem 
ter acesso aos mesmos conteúdos, a Secretaria 
Municipal de Educação criou, em 2008, as Orientações 
Curriculares, baseadas na Multieducação (currículo 
oficial da Rede), nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
e nos descritores da Prova Brasil. As Orientações 
Curriculares tornaram-se balizadoras de todos os 
materiais e das avaliações internas que serviriam como 
ferramentas para o desenvolvimento das atividades 
docentes e discentes na Rede.

A busca pelo caminho de metodologias e 
de tecnologias para um processo de ensino-
aprendizagem eficaz, principalmente no que se 
refere à aquisição de competências para o uso 
da língua padrão, e da operacionalização da 
Matemática no cotidiano dos educandos, levou 
à implantação de diferentes ações voltadas a 
inovações e colocadas à disposição dos docentes. 

Atravessando o universo físico da sala de aula e 
pensando na perspectiva de uma Educação que 
viabilizasse a construção do conhecimento em 
qualquer espaço, por meio da interação com o 
objeto de aprendizagem, a Secretaria Municipal 
de Educação criou a Educopédia. 
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A Educopédia é uma plataforma colaborativa que 
abriga mais de 3 mil aulas digitais interativas, 
abrangendo conteúdos da Educação Infantil ao 9º 
ano do Ensino Fundamental. Conta com cerca de 
45 mil recursos educativos abertos, como vídeos, 
infográficos, animações, imagens, músicas, 
podcasts, testes e jogos educativos.

Traz uma nova proposta metodológica, que 
se pauta nas Orientações Curriculares e que 
já, comprovadamente, atinge o universo de 
nossos jovens, corroborando um processo de 
construção do conhecimento de forma autônoma 
e valorizando o protagonismo juvenil. 

O que se tem percebido no decorrer de tantos 
estudos e de dedicação à causa da Educação é 
que os avanços que ocorriam a passos miúdos – 
tendendo a se perder no meio do percurso, por 
mudanças nas diretrizes pedagógicas da política 
educacional – contemplaram, com a criação da 
Educopédia, uma nova perspectiva no uso das 
novas mídias.

Voltada para uma escola de qualidade, a 
plataforma digital da SME/RJ promove a integração 
das diferentes áreas do conhecimento humano, 
gerando novos saberes através do estimulo ao 
desejo de interagir, de conhecer e de produzir um 
conceito próprio sobre o conteúdo.

Esforços para viabilizar o reforço da aprendizagem 
têm apresentado grande impacto no desempenho 
acadêmico dos alunos. As aulas digitais vêm 
oportunizando a recuperação de aulas perdidas  
e o contato com diferentes mídias.

A partir de pesquisas realizadas com alunos das 
escolas públicas do município do Rio de Janeiro, já é 
possível notar o aproveitamento positivo em discentes 
que anteriormente apresentavam dificuldades 
de aprendizagem, quando submetidos às mídias 
tradicionais. As mudanças de resultado ocorridas 
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após a flexibilização da postura do professor, 
aliadas a um novo olhar para o currículo e às novas 
tecnologias educacionais – mais especificamente 
aulas digitais da Educopédia – vêm demonstrando 
que a Educação do Rio está sendo impulsionada 
para uma renovação, que representará um marco no 
conjunto das experiências mais bem sucedidas no 
panorama da Educação brasileira. 

A plataforma visa melhorar a qualidade da 
experiência educacional, a partir da utilização 
das novas tecnologias e das novas descobertas 
da neurociência, para a criação de um modelo 
pedagógico que melhor responda às demandas 
dos jovens. As aulas são criadas e revisadas por 
professores da Rede Municipal de Ensino do 
Rio de Janeiro, que cederam a integralidade dos 
direitos autorais de sua produção.

A Educopédia é clara, direta, intuitiva e permite 
que alunos e professores possam utilizá-la sem 
a necessidade de treinamento. A navegação 
foi pensada para pessoas em qualquer nível de 
letramento digital. Além de uma opção prática 
para professores, que desejam integrar as novas 
tecnologias a seu dia a dia, a Educopédia passa 
a ser mais uma alternativa para alunos que 
perderam aulas; que não compreenderam o 
conteúdo; que precisam de um reforço escolar; 
e, também, para o desenvolvimento constante e 
aprofundado de competências e de habilidades.
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O professor como arquiteto da aprendizagem
Imagine um jogo. O desafio é responder perguntas. 
Mas você não precisa descobrir como respondê-
las – tem acesso às respostas logo de início. Basta 
memorizá-las e repeti-las na hora certa. Mas 
lembre-se: é proibido compartilhar qualquer tipo de 
informação ao resolver o problema.

Há um sistema de pontuação, mas qualquer 
mudança no placar é bem lenta. Você precisa 
esperar um mês para ganhar (ou perder) pontos. No 
restante do tempo, você geralmente fica em uma 
sala com outros jogadores, em silêncio, assistindo 
apresentações das respostas para memorizá-las. 
Se conseguir os pontos necessários, passa para a 
fase seguinte: memorizar mais respostas. Se não 
conseguir pontos suficientes, fica o ano seguinte 
tendo que memorizar as mesmas respostas. 

Esse jogo tem 12 fases e dura 12 anos. Oferece 
muita prática em memorizar e reproduzir informações 
e prepara você para a vida. Vamos jogar?

Dinâmicas de jogo1  – regras e feedback presentes em 
qualquer tipo de contexto – têm grande influência em 
nossa motivação e comportamento. Observe. Estão 
em campanhas publicitárias, cartões de crédito e 
videogames. E mesmo o nosso “jogo” pouco dinâmico 
e de difícil engajamento, descrito acima, pode estar 
ocorrendo em nossas escolas sem que o percebamos. 

Nesse cenário, o que designers de jogos como 
Katie Salen2  (Quest to Learn), Jane McGonical3  
(Institute of the Future) e Seth Priebatsch4 , 
(SCVNGR) têm a contribuir? Como professor, 
você não está limitado a ser um transmissor 
de informações. É o próprio designer, arquiteto 
do processo de aprendizagem. Pode ajustar 
dinâmicas, usar ferramentas e promover 
engajamento, colaboração, criatividade e o uso de 
novas tecnologias, entre outros recursos.

Para criar dinâmicas que deem mais vida e 
significado ao currículo escolar, você pode 
usar a maior plataforma colaborativa online do 
Brasil desse gênero – a Educopédia. Você pode 
aproveitar planos e aulas já prontos como recursos 
de informação, e adaptá-las ou expandi-las. Pode 
criar projetos transdisciplinares.

1.Gamification Wiki - Game Mechanics http://gamification.org/wiki/
Game_Mechanics

2. Salen, Katie. Edutopia – Big Thinkers. Katie Salen on Learning with 
Games. http://www.youtube.com/watch?v=xV_VlhV99EA

3. McGonigal, Jane. Jane McGonigal speaks on the skills students are 
learning from games. KnowledgeWorks – YouTube Channel. http://www.
youtube.com/watch?v=OrZiWqGILKs

4. Priebatsch, Seth. The Game Layer on op of the World. TEDTALKS-
TEDx. http://www.ted.com/talks/lang/pt-br/seth_priebatsch_the_game_
layer_on_top_of_the_world.html
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Seus alunos poderão assisti-las em qualquer lugar. 
Eles se tornarão capazes de obter conhecimentos, 
descobrir respostas, perceber que são capazes de 
aprender sozinhos. Aprenderão jogando. Jogarão 
aprendendo. E sobrará tempo para encontros mais 
interativos, dinâmicos. Você pode criar a necessidade 
de aprender através de desafios, de enigmas. 

E a Educopédia está em plena expansão. Recebeu 
o prêmio Barão de Mauá no final de 2012 e vai 
pilotar os projetos Siga e Educomundo em 20135 . 

A Educopédia encontra-se viva em diversos relatos 
no YouTube e em reportagens na web. Dados de 
pesquisas recentes6 7 indicam que é usada com 
uma boa frequência, contribuindo significativamente 
para o processo de aprendizagem e motivação de 
alunos e de professores.

Como educadores, vivemos um momento único. 
Podemos formar pessoas com o potencial de 
colaborar, compartilhar mais. Pensar mais juntos – 
a nível global. E arquitetar um novo futuro.

5. Educopédia: Novidades da Educopédia. http://educopedia2010.
blogspot.com.br/2012/12/novidades-da-educopedia.html

6. Infográfico: http://3.bp.blogspot.com/-yIMKzVb3y-M/UL5aJWdE16I/
AAAAAAAABeE/Aix5j7Nnfo0/s1600/SME_infografico.png

7. Educopédia na Educação Pública Carioca. Souza, Luciane (2012).  
https://docs.google.com/file/d/0B9_1xqJ5p7skdTVtUHN5N2pGM28/edit
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Avaliando na Era Digital
Quando as novas tecnologias da informação e da 
comunicação começaram a invadir os espaços 
sociais, educadores não perceberam, de imediato, 
que essa “invasão” também iria atingir os espaços 
educativos, principalmente os formais. Foi demorada 
a aceitação de que as tecnologias iriam influenciar 
o processo ensino-aprendizagem, e pouco se fez 
para acompanhar os passos que ingressaram tão 
rapidamente nos corredores escolares.

De repente, professores entraram em suas salas 
de aula e encontraram outros alunos: espectadores 
desconhecidos e com uma demanda diferente do que 
de costume. Estes jovens aprendizes passaram a ter voz 
e colocaram-se como protagonistas do seu aprender. 

Junto com esse perfil midiático, reconhecemos uma 
juventude mais informada e atuante nos espaços 
de convívio. A atividade de leitura – como aquisição 
de conhecimento – para eles não está mais atrelada 
apenas aos livros didáticos ou aos textos indicados 
pelos seus mestres. Os jovens que se formaram 
com o caminhar das tecnologias na sociedade 
hoje buscam, sozinhos, o que ler. Eles conhecem 
a literatura, a História ou a Geografia, em textos 
de circulação social, que podem estar em jornais 
impressos, na internet, em outdoors, em podcasts, 
em imagens e diálogos pulverizados na sociedade.

É compreensível o receio de educadores que seus 
alunos não tenham mais curiosidade pelos clássicos 
da literatura. Eles têm, sim, só que estão precisando 
de caminhos conectados ao seu imediatismo 
para chegar até essas obras. Os estudantes ainda 
precisam, e querem, aprender com seus professores; 
mas, apenas pedem (algumas vezes sem voz 
aparente) para serem reconhecidos no seu potencial 
de busca autônoma, fora dos muros escolares.
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A Educopédia possui duas ferramentas capazes 
de estimular a leitura literária no ambiente virtual: 
Asas de Papel e Grandes Obras, que propõem uma 
leitura diferente daquela escolarizada e formatada, 
colocando o leitor no centro da fantasia, permitindo-
lhe a descoberta da (re)construção de significados. 

Quando todos os tipos de informação são 
entregues aos alunos de qualquer idade, 
aproximando o ensino escolar com a conduta 
social, formamos jovens protagonistas de suas 
vidas. Eles se reconhecem como membros de uma 
sociedade até então considerada de adultos, de 
pessoas mais velhas e detentoras das decisões. 
Problemas sociais devem ser debatidos com os 
estudantes, pois eles participam disso tanto quanto 
seus pais e seus avós.

Entretanto, levar as aulas para o ambiente virtual 
exige uma mudança de postura e um preparo do 
profissional de ensino, porque isso irá refletir na 
avaliação do conhecimento. 

Na era digital não se pode esperar que o aluno 
entregue um trabalho, o qual ele realizou sozinho, 
nas mãos de um professor que vai “corrigir” e atribuir 
uma nota sem um feedback. O cidadão midiático 
quer respostas e o direito de contestá-las, colocando 
o seu ponto de vista diante daquilo que aprendeu.

Não se deve avaliar se ele “decorou” o 
conteúdo, mas, sim, o que produziu a partir do 
que absorveu das aulas. Utilizar um blog, por 
exemplo, para medir esses resultados é uma boa 
estratégia. Ao compartilhar seu conhecimento 
com mais pessoas (colegas) além do professor, o 
jovem vai perceber a responsabilidade diante do 
conteúdo que está transmitindo. 

Este tipo de avaliação, a da observação humilde do 
professor – que não precisa corrigir, mas mediar 
a discussão entre os alunos – vai ajudar a turma 
a desenvolver as atitudes de ouvir e de aprender 
com o próximo. Todos irão perceber, por meio dos 
próprios comentários sobre o seu trabalho, que o 
conhecimento que tanto desejam externar pode 
ser enriquecido se ouvirem o conhecimento que o 
professor tem a passar e a contribuição dos colegas.

Experimentar recursos tecnológicos e aproximar-
se das mídias não significa abandonar “antigas 
receitas” para ensinar. O que se espera é que 
professores consigam dialogar com essas 
inovações e trazê-las para as suas aulas no 
momento oportuno, visando ao enriquecimento  
do processo ensino-aprendizagem.
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Transformação 2.0 e 3.0

O ser humano tem necessidade de mudar, de 
transformar e de anunciar, desde os primórdios da 
nossa sociedade. Do latim – mutare, transformare, 
annuntiare – essas três palavras têm grande poder 
entre os homens que almejam autenticidade para 
fazer história. 

Dessa forma, é plausível compreendermos como o 
ser humano usa o espírito criativo para mudar o seu 
meio, transformar por indignação ou por motivação, 
e compartilhar as experiências positivas ou negativas 
para que todos se beneficiem de alguma forma.

E é nessa trajetória ao longo dos anos que a 
Educação é inerente ao contexto de cada período 
da história, pois os fatores sociais determinam 
consideravelmente a postura que a escola precisa 
ter para atender às necessidades da sociedade 
vigente. Neste caso, a Educação do século XXI ainda 
apresenta características de práticas pedagógicas 
do século passado e que não atendem aos anseios 
dos nossos educandos – a geração digital. 

A informação e a aquisição do conhecimento não se 
restringem aos conteúdos apresentados nas escolas. 
Vivenciamos uma ruptura metodológica, na qual é 
importante desenvolvermos o conhecimento na nova 
perspectiva colaborativa, e reconhecermos como 

a revitalização da prática docente é fundamental 
no processo de ensino/aprendizagem. Este possui 
uma grande aliada nas novas tecnologias digitais. 
Trata-se de um novo paradigma educacional, em 
que não basta ter a informação, mas é preciso 
selecioná-la e criticá-la. Em seguida, interagir, 
produzir e compartilhar o conhecimento formulado.

Através da Web 2.0 buscamos um trabalho 
coletivo, pois o conhecimento é caracterizado 
como uma construção social e está relacionado 
à participação das pessoas. Afinal, como afirmou 
o filósofo francês Pierre Lévy: “Ninguém sabe 
tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber 
está na humanidade”. E será por meio das 
ferramentas digitais, como blogs, plataformas 
educacionais, redes sociais, wikis e podcasts, que 
os educadores poderão promover a interação e 
o compartilhamento da informação, de modo a 
contribuir para uma aprendizagem coletiva.

Nessa busca constante em adequar-se aos novos 
tempos, a Subsecretaria de Novas Tecnologias 
Educacionais, da Secretaria Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro, vem trabalhando por uma grande 
transformação. As questões sobre as potencialidades 
dos recursos digitais disponíveis, sobretudo na 
qualidade dos mesmos e de como serão dinamizados 
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dentro e fora da sala de aula, por professores e 
alunos da Rede, são preocupações constantes e 
fazem parte das nossas diferentes ações.

Entre as ações desenvolvidas, podemos citar a 
construção dos cursos online sobre tecnologias 
digitais para professores: Transformação 2.0 
e Transformação 3.0, que estão disponíveis 
abertamente na plataforma Educopédia –  
www.educopedia.com.br. O curso Transformação 
2.0 traz conteúdos básicos de informática, e o 
Transformação 3.0, conteúdos sobre a aplicação 
de novas ferramentas tecnológicas na Educação. 

Podemos ressaltar a particularidade desses cursos, 
que é a construção coletiva por professores 
para professores. Os conteúdos digitais e as 
experiências bem sucedidas apresentados 
e explorados nas 32 aulas do Transformação 
2.0 e do Transformação 3.0 são extremamente 
enriquecedores por se constituírem em exemplos 
práticos e reais dos professores da Rede que 
buscam inovar mesmo diante de tantos desafios. 

Atualmente, esses cursos são divulgados pelos 
Articuladores e Professores Embaixadores dentro das 
escolas municipais do Rio de Janeiro, por meio do 
twitter e do facebook; no Portal do Professor Carioca, 
o Rioeduca.net (www.rioeduca.net); e também nos 
cursos de formação de professores à distância.

Acreditamos que os materiais de Transformação 2.0 
e Transformação 3.0 podem garantir um aprendizado 
constante, um diálogo sobre as novas tendências 
educacionais, e um suporte técnico às necessidades 
fundamentais para as práticas pedagógicas.

Refletir, analisar, aprender e 
desaprender devem ser práticas 
do professor dos novos tempos. A 
sociedade do século XXI demanda 
profissionais dispostos a construir 
e a desconstruir o conhecimento 
colaborativamente, e que eles 
estejam conscientes do seu papel 
crítico na comunidade escolar.
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Educoteca

O mundo digital é um dos locais onde os 
alunos, com muita rapidez, têm acesso direto 
às informações. O professor pode e deve utilizar 
recursos desse ambiente em suas aulas, para 
que os conteúdos e os conhecimentos sejam 
incorporados de acordo com os objetivos na 
melhoria da aprendizagem. É nesse contexto que se 
vislumbra a importância da utilização de recursos 
digitais para a formação de leitores, pois estes trazem 
aos professores uma nova forma de planejar suas 
aulas e de atender a essa demanda.

A Educopédia, além das aulas, abriga a Educoteca, 
que hoje conta com livros transmidiáticos e de 
domínio público. A Educoteca produziu versões 
de clássicos, em transmídia, trazendo imagens, 
narração, jogos e outras novidades que o meio 
digital possibilita. É possível conferir Robinson 
Crusoe, de Daniel Defoe; Vinte Mil Léguas 
Submarinas, de Julio Verne; e A Cartomante, de 
Machado de Assis. A leitura é completamente 

diferente, é lúdica, dinâmica, e existem diversos 
recursos para os leitores, como a criação de 
publicações colaborativas.
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A ideia é ter dentro da plataforma uma “biblioteca 
turbinada”, onde seja possível não só ler os 
grandes clássicos da literatura, mas, também, 
publicar os próprios livros, através da “Máquina de 
Publicar” – um recurso claro e intuitivo para que 
alunos e professores exercitem sua criatividade na 
escrita e se tornem autores e coautores. 

A navegação e a utilização dos recursos disponíveis 
na Educoteca são bem simples. O leitor pode ler, 
realizar downloads de obras de domínio público e 
escrever livros colaborativamente.

A “Máquina de Publicar” permite a criação de 
textos nos mais diferentes formatos: contos, outras 
narrativas e até histórias em quadrinhos com 
diversos recursos de imagens e de áudio. O autor 
pode gerenciar suas publicações, à medida que vai 
avançando nos níveis disponíveis na “Máquina”. 

É uma verdadeira “revolução” na forma de ler e de 
escrever, ampliando as possibilidades da formação 
de leitores e de escritores, tornando-os mais 
criativos, autônomos e motivados para construir a 
sua própria história. 
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Asas de Papel e Grandes Obras 

Muito se tem discutido acerca dos novos rumos 
da escola na Era da Informação. Crianças e jovens 
estão no mundo em condições novas, estimulados 
por desafios do seu tempo. Atividades simultâneas, 
variadas linguagens, movimento: são muitas as 
demandas que exigem novas soluções, também 
das escolas.

A melhoria da qualidade da Educação passa, 
necessariamente, pela compreensão de que o 
ser humano aprende na interação e para isso 
precisa ser desafiado. Os currículos escolares 
devem proporcionar experiências significativas, 
mobilizar diferentes possibilidades de interação 
com o conhecimento. 

Para avançar no atendimento a essas demandas, a 

SME/RJ criou uma plataforma colaborativa de aulas 

digitais: a Educopédia. Com ela, o mundo real invade 

a sala de aula, com suas ferramentas e suas mídias. 

Alunos e professores se sentem mais motivados, 

interessados em descobrir, ir além.

A importância da leitura é inegável também nesse 

contexto. É fundamental que os alunos conheçam a 

literatura, tanto a nacional quanto obras de autores 

estrangeiros. Para isso, a Educopédia conta com 

dois cursos que enfocam obras literárias – Asas de 

Papel e Grandes Obras – formando jovens leitores e 

protagonistas para a vida.
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Nas aulas de Asas de Papel, as crianças entram em 

contato com literatura de qualidade e descobrem muitos 

livros, seus escritores e seus ilustradores. Elas podem 

refazer a capa de um livro, de acordo com a própria 

interpretação da história; assistir a um vídeo sobre 

a mesma história contada de outra forma; conhecer 

outros livros e outras histórias; criar novas histórias... 

Mas o mais importante é que elas fazem tudo 

isso brincando, por meio de jogos, colagens, 

pintura, músicas, animações, filmes, quadrinhos 

e dramatizações. Entre muitas outras brincadeiras 

e desafios, as aulas digitais de literatura infantil 

da Educopédia oferecem a possibilidade de 

convivência com personagens fantásticos, propõem 

questões, sugerem pensamentos e dúvidas, 

instigam a imaginação dos alunos e que revelem a 

criatividade. O diálogo entre as várias maneiras de 

contar a mesma história potencializa a leitura.

Nas aulas de Grandes Obras, adolescentes entram 
em contato com literatura de qualidade, explorando 
cada obra em diversos aspectos e conhecendo seus 
autores. Eles são estimulados a descobrir detalhes 
minuciosos da obra, que possibilitam formar mais 
hipóteses de leitura, auxiliando na interpretação. 
Exploram a capa e a contracapa, atentando para 
os recursos não verbais. Além disso, conhecem 
a estrutura da narrativa, do poema e do texto 
dramático, estabelecendo relações entre os textos. 
E ainda são estimulados a produzir novos textos! O 
mais importante é que fazem tudo isso através de 
atividades interativas. As aulas digitais de literatura 
juvenil abrem caminhos para formar leitores 
conscientes de sua própria expressão cultural.

Na Educopédia, o acesso à literatura é facilitado pelo 
lúdico. Desse modo, leitores críticos e apaixonados 
vão sendo formados. Estarão prontos, com certeza, 
para narrar e para ler as histórias do seu tempo.
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Pé de Vento: práticas pedagógicas em alfabetização 
e novas tecnologias

Etimologicamente, o termo alfabetização não ultrapassa 
o significado de processo de aquisição do alfabeto. Para 
que se forme um sujeito leitor/escritor, é necessário 
que a alfabetização e o letramento ocorram juntos.

Ao estabelecer a distinção entre alfabetizar e 
letrar, consideramos que o sentido dado à palavra 
alfabetização se alterou ao longo do tempo, passando 
a indicar somente o domínio do código. Nesta 
perspectiva, entendemos que alfabetização é uma 
etapa importante do processo, mas que é necessário, 
também, que os nossos alunos percebam para que 
se lê e se escreve, isto é, saibam o valor desses 
conhecimentos, conheçam o seu uso. 

Chamamos este processo de letramento. Partindo 
desses pressupostos, a Secretaria Municipal 
de Educação oferece a alunos e professores o 
curso especial online Pé de Vento, que apresenta 
a oportunidade de estruturação mais atrativa, 
divertida e desafiadora de aulas de alfabetização e 
letramento, e de alfabetização matemática. 

Em um mundo em que, cada vez mais, a chamada 
“cultura digital” se consolida, é importante pensar e 
desenvolver recursos para que meninos e meninas 
possam se apropriar da cultura escrita e letrada, 
em um contexto onde emerge “um novo suporte de 

escrita e de leitura em tela”; ou seja, alfabetizar e 
letrar também em meios e por meios eletrônicos. 

Dessa forma, o Pé de Vento proporciona o repensar 
das práticas educativas cotidianas de alfabetização: 
apresenta uma linguagem diferenciada e estimula 
os professores a planejarem aulas de forma mais 
próxima do interesse dos alunos. Assim, tem como 
objetivos principais: inserir, de forma lúdica, a 
criança, em processo inicial da alfabetização e 
letramento, no ambiente virtual, e utilizar um novo 
suporte de leitura e de escrita.

As aulas do curso especial Pé de Vento – Ano 1 e 
2 – são estruturadas em “aventuras”, no total de 
oito por ano, disponíveis na plataforma colaborativa 
Educopédia. Os professores contam com planos de 
aula para cada atividade, que detalham os objetivos 
das propostas, os desdobramentos didáticos e 
metodológicos e, ainda, as sugestões de ampliação 
ou de adaptação no uso com as turmas. 

Todas as atividades do Pé de Vento estão inseridas 
em uma narrativa que se desenrola por meio da 
resolução de desafios de interatividade: à medida 
que uma atividade vai sendo realizada, nova(s) 
atividade(s) vão surgindo, o que permite ao aluno 
dar prosseguimento à narrativa. 
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Tais atividades foram planejadas a partir de 
uma perspectiva autodidática, ou seja, podem 
ser realizadas pelo aluno sem a presença do(a) 
professor(a) ou de outras pessoas. Isto é possível 
graças a um recurso de áudio que permite a 
interatividade com os alunos – mesmo com aqueles 
que ainda não leem com autonomia. Esse recurso faz 
a leitura dos comandos/enunciados e lança perguntas 
e reforços positivos a cada atividade realizada com 
sucesso, estimulando a realização da atividade 
seguinte. Mesmo as atividades autodidáticas podem 
ser utilizadas pelo(a) professor(a) em uma aula aberta 
e coletiva com a sua turma.

Ao realizar as atividades, o aluno vai conquistando 
cartas-bônus que lhe dão direito a participar de 
joguinhos e a acessar textos informativos com 
curiosidades, além de outros recursos construídos 
a partir de diferentes linguagens.

A utilização do Pé de Vento é bem significativa, 
pois o impacto é percebido sobre a motivação e o 
aprendizado da leitura e da escrita, assim como 
o da Matemática. No caso dos professores, a 
utilização está impactando a organização das aulas 
de forma mais dinâmica, auxiliando-os a integrar 
as novas tecnologias em sala de aula.
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Rioeduca

O Portal Rioeduca possui o diferencial de ser 
elaborado por professores da nossa Rede. Com foco 
nas escolas, nas boas práticas docentes e na troca de 
experiências entre os educadores do município – seja 
através do próprio portal, dos e-mails corporativos ou 
das redes sociais a ele vinculadas –, o Portal tem se 
consolidado como espaço de convergência não só 
entre profissionais da Educação, mas também entre 
pais e alunos, que contam com um local especial 
onde encontram dicas, informações e interação.

Os programas educacionais, como Rio de Leitores, 
Ginásios Experimentais e Escolas do Amanhã, 
também são apresentados através do Portal, e é na 
página de Recursos Humanos que concentramos 
informações relevantes acerca da vida funcional de 
nossos servidores.

Educar é impregnar de sentido 
o que fazemos a cada instante!

Paulo Freire

O espaço de Recursos Pedagógicos do Portal 
Rioeduca remete à Educopédia, a links educacionais, 
ao reforço escolar e aos Cadernos Pedagógicos, 
permitindo a instrumentalização docente para o 
planejamento de aulas dinâmicas, interessantes e 
adequadas aos interesses dos alunos. 

Com linguagem coloquial, os blogs 
viraram uma ferramenta pedagógica 
valiosa. Eles são capazes de aproximar 
alunos e professores, ainda distantes  
na escola tradicional. Na escola 
tradicional, com lousa, giz, mesa  
e carteira, o professor costuma ser  
o único detentor do conhecimento.  
Com os blogs, esse modelo muda.

Betina von Staa
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Estimulamos a criação de blogs escolares e de 
blogs de educadores e os divulgamos. Os blogs de 
Unidades Escolares propiciam uma maior interação 
entre a escola e a comunidade escolar. Nos blogs de 
professores, os docentes colocam lições de forma 
muito mais atraente, dicas, desafios e ilustrações, 
e interagem não só com seus alunos, mas também 
com outros profissionais da Educação.

Além disso, o Portal Rioeduca oferece ações que 
dinamizam e incentivam a superação de desafios, 
como, por exemplo, o Troféu Rioeduca, que premia 
anualmente projetos com relevância pedagógica, bem 
como blogs de escolas, de professores e de alunos.

A relevância pedagógica para essa premiação é 
definida por uma metodologia de projetos que visa 
ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e não-
cognitivas e de Educação para valores. 

A mobilização e a sensibilização de toda a 
comunidade escolar, bem como sua pertinência 
ao Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar 
e temas consonantes com as nossas Orientações 
Curriculares, também são fatores que constam dessa 
metodologia. O objetivo principal é promover uma 
avaliação constante de todas as etapas do projeto, 
desde a sua criação até a culminância, com reflexões 
coletivas que alimentem a criação de novos projetos.

O Portal Rioeduca é um ponto focal de informações, 
de boas práticas e de pessoas que acreditam que a 
Educação é exercida através do compartilhamento 
de saberes e de experiências. 

A Educação não é obra de solista; 
ou se orquestra, ou não ocorre.

Batista e Codo
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Ginásio Experimental de Novas Tecnologias 
Educacionais

Como uma aposta inovadora de tratar o processo 
de ensino, o Ginásio Experimental de Novas 
Tecnologias Educacionais (Gente) é lançado 
com alguns desafios, entre eles: possibilitar um 
processo de consolidação de valor às capacidades 
de gerar, de tratar e de transmitir informação na 
velocidade que a contemporaneidade impõe, 
atrelado à competência necessária de transformar 
essa informação em recurso estratégico, que é 
o conhecimento; e personificar o ensino em um 
espaço coletivo, potencializando uma Educação  
que considere diferentes ritmos e modalidades  
de aprendizagem. 

A desincorporação do modelo de escola enfraquecido, 
uma das vertentes da contemporaneidade, toma força 
na emergência de um formato estrutural estimulante  
e agregador: o Gente.
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O plano educacional para cada aluno se concentra 
como uma proposta pedagógica de atendimento 
educacional de qualidade, pois não só permite olhar 
para o aluno em suas singularidades, como realizar 
conexões afetivas e intelectuais desencadeadas de 
acordo com o seu percurso educativo. 

É uma proposta de educação inclusiva em 
consonância com um de seus fundamentos básicos, 
de compreensão da individualidade educacional 
e de proposição de ferramentas e de estratégias 
inerentes à necessidade de cada aluno.

No que tange às ferramentas, o desenvolvimento de 
oportunidades de aprendizagem e de participação, 
por meio do aporte tecnológico, propõe uma 
mediação significativa, crítica, instrumental e 
produtiva acerca do conhecimento. A Educopédia, a 
Educoteca e a Máquina de Testes são realidades para 
apropriação de alunos e de professores. E, também, 
para o desenvolvimento de habilidades promovidas 
por conexões mentais com o suporte da tecnologia.

Estrategicamente, na proposta pedagógica o 
professor se reorganiza como potencializador do 
processo de aprendizagem. Sua interlocução nos 
projetos de vida e nos projetos transdisciplinares e 
seu mapeamento dos alunos, por meio da avaliação 
diagnóstica que auxilia na construção do itinerário 

formativo, conferem a este profissional da Educação 
uma postura descentralizada e inter-relacionada com 
o saber dos alunos.

O Gente configura-se, entre outros aspectos, como 
polo de formação para os agentes educativos, 
promovendo um revisitar nos conceitos de 
metodologia de ensino e de gestão de aprendizagem.

A fim de atender a todas as suas propostas, esta 
escola não podia deixar de versar sobre um novo 
espaço físico. Sua realocação estrutural não podia estar 
atrelada a limites arcaicos, mas buscando vislumbrar 
os movimentos dos grupos, dos interlocutores e do 
conhecimento presente. Por isso, oferece espaços 
amplos e abertos, com mobiliário próprio, que permitem 
um ambiente atrativo, agregador e dinâmico. Falar do 
Gente é conjugar, no presente, as reflexões postuladas, 
no passado, com vistas a uma Educação para o futuro!

Produção colaborativa dos técnicos da Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais da Secretaria Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro.
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A importância da inovação na educação  

carioca e brasileira
Rafael Parente

Vivemos uma era que é incrível 
e assustadora ao mesmo tempo. 
É impossível prever quão amplas 
e complexas as mudanças, os 
desafios e as oportunidades futuras 
em qualquer área serão. Por 
outro lado, as pessoas finalmente 
começaram a compreender que têm 
uma voz e que podem, realmente, 
serem agentes de mudança (temos, 
por exemplo, protestos populares 
exigindo mudanças nas políticas em 
todo o mundo, inclusive no Brasil). 

Nós já somos 7 bilhões de humanos 
no planeta, sendo que 1 bilhão 
ainda passa fome. Pessoas têm 
mais celulares do que banheiros 
em suas casas. Em nenhum outro 
momento tanto conhecimento 
esteve disponível para tanta gente, 
e essa quantidade vem crescendo 
cada vez mais rapidamente. 

As novas tecnologias, incluindo 
computadores portáteis e 
novas versões da internet, 

estão modificando a forma 

como pensamos, agimos e nos 

relacionamos. Só em 2010, mais 

informação foi gerada do que nos 

5.000 anos anteriores. Em 2020, 

a quantidade de informações 

digitais terá aumentado 44 vezes. 

Em 2023, quando nossos alunos 

de 12 anos estarão começando 

suas carreiras, eles provavelmente 

usarão (ou vestirão) máquinas 

com mais poder computacional 

do que seus cérebros. Em 2050, 

os jovens terão consigo aparelhos 

com mais capacidade do que 

todos os cérebros do planeta 

juntos. Diferentemente do que 

aconteceu com seus pais e 

ancestrais, os alunos de hoje terão 

mais de 10 empregos diferentes 

antes de completarem 40 anos e, 

provavelmente, exercerão funções 

que ainda nem foram imaginadas. 

Para serem competentes em 

seus trabalhos, usar novas 

ferramentas tecnológicas com ética 

e responsabilidade na produção 

de riquezas e serem funcionais 

num mundo novo, aproveitando 

oportunidades e enfrentando 

desafios, nossas crianças 

necessitam, com urgência, de 

um novo tipo de educação. Elas 

precisarão ter autoestima para 

conseguir se adaptar a contextos 

diferentes, construir relacionamentos 

rapidamente e virtualmente, e usar 

suas criatividades inatas para lidar 

com diferentes áreas. Terão que 

saber como avaliar suas forças 

e fraquezas (intelectuais, sociais 

ou emocionais), entender seus 

direitos e deveres em sociedade 

e desenvolver continuamente 

suas potencialidades. Terão que 

ser autônomas, mas solidárias 

ao mesmo tempo. Compreender 

nossos avanços culturais. E não 

somente tolerar, mas apreciar a 

diversidade.
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Apesar das urgências colocadas 

pelo nosso contexto sócio-histórico, 

estamos bem atrasados no nosso 

desenvolvimento educacional. 

Desde os tempos coloniais, o 

investimento em educação pública 

sempre foi muito baixo. Precisamos 

melhorar bastante a qualidade 

das escolas, das ferramentas, das 

rotinas e das técnicas, e muitos 

ainda acreditam que uma agenda 

“arroz com feijão” dará conta do 

recado. Mas essa estratégia é 

completamente inadequada. 

Nossas salas de aula continuam as 

mesmas de 200 anos atrás, quando 

as escolas foram planejadas para 

educar as crianças de forma 

padrão, impessoal, uniforme, 

e levando-as à obediência e à 

conformidade – em claro contraste 

com as nossas necessidades 

atuais de sermos pessoas criativas, 

críticas, que pensam claramente e 

com independência. 

Cada aluno deve ser valorizado 

e aprenderá melhor se estiver 

motivado. O complexo processo 

de educação é, essencialmente e 
invariavelmente, pessoal, social, 
contextualizado; leva tempo para a 
assimilação e para a construção e 
a associação de ideias.

Ao mesmo tempo, temos razões, 
especialmente na nossa rede 
carioca, para otimismo. Educadores 
e pesquisadores brasileiros já 
nos deram dicas sobre como 
transformar a escola que temos 
na escola que precisamos. O 
professor Antônio Carlos Gomes 
da Costa, por exemplo, sugeriu 
que devemos inovar em conteúdo, 
método e gestão, fazendo uso de 
características brasileiras como a 
diversidade, a criatividade e a ginga, 
em um novo tipo de “pedagogia 
bossa-nova”. Uma mudança no 
papel do professor, de especialista 
e centralizador para mediador e 
arquiteto da aprendizagem, foi 
defendida por Paulo Freire e por 
outros. Sabemos que nossos alunos 
são nativos digitais e que as novas 
tecnologias podem ultrapassar 
os limites de tempo e de espaço, 
possibilitando um novo processo de 

aprendizagem, que é customizado a 
estilos e a necessidades individuais. 
Estamos implementando grandes 
inovações como políticas públicas, 
entre elas, a Educopédia, o 
Rioeduca e o Gente, e somos 
referência em todo o mundo.

Temos a obrigação moral de 
atuar como agentes de inovação 
para causar rupturas no sistema 
atual, se realmente queremos um 
salto de qualidade na educação 
pública. Não é suficiente reformar 
a casa quando precisamos que 
nossos alunos desenvolvam todas 
as habilidades necessárias para 
viverem confortavelmente em um 
mundo superconectado, onde 
mudanças são cada vez mais 
intensas e constantes. Precisamos 
ser ousados e corajosos para 
reconhecer e responder a padrões 
emergentes, criando novas formas 
de pensar, de atuar e de educar. 
Precisamos de um novo tipo de 
educação para que nossos alunos 
sejam protagonistas em um mundo 
que continuará se reinventando, 
cada vez mais rapidamente.

Rafael Parente é Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. 

PhD em Educação Internacional e Desenvolvimento, pela New York University. 






