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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência em curso do Laboratório 
Audiovisual Cinema Paraíso. Inicialmente, apresentamos as bases que fundamentam o 
projeto para em seguida detalhar as atividades que vem sendo desenvolvidas pelo 
Laboratório desde 2007. A centralidade do cinema e da produção audiovisual, como 
campos de colaboração e invenção, bem como a utilização do conceito de tecnologia a 
partir de Heidegger e Simomdon, corrobora a discussão.  

Palavras-Chave: cinema, audiovisual, formação de professores. 

Abstract 

This paper aims to present the ongoing experience of the Laboratory Audiovisual 
Cinema Paradise. Initially, we present the bases for the project to then detail the 
activities that have been developed by the Laboratory since 2007. The centrality of 
cinema and audiovisual production as collaboration and invention’s fields and the use of 
technology concept from Heidegger and Simondon corroborate the discussion. 
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Apresentação 

 

“A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo.  
Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente.”  

  Fisher, 1971:20. 
 

Quando pensamos em inclusão digital na educação, imediatamente imaginamos 

laboratórios de informática nas escolas. Esses laboratórios, na nossa imaginação, seriam 

excelentes bibliotecas digitais, espaço ideal para pesquisa de textos e imagens. Certo? 

Errado! “Inclusão digital na educação" é muito mais que um mero acesso as tecnologias 

e ferramentas ou sua operação para fim de consumo, mas sim a possibilidade de abrir a 

educação para novas formas de organização do pensar e do expressar.  

A proposta do Laboratório Audiovisual Cinema Paraís na Faculdade de 

Formação de Professores (FFP/UERJ)3 no campus São Gonçalo é formular 

metodologias para educação formal/regular para a formação de sujeitos ativos frente a 

sociedade midiatizada que vivemos, a partir de atividades formativas, intervenções e 

pesquisas neste campo. Entendendo a comunidade escolar como emissores de 

mensagens e não apenas como consumidores das mesmas. Numa relação de diálogo 

com o universo da comunidade escolar com a realidade de seu entorno. Não por acaso 

escolhemos o audiovisual. Uma linguagem que permeia a vida de todos os Brasileiros, 

haja vista o alcance da televisão em todo território nacional. Presente em quase 100% 

dos lares Brasileiro a TV faz do audiovisual um ponto de intercessão entre todos que a 

assistem. Nossa proposta é fazer dessas ferramentas aliadas ao processo de aprendizado 

potencializando as discussões.  

São Gonçalo é o maior município da região metropolitana do Rio com uma 

população de 948.216 habitantes4, com baixos níveis de emprego e renda. Seu Índice de 

Desenvolvimento Humano praticamente caiu pela metade em dez anos, tornando-se o 

número 1012 entre todas as cidades brasileiras. Além disso, o Índice de Qualidade dos 

Municípios5 aponta carências expressivas em necessidades básicas, auto-satisfação e, 

principalmente, com relação a oportunidades de ascensão social e de desenvolvimento 

no município.  

Em relação ao acesso a diferentes espaços de lazer e de aparatos culturais, a 

população desta cidade conta com algumas praças, poucos grupos culturais locais e 

apenas um cinema, do estilo multisalas num shopping center. Não é difícil imaginar o 
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perfil dos filmes exibidos ali: sempre sucessos de bilheteria, grandes produções 

internacionais ou uns poucos filmes que conseguem ser exitosos no cenário de produção 

nacional. É relativamente fácil encontrar locadoras de vídeos ou DVDs em São 

Gonçalo, mas estas também parecem manter um critério fundamental na escolha de 

títulos: fácil aceitação pelo público, ou seja, grandes sucessos de bilheteria.  

Ao avaliarmos sistematicamente essa experiência, surge uma primeira 

inquietação: se os moradores dessa região possuem um grande acesso a filmes por 

outros meios que não o cinema, qual é o papel do projeto Cinema Paraíso? Poderíamos 

propor uma preocupação sobre o cinema como “experiência”, que deveria ser 

vivenciado com maior freqüência por esse grupo? Para pensar sobre essa questão, 

retomamos o estudo de Sacramento (2007) quem fez uma pesquisa entre crianças de 

uma escola pública do Rio de Janeiro e constatou que apesar de a grande maioria 

pertencer as classes sociais de menor poder aquisitivo (C e D), todas as crianças 

entrevistadas tinham fácil acesso a filmes, sejam alugados em formato DVD, sejam em 

canais abertos ou ainda, com bastante freqüência, através de compra de cópias “piratas” 

ou de canais a cabo ilegais organizados em suas comunidades (conhecidos como “gato 

net”).  

Elas facilmente reconheciam imagens, sabiam falas e personagens de filmes de 

variados gêneros (ação, aventura, romance, terror, etc.), independente deles serem 

classificados como “infantis”, na verdade, o que este autor percebeu foi que o fluxo de 

filmes era grande neste grupo, mas estes nunca haviam sentido a experiência do cinema. 

Parte da pesquisa foi verificar qual seria a reação dessas crianças com uma maior 

aproximação com a experiência do cinema, e nesse processo foi identificada uma 

marcada relação televisiva com o cinema:  

Acompanhando as idas desse grupo ao cinema, tem chamado a minha 
atenção a maneira como a esmagadora maioria se relaciona com o 
espaço de exibição, com a tela grande, incluindo-se também a 
experiência da sala escura. Há indícios de uma relação mediada com a 
tela grande que parece ser tributária dos padrões de recepção 
tipicamente televisivos.  (Sacramento, 2007:06). 

 

Sacramento tem como base Silverstone (2002) para discutir o conceito “textura 

de experiência” e os distintos significados produzidos a partir dessa experiência:  

Percebi que a experiência cinematográfica ganhava em densidade e 
sentido quando elementos estruturais dessa linguagem eram 
explicitados perante o grupo. Isso esteve claro durante a ida das 
crianças ao Festival do Rio 2006. (...) O encantamento das crianças, 
diante da experiência vivida, apresentava-se mediado por um conjunto 
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de informações que faziam toda a diferença na construção de sentidos 
que ali se desenvolvia. (...) os níveis de prontidão percebidos por mim, 
ao longo de quase toda exibição, foram significativamente maiores do 
que nas idas anteriores e posteriores do grupo ao cinema. De alguma 
forma eles vivenciavam uma nova experiência, uma textura de 
experiência cinematográfica (Sacramento, 2007:09).  

  

O Laboratório Audiovisual Cinema Paraíso pode ser pensado como um processo 

de formação que possibilite à futuros professores, uma nova textura de experiência 

sobre a arte cinematográfica. O projeto passa por diferentes âmbitos e atividades, 

procurando ampliar a vivência dos estudantes em seu acesso a produções, linguagens, 

expressões artísticas variadas.  

Por outro lado, o laboratório tem como missão possibilitar a ampliação e 

consolidação de uma formação docente em diálogo permanente com as novas 

tecnologias da informação, as diferentes mídias e as múltiplas linguagens que habitam 

hoje o imaginário das crianças e jovens. Também tem atuado na tentativa de se 

transformar em um espaço alternativo para as produções cinematográficas. Dessa forma, 

a proposta do projeto atende a quatro linhas de atuação: a inclusão do cinema como uma 

expressão social e cultural, com o objetivo de desenvolver o gosto pela arte; a produção 

de vídeo como instrumento de produção e socialização de conhecimentos; a leitura da 

imagem e a abordagem crítica do conceito de tecnologia e dos meios audiovisuais; e a 

análise de conteúdos e de seus diferentes códigos comunicacionais na formação de 

professores. 

A estrutura do Projeto é dividida em: Segunda de primeira – na última segunda-

feira de cada mês, um filme brasileiro é exibido, seguido de debate com a presença do 

diretor e de outros componentes da produção. A mostra denominada Em Cena oferece 

clássicos do cinema nacional e internacional, além de filmes de difícil acesso e difusão, 

e funciona nas três últimas quintas-feiras do mês. O espaço Claquete oferece oficinas de 

produção visual em que os estudantes têm a oportunidade de participar, por meio de 

abordagem teórico-prática, de todas as etapas de uma produção audiovisual – pré-

produção (argumento, roteiro etc.), produção (filmagem e suas diferentes técnicas e 

enquadramentos), edição (decupagem e montagem) e finalização (produto final).  

A partir do processo de desenvolvimento dessas atividades, da leitura crítica 

sobre autores que discutem a relação entre cinema e educação e dos dados levantados 

para esta comunicação, abordaremos três aspectos que consideramos como mais 

inquietantes nesse primeiro ano de projeto: os desafios presentes na formação de novos 
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públicos, a partir das sessões promovidas pelo Segunda de Primeira; as discussões 

presentes em uma proposta de diversidade audiovisual nas mostras Em Cena6; e o 

processo de inclusão da produção de imagens na formação de professores existente nas 

oficinas de audiovisual Claquete.  

Nossa intenção é fazer desta comunicação uma oportunidade para 

sistematizarmos um pouco do caminho percorrido até aqui, bem como apresentar de 

forma sintética os pressupostos teóricos que consubstanciam nossas ações. 

 

Segunda de Primeira: formação de novos públicos para o cinema nacional7 

A discussão sobre cinema e educação no Brasil, está presente desde a década de 

30, pelo discurso e ação de intelectuais e cineastas que acreditavam no cinema como um 

meio potente e eficaz de se educar “as grandes massas”. Jonathas Serrano (1889-1937) 

foi um dos educadores pioneiros neste campo, quem apoiou o Governo Getúlio Vargas 

na criação das primeiras propostas de apropriação técnica formuladas para as escolas da 

cidade do Rio de Janeiro pela Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, 

tendo a culminância desta discussão na criação do Instituto Nacional de Cinema 

Educativo. 

O cinema foi marcante na década de 60, a partir das revistas Cahiers du Cinéma 

e Screen, discutindo sobre a política dos autores, sobre o enfoque semiológico e a partir 

de experiências em associações culturais do tipo cineclubes, círculos de cinema, 

cineforum, que envolviam a projeção de filmes para um público com um projeto 

educativo e de sensibilização em relação ao cinema. Os movimentos estudantis, as 

organizações de base e lideranças intelectuais também se apoiaram no cinema para 

repensar relações de poder no Brasil no final da década de 1970, sensibilizar a 

população para novas possibilidades após o esgarçamento do regime ditatorial.  

No contexto da mídia-educação, Fantin (2007) discute o lugar do cinema e 

propõe que ele possa ser entendido a partir de diversas dimensões: estéticas, cognitivas, 

sociais e psicológicas inter-relacionadas com o caráter instrumental, educar com e para 

o cinema, e com o caráter de objeto temático educar sobre o cinema. Ou seja, para esta 

autora, “a educação pode abordar o cinema como instrumento, objeto de conhecimento, 

meio de comunicação e meio de expressão de pensamentos e sentimentos” (2007:01). E 

nesta definição, inclui a importância da experiência estética inerente ao ato de assistir 

filmes, o importante papel na construção de significados e nos diferentes modos de se 

relacionar com eles.  
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No projeto desenvolvido na FFP/UERJ o cinema é pensado em múltiplas 

dimensões, como sinaliza Fantin, mas a partir de nossa experiência percebemos como 

pode ser bem difícil tentar enquadrar cada uma das atividades desenvolvidas em um 

enfoque específico. Nas oficinas de vídeo, por exemplo, o cinema se torna objeto de 

conhecimento (quando é visto de forma analítica por quem quer aprender suas 

narrativas), é também um instrumento (em sua utilização como meio de estimular 

debates ou análises críticas sobre a produção de imagens), e é tratado como um 

importante meio de expressão de pensamentos e sentimentos, quando os alunos são 

estimulados a criar e exibir as suas próprias narrativas imagéticas no momento de 

finalização do curso. Também na mostra Segunda de Primeira, quando realizadores e 

cineastas são convidados a exibir seus filmes na FFP, estão presentes pelo menos duas 

destas dimensões: o cinema como um instrumento capaz de mobilizar estudantes 

universitários, cineastas e professores em um debate frutífero sobre a sua própria 

produção em um espaço social de poucas ofertas nesta direção, ao mesmo tempo em 

que faz desta uma experiência estética, onde público e produtores compartilham o 

mesmo momento de exibição do filme.    

Uma outra dimensão que está presente em nossas preocupações é a dimensão 

formativa na criação de públicos para o cinema nacional. Em 2008, por exemplo,  79 

milhões de pessoas assistiram a filmes estadunidenses e apenas 10,7 milhões a filmes 

nacionais.8  

Nas sessões organizadas pelo Cinema Paraíso, os filmes são exibidos e na 

seqüência, um de seus realizadores conversam com o público o processo vivenciado em 

sua produção. Essa costuma ser a sessão mais concorrida entre todas as atividades 

oferecidas pelo projeto e tem sido bastante gratificante as falas dos alunos a partir delas: 

enfocam a possibilidade e a aprendizagem existente nesse encontro com os “bastidores” 

dos filmes brasileiros.  Os temas discutidos são muitos, entre eles: as etapas presentes 

no processo de produção; as dificuldades do cinema nacional e latino-americano na 

concorrência por recursos e salas de exibição; a existência ou não de ameaça para a 

produção nacional devido a existência de um grande número de cópias ilegais dos 

filmes; além de outros assuntos mais específicos sobre as temáticas apresentadas.   

 

Em Cena: diversidade e formação estética9 

Durante três quintas-feiras por mês são organizadas as sessões de cinema Em 

Cena: cada quinta, um filme diferente que contribua para a discussão sobre uma 
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temática previamente definida. Se a atividade Segunda de Primeira visa a difusão de 

filmes brasileiros e o maior envolvimento dos alunos na formação de público para o 

cinema nacional; o Em Cena prioriza a diversidade de produções. Filmes iranianos, 

indianos, japoneses, franceses, chilenos, argentinos, italianos, americanos, alemães entre 

outras nacionalidades, incluindo produções nacionais, ocupam a tela do pequeno 

auditório da FFP para desvelar diferentes visões sobre temas como Relações Raciais, 

Mulheres, Educação Escolar, Literatura Latino-Americana, entre outros. Mais 

recentemente, também incluímos mostras que homenageiam grandes cineastas, como 

Almodóvar,  Kurosawa, Fellini, Spik Lee, entre outros.   

O autor italiano Rivoltella, citado em Fontin (2007), responde dessa forma a 

pergunta “Por que fazer educação cinematográfica?”: porque o cinema é cruzamento de 

práticas sociais diversas, porque é um instrumento de difusão do patrimônio cultural da 

humanidade e por constituir-se como um cruzamento de práticas socioculturais 

diferenciadas, é um agente de socialização que possibilita encontros das mais diferentes 

naturezas: de pessoas com pessoas na sala de exibição, das pessoas com elas mesmas, 

das pessoas com as narrativas nos filmes, das pessoas com as culturas nas diversas 

representações fílmicas e das pessoas com imaginários múltiplos etc.  

Alain Bergala, cineasta francês que desde 2000 está a frente de um projeto de 

introdução do cinema na escola primária, organizado pelo Ministério da Educação da 

França, acha que se deve confrontar o aluno com uma forma de alteridade à qual ele não 

tem acesso: "a escola deve propor uma alternativa, mostrar o que as leis do mercado 

tornam cada vez mais difícil ver”10. Sensibilizar as crianças para a arte cinematográfica, 

formar um gosto, para Bergala esta é a missão vital da escola, numa época onde no 

cinema como na televisão tudo é efêmero. Trata-se de propor a criação de intimidade 

com o cinema, propiciando um encontro com muitos e diversos filmes; de ampliar o 

repertório de professores e alunos com filmes que não são fáceis de serem assistidos no 

circuito comercial, uma proposta arriscada, mas que o Em Cena tem tentado 

desenvolver no espaço da Faculdade de Formação de Professores.  

Bergala e Rivoltella, desde diferentes pontos de análise, evidenciam o cinema 

como expressão artística, mas também espaço de encontro: que o espectador 

experimente a emoção não já com a história em si, mas com a criação mesma, a 

experiência estética vivenciada e compartilhada entre seus pares na sala de exibição e 

depois dela. Mas ambos ressaltam o cuidado para se evitar esta ação como algo 

funcional. Em outras palavras, evitar algo freqüente nas práticas educativas: “exibir 
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para”, “produzir para”, ou neste caso “discutir para” promover essa experiência de 

modo mais amplo possível. Pensando nesse risco, decidimos criar um espaço de 

exibição simplesmente: os filmes são exibidos, mas não existem debates anteriores ou 

posteriores a eles, pelo menos não aqueles organizados por nós da coordenação do 

projeto.  

Nossa proposta é que esta atividade seja um espaço livre, sem nenhuma razão 

instrumental e aparente, onde os alunos possam freqüentar pelo simples prazer de 

assistir filmes. Filmes geralmente, difíceis de serem encontrados no contexto social 

local.  Depois de um ano podemos perceber que o grande incômodo inicial causado por 

essa proposta continua, mas agora, com menos força. Nas primeiras mostras era comum 

ver o estranhamento dos alunos sobre os títulos escolhidos: ou por serem “velhos”, ou 

“em preto e branco”, ou “lentos demais”.  

No Brasil, segundo dados da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, existem 

2045 salas de cinema em todo Brasil, distribuídos em apenas 7% dos municípios. Em 

média, temos uma sala de cinema para cada 95 mil habitantes e somente cerca de 10% 

dos brasileiros costumam ir ao cinema. Em relação à diversidade fílmica os números são 

ainda mais alarmantes: temos  quase 80% destas já restritas salas de cinema, ocupadas 

pelas mesmas grandes estréias de produções estadunidenses11.  

A universidade, assim como a escola, deve ser um lugar de encontro com o 

cinema como arte. Como argumenta Bergala, citado em Fontin (2007), o filme deve ser 

visto como “traços de um gesto de criação” (2002, p. 22) por possibilitar um confronto 

do estudante com uma forma de alteridade a qual este não teria acesso noutro espaço, e 

a instituição educativa deve propor alternativas a isso mostrando o que as leis do 

mercado tornam cada vez mais difíceis.  

 

Claquete: produção audiovisual e formação crítica12  

Ao propor-nos desenvolver uma oficina de vídeo na FFP, uma das principais 

preocupações foi atender a demanda por novas linguagens e ao mesmo tempo iniciar 

uma reflexão sobre a mídia, ao poucos se fez necessária uma reflexão que começa a se 

desenhar por meio da perspectiva da Educomunicação. Como fazer uso do audiovisual 

como linguagem, expressão e processo de construção de saber? Como romper a barreira 

da ilustração ou entretenimento? E acima de tudo como incluir essa reflexão na 

academia de modo a contribuir na formação do professor?  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
9 

Em meados do segundo semestre de 2008 tivemos que adiar o início da 1ª 

Oficina Audiovisual Cinema Paraíso em função da longa greve que acometeu a UERJ 

no período. Completávamos um ano de existência regular na ocasião e estávamos 

ávidos por começar a expandir os usos e alcances do Laboratório. O primeiro semestre 

de 2009 nos acolheu com uma forte demanda. Muitos inscritos e poucas vagas. A 

segunda oficina, como a primeira, introduziu elementos gerais que compõem o universo 

audiovisual a partir da clássica noção: uma idéia na cabeça e uma câmera na mão. A 

formação em Web jornalismo foi o foco da terceira e última oficina realizada no 

primeiro semestre do corrente ano, visando responder uma demanda colocada pelos 

estudantes da Unidade, do contato com este universo. Entramos, neste segundo 

semestre, oferecendo a 4ª Oficina, tendo produzido dez curtas e contribuído, até aqui, 

com a formação audiovisual de mais de setenta participantes entre estudantes, técnicos e 

docentes, além de um diversificado público externo. Aliada a outras atividades 

propostas em paralelo pelo Laboratório Audiovisual Cinema Paraíso13, como oficinas de 

animação e experimentação sonora, mostras permanentes de cinema, debates, a 

Webrádio Paraíso, com seis programas no ar etc buscamos consolidar, ainda mais, a 

missão formativa do projeto que envolve, também, estudos e pesquisas no campo da 

convergência de mídias e formação estética. Mas o espaço é prioritariamente o da 

militância, renovada, no atual momento, como agenda que pensa e pratica arte & cultura 

e o colaborativo & inventivo como campos de atuação e resistência. 

Na 4ª Oficina de produção audiovisual Claquete – Filme de bolso & Literatura, 

Cinema e Formação de Professores buscamos ampliar os espaços de interlocução e 

intervenção – a escola e a literatura. Idealizada para atender estudantes de estágio 

supervisionado, sobretudo da Licenciatura em Letras, a oficina contará com três 

módulos articulados. Num primeiro momento serão apresentados elementos básicos 

para potencializar (produção e divulgação) o uso de uma tecnologia cada vez mais 

presente no cotidiano de nossas escolas: máquinas fotográficas digitais e telefones 

celulares. As novas mídias dialogam, no segundo módulo, com a literatura e com o 

cinema trazendo para dentro da sala de aula, clássicos da literatura adaptados para o 

cinema (leitura e exibição), e a proposta de confecção, por parte de todo o grupo 

envolvido (professores e estudantes da escola e da universidade), de uma pequena 

adaptação literária para a narrativa cinematográfica (curta) realizada a partir das 

ferramentas vivenciadas no primeiro módulo. O terceiro módulo fecha o círculo com 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
10

reflexões e desdobramentos. A cartilha – Filme de bolso, ilustrando de forma didática 

todas as etapas deste tipo de produção será lançada na ocasião. 

No momento em que se colocam no papel de produtor diante do desafio de 

construir idéias e conceitos a partir de significantes conhecidos, porém pouco 

analisados, os alunos da oficina audiovisual visual Claquete, recriam significados e, 

assim, exercitam a construção do saber de maneira integrada, trazendo para o coletivo, 

experiências individuais, vivenciadas a partir de diferentes sentidos. Essa vivencia vem 

estimulando outra reflexão quanto ao poder dessas mensagens: o bombardeio de 

imagens e mensagens aos quais somos submetidos todos os dias evidencia o poder que 

elas têm sobre a formação de opinião, e não dominar essa linguagem no mundo 

midiático em que vivemos seria como não dispor de vocabulário amplo o suficiente para 

reter ou propagar.  

 

A sociedade dos “bits” mortos? 14 

“Na atualidade tudo conspira para a imagem, para a 
visibilidade e para a composição de sentidos no plano do 
olhar. Os mitos, hoje, são mitos olhados”. 15 
 

Mas todo este movimento tem uma interlocução bem definida, calcada em 

pressupostos que entende a tecnologia, elemento fundamental para a crescente 

consolidação das novas mídias, como uma linguagem e, como tal, capaz de intervir de 

forma decisiva na produção da subjetividade. E a escola? Como fica neste debate? 

 Tecnologia de Informação e Comunicação, Mídia Educação, Educomunicar. 

Termos correntes na discussão acadêmica sobre os novos desafios que a instituição 

escolar precisa enfrentar no século XXI.  Entre autores apocalípticos (a mídia como 

grande culpada por todas as mazelas de nossa sociedade) e aqueles mais otimistas (as 

tecnologias de informação como propulsores de uma nova forma de pensar), educadores 

e futuros professores se vêem obrigados a tomar posições a partir de discussões 

reducionistas que não partem da vivência do próprio educador como sujeito sócio-

cultural: integrante de uma sociedade cada vez mais midiatizada, que assim como os 

seus alunos, leva para seu cotidiano escolar as suas vivências com os meios de 

comunicação. A mídia não está “fora” da escola, porque os meios de comunicação 

atravessam as diversas relações e linguagens existentes no cotidiano escolar apesar da 

dificuldade de professores lidarem com as novas mídias. Seu pouco conhecimento e uso 

restrito dessas tecnologias, muitas vezes aumentam as diferenças geracionais, além de 
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resultar difícil a inclusão destas como ferramentas importantes para uma forma mais 

democrática e criativa de produção e socialização de conhecimentos. 

 O Laboratório Audiovisual Cinema Paraíso pretende provocar uma reflexão que 

ultrapasse as fronteiras “escola x mídia” / “escola + mídia”, ao propor uma perspectiva 

potente: criar espaço para uma atividade de produção audiovisual diversificada que 

envolve desde o oferecimento de clássicos e/ou cults da produção cinematográfica até a 

produção propriamente dita de curtas, materiais didáticos, animações e outros produtos 

para, desta forma, trabalhar com a imagem em uma abordagem de criação de 

significados.  

 Com isso, busca-se perceber e valorizar os saberes e fazeres que o docente e os 

estudantes já possuem em suas vivências cotidianas com as tecnologias de comunicação 

e informação para, a partir deles, repensar o potencial educativo dos meios de 

comunicação. Objetiva-se, ainda, compreender e analisar as diferentes linguagens 

inerentes aos veículos comunicacionais, traçando um paralelo às linguagens existentes 

na prática educativa.  

Não é mais novidade a constatação da intensa imbricação de objetos e 

dispositivos técnicos em nosso cotidiano com evidente repercussão sobre as atividades e 

funções cognitivas. Todavia, a utilização da tecnologia no contexto escolar, ou, mais 

especificamente, de uma política formativa no âmbito da imagem, ainda se apresenta, na 

maioria das vezes, restrita a softwares educativos e plataformas de educação à distância, 

ou seja, como um mero recurso na aquisição do velho conhecimento. Parece ignorar-se 

que as pesquisas contemporâneas no campo das biociências têm indicado que o 

aprender é uma propriedade emergente da auto-organização da vida, que processos 

vitais e processos de aprendizagem possuem a mesma estrutura. O papel formativo da 

educação, em suas diferentes modalidades, na contemporaneidade, seria o de 

proporcionar vivências do aprender a partir dos diferentes sentidos atribuídos ao 

conhecimento, nos diferentes contextos individuais e coletivos que se apresentam para o 

campo educacional. .  

Vale frisar que o impacto produzido pelos artefatos técnicos na constituição das 

subjetividades foi entendido, por muito tempo e por vezes ainda o é hoje em dia, como 

algo externo aos indivíduos, uma noção meramente instrumental da tecnologia e de sua 

utilização – um meio para um fim determinado. Todavia, a crescente proliferação de 

objetos e dispositivos técnicos em nossa sociedade tem levado a uma série de 

questionamentos acerca do papel das novas tecnologias sobre as funções cognitivas, os 
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processos de ensino aprendizagem, os modos de produção e organização do 

conhecimento e sobre a própria constituição do que consideramos humano, perspectivas 

que remetem ao modelo cartesiano representacionista. 

O que hoje se designa por “tecnologias cognitivas” e por “cognição distribuída” 

pode significar uma característica própria a um conjunto de tecnologias 

contemporâneas– computadores, programas informáticos, redes de comunicação – que 

tornaram a produção e a difusão do conhecimento um processo distribuído ou 

partilhado. Essas noções também podem significar não apenas uma performance recente 

da parceria entre homens e técnicas, mas uma transformação no modo como 

tradicionalmente se concebe a relação ou, em nossos tempos, as fronteiras entre o 

pensamento e a tecnologia. É uma noção híbrida pois implica atribuir uma dimensão 

cognitiva à tecnologia e, ao mesmo tempo, uma dimensão técnica à cognição. A 

cognição deixa de ser apenas um atributo da mente e passa a ser pensada de forma 

distribuída entre os homens e os agentes técnicos.16  

Com Heidegger17 e o conceito de Gestell identifica-se indícios da correlação 

entre a técnica para além de um meio de certos fins e com Simondon18 incorpora-se à 

noção da técnica como realização do processo de individuação singular de cada 

indivíduo, um pensamento positivo do objeto técnico concebido como mediação entre o 

gênero humano e o mundo. Com isso afirma-se que, desde a origem, o ser humano está 

ligado a próteses e a técnica. Ou seja, a hominização é inseparável da tecnificação 

.Entretanto, a técnica só pode ser transmitida por meio de fórmulas mnemotécnicas. 

Assim, os objetos técnicos passam a portar informações, conteúdos simbólicos e não 

são mais entendidos como meros “recursos”. 19 

Também é fato que estamos vivenciando uma nova experiência do tempo 

intrinsecamente ligada às novas tecnologias que parecem provocar incidir nos processos 

cognitivos e que, conseqüentemente, indicam a urgência de pensar mudanças nas 

formas de pensar a seleção e transmissão do conhecimento e da informação e, 

sobretudo, a formação de futuros professores posto que os mesmos têm a tarefa de 

enfrentar o processo de transmissão/mediação do conhecimento a partir de novas bases. 

Numa recusa explicita às concepções e práticas dominantes acerca da relação 

entre a educação e a tecnologia, este trabalho pretende apenas apresentar a experiência, 

em curso, do Laboratório Audiovisual Cinema Paraíso  e, com isso, anunciar a crítica do 

entendimento do estatuto da técnica como reflexo de um determinismo teleológico e ela 

mesma, a técnica como um instrumento neutro, ambas as dimensões freqüentemente 
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presentes, direta ou indiretamente, no discurso educacional. O recurso imagético, mais 

especificamente o cinema, o vídeo e a animação são nossas estratégias de vôo. 

Vale observar que, neste trabalho, a noção de dispositivo como operador 

metodológico20 , parece nos ajudar a escapar de tradições investigativas deterministas e 

nos fazer compreender como que certas experiências, no nosso caso as que transitam na 

relação educação e tecnologia, entre produção imagética e políticas formativas, podem 

se constituir em novos regimes de cognição. 

Foi a partir deste cenário e do entendimento exposto das bases que o 

consubstancia que nos incentivou a  criação  do Laboratório.  

 

Considerações Finais  

Um dos objetivos do projeto é, justamente, a criação de um espaço que estimule 

a discussão e reflexão sobre cinema, sociedade, cultura e educação contribuindo para a 

formação de professores e para que estes sejam integrantes como novos públicos para o 

cinema nacional, assim como de sua difusão em seu futuro âmbito profissional. Neste 

sentido, o projeto tem ainda muitas etapas para desenvolver. Nosso desafio é conseguir 

estimular o hábito de ir ao cinema como forma de lazer e entretenimento, mas também 

ampliá-lo para algo mais. Acreditamos que a educação também passa por aí: na 

formação de novos públicos que sejam capazes de fazer do cinema uma experiência 

estética, agradável muitas vezes, mas também instigante e desestabilizadora, por que 

não? 

O Laboratório Audiovisual Cinema Paraíso vem desenvolvendo um trabalho 

integrado buscando aproximar as linguagens visuais e a tecnologia da formação a 

cadência. Nesse sentido as atividades buscam um ciclo de ações no qual é possível ter 

acesso a diferentes produções, ter um espaço permanente para reflexão e debate quanto 

a esses produtos e, principalmente, a possibilidade de se apropriar dessas linguagens por 

meio da oficina de produção. 
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