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Este trabalho tem por objetivo discutir a dinâmica que levou à produção das 

atualizações da proposta curricular que há mais de dez anos tem norteado o trabalho das 

escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro: o Núcleo Curricular Básico 

MULTIEDUCAÇÃO (NCBM)1. Iremos nos centrar na análise de dois fascículos 

específicos, “Mídia e Educação” e “Sala de Leitura”, cuja redação final ficou a cargo da 

Gerência de Mídia e Educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

(SME/RJ). Chama-nos atenção o fato destas publicações terem ocorrido após 10 anos da 

publicação do NCBM e por ter trazido à tona discussões que até então não estavam 

explicitadas no documento original. Para melhor compreender o processo de produção 

destes fascículos de atualização, contamos ainda com depoimentos cedidos em 

entrevista com a redatora final dos dois documentos citados. 

Para tanto estruturamos este trabalho da seguinte forma: primeiramente faremos 

uma breve apresentação do NCBM, articulando embates políticos e construção 

curricular. Em sequência, buscaremos um maior entendimento em torno do processo 

social de construção de formações discursivas provisórias, nas palavras de Laclau 

(2005), relações contingenciais entre diferentes discursos e demandas, que permitem de 

fato o diálogo e a negociação entre as mesmas. 

Por fim, analisaremos as duas produções textuais supracitadas, trazendo nosso 

entendimento do ciclo contínuo de políticas de Ball e colaboradores (1992) que nos 

ajuda a perceber que as formulações de tais documentos curriculares pressupõem três 

diferentes contextos profundamente articulados entre si: contextos de influência, 

produção e prática. Paralelamente às discussões que pretendemos desenvolver, nossas 

concepções de currículo serão trazidas no decorrer de todo o trabalho.  

 

 

 

                                                 
1 Adotaremos a partir daqui a sigla NCBM, para definir o Núcleo Curricular Básico 
MULTIEDUCAÇÃO. 
 



 
 

1.  Agências de um currículo: a MULTIEDUCAÇÃO em ação 

Buscamos fazer um balanço de alguns movimentos curriculares que envolveram 

toda uma década na qual o NCBM esteve em vigor nas escolas da Rede Municipal do 

Rio de Janeiro que atualmente abarca mais de 1.060 escolas. Neste sentido, 

analisaremos o documento original do NCBM e duas de suas atualizações publicadas 

dez anos depois. O currículo em questão foi publicado em 1996 e encaminhado à toda 

Rede, tendo como pressuposto buscar a unidade na diversidade e, conforme explicitado 

no próprio, “lidar com os múltiplos universos que se encontram na escola” (SME/RJ, 

1996, p.108). Trata-se, portanto, de um documento que apresentava um discurso 

pautado no desenvolvimento de um trabalho de qualidade, promovendo a aprendizagem 

e privilegiando uma proposta que trouxesse para dentro da escola a vida, o dia-a-dia, o 

mundo, segundo os dizeres do documento. Vale destacar este discurso - que se manteve 

fortemente presente até o final de 2008 – foi recebendo novas orientações a partir de 

2009, quando se deu a mudança de gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro e, 

concomitantemente, da SME/RJ.  

Ao afirmar que a sala de aula é do tamanho do mundo, o NCBM entendia a 

escola como ambiente que não era descolado de uma realidade social mais ampla. Com 

isso, as questões que se colocavam no mundo iriam repercutir nos diferentes espaços 

escolares, trazendo consigo uma heterogeneidade desafiadora. Indagava-se então sobre 

como a escola deveria se comportar “diante desta pluralidade de formas de expressão e 

de linguagens que caracterizam a sociedade atual” (SME/RJ, 1996, p.132). 

A partir de nossa concepção de currículo como espaço-tempo de fronteira onde 

sentidos e discursos múltiplos são negociados pelos sujeitos que são constituídos neste 

processo (MACEDO, 2008), compreendemos o NCBM enquanto um currículo cujos 

significados não se fixam, mas são ressignificados constantemente, a partir de inúmeras 

disputas hegemônicas. 

Nosso entendimento de currículo se situa então para além da prescrição, o que 

significa dizer que o concebemos como um espaço de produção cultural, onde o 

contexto da prática e o contexto de produção - utilizando os termos de Ball (1992) -, 

fazem parte de um mesmo processo, ou seja, um espaço onde é possível produzir além 

de reproduzir. Nesse sentido, encaramos o currículo enquanto uma arena de produção 

para além de distinções entre teoria e prática. Esta perspectiva da dinamicidade do 

currículo produz relações de poder menos lineares, cuja hegemonia é sempre vista como 



 
 

provisória. Trata-se, portanto de um espaço de recomposição a partir de um processo 

dinâmico e fluido. 

Em consonância com tal entendimento, Macedo (2006) nos auxilia a pensar o 

currículo mais como algo que está sendo do que como algo que já foi, a partir de uma 

tarefa que envolve “buscar respostas que dêem conta da dinamicidade do currículo, das 

relações de hegemonia provisórias nele presentes” (p.104). Tal entendimento de 

currículo nos permite pensar numa relação de poder mais oblíqua, numa perspectiva de 

poder menos hierárquica que nos induz a pensar outra forma de agência. Esta outra 

forma de agir sobre implica questionar e desconstruir para então ser possível construir 

algo novo em um processo intersubjetivo onde o agente negocia na contingência. 

Segundo os autores Laclau e Mouffe (2004), pensar num fechamento definitivo 

do currículo o tornaria universal, dentro desta perspectiva, uma relação hegemônica que 

consideraria a existência de uma “verdade absoluta”. Adotando outro tipo de 

entendimento, os autores defendem uma hegemonia agonística, ou seja, uma luta 

temporária, contínua que está sempre visando sua própria manutenção. Nesse sentido, 

concebemos toda relação hegemônica ao mesmo tempo, universal, contingente e 

reversível (MACEDO, 2006).  

Foi a partir desta concepção que analisamos o NCBM, pois pensamos que no 

momento da construção do currículo existe uma fixação de sentidos contingente que a 

cada nova identificação se modifica. Como exemplo desta questão, trazemos os 

fascículos de atualização do NCBM que abordaremos mais detalhadamente adiante. 

Na proposta analisada busca-se relacionar aquilo que os discentes trazem de suas 

experiências cotidianas através de uma articulação entre os denominados Princípios 

Educativos
2 e Núcleos Conceituais3. Sendo assim, os conteúdos referentes a cada 

disciplina deverão ser determinados de acordo com essa articulação, que conforme 

indicam os diferentes enfoques de estudos de Moreira (2000) e Berino (2007) 

apresentam um elevado grau de complexidade para se efetuarem na prática docente. 

Na política curricular NCBM se apresentam uma série de diferentes discursos 

pedagógicos que se hibridizam. Contudo, este hibridismo - muitas vezes estimulado 

pelos grupos dominantes como estratégia de manter sua dominação - não anula as 

hierarquias e relações de força.  

                                                 
2 Meio Ambiente, Trabalho, Cultura e Linguagem. 
3 Identidade, Tempo, Espaço e Transformação. 



 
 

Discutindo sobre as duas interpretações mais comuns sobre as políticas de 

currículo, Lopes (2004) atenta para a predominância de duas matrizes teóricas nas 

pesquisas educacionais. Uma delas compreende as políticas curriculares como algo que 

vem “de cima”, numa perspectiva estadocêntrica de conceber o poder e a outra que 

entende as políticas como algo homogêneo que consegue aglutinar diversos interesses 

em conflito. Podemos então pensar que a idéia de um Estado central onipotente e de 

ação verticalizada já não se sustenta para entendermos as políticas curriculares atuais.  

As referências nos fazem pensar que existe um grupo isolado que toma as 

decisões, e um outro que “está no mundo” para colocá-las em prática. O mesmo modelo 

epistemológico que faz esta dicotomia é o que pensa o currículo como um documento 

elaborado pelas instâncias governamentais e que chega para ser posto na prática 

integralmente pelos docentes nas salas de aula. Tal reducionismo, a nosso ver, parece 

ocultar à complexa rede de relações que se imiscuem por entre ambas as esferas. 

Considerando e definindo ainda, o currículo como uma produção cultural, onde 

todos os atores sociais deveriam estar envolvidos em sua elaboração, trazemos a 

compreensão de Ball e colaboradores (1992), quando nos dizem que os sujeitos 

escolares também são formuladores de política, pois os textos curriculares são 

produzidos num processo político, onde diversas representações são hibridizadas.  

A redatora final dos dois fascículos de atualização do NCBM, intitulados “Mídia 

e Educação” e “Sala de Leitura” se contrapôs, em sua entrevista, à esta visão estanque 

dos diferentes contextos que compõem a Rede Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro. Em seu depoimento, a redatora dos fascículos indicou:  

Tudo isso é a Secretaria... por isso que às vezes os professores dizem: 

“ah, vocês da Secretaria”, não... Nós da Secretaria, porque a 

Secretaria é tudo. Nós estamos no nível central, mas a gente é a 

Secretaria como vocês... porque senão cria uma... isso também é uma 

coisa histórica, né, o ranço que fica do “efeito cascata”. Então, ainda 

que você tenha a idéia de que daqui teoricamente saem as diretrizes 

para o trabalho, entre o que a gente fala ou escreve ou propõe daqui 

e o que acontece no cotidiano da escola, há um caminho. 

 

Retomando o termo “efeito cascata” mencionado no trecho acima, defendemos 

uma lógica que perceba a conexão entre políticas e práticas, entre os saberes e os 

fazeres. Tentando escapar de um pensamento dicotômico, concebemos a prática não 

meramente como o espaço em que a política será implementada, mas como o lócus que 

irá influenciar a produção de novas políticas ou de reinterpretação das já postas. Neste 

caminho ao qual a redatora dos fascículos de atualização se referiu, as políticas 



 
 

curriculares enquanto documentos textuais vão agregando diferentes elementos a partir 

de seus sujeitos e de suas demandas.   

A perspectiva de Ball e colaboradores (1992) nos ajuda a entender os processos 

políticos através de uma abordagem que considera a existência de três diferentes arenas 

de participação, que englobam os contextos de influência, produção e prática. Cabe 

ressaltar que na perspectiva do ciclo contínuo, as três esferas encontram-se 

profundamente interligadas e a relação entre elas não é hierárquica e nem linear.  

O contexto de influências está associado ao momento em que as decisões 

políticas são tomadas e os discursos são construídos. A atuação abarca, sobretudo, 

organismos internacionais, partidos políticos, o governo e redes sociais do poder 

legislativo. Os jogos de poder que se dão nessa arena são intensos e mobilizam acordos 

entre grupos com interesses diversos. Simbioticamente atrelado ao contexto de 

influências está o de produção do texto político, que se refere ao momento em que 

aquilo que se encontrava no plano das idéias será sintetizado para o acesso de um 

público com interesses mais gerais. Os textos podem demonstrar um caráter 

contraditório, que expressará justamente as discordâncias entre os grupos ali 

envolvidos. 

Com a mesma importância e diretamente relacionado aos contextos anteriores, 

podemos indicar o contexto da prática, onde as políticas são recriadas e vivenciadas. O 

texto não se finaliza no momento de sua elaboração por ser contextualizado 

diferentemente de acordo com os locais de sua implementação. O ponto central reside 

na concepção de que as políticas não são meramente implementadas de forma mecânica. 

Para além disso, elas são (re) significadas ativamente, mediante as diversas intervenções 

dos sujeitos. O processo então é complexo, já que não há como se ter total controle 

sobre os modos pelos quais os textos serão apropriados. 

É válido destacar que a política não é feita e finalizada no momento legislativo, 

os textos podem ser lidos e relidos, (re) contextualizados em relação ao tempo e ao local 

específico de sua produção e são, nesse sentido, textos coletivos. Em consonância com 

esta idéia, a redatora dos fascículos de atualização assinalou: 

E cada um que entra nesse caminho imprime a sua marca, faz a sua 

leitura da realidade. Então, eu acho que as políticas são fruto disso, 
né, dessa dinâmica que é múltipla mesmo, que é viva que é ali o tempo 

todo... mesmo quando você não quer, o fato de você não querer já 

implica num determinado resultado daquilo... 

 



 
 

Lopes (2008), apropriando-se das idéias de Basil Bernstein e Néstor García 

Canclini, contribui ao sugerir a noção de recontextualização por hibridismo para 

pensarmos como os discursos curriculares são traduzidos e ressignificados em 

diferentes contextos. Neste sentido, a autora questiona uma noção de política 

verticalizada, uma vez que leva em consideração os conflitos e tensões existentes em 

todo o processo de construção e apropriação das políticas curriculares. Dentro desta 

perspectiva, pensamos o NCBM enquanto um currículo que não se propõe prescritivo 

na medida em que busca reconhecer diferentes realidades e tenta dialogar com as 

mesmas. 

Para dialogar com a perspectiva de política enquanto um ciclo contínuo, 

trazemos ainda algumas contribuições de Ernesto Laclau (2004, 2005), que também 

trabalha suas idéias dentro de um funcionamento político e nos auxilia no entendimento 

do processo das políticas curriculares, no campo do discursivo e de embates políticos 

que envolvem relações de poder. 

Entendemos política enquanto um espaço discursivo (LACLAU & MOUFFE, 

2004), e sendo a mesma não somente um texto “preescritivo” que trata o leitor como um 

mero consumidor, mas também como um texto “escrevível” (MAINARDES, 2006), que 

envolve o leitor como co-produtor, o convidando a participar de forma ativa na 

interpretação de tal texto.   

Nesse sentido, a política enquanto texto possibilita uma multiplicidade de 

leituras o que permite a criação de algo novo, já a política enquanto discurso, é a 

dimensão do próprio político, ou seja, práticas institucionais que criam uma ordem com 

um caráter mais normativo. E é dentro deste sentido que apresentamos uma posição 

antagônica em relação ao fechamento das políticas curriculares, pois acreditamos que 

quanto mais fechada e controladora é a política curricular, menor será o espaço de 

criação e a adesão dos docentes à mesma. 

Segundo Laclau (2005), dentro da dimensão do político, (onde é permitida a 

existência de antagonismos, consensos conflituosos, relação entre adversários e decisões 

contingentes), é necessário um fechamento momentâneo e provisório de 

particularidades - a chamada cadeia de equivalentes -  para que haja diálogo e 

negociação entre diferentes demandas.  Por isso o autor defende um fechamento 

contingente onde tal grupo, neste caso pensamos a construção curricular, se estrutura em 

torno de uma semelhança que equivale as diferenças. Cria-se então, uma totalidade que 

é assumida como universalidade dentro de uma cadeia equivalencial não fixa. 



 
 

Neste sentido, esta estrutura não fixada, se constrói a todo o momento, pela 

própria ação e posição do sujeito e de suas demandas. No momento das decisões e 

ações, este sujeito se constitui como tal, pois são decisões tomadas nos momentos de 

identificação contingentes e articulações momentâneas pelas quais o sujeito passa.   

Estudos de Mendonça (2007), baseados nas propostas de Laclau, sinalizam ainda, que a 

hegemonia é algo que se dá quando “uma determinada identidade, num determinado 

contexto histórico, de forma precária e contingente, passa a representar, a partir de uma 

relação equivalencial, múltiplas identidades” (p.251).  

Laclau (2005) também nos auxilia ao indicar que a representação nunca é plena, 

é também uma construção contínua de sentidos, pois aquele que é representado se 

constitui no próprio ato de ser representado e vice-versa. O autor nos diz que a função 

do representante não é simplesmente transmitir os desejos do representado, mas é 

também dar credibilidade a esta a vontade, mesmo que de forma diferente da original. 

não traga sua forma original. Assim, representante e representado passam a ter uma 

relação baseada na negociação. Dentro desta perspectiva, podemos dizer que o 

representante não é neutro, pois ele age também em cima de seus interesses.  

Nessa perspectiva de política enquanto algo que se reconfigura a todo o momento, 

percebemos um caráter hegemônico, mesmo que “agonístico”, do NCBM, pois a mesma 

se manteve em vigor desde 1996, possuindo uma característica de inacabamento, ao se 

(re) atualizar constantemente. É a partir desta hegemonia onde todas as particularidades 

co-existem (equivalentes) dentro de um consenso – envolvendo lutas incessantes que 

possibilitam uma relação democrática e não totalitária - que analisaremos mais adiante 

os dois fascículos de atualização. 

A partir do embasamento teórico apresentado acima, pensamos o currículo 

enquanto enunciação cultural no sentido de produzir tal texto e o (re) significar em 

diferentes contextos, ou seja, um currículo que traz partilhamentos históricos, mas que 

ao mesmo tempo, permite a criação de algo novo.  Desta forma, a política curricular 

encarada como texto, permitindo inúmeras leituras possibilita a compreensão de um 

currículo elaborado num movimento e numa produção inacabada que envolve múltiplos 

contextos, nos auxiliando a entender o Estado articulado com as micropolíticas de cada 

escola específica.  

 

2. Contingências de um currículo: Os Fascículos de Atualização 



 
 

Interpretamos as contínuas atualizações do NCBM enquanto uma forma de 

manutenção de sua dinâmica. Revendo alguns de seus conceitos e trazendo novos 

discursos, o NCBM passa a abarcar novas demandas e a falar a um maior número de 

destinatários. Diante de uma sociedade cada vez mais complexa, a escola tem buscado 

acompanhar o ritmo intenso de mudanças que caracterizam a atual etapa de globalização 

em que nos inserimos. Se o documento original já falava em uma “sala de aula do 

tamanho do mundo”, as atualizações estavam justamente preocupadas em como lidar 

com esse mundo tão repleto de complexidades dentro da sala de aula. 

Ao se referir especificamente às atualizações do NCBM que versavam sobre 

“Mídia e Educação” e “Sala de Leitura”, a redatora final dos documentos esclareceu 

esta preocupação em fazer com que o currículo da rede municipal acompanhasse estas 

discussões mais amplas: 

 
E no caso do currículo, foi um avanço, porque foi o contrário, não 

existia nada escrito explicitamente sobre Sala de Leitura dentro do 

currículo da rede. Mesmo a Multieducação em 96, ela fala de 

múltiplas linguagens, cita-se esse trabalho na escola, mas não se 

explicita a existência da Sala de Leitura. Então, em 2001, quando a 

gente começa a fazer esse movimento e vai publicar os fascículos em 

2006, há um avanço, porque pela primeira vez a gente conseguiu 

introduzir no currículo a questão da Sala de Leitura de forma 

conceitual: o que é o trabalho, quais são os pressupostos, quais as 

diretrizes metodológicas, os principais eixos que norteiam a proposta, 

né, que também foi uma primeira publicação, e agora se houver 

continuidade, haverá uma segunda publicação com o cotidiano das 

Salas de Leitura. 

 

Entendendo ainda as disputas políticas mais abrangentes que permeiam a Rede 

Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, podemos pensar que a elaboração dos 

fascículos resulta na retomada do trabalho inaugurado durante a gestão da SME/RJ de 

1993, quando foi apresentada a proposta do NCBM. A coleção de fascículos de 

atualização resultou do diálogo iniciado com os professores em 2001, quando se 

percebeu que novos desafios e necessidades do trabalho educacional exigiam a 

atualização e o aprofundamento de determinados aspecdtos do currículo.  

O ano de 2001 coincide com a retomada de César Maia na Prefeitura da cidade, 

prosseguindo as orientações de sua gestão anterior. Esta constatação é válida pois não 

percebemos as decisões tomadas no âmbito educacional de forma descolada das 

dinâmicas políticas mais amplas. Sendo assim, o trabalho iniciado em 1993 teve sua 



 
 

continuidade em 2001, na medida em que a Prefeitura e a SME/RJ voltaram a trabalhar 

de forma integrada4. 

No intuito de consolidar sua intenção em ser um documento de caráter dinâmico 

e atento às diferentes vozes que se faziam ecoar no campo educacional, foram 

realizados vários encontros da SME/RJ com a comunidade escolar e as Coordenadorias 

Regionais de Educação (CREs), fazendo com que se percebesse a necessidade de uma 

atualização do NCBM. Baseando-se em temáticas que foram emergindo durante os 

encontros, onde a SME/RJ realizou consultas sistemáticas em seus diferentes níveis de 

atuação, objetivando a atualização da proposta curricular. Nortearam a discussão os 

seguintes questionamentos: O que falta? ; O que deveria ser aprofundado? ; Sugestões 

para a atualização da proposta. (Informações retiradas do site da SME5). 

Uma dessas propostas de ouvir os diferentes grupos, pautada na noção de 

representatividade que merece destaque foi a criação da Comissão de Professores, no 

ano de 2001. A dinâmica surgiu a partir da reunião da direção do E/DGED com todos/as 

os/as professores/as regentes do 1º Ciclo de Formação - 4.115 participantes, em 20 

encontros, com o objetivo de ouvi-los e estabelecer uma relação dialógica e de parceria 

– nível central, intermediário e local. No primeiro semestre de 2003, o Departamento 

Geral de Educação realizou consultas sistemáticas nos diferentes níveis de atuação da 

SME (central, regional e local), objetivando a atualização da Multieducação, a 

participação e expressão dos diferentes segmentos relacionados com o desenvolvimento 

da proposta curricular. Sendo assim, o objetivo explicitado era o de instaurar um tempo 

de gestão participativa, valorizando as muitas experiências que emergem do campo e 

as histórias do cotidiano dos diversos atores envolvidos no cenário educacional da 

cidade do Rio de Janeiro
6. 

Em 2006, foram publicados diversos fascículos de atualização do documento 

original da Multieducação. Dentre as temáticas que foram emergindo, podemos 

destacar: Trocando Idéias, Princípios Educativos e Núcleos Conceituais, Relações de 

Ensino, Educação Infantil, Refletindo sobre o Ciclo de Formação, Leitura e Escrita, Sala 

de Leitura, Mídia e Educação, PEJA I – Leitura e Escrita, PEJA I – Matemática, PEJA I 
                                                 
4 A Prefeitura do Rio de Janeiro esteve sob o governo de Cesar Maia no período de 1993-1996. Sua 
gestão foi interrompida pela de Luiz Paulo Conde (1997-2000). Em 2001, Cesar Maia volta a ocupar o 
cargo de Prefeito, sendo reeleito em 2004 e ali se mantendo até 2008. Fonte: 
www.rio.rj.gov.br/arquivo/governantes.doc (Acessado em 19/06/2009) 
5 http://www.rio.rj.gov.br/sme/ (Acessado em 19/06/2009). É válido ressaltar que o site da SME/RJ sofreu 
reformulações, e atualmente não disponibiliza mais o NCBM e nem suas atualizações para consulta 
online. 
6 Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/sme/ (Acessado em 19/06/2009). 



 
 

– História e Geografia, PEJA II – Língua Portuguesa, PEJA II – Matemática, PEJA II – 

Língua Estrangeira, PEJA II – Linguagens Artísticas7.  

Para este trabalho, nos centraremos na análise de dois fascículos específicos, 

pelo fato de apresentarem temáticas que ainda não haviam sido aprofundadas no 

documento original, são eles: “Sala de Leitura” e “Mídia e Educação” 8. A Mídia e 

Educação e a Sala de Leitura eram, dessa forma, tratados como dimensões do currículo 

escolar que deveriam ser contempladas pelas políticas públicas.  

 Ambos os fascículos foram produzidos pelo mesmo grupo de trabalho, o GT 

Mídia da SME/RJ.  O GT, ou Grupo de Trabalho, era um espaço de negociação, uma 

metodologia de trabalho utilizada pela Gerência de Mídia e Educação da SME/RJ com o 

objetivo de ser um espaço de estudo, planejamento e avaliação do trabalho 

desenvolvido. Com o intuito de propor uma política de trabalho de forma coletiva, o GT 

reunia professores de Sala de Leitura, um representante de cada Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE)9 e representantes da própria Gerência de Mídia da 

SME/RJ. Desde 2001 ocorreram reuniões mensais que culminaram na publicação dos 

dois fascículos em 2006. É interessante ressaltar que os professores que participavam do 

GT funcionavam como mediadores entre a Secretaria e as escolas numa perspectiva de 

fazer com que os docentes também integrassem o processo de produção das políticas 

que estavam sendo formuladas. 

Destacavam-se como algumas das competências da Gerência de Mídia-

Educação da SME/RJ o planejamento e a coordenação do processo de acesso de 

professores/as e alunos/as aos meios de comunicação e suas linguagens, através dos 

Núcleos de Mídia-Educação, Salas de Leitura Pólo, Pólos de Informática Educativa e 

Salas de Leitura das unidades escolares; o propiciar as condições de pesquisa de novas 

linguagens em educação, em parceria com órgãos públicos e privados, especialmente a 

Multirio; a implementação de projetos de informática educacional e políticas de 

capacitação para professores regentes dos Núcleos de Mídia Educação e Salas de 

                                                 
7  Tais fascículos encontram-se divididos em: “Temas em Debate” e “A Multieducação na Sala de Aula”. 
A primeira série de fascículos buscou discussões de cunho mais teórico, com alguns pressupostos que 
apontam para o entendimento da Secretaria sobre as temáticas em questão. Já a segunda série foi pensada 
de forma a apresentar experiências mais práticas dentro desse tema para discutir com os professores. 
8 Cabe ressaltar que até então estes fascículos foram somente publicados na primeira série: “Temas em 
Debate”. 
9 A Rede Municipal do Rio de Janeiro é composta por 10 Coordenadorias Regionais de Educação. 



 
 

leitura; a ampliação do acervo de material especializado nos Núcleos de Mídia 

Educação e nas Salas de leitura10. 

 

3. Movimentos de um currículo: Multi leituras  

Pretendemos abordar articuladamente a análise dos fascículos de “Mídia e 

Educação” e “Sala de Leitura”, em razão de apresentarem a mesma concepção de 

leitura, que foi formulada conjuntamente pelo GT Mídia da SME/RJ. Tal concepção 

encontra-se afinada com as perspectivas propostas por Lajolo e Zilberman (2009), 

quando se referem à clássica idéia sugerida por Paulo Freire (1983), de que a “leitura do 

mundo precede a leitura da palavra”. As autoras têm buscado aprofundar esta proposta 

em seus trabalhos, sendo ambas importantes referenciais teóricos que nortearam a 

elaboração dos dois fascículos.  

Até o ano de 200811, as Salas de Leitura do Município do Rio de Janeiro se 

distinguiram por serem espaços privilegiados que congregam a utilização de múltiplas 

linguagens, de acordo com o que está proposto no NCBM. A proposta curricular já 

reconhecia que  

Ao ler um livro, ao ver um filme, ao assistir a uma peça teatral, ao ver 
uma exposição de quadros, de esculturas, nossos alunos estarão 
desenvolvendo a verdadeira leitura. O sujeito dá sentido à imagem que 
está vendo a partir dos seus sub-textos inscritos pela vida12. 
 

Ao diferenciar as Salas das tradicionais bibliotecas, o fascículo de “Sala de 

Leitura” faz referência às especificidades do/a profissional que ali atua, na articulação 

do trabalho de promoção da leitura com toda a escola.  São professores regentes, com 

experiência pedagógica e que participam cursos e capacitações para desenvolver 

projetos voltados para a “leitura de mundo” à qual já se referia Paulo Freire, mas agora 

numa perspectiva atenta à nova realidade da convergência de mídias.  

As Salas de Leitura das escolas do Município do Rio de Janeiro ainda hoje são 

regulamentadas pela Resolução nº560 (SME/RJ, 11/01/96), contudo algumas 

orientações foram (re)significadas pelo fascículo de atualização “Sala de leitura – 

Temas em Debate”. O funcionamento das Salas, que também é visto como um espaço 

                                                 
10 Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/sme/ (Acessado em 19/06/2009). 
11 A referência a este ano indica que, a partir de 2009, a nova mudança de gestão no Município do Rio de 
Janeiro, tem consequentemente produzido alterações no trabalho da Secretaria Municipal de Educação. 
Reconhecemos que tais mudanças são importantes, mas por terem desdobramentos mais amplos e de 
longo prazo, não serão enfocados no presente trabalho.  
12 Fonte: http://www.multirio.rj.gov.br/cime/index.html (Acessado em 25/07/2009) 
 



 
 

importante no fascículo de Mídia e Educação, recebe grande ênfase pelo trabalho da 

SME/RJ, quando pensa a idéia de uma “cidadania leitora”, a ser desenvolvida a partir de 

projetos que incorporem o “uso e a produção de diferentes mídias e suas respectivas 

linguagens” (SME, 2007b, p.22).  

Ambos os fascículos apresentam o trabalho das Salas de Leitura numa 

perspectiva bem mais ampla do que um espaço que lide unicamente com livros e textos 

literários. A SME/RJ afirmava buscar compor um acervo que contemplasse o uso de 

diferentes linguagens, que não somente livros e textos literários – vistos como a 

matéria-prima de trabalho -, mas também outros materiais como computadores, DVDs, 

vídeos, CDs, mapas, jornais e revistas. Esse ponto é abordado pelos dois fascículos, 

quando se destaca o que Martín-Barbero e Rey (2004) definem como a mudança de 

protocolos de leitura (SME, 2007a, p.15), o que acarretaria um novo tipo de letramento 

propiciado pelo advento da cibercultura. As tecnologias então seriam responsáveis por 

(re) organizar as práticas sociais, acarretando uma série de consequências consideráveis 

para pensar a leitura e a escrita no âmbito pedagógico.  

O que se insere nesta abrangência do conceito de leitura é um movimento que 

busca estar em consonância com o perfil do leitor contemporâneo, que não lê somente 

textos, mas também hipertextos, imagens e sons, em diversos suportes textuais. As 

discussões teóricas têm caminhado nesses rumos, influenciando a visão de leitura e de 

leitor que norteiam as perspectivas da SME/RJ. No site da Secretaria Municipal, 

podemos perceber como a questão das mídias tem produzido ecos que acabam 

delineando novas práticas. O texto inserido no site apresenta a Sala de Leitura enquanto 

 

Espaços privilegiados de desenvolvimento de práticas voltadas para a 
promoção da leitura e formação do leitor na perspectiva da leitura de 
mundo e para a instalação de estruturas, tecnologias e metodologias 
mídia-educativas. A Sala de Leitura é um convite à leitura do Rádio, 
do Jornal, da TV, do Computador, entendendo o exercício da leitura e 
da produção textual como práticas que se dão dentro e fora da escola 
(grifo nosso). 

 

Tratam-se de documentos muito bem estruturados e embasados teoricamente em 

autores contemporâneos e relevantes na área da leitura e da mídia, que representam bem 

a idéia do discurso competente (BERINO, 2007). São autores de considerável 

repercussão no âmbito acadêmico, como Paulo Freire, Regina Zilberman, Marisa 

Lajolo, Ezequiel Theodoro da Silva, mais voltados para a perspectiva da leitura e da 



 
 

escrita; o teórico do campo dos Estudos Culturais Jésus Martín-Barbero; Pierre Lévy, 

que tem pensado nas relações entre tecnologia e ciberespaço; Roger Silverstone, dentre 

outros. Os autores citados são reconhecidamente “autorizados” a se expressarem dentro 

de sua área de competência, produzindo maior legitimidade ao documento junto ao 

público leitor e dando suporte ao que ali está dito.  

Diante do que Lajolo e Zilberman (2009) identificam como a emergência da 

“Era da informação” (p.17), o desafio que se coloca para a escola é sobre como lidar 

com esta pluralidade de textos e hipertextos, considerando o que a SME/RJ entende 

como uma “dimensão mídia” (SME/RJ, 2007b, p.19). O que está em pauta é a noção da 

formação de um leitor que saiba transitar entre as diferentes linguagens que circulam em 

sociedade. A escola precisava dar conta dessa formação de um leitor/escritor crítico, 

pronto a “interagir com os diferentes tipos de texto e suportes textuais” (SME, 2007b, 

p.15).  

Este movimento de atualização dos discursos, muito em virtude das necessidades 

que estavam postas naquele momento, e que resultaram nos fascículos de atualização 

expostos anteriormente, nos apresentam o movimento constante de construção e 

reconstrução de um documento, que mesmo que estivesse em vigor desde 1996, ainda 

passava por disputas e negociações, diálogos que permitiram que alguns discursos 

fossem legitimados e outros não. 

Quando em 2001 teve início o trabalho do GT Mídia da SME/RJ, onde se deu o 

encontro de múltiplas vozes (comunidades escolares, Coordenadorias Regionais de 

Educação e a própria SME), uma arena de disputa e negociação de sentidos, trazidos 

dos contextos da prática e da produção - nos termos de Ball e colaboradores (1992) - foi 

estabelecida com o objetivo de elencar temas prioritários que fariam parte das 

atualizações “Mídia e Educação” e “Sala de Leitura”. Os atores sociais envolvidos neste 

processo trouxeram diferentes entendimentos a respeito de mídia e leitura, para redigir 

os documentos textuais, estabelecendo então um consenso, ainda que conflituoso 

(LACLAU, 2005). 

Esta dinâmica que levou o GT a elaborar estas atualizações, dez anos depois da 

publicação do documento original, exemplifica a concepção de currículo já defendida, 

sem um engessamento, mas sim em constante modificação possibilitando se inventar e 

reinventar a partir de discussões que vão surgindo e vão sendo negociadas por diferentes 

demandas, fruto de uma sociedade em constante transformação. 



 
 

Atualmente, o que podemos constatar em termos de movimentos políticos mais 

abrangentes são as novas orientações e concepções de que vão sendo propostas pela 

SME/RJ a partir da nova gestão iniciada em 2009, quando também houve a mudança da 

gestão da Prefeitura. A sequência de fascículos da Série “Multieducação na Sala de 

Aula”, que em 2008 estava pronta para ser editada, acabou sendo suspensa, do mesmo 

modo como o próprio currículo Multieducação, que já vêm sendo reformulado pela 

nova gestão da SME/RJ.  

Naquela ocasião, a proposta da redatora final era dar esta continuidade no ano 

seguinte, o que até então acabou não ocorrendo após as mudança dos rumos no contexto 

da SME/RJ. Em sua entrevista, ela declarou: 

A nossa proposta é passar isso pra quem vai assumir aqui, porque 

agora a gente tá em um processo de transição da gestão. Então a 

gente não sabe nem se a próxima gestão vai continuar com a 

Multieducação como proposta curricular.  

 

Fechando provisoriamente... 

 

Ao entendermos o NCBM, a partir do ciclo contínuo de políticas de Ball, 

percebemos que o espaço da prática pedagógica não é unicamente o local onde são 

implementadas as políticas curriculares. Para além disso, é também no contexto da 

prática onde as políticas podem ser recontextualizadas por hibridismo (LOPES, 2008) e 

onde podem surgir muitas das demandas que irão influenciar o contexto de produção.  

No caso analisado, a emergência das novas tecnologias de informação e 

comunicação foi fazendo com que as escolas tivessem de lidar com um novo perfil de 

leitor e com novos tipos de leituras, e consequentemente, reavaliar suas práticas. Como 

o exemplo do espaço do GT Mídia da SME/RJ, demandas oriundas do contexto da 

prática participavam na produção de políticas curriculares, e vice versa. 

Esta percepção de continuidade do ciclo de Ball auxilia nosso entendimento de 

currículo sem um fechamento definitivo. Ao entender o NCBM no campo discursivo, 

reconhecemos que tal proposta nos permite possibilidades inúmeras de leituras, 

interpretações e agências. Sendo assim, percebemos, conforme Laclau, a 

impossibilidade de um fechamento permanente da mesma, mas sim uma fixação 

momentânea de sentidos específicos. 

Com base nas análises dos fascículos de atualização da Multieducação, aqui 

representados pelas temáticas de “Sala de Leitura” e “Mídia e Educação”, podemos 



 
 

perceber o quanto o currículo da Rede Municipal buscou se adequar às novas demandas 

da sociedade global, e com isso manter sua constante atualidade. Novos documentos 

foram (e vão) sendo elaborados de modo a contemplar não só as discussões teóricas, 

mas também as diferentes demandas políticas que provisoriamente se encontrarem 

vigentes. Percebemos assim as políticas curriculares como algo que se fecha 

momentaneamente, possibilitando criações e recriações. A partir de algumas 

articulações que Laclau e Ball nos propõem, pensamos um Currículo Outro que permita 

construções para além do que já está posto nos documentos.  
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