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EDITORIAL

Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 5, n.15,  p.7-8,  mai./ago. 2005.

Outro dia lia um livro cujo título era Quem tem um sonho não dança, uma
alusão à música de Cazuza, que falava da geração dos anos 80. Uma geração que,
como dizia o autor, realizou o sonho da geração dos anos 60, com uma diferença: a
proposta era ser feliz de uma maneira compromissada e descontraída. Sinto-me
representante dessa geração, vivi aqueles momentos de retomada da democracia,
ouvia as músicas das bandas roqueiras, freqüentava os lugares em que uma nova
forma de viver e encarar a vida se desenhava: fui jovem nos anos 80.

Passado quase 25 anos, olho para trás e vejo o quanto essa geração influen-
ciou, criou e transformou a sociedade. Nossas escolas ainda viviam sob o paradigma
do tecnicismo, ainda que nas academias já se alinhavava uma nova proposta de
educação baseada nas experiências de Paulo Freire e outros educadores. Fora das
escolas, vivemos a entrada da televisão definitivamente em nossas casas como ele-
trodoméstico, depois o videocassete, pudemos acompanhar o surgimento da micro-
informática e os primórdios da Internet; mas também tivemos na infância as brinca-
deiras de roda, soltamos muita pipa, brincamos na rua, formas de socialização que
hoje, de certa forma, estão caindo em desuso, em parte por força das mídias que se
capilarizaram em espaços de socialização virtuais. Fizemos o rito de passagem para
o mundo da multimídia.

Todo processo de mudança traz inquietações e os textos reunidos neste
número temático intitulado Mídia Educação: olhares multimidiáticos sobre práticas
educacionais da Revista Diálogo Educacional do Programa de Pós-Graduação em
Educação, Linha de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia, são de pessoas
que viveram essas últimas décadas, protagonistas na formação da sociedade da
imagem, do espetáculo, multimídia, ou como queiram chamar, e refletem aspectos
dessas grandes transformações ao longo dos últimos trinta nos. Procuramos reunir
os textos segundo seus objetos de investigação ou discussão teórica. No primeiro
bloco, começamos com o texto de João Alegria e Rosália Duarte no texto Um sonho,
um belo sonho: considerações sobre a gênese das relações entre educação e cinema
no Brasil no qual os autores nos brindam com a nossa história do cinema na
educação, e esse distanciamento temporal é fundamental para compreendermos
nosso tempo e, quiçá, orientarmos nossos passos num caminho melhor.

Na esteira dessa retomada, Juliana Gisi, no texto A Reprodutibilidade Téc-
nica e a Mudança de Percepção da Realidade, apoiada nos teóricos frankfurtianos,
em particular Walter Benjamim, faz uma reflexão crítica em torno das imagens e da
percepção que construímos da realidade a partir delas, aspectos fundamentais para
pensarmos ao introduzirmos as imagens em nossas salas de aula. Para finalizar essa
primeira parte, o artigo Projeto OFICINEMA: construindo um caminho é resultado
parcial de uma pesquisa em torno da produção cinematográfica com alunos do
ensino fundamental cujos primeiros resultados nos indicam aspectos críticos nos
conteúdos que produziram.
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Numa outra linha investigativa, Nilza Godoy Gomes e Maria Luiza Belloni
em As tecnologias de informação e comunicação como fator de inclusão social de
crianças em situação de risco apresentam no texto uma pesquisa realizada na pers-
pectiva da Mídia-Educação, em torno do uso das tecnologias da informática apre-
sentando alguns resultados instigantes, um olhar sociológico que nos permite refle-
tir para além da técnica e dos conteúdos, levantando questões que, numa vertente
diferenciada, são discutidas também no texto de Gláucia da Silva Brito e Ivonélia da
Purificação, Pescópia no Ciberespaço: uma questão de atitude, em torno da proble-
mática do posicionamento do docente perante esses recursos em face das pesqui-
sas-cópias amplamente difundidas nos meios educacionais. Ainda lidando com os
recursos informacionais, Regiane Macuch em Ampliando o espaço e o tempo da sala
de aula discorre sobre uma experiência com ambiente virtual de aprendizagem no
ensino superior e os desafios que esta experiência traz para professores e alunos.
Fechando esse bloco, José Nachreiner no artigo O jornalismo literário e o cinema
como práticas de leitura nas universidades faz uma interlocução com os autores
acima, apresentando uma discussão em torno dos estereótipos acerca das práticas
de leitura de nossos alunos universitários, algumas dessas práticas amplamente
criticada pelos professores, mas que, segundo o autor, condizem com seu próprio
tempo, e neste sentido, as práticas de leitura são desenvolvidas a partir da base
tecnológica de cada tempo.

Se os textos anteriores discutiram teoricamente ou trouxeram experiências
com o uso das mídias, o artigo de Tânia Porto Uma mirada na trajetória docente:
cartas de quem ensina nos apresenta uma experiência utilizando o ancestral do e-
mail: as cartas como instrumento de pesquisa. Esse olhar, ou para manter o estilo do
texto, essa forma de mirar sobre a prática docente permitindo vir à tona toda a
sensibilidade e humanidade presente nessa ação é que faz o texto de Tânia um
convite para pensarmos sobre nós próprios. E, para finalizar, Mônica Fort TELEVI-
SÃO EDUCATIVA: a audiência como fator de construção de uma identidade peda-
gógico-cultural, pelo olhar da comunicação, apresenta a pesquisa realizada em
torno da temática da TV Educativa trazendo os olhares sobre essa mídia de pessoas
de diferentes faixas etárias e experiências de vida.

Com essas discussões, relatos e experiências esperamos poder contribuir
para o debate acadêmico em torno da área da Mídia-Educação, mas mais do que
isso, convidamos o leitor para pensar nessas últimas décadas de nossas vidas e o
que estamos fazendo para as próximas gerações. Que Cazuza continue em nossos
ouvidos, Quem tem um sonho não dança... que nossos sonhos continuem guiando
nossas práticas.

Pelo Conselho Editorial

Sônia Cristina Vermelho


