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Neste ano de 2008, a Faculdade de Educação da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul comemora os seus trinta e oito anos. A Revista Educação &
Realidade, nesse mesmo ano, completa trinta e dois anos de publicação
ininterrupta. Ao comemorarmos o aniversário da Faculdade de Educação da
UFRGS e sua contribuição para a educação de nosso País, queremos destacar a
visão que os professores da Faculdade tiveram ao criarem uma revista científica
de educação, já nos primeiros anos da instituição.  Nesses muitos anos de vida,
a Revista Educação & Realidade tem contribuído, de maneira central, para a
divulgação da produção de conhecimento científico, filosófico e artístico na
área da educação. Mais do que simplesmente espelhar a produção do campo
educacional brasileiro – o que já seria um grande mérito –, a Educação &
Realidade sempre procurou incentivar o debate acadêmico que produz novo
conhecimento na nossa área e ampliar as fronteiras do pensamento e da prática
em educação.
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De fato, há poucos periódicos científicos na área da educação que têm a
história e a tradição desta publicação. Por essa razão, é com muita honra e
sentimento de responsabilidade que nos apresentamos a você, nosso leitor,
como a nova Editoria de  Educação & Realidade. Assumimos este trabalho com
o compromisso de honrar a tradição da Revista e fazê-la crescer ainda mais,
tanto no número de leitores como na qualidade de seu conteúdo. Falamos no
plural, pois quando assumimos esse desafio, propusemos uma nova forma de
coordenação da revista. A Revista Educação & Realidade tem agora um Editor-
Chefe e dois Editores Associados, que trabalham juntos para ampliar nossa
capacidade organizacional. Cada um de nós traz para a revista uma longa trajetória
como pesquisador de campos diversos da educação. Além disso, nós três temos
experiência na editoria de periódicos científicos, seja na qualidade de editores
ou de membros de comissão editorial executiva. Essa familiaridade com os
desafios da editoria de uma publicação acadêmica foi decisiva para que
pudéssemos iniciar nossa gestão sem que houvesse qualquer interrupção no
trabalho competente e seguro que a professora Rosa Maria Bueno Fischer realizou
até agora como Editora de Educação & Realidade.

Temos, neste momento, a oportunidade de nos apresentar e expor a você,
nosso leitor, algumas de nossas propostas para o futuro de Revista Educação
& Realidade. No entanto, queremos também aproveitar esse espaço para
agradecer a Editora que ora conclui a sua gestão pelo seu trabalho à frente da
Revista. No primeiro número do volume 22 de 1997, a professora Rosa Maria
Bueno Fischer apresentava-se aos leitores como nova editora da Revista
Educação & Realidade. Passados mais de dez anos desempenhando esse cargo,
podemos constatar que ela cumpriu plenamente o compromisso que assumiu
naquele seu primeiro editorial: “manter e aperfeiçoar a qualidade já consolidada,
ao mesmo tempo que ampliar o espectro de temas e abordagens empíricas e
teóricas da questão educacional”. Sua dedicação incansável ao trabalho na
Revista – que continuou e aprimorou o que os Editores e suas equipes anteriores
construíram – fez com que Educação & Realidade tenha se tornado uma das
melhores publicações acadêmicas de educação do Brasil e tenha chegado ao
topo do ranking da avaliação de periódicos promovida pela CAPES. Queremos,
portanto, reconhecer e destacar o rigor e a competência da professora Rosa
Fischer na condução de Educação & Realidade.

Como novos Editores, trabalharemos para que a Revista
Educação & Realidade vá além de sua história e tradição. Essas são a base para
que se tenha chegado até aqui e para que se possa seguir avançando, mas é
preciso continuar a produzir conhecimento que abra novos horizontes no nosso
campo, que ajude a entender melhor os desafios da educação e amplie nossas
ferramentas analíticas e práticas para enfrentá-los. Para isso, estamos propondo
algumas inovações na Revista Educação & Realidade. Em primeiro lugar,
passaremos a ter três números por ano a partir de 2009. Isso vai nos possibilitar
disponibilizar um número maior de textos de qualidade aos pesquisadores,
professores e alunos da área da educação. Em segundo lugar, lançamos um
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edital para o recebimento de propostas de seções temáticas para a Revista,
aberto a todos os pesquisadores ligados a instituições de ensino superior do
Brasil e do exterior. Esse edital dará transparência ao processo de seleção de
temas cruciais, novos e recorrentes, para o campo da educação, que ganharão
destaque em Educação & Realidade. Isso nos permitirá receber propostas dos
melhores pesquisadores do Brasil e do mundo e assim oferecer aos nossos
leitores o que de melhor se produz no campo da educação. Esse edital pode ser
encontrado na página da revista na internet (http://www.ufrgs.br/edu_realidade).

O número especial que ora apresentamos a você é todo dedicado à relação
do cinema com a educação. Esse número foi proposto à Educação & Realidade
pela professora Fabiana de Amorim Marcello, da Universidade Luterana do
Brasil (ULBRA). Mesmo tendo a grata satisfação de publicá-lo como primeiro
número de nossa Editoria, é preciso ressaltar que ele nasceu sob a liderança da
professora Rosa Maria Bueno Fischer, que recebeu, selecionou e coordenou
essa proposta. Quando assumimos, o número já estava encaminhado,
cabendo-nos dar seguimento ao trabalho iniciado. A professora Fabiana de
Amorim Marcello agiu de forma competente e firme nessa transição de editorias
e foi presente em cada uma das etapas editoriais, desde os contatos com os
autores até o olhar cuidadoso sobre as provas finais. Ao oferecer a você este
número especial sobre cinema e educação, queremos destacar o
trabalho cuidadoso e preocupado com a qualidade acadêmica da professora
Fabiana de Amorim Marcello.

Temos certeza de que este número especial será um marco na discussão
acadêmica sobre a relação entre a educação e o cinema. Deixamos, no entanto, a
tarefa de apresentar esta edição para a professora Fabiana de Amorim Marcello,
que, na seqüência, discorre sobre o conteúdo desse número.

Por último, fica aqui o convite para que você não deixe de acompanhar os
próximos números de Educação & Realidade: muitas novidades de qualidade o
esperam. Boa leitura.

Luís Armando Gandin – Editor-Chefe
Simone Moschen Rickes – Editora Associada
Gilberto Icle – Editor Associado
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