
Editorial 

 

“Fechar” um jornal tem vários sentidos. Colocar um ponto final, 

mesmo sabendo da riqueza maior das reticências. Formatar textos 

produzidos de lugares diferentes, no entremeio das pesquisas que 

fazem o tempo presente de um grupo. Excluir o que parece não 

caber, sempre na dúvida quanto ao cabimento. Cumprir uma tarefa. 

Entregar aos leitores o produto de um trabalho coletivo, publicizá-lo 

para que ele “caia na vida”, movido por outras interlocuções. 

 

Nosso grupo de pesquisa sempre trata das tecnologias, velhas e 

novas, no ensino. Trata das políticas que pretendem recontextualizá-

las de diferentes maneiras, sem esquecer que os sujeitos se 

apropriam delas das maneiras mais diversas. Trata das propostas de 

“modernização” da escola pelo recurso às tecnologias da informação e 

da comunicação (TIC). Trata dos sujeitos nas suas relações com os 

objetos técnicos. 

 

Elizabeth Leher começa abordando “a vida como ela é”, através 

de algumas das práticas que têm sustentado as redes sociais. Glaucia 

Guimarães focaliza uma peça publicitária como estratégia de sedução 

produzida através de uma dança de linguagens articuladas.  Caroline 

Borborema e Bruna Sola Ramos tematizam o tempo de diferentes 

maneiras. Dostoiewski Champangnatte problematiza uma imagem 

no/do notebook, como síntese das concepções contemporâneas de 

ensinar e aprender. Ligia Magalhães coloca em cena o tablet e 

algumas questões que ele suscita. Ronald Goulart faz um depoimento 

da experiência de fruição de uma obra de arte. Marta de Deco fala da 

Sala de Leitura como espaço de reunião das mais diversas mídias. 

 



Nossa maior pretensão é dividir estas reflexões com nossos colegas 

neste tempo-espaço. Pensando no começo desta conversa, ficou 

muito difícil resistir à tentação de parafrasear o grande Guimarães 

Rosa, em Tutaméia: “Um livro deve valer por tudo o que nele não 

deveu caber”.  

 

Poderia não ser assim com um jornal de docentes para 

docentes?  
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