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Bom dia, amigos modernos.

Na última semana acompanhamos uma diversas notícias com a blogueira cubana, Yoani Sanchez. A autora do blog Geração Y veio ao Brasil para uma série de eventos

e lançamento de um documentário do qual fez parte. A autora visitou a Bahia, o Distrito Federal e São Paulo e respondeu a muitas perguntas e alguns protestos a

respeito do regime socialista em Cuba.

O cotidiano cubano é marcado pelo embargo econômico imposto ao país, que impede principalmente a entrada de produtos dos EUA, o vizinho mais rico. Yoani falou

sobre as carências de Cuba, a restrição à liberdade de expressão no país e o surgimento e manutenção de seu blog. Por onde passou no Brasil, Yoani atraiu protestos

de repúdio e apoio, de partidos socialistas, escritores, blogueiros e outros.
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O blog da Editora Moderna esteve representado em um bate-papo de Yoani com blogueiros em São Paulo, na Livraria Cultura no dia 21/02/2013. Os seguidores das
redes da Editora Moderna enviaram perguntas para a autora com a tag #EdModernaeYoani. Yoani recebeu a lista de perguntas com os nomes de quem as enviou.

Devido ao tempo, só foi possível responder a uma pergunta de todas as enviadas que combinou as questões.

Pergunta #EdModernaeYoani: Como é viver em Cuba sem acesso à internet? Qual a relação entre a falta de acesso a conteúdo digital e as gerações futuras em Cuba?

Em sua resposta[r1] , Yoani afirmou que a falta de internet e acesso à conteúdo digital é um entrave para a educação em Cuba e pode prejudicar as gerações futuras.

Fonte: http://twitter.com/renataaquino/status/304706638818967552 

Confira alguns tweets sobre a conversa com Yoani e também registros em fotos e vídeo.  Esteve no evento a coordenadora pedagógica de tecnologia da Editora

Moderna e professora e doutora em educação, Renata Aquino.

Fonte: http://twitter.com/yoanisanchez/status/304925389803900928

A profa. dra. Renata Aquino foi convidada a realizar uma conversa via twitter com professores da rede pública de Fortaleza (CE) sobre blogs na educação amanhã
23/2 das 9h30-10h30. Confirme sua presença no Google Plus:

http://plus.google.com/u/0/events/cugu3aaepin7smo792e49mvgmbc/104674812374985614243

 

Fonte: http://twitter.com/RoberleyCriniti/status/304232944107679744
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Fonte: http://twitter.com/edithgio/status/304231272388112385

 

Fonte: http://twitter.com/yoanisanchez/status/304790270367633408

 

Barbara Gancia e Yoani Sanchez:

http://twitter.com/renataaquino/status/304712529358237696

Alguns blogueiros e professores presentes no evento:

 

Escrito por Renata Aquino, coordenadora pedagógica de Tecnologia do Moderna Compartilha.

 

 

 

← Planejar 2013 – Aracaju (SE)

Planejar 2013 – Belo Horizonte (MG) →
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Olá Yoni! É muito saber que existem pessoas que lutam pela justiça e que tem muita coragem como vc!! Parabéns pelo trabalho!

2.  Luzardo Neto says:
25/02/2013 at 12:56 pm

Muito boa a matéria!

3.  Talita Moretto says:
25/02/2013 at 1:11 pm

Muito legal a Moderna estar presente – representada pela Renata Aquino – no bate-papo com Yoani. O que ela tem para falar é importante ser ouvido, apesar
de muitos manifestantes contrários não terem respeitado a liberdade de expressão e o debate não ter sido proveitoso quanto era merecido. Infelizmente, as

pessoas confundem manifesto com baderna, e preferiram “calar” Yoani do que ouvir o que ela tinha a dizer para poder, então, dialogar, conversar, debater.

Abraços a todos da equipe!

Talita Moretto

4.  Teresa Castro says:

25/02/2013 at 1:46 pm

São preocupantes estas inibições ao direito à liberdade que se vive em Cuba e noutros países. A Internet é cada vez mais uma ferramenta de repressão/expiação

do que de expressão. Que futuro estamos deixando para os mais jovens?
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