
E D I T O R I A L  
 

O que pode ser mais opressivo num ensino não é finalmente 

o saber ou a cultura que ele vincula, são as formas 
discursivas através das quais ele é proposto. 

Roland Barthes 

 

Este número do Jornal Educação & Imagem apresenta artigos que, 

direta ou indiretamente, nos convidam a refletir sobre a possível relação 

entre os processos de ensino-aprendizagem e a cultura digital. Não se 

trata necessariamente de pensar a inserção na escola dos artefatos 

digitais, mas de imprimir aos atos de aprender e de ensinar o princípio da 

“liberação da palavra” próprio da cibercultura. Se o discurso unidirecional 

das mídias massivas, destinadas no momento de sua emergência à 

formação homogênea do público, se adequava e se adequa ao modelo de 

ensino-aprendizagem calcado na transmissão pelo professor de verdades 

científicas inquestionáveis, as formas discursivas das mídias de função 

pós-massiva tensionam esse modelo. Não se trata de ingenuamente 

comemorar a morte das massas, como o termo pós-massivo poderia 

sugerir, mas de entrever nos discursos compartilhados que ocorrem no 

ciberespaço – em blogs, chats, fóruns de discussão, redes sociais, 

ambientes virtuais de aprendizagem – a presença de praticantes que, nas 

mais variadas redes de conhecimentos, criam e recriam pontos de vista os 

mais diversos, colocando em movimento a imutabilidade do paradigma 

que, ao investir o professor do papel de dono da verdade, acaba 

alimentando situações de ensino-aprendizagem que são inconciliáveis com 

a diversidade das práticas sociais que, por sua vez, ensejam 

interpretações diversas do mundo físico e social. A emergência da Web 

2.0, e a conseqüente popularização dos blogs, das redes sociais, da 

construção coletiva de conteúdos (wikis), vem fazendo da Internet um 

espaço conversacional que pode apontar para uma concepção alternativa 

de conhecimento em que o que está em jogo é a conexão e a 

interatividade, requisitos que, como mostram os textos deste Jornal, 



supõem a relação com o outro numa perspectiva de complementaridade. 

Ao contrário das máquinas musculares da sociedade industrial que 

potencializaram a mecanização e a automação de processos, o 

computador e a internet são artefatos culturais semânticos, ou seja, 

potencializam e produzem a circulação de linguagens, signos, sentidos e 

significados. Esta ação extrapola a simples circulação de informações 

editadas pelos meios massivos hegemônicos da comunicação social. Os 

artigos desse número nos convidam e nos inspiram a refletir sobre o 

nosso fazer pedagógico nos inspirando a dialogar, um pouco mais, com os 

diversos usos que os praticantes fazem das tecnologias nos cotidianos da 

Cultura Digital. Assim, quiçá poderemos contribuir para a resolução do 

problema levantado na citação de Roland Barthes que abre este editorial. 
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