
E D I T O R I A L  
 

Compartilhar sentidos nas mídias digitais 
 

 

Comunicar não é de modo algum transmitir 
uma mensagem ou receber uma mensagem. 

Isso é a condição física da comunicação. É 
certo que para comunicar, é preciso enviar 

mensagens, mas enviar mensagens não é 
comunicar. Comunicar é partilhar sentido.  

Pierre Lévy 

 

É com o objetivo de partilhar sentidos, ou melhor, de compartilhar 

sentidos que convidamos os leitores e leitoras do Jornal Educação & 

Imagem para interagirem com os artigos deste novo número. Direta ou 

indiretamente os textos tocam em eventos e práticas culturais mediadas 

por mídias digitais que vem forjando novas experiências culturais que vem 

afetando a escola e os diversos processos educacionais em plurais redes 

educativas. Estas instituem novos processos formativos, comunicacionais 

e culturais que dão corpo ao chamado fenômeno da cibercultura. Como 

nos esclarece Santaella: “Quaisquer meios de comunicações ou mídias são 

inseparáveis das suas formas de socialização e cultura que são capazes de 

criar, de modo que o advento de cada novo meio de comunicação traz 

consigo um ciclo cultural que lhe é próprio” (SANTAELLA, 2002, p. 45-46).  

A convergência de mídias e linguagens, a emergência do computador 

conectado e móvel, a liberação do pólo da emissão e sua hibridação com o 

pólo da recepção, a emergência de redes e de comunidades virtuais de 

aprendizagem na cidade e no ciberespaço são apenas algumas 

características que ilustram a cibercultura como um fenômeno 

sociotécnico, o que não pode ser analisado apenas como uma questão de 

infra-estrutura tecnológica, mesmo reconhecendo que esta seja uma de 

suas principais dimensões. A cibercultura é a cultura contemporânea 

estruturada pelas tecnologias e mídias digitais. Não é uma utopia, é o 

presente. Vivemos a cibercultura, seja como autores, agentes e atores 



incluídos no acesso e uso criativo das tecnologias de informação e 

comunicação, seja como excluídos digitais. A exclusão digital é um novo 

segmento da exclusão social mais ampla, uma vez que as tecnologias 

digitais estão na base dos processos e nos meios de produção em nosso 

tempo. O desafio é também político! Portanto, reunimos para este número 

do Jornal Educação & Imagem artigos de professores e professoras 

preocupados com a inclusão social, com a autoria individual e coletiva e 

com a cidadania em nosso tempo. Vamos compartilhar sentidos?! 
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