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“No plano das técnicas, a imagem construída e escolhida 

por outra pessoa se tornou a principal ligação do indivíduo 

com o mundo que, antes, ele olhava por si mesmo, de 

cada lugar aonde pudesse ir. A partir de então, é evidente 

que a imagem será a sustentação de tudo”. 

Guy Debord 

 

Este número do Jornal Educação & Imagem apresenta artigos 

que nos levam a refletir sobre a importância do significado das 

narrativas e imagens nos cotidianos da escola, da cidade e do 

ciberespaço em espaços intersticiais bidimensionais (2D) e 

tridimensionais (3D). A imagem é uma unidade de sentido que se 

junta a outras de forma complexa para a construção de narrativas e 

de significações.  As narrativas são responsáveis pela integração 

dialógica entre praticantes-culturais, mundo e experiências 

vivenciadas no cotidiano.  

Assim, narrativas e imagens se complementam e dialogam 

reflexivamente, pois cada uma utiliza potenciais de expressões 

semióticas diferentes, devendo ser compreendidas pelo que é e pelo 

que significam para cada praticante cultural. O objetivo aqui é trazer 

discussões relevantes para a educação levando em consideração a 

interatividade, a colaboração, a usabilidade, a acessibilidade, a 

hipermídia, a imersão, as múltiplas redes educativas.  

 

Os artigos desse número foram organizados pelo Grupo de 

Pesquisa Docência e Cibercultura (GPDOC) que tem desenvolvido 

estudos e projetos sobre docência e práticas pedagógicas na 

educação online, incluindo questões sobre e-acessibilidade (padrões 



de usabilidade para deficientes visuais e auditivos), em tempo de 

cibercultura.  

O principal engajamento do GPDOC é com a formação de 

pesquisadores e docentes em processos de formação inicial e 

continuada com três fundamentos principais: a imersão cibercultural, 

a docência e a pesquisa dentrofora das instituições educacionais. Os 

processos de docência e aprendizagem são concebidos a partir do 

compartilhamento de saberes, significações e dilemas de professores 

e pesquisadores tendo as interfaces digitais como mediadoras e 

dispositivos de pesquisa-formação. 

 

Convidamos todos e todas a participarem das nossas conversas 

e que deem frutos para a criação de outras imagens e narrativas. 

Sejam bem vind@s! 
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