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Apesar de você 
Amanhã há de ser 

Outro dia. 
Chico Buarque – 1970 

 

 

Pandemia instaurada! O que fazemos agora? Seguir com nossas 

conversas é para nós, muito mais do que uma forma de manter os 

vínculos, uma forma de resistência em tempos de elevado 

conservadorismo político que nos circunda. Nesse sentido, a canção de 

Chico Buarque que vem como epígrafe deste editorial representa muito 

para nosso grupo nestes tempos. 

Os textos aqui apresentados refletem uma parceria muito profícua e 

bem afinada entre os membros do Grupo de Pesquisa em Educação e 

Cibercultura (EduCiber), coordenado pelas professoras Luciana Velloso e 

Rosemary Santos. Ele nos orgulha por, em seus escritos, contar com 

parcerias entre doutorandos, mestrandos e graduandos. E é deste modo 

que o EduCiber entende a ideia de grupo, sem hierarquias e viabilizando 

diálogos e trocas, independentemente do nível acadêmico em que os 

discentes se encontrem.  

Em nossos encontros que se dão nas reuniões e se desdobram nas 

diferentes redes sociais, tivemos como objetivos do  EduCiber: discutir e 

refletir sobre as especificidades da Pesquisa em Educação; analisar a 

partir dos projetos de pesquisa apresentados pelos discentes, sua 

problematização, seu quadro teórico e possibilidades metodológicas; 



conversar com autores de obras e temáticas que estivessem no foco das 

leituras do grupo, mesmo que numa ambiência online, potencializando as 

trocas e formações e nem por isso menos potente; discutir trabalhos 

vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e 

Comunicação em Periferias Urbanas (PPGECC/FEBF) e do Programa de Pós 

Graduação em Educação (ProPEd/UERJ).  

O grupo é bem plural e isso fica notório na leitura dos textos. São 

‘docentesdiscentes’1 (ALVES, 2015) que atuam em diferentes espaços, 

levando consigo tudo o que temos aprendido nas trocas. E a ideia é esta, 

a de que possamos, sobretudo, aprender mais sobre como “literaturizar a 

ciência”, como temos feito em cada encontro, trazendo músicas e poesias 

para tornar nossos encontros mais leves e na contramão de um 

determinado viés de ciência cartesiana.   

Fica aqui o convite aos nossos leitores para conhecerem um pouco 

mais de nossos integrantes, através de seus escritos. Nos orgulha o fato 

de terem realizado suas produções com autonomia e autoria, como temos 

insistido. E como acreditamos, por mais que os tempos estejam 

complexos, “amanhã há de ser outro dia”. E neste porvir, estaremos lá 

seguindo em frente.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte da imagem: 

Acervo pessoal de Liliene Lopes Russell Maturana, autora e integrante do EduCiber. 

Legenda: Esta mandala, criada virtualmente e inspirada em Certeau (2012), nasceu das 

tessituras reflexivas e propositivas durante os encontros com o EduCiber. A ideia é 

expressar as nossas reinvenções multirreferenciais, os elos e os atravessamentos 

experienciais que nos unem.   

 

 

 

 
1 A coletânea de textos aqui apresentada assume perspectiva cotidianista proposta por 

Alves (2008), que assume essa perspectiva de não dicotomizar os termos como tem feito 

a ciência moderna e para indicar sua indissociabilidade.  
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