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“[...] E nem julguem que alhos e bugalhos são coisas diferentes, 
 são reflexos diferentes da mesma coisa. 

 Como num mosaico incrustado de espelhos.  

Explico: quando se tira um pedacinho dum mosaico, 
 não se percebe, olhando só para o pedacinho,  

que faz parte do nariz e que por isso  
pode perfeitamente passar a fazer parte  

de qualquer outra imagem para que seja necessário, 
 mesmo num mosaico sem nariz.  

É certo que também se poderia  

ir retirando do mosaico todos os pedacinhos, 
 como ao gato que ria tanto para Alice  

que acabou só sorriso sem gato. 
Mas os gatos são gatos e sorrisos nem sempre. 

 Por isso o sorriso hamletiano de Yorick transmigrou 

para a página em preto e branco de Sterne,  
donde ressuscitou como mestre tutelar dos sorrisos oblíquos. 

 Além de que é minha firme convicção de que, 
 num mosaico com nariz, o nariz precisa de seu pedacinho. 

 Faço por isso voto solene de que irei trazendo 

 para este meu mosaico todos os pedaços necessários para nariz, 
 olhos, dentes, orelhas, bocas, só que não obrigatoriamente nesta ordem 

 e nem sempre pertencentes ao reflexo fictício do mesmo rosto. 
 E terá de ser o leitor a encontrar os espaços mais adequados  

para colocá-los, segundo o amor tiver.” 

(Helder Macedo) 
 

De quantos textos e intertextos se faz um jornal?  

Como pondera Bakhtin (2003), somos fruto das muitas palavras ouvidas, 
lidas, pronunciadas, recriadas, ditas ou não ditas. Em tudo que 

pronunciamos exercitamos a arte de tornar nossas as palavras alheias. 

Fazemos isso, cotidianamente, quando recontamos histórias ouvidas, 
quando destacamos uma citação em um texto, quando transcrevemos a 

fala de outros.  
Nesses recortes e escolhas, deixamos a nossa marca e dizemos quem 

somos nós: acentuando temas de interesse, expressando valores e 
ideologias, dando a entender o que pensamos sobre os autores que nos 

emprestam as suas palavras e sobre os interlocutores que elegemos para 
ouvi-las, valorizando ou aniquilando as palavras alheias.  

Como um texto se transforma em outro? Como a palavra alheia se torna 
palavra minha? Que lugar reservo ao outro num texto que eu não 

produziria sem a sua presença? Como compartilhamos a sua autoria? Que 
implicações éticas estão presentes nesse ato de recriação? 



É em torno dessas questões que se estrutura a presente edição de 

Educação e Imagem, onde propomos um jogo de alteridade entre textos, 

escritores e leitores. Alguns textos aqui apresentados foram produzidos 
especificamente para esta edição. Outros, foram recortados e reeditados 

de textos mais amplos produzidos para outros fins – periódicos, livros, 
teses, sites etc.  

Neste caso, tomamos o cuidado de trazer junto ao recorte feito, o link que 
permite acesso ao texto original. Nossa intenção primeira, é que o recorte 

seja um convite a ler o texto integralmente, de modo que o leitor possa 
refazer o mosaico para além do fragmento apresentado e que seu escritor 

possa cobrar justiça à arbitrariedade do recorte feito.  
Entretecendo palavras, textos e pretextos, vamos aprendendo que “é a 

partir do outro que tentamos dar-nos vida e forma" (Bakhtin, 2003). 
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