
E D I T O R I A L  
 

A Coisa 

 

A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o leitor entende 

uma terceira coisa... e, enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente 

dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita. 

Mário Quintana 

Quanta coisa pode caber em um jornal de docentes para docentes, tecido 

assim por textos curtos, na beleza e na dor da síntese? Se fossem longos, 

resolveriam a coisa toda? Sabendo que não, nosso grupo de Educação e 

Comunicação assume a licença poética, dá as mãos ao poeta e convida 

para alguns dedos de prosa.  

A coisa aqui são as práticas de linguagem, cada vez mais variadas em 

função das tecnologias que lhes servem de suporte e, ao mesmo tempo, 

presas à incompletude que caracteriza todo dizer, esta matéria fina que 

não pode ser simplesmente atravessada.  

As escolhas feitas compreendem o par linguagens-tecnologias, sem nunca 

deixar de fora as suas dimensões políticas(1). Começamos pelas 

confissões públicas que promovem a espetacularização da vida privada. 

Vamos à sala de aula e nos perguntamos acerca de uma “turbinagem” 

sugerida nos movimentos de incorporação das tecnologias. Também 

vamos lá para falar de construções possíveis e das diferenças que 

persistem sob a capa da igualdade. Dialogamos com quem pensa e produz 

histórias em quadrinhos. Vamos ao cinema e falamos da festa ética e 

estética produzida por um filme japonês, fora do ritmo frenético e pleno 

de silêncios que significam muito na dança com as palavras. Cedemos a 

palavra ao Professor português que nos deixou prematuramente, José 

Paulo Serralheiro, para celebrar o seu otimismo em relação às tecnologias, 

como uma singela homenagem.  

Assim, falamos um pouco deste pouco aqui possível. E invocamos 

Guimarães Rosa, considerando que, com um jornal, a coisa não seria 



diferente: “Um livro deve valer por tudo o que nele não deveu 

caber”. 

  

REFERÊNCIAS: 

– (1)Como na nossa página: http://www.educacaoecomunicacao.org 
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