
E D I T O R I A L  

 

Imagem, palavra e vive-versa 

 

Veremos a imagem como linguagem rica, possuidora de vários 

códigos e, nesse sentido, também de uma dimensão textual... 

Nesse particular, não isolaremos a imagem dos outros sistemas de 

representação, particularmente do verbal (no nosso caso, 

representado pelos documentos não-oficiais), tanto mais que as 

imagens aqui abordadas pressupõem, na maior parte dos casos, a 

co-presença da palavra (Calado, 1994, p. 20). 

 

É assim que concebemos e apresentamos os textos que integram este 

úmero do jornal: como narrativas em que a imagem pressupõe a co-

presença da palavra e vice-versa. Enredadas umas e outras, imagens e 

palavras buscam aqui expressar elementos das nossas relações com 

ambas e com nossas redes de conhecimentos, desejos e valores. 

Nos diferentes textos/imagens aqui presentes estão parte do trabalho que 

o grupo vem realizando em busca de uma melhor compreensão da escola, 

dos seus cotidianos e das suas práticas e que nos orgulhamos de poder 

difundir por meio deste jornal. 

A trajetória que vimos realizando, nós do grupo de pesquisa e do 

Laboratório Educação e Imagem, no sentido da valorização da divulgação 

não academicista dos textos acadêmicos e da valorização do trabalho com 

a imagem nos processos de pesquisa em educação nos veem gratificando 

com leituras e leitores surpreendentes, com a ampliação do interesse de 

pesquisadores, estudantes e “público em geral” por aquilo que vimos 

fazendo. 

Trabalhar na pesquisa em educação usando imagens, narrando-as e 

descobrindo suas narrativas, (re)inventando leituras possíveis das 

questões que se colocam ao cotidiano escolar e à pesquisa em educação, 

vem-nos permitindo aprender muito sobre a escola, as escolas e seus 

modos de acontecer, seus modos de se dizer e de ser lida. Perceber nos 



integrantes do grupo o desejo de participar do jornal, contribuindo com as 

diferentes rubricas, os perceber desejando se expressar deste modo e 

destinado-se a um público que foge aos padrões acadêmico, já é uma 

vitória da proposta, da ideia e daquilo que ela traz de novidade utópica 

para a vida cotidiana (como coloquei no Editorial anterior), ou de 

descoberta daquilo que foi achado sem ter sido procurado, como trago na 

minha contribuição pessoal a este número, o texto da rubrica “Pensando 

coma  imagem”. Achados que se fazem presentes nos diferentes textos 

que estão aqui, achados daquilo que podemos “inventar” que as imagens 

nos dizem; achados daquilo que podemos aprender com elas, achados de 

imagens sem “figuras” imagens só imaginadas que nos habitam e às 

escolas que pesquisamos e narramos, aqui e em outros espaços, mas que, 

neste jornal, ganham uma vida muito própria e especial, a de um 

conhecimento que se narra e constitui sem recurso a retóricas de 

exclusão, um conhecimento sensocomunizado pela opção do uso de uma  

linguagem cotidiana, pelas imagens do fazer de pessoas reais, expressão 

simples, mas não simplória, daquilo que criam e recriam os sujeitos dos 

“mundos da vida”, que neles vivem, imaginam, escrevem. 

 

 


