
E D I T O R I A L  

 

“A História-duração, expressa em estética e ideologia nas cenas, ganha sua 

continuidade na História-cronológica do espectador. A fusão destas duas histórias 

envolve e recria o significado da narração, durante o corte, o intervalo entre um e 

outro quadro. Uma discronia real como acontece nos sonhos. E aí os significados, a 

interpretação, os sentimentos com que a inteligência é envolvida, acontecem. Esse 

intervalo que vai dar sentido ao que está sendo narrado não é um intervalo vazio. Ao 

contrário, é o mais pleno: nele acontece e age a história do espectador, a história 

como memória e sentimentos próximos, sua vida única e irredutível e a história 

como memória e sentimentos coletivos, a vida social e redutível à de todos. Medos 

pessoais e medos coletivos, prazeres únicos e prazeres compartilhados.” 

Milton José de Almeida, 1999 

 

Desde que conheci a proposta do jornal eletrônico Educação & 

Imagem, a ideia fascinou-me e fiquei encantando com a possibilidade de 

se criar um diálogo constante, diverso e criativo com professoras e 

professores da Educação Básica e dos demais níveis de formação a partir 

do encontro com a multiplicidade de sentidos que as imagens podem 

efetuar e serem efetuadas na/pela/com educação.  

O convite para coordenar este número abriu-se ao diálogo com o 

Laboratório de Estudos Audiovisuais – Olho – da Faculdade de Educação 

da Unicamp, em intervalos entre quadros (pesquisas, criações e 

pensamentos) em que sentimentos, significados e interpretações narram-

se pluralmente.  

Com todas e todos que aceitaram escolher as imagens e com elas 

escrever os textos que presenteiam as leitoras e os leitores, compartilhei 

meu desejo de que neste número trabalhássemos com imagens que 

expressem e impressionem e difiram a respeito dos seres híbridos, sem 

padrões e nos quais a vida pulsa sem enquadramentos. 

Vida única e irredutível. Medos coletivos e redutíveis àquilo que por 

imagens e palavras a educação nos fere, posto que é compartilhamento e, 



ao mesmo tempo, faz-nos resistir em linguagem poética e estética, como 

numa lágrima que brota em um rosto inexistente e que se cristaliza.  

Pelos intervalos entre as imagens e os textos, uma vez que o vazio é 

pleno de significações, de experiências e de nossas memórias, há também 

potências desse excesso de estado pleno que nos fazem encontrar o vazio 

intervalar, a velocidade de um antes e depois, mais rápido e mais lento, 

com o qual quase não é possível narrar histórias. 
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