
E D I T O R I A L  

Las culturas son redes de significación compartidas (Geertz, 1973: 20) 

que se mueven em el tiempo y se cristalizan em el espacio (Augé, 
1993) para  construir um paisaje simbólico. Las culturas son 

audiovisuales cuando sin referencia de território juntan experiências 
instantáneas sentimentales y narrativas y producen estilos de habitar 

sin llegar a conformar identidades largas; cuando producen um paisaje 

caracterizado por otras formas de significación, nuevas maneras de 
percibir, representar y reconecer, inéditas formas de experiencia, 

pensamiento e imaginación. Las culturas audiovisuales construyen um 
entorno que hace pensar com las imágenes, paisaje-cultura-mundo 

audiovisual y tecnológico que brinda um repertorio común desde donde 

producir el sujeto contemporâneo; paisaje-cultura-local de imágenes e 
narrativas próximas y afectuales que reivindica las estéticas y las 

historias cercanas como tácticas legítimas de constitución de la 
subjetividad. Culturas audiovisuales de la sensibilidad y del 

pensamiento. 

(Omar Rincón) 

 

Para Rincón, sensibilidade é uma idéia chave para compreensão desses 

tempos desalmados de razões. Sensibilidade não mais como uma 

categoria básica para se entender o artista, o intelectual ou o alternativo 

de bom gosto, mas como via de expressão dos sujeitos ordinários, dos 

praticantes da cultura, em seus contextos cotidianos. Trata-se de outro 

modelo para compreender as dinâmicas da vida social. Um modelo que se 

dirige a um novo regime de reconhecimento e imaginação.  

Uma maneira de caracterizar este novo regime de sensibilidade é pensá-lo 

a partir das formas subalternizadas de inscrever a vida na atualidade: 

gênero, sexo, ecologia, etnia, juventude, música, religião, telenovela, 

carnaval, fotografia, entre outras. São perspectivas de produzir sentido 

que deslocam até o dramático e o sentimental os âmbitos de produção e 

expressão do conhecimento, que operam como táticas de bufão que se 

atreve a incomodar as maneiras clássicas do saber e da cultura. Como 

Rincón, acreditamos que as sensibilidades são potentes para reinventar a 

vida quando se convertem em relatos que inscrevem outras estéticas e 

modos não-hegemônicos de contabilizar, expressar e produzir o vivido.  

 



É com essa perspectiva que apresentamos aos leitores o número 20 do 

jornal Educação & Imagem, no qual reunimos relatos de 

professores/pesquisadores vinculados ao Grupo de Pesquisa Currículos, 

redes educativas e imagens, no Espírito Santo (UFES) e no Rio de Janeiro 

(UERJ). Em nossas pesquisas, consideramos que os usos das fotografias 

operam como potência para a produção de teoriaspráticas que visem, 

para além da compreensão, a fabulação sobre os currículos vividos, 

permitindo, a partir desse processo, a criação de outros possíveis. 

Defendemos ainda que as fotografias, como expressões das dimensões 

materiais dos currículos vividos, impulsionaram um pensamento sobre a 

produção e a conformação de subjetividades.  

Dessa forma, convidamos os leitores a aventurarem-se em um universo 

habitado pela diferença, pela pluralidade e, como sugere Rincón, pela 

perdida aura da originalidade. 
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