
E D I T O R I A L  

Porque eu sou do tamanho do que vejo/E não do tamanho da 

minha altura... 

...(Em Guardador de Rebanhos, por Alberto Caeiro - um dos heterônimos 

de Fernando Pessoa) 

Este número do Jornal Educação & Imagem apresenta artigos vinculados 

à temática das redes culturais e experiências educacionais cotidianas. Os 

textos dirigem-se aos relatos de experiências no cotidiano escolar e para 

além dele, compreendendo as interfaces entre cultura, narrativas e 

imagens na produção de movimentos singulares e problematizações 

concernentes aos saberes, fazeres e poderes que se dão na tessitura dos 

currículos praticados, na coexistência entre passado e presente. Contar 

histórias, tecer e enredar sentidos dos atos político-educacionais é a 

pretensão deste número do Jornal Educação & Imagem. Partimos assim 

da singularidade, buscando compreender o sentimento que habita o 

“comum” e o inusitado de nossas experiências tecidas em redes de 

sociabilidade, solidariedade e problematizações. Nesse sentido, 

entendendo que buscar o “comum” não significa buscar realidades 

pressupostas, o velho conceito de comunidade profunda, o velho conceito 

de terra, natureza, pátria, cultura como processo civilizador, pois já são 

conhecidas as horríveis e perversas concepções que podem vir dessa 

identidade. Recorremos, para tanto, ao auxílio, além da epígrafe de 

Pessoa, do conto de José Saramago, “Da justiça à democracia: passando 

pelos sinos”, publicado nos Cadernos do Terceiro Mundo, n. 239, 2002, no 

qual o autor afirma que “uma comunidade tem o exato tamanho do 

mundo para quem sempre nela viveu”. (p. 71). Em adaptação livre para o 

contexto escolar, diríamos também que a morte da sabedoria, da criação, 

da alegria, do afeto na escola, lograria comover e pôr a tocar todos os 

sinos e campainhas de todas as escolas do universo, sem diferença de 

raça, credo e costumes; que todos professores, pelo menos eles, sem 

exceção, acompanhariam o dobre a finados pela morte anunciada e não se 



calariam até que ela fosse ressuscitada. Um clamor tal, voando de casa 

em casa, de escola em escola, de cidade em cidade, saltando por cima das 

fronteiras, lançando pontes sonoras sobre os rios e os mares, por força 

haveria de acordar o mundo e, nele, a escola adormecida. É bem certo 

que a história nunca nos conta tudo... Mas, sem dúvida, o clamor desses 

professores pela resistência e ação política na escola para que a 

sabedoria, a invenção, a aposta e a alegria não viessem a morrer, seria 

justo. E é isso que pretendemos neste número, talvez pretensiosamente, 

contar histórias, narrar experiências, tecer e suscitar questões do por quê, 

“por quem os sinos dobram”, buscando, desse modo fortalecer a rede dos 

que acreditam que somos do tamanho do que vemos. Do tamanho dos 

nossos sonhos e questões postas. 


