
E D I T O R I A L  
 

O reencantamento do mundo pressupõe a inserção criativa da 
novidade utópica naquilo que nos é mais próximo.  

Santos, 1995, p. 106 

 

Acreditando sempre que o que nos está mais próximo é a nossa 

vida cotidiana, tenho trazido esta bela epígrafe para muitos dos meus 

textos, pois ela reafirma duas coisas fundamentais para mim; a 

necessidade de buscarmos reencantar o mundo à nossa volta e que o 

façamos a partir da nossa vida cotidiana, dos momentos nos quais, como 

ensina José Machado Pais “aparentemente nada se passa” (2003).  

Nessa tentativa, nós do Laboratório Educação & Imagem e muitos 

outros vimos trabalhando em busca de novas formas de “narrar a vida”, 

buscando “literaturizar” a ciência” (Alves, 2001), bem como vivê-la, de 

modo cooperativo e em busca de torná-la cada vez mais bonita (Victorio 

Filho, 2005). Esse jornal vem sendo uma expressão disso, trazendo nas 

suas várias seções, diálogos diferenciados com diferentes aspectos da 

questão educativa., sempre incorporando as imagens como uma 

linguagem complementar e necessária pelo que suscita de possibilidades 

para além do que pode o texto escrito. 

Finalizando, creio ser importante reafirmar que, nesse processo, que 

vem unindo tantos e tantas que pesquisam a vida cotidiana, dentro e fora 

das escolas, vimos ganhando espaço, não só pela ampliação de grupos e 

de pesquisadores envolvidos com esse campo como também pela maior 

visibilidade que estes grupos e estudos vêm assumindo. Mas é preciso 

dizer que muitos são ainda os mal entendidos e incompreensões que 

rondam o campo, em virtude do modo como o próprio termo é entendido 

no domínio do senso comum. Curiosamente, o mesmo senso comum que 

é percebido como a única forma de conhecimento presente no cotidiano é 

quem sustenta as acusações, supostamente científicas, de que os 

trabalhos no/do e com o cotidiano não criam conhecimento, só “contam 

historinhas”. Apesar da força do pensamento hegemônico, que prefere se 

http://www.lab-eduimagem.pro.br/


manter alheio não só aos conhecimentos produzidos no cotidiano e pelas 

pesquisas que sobre ele se debruçam, como também aos modos 

específicos através dos quais esses conhecimentos são criados, o campo 

vem se desenvolvendo, tanto em sua especificidade de campo da 

sociologia quanto nas diferentes apropriações que fazem dele 

pesquisadores de diferentes áreas. 

Assim, reconhecendo a existência de saberes diferentes nos seus 

modos de existir, de serem criados e utilizados e a validade de todos na 

constituição das redes de saberes de todos, propomos aos leitores mais 

um número do nosso jornal, dedicado, desta vez, ao cotidiano, seus 

estudos, seus modos de ser abordado, sentido, tratado e pensado, e por 

que não, visto, nas imagens que o integram. Espero, sinceramente que, 

não só este número ou os outros do nosso jornal, mas também outras 

relações e contatos com o mundo e suas múltiplas possibilidades de 

existir, contribuam para que nossos leitores possam, crescentemente, 

trazer a novidade utópica para aquilo que lhes está próximo. 
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