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Pensar em fazer um número do Jornal Educação & Imagem é 
sempre um desafio de como poderemos inventar maneiras de 
dizermostrar sobre o que pensamos sobre educação, sobre 
imagem e sobre as relações possíveis entre as múltiplas linguagens 
com as quais nos comunicamos nesse mundão tão grande e 
complexo. 
O grupo de pesquisa Linguagens desenhadas e educação, que tem a 
responsabilidade de inventar esse número do jornal, tem procurado 
refletir sobre essas múltiplas linguagens e as possibilidades de 
articulação para compreender a comunicação humana e, mais do 
que isso, compreender o processo 
aprendizagensinoaprendizagem a partir desse viés da 
comunicação. 
A partir desse entendimento, perceber como as linguagens 
desenhadas assumem papel importante na aprendizagem das 
ciências nas escolas é uma das conversas que propomos. Ainda 
pensando na forte presença da comunicação em nossos ambientes 
escolares, trazemos também uma conversa sobre como as imagens 
de pessoas públicas podem impregnar de maneiras de ser os 
comportamentos dos que ensinam e, por conseguinte, dos que 
aprendem. 
Aprofundando uma temática das mais atuais e efervescentes, 
trazemos para o centro das discussões o ensino obrigatório da 
história e das culturas negras e como essa obrigação legal tem sido 
sentida nas escolas e nas famílias. Marcas culturais e marcas físicas 
é outro debate que algumas das maneiras de viver adolescente faz 
acontecer, procurando refletir sobre as marcas desenhadas no 
corpo como maneira de comunicar. 
O teatro e seus desenhos, tal como os desenhos que a vida traz 
para cada um de nós, é uma conversa que faz aparecer a arte 
cênica e como ela está presente cotidianamente na vida de todos 
nós, atores nessa grande peça chamada vida. O afeto e algumas 
das maneiras de a afetividade passear pela escola é a temática que 
traz para o centro da cena as vozes das professoras e dos 
professores que vivem o cotidiano das escolas reais. 
Essa diversidade de “causos” pra conversar é bem a cara do nosso 
grupo de pesquisa e é a identidade que damos nesse número do 
Jornal Eletrônico Educação e Imagem. 

  

 


