
E D I T O R I A L  

Narciso morreu afogado porque não compreendeu que entre ele 

e a imagem existe a água. Eu sei que entre eu e a imagem há o 
mundo, há a palavra dos outros, uma grande distância. (...) Não 

há perigo de morrer dessas imagens, porque não sou tonto como 
Narciso. Sou Narciso sem espelho. Para mim as imagens existem 

através do olhar dos outros, que me falam, que me trazem, que 
me permitem ver. 

Evgen Bavcar 

Por que fazemos imagens? Por que nossos olhos não se cansam de 

procurá-las? Distintas respostas cabíveis a estas perguntas ajudam a 

traduzir um longo processo cultural e tecnológico que se estende dos 

primeiros rabiscos feitos nas paredes das cavernas aos mega-pixels das 

intermitentes imagens virtuais que hoje povoam nosso cotidiano: desejo 

de registrar o vivido, aprisionar a alma do inimigo, apresentar ou simular 

o real, criar ou copiar o existente, exercitar a vaidade, capitalizar, ver o 

circundante, ver a si mesmo, garantir fidedignidade, ilustrar, produzir 

discursividade etc. 

Os modos de recepção e de feitura das imagens presentes na vida 

cotidiana, na arte e nas tarefas mais circunscritas da docência e da 

pesquisa, alteraram-se ao longo dos anos, atravessados pelo 

desenvolvimento tecnológico: se inicialmente lidávamos com sua criação 

contando com a ajuda de instrumentos ou ferramentas, a exemplo do 

pintor com os seus pincéis, desde o surgimento da fotografia passamos a 

compartilhar sua autoria com os aparelhos – as câmeras –, na medida em 

que estes passaram a fazer parte constitutiva do processo criativo. Cada 

vez mais, além de consumidores, somos também produtores de imagens. 

Respeitadas as desigualdades que ainda afetam a chamada “inclusão 

digital” pode-se dizer que hoje a produção e a publicização de imagens 

tornou-se uma prática extremamente comum. Exemplo disso, a infinidade 

de fotografias e vídeos que povoam a Internet, produzidos artesanalmente 

com o auxílio de câmeras digitais ou mesmo de telefones celulares.  



Que pretendemos quando elegemos a câmera por companheira? Que 

signos e conceitos tomamos de empréstimo das entranhas desse tipo de 

aparelho? O que queremos ver? O que queremos mostrar? Em que 

medida produzir imagens nos ajuda a vê-las de modo diferente? Que 

fazemos com as imagens que os outros nos oferecem? O que esperamos 

das imagens e o que as imagens esperam de nós?  

Indagações como estas precisam nascer e banhar-se na materialidade da 

vida, do mesmo modo que a vida cotidiana – cada vez mais repleta de 

imagens – precisa fomentar exigências de reflexão. Nessa perspectiva, o 

debate que propomos para esta edição do Jornal Educação e Imagem 

centra-se nos modos como nos implicamos na recepção e na feitura de 

imagens em nosso cotidiano. Entendemos que é de fundamental 

importância produzir e consumir imagens para que a questão sobre o 

sentido de fazê-las se mantenha viva. Do mesmo modo, compreendemos 

ser importante manter vivas as perguntas sobre o seu sentido, para que o 

olhar e as imagens permaneçam necessários à condição humana. 

  

 


