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Este número do Jornal Educação & Imagem apresenta artigos 

vinculados à temática da cultura em imagens no/do/com o cotidiano 

escolar. 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 concretude dos currículos praticados. Contar 

histórias, tecer e enredar sentidos das experiências educacionais 

praticaspolíticas e pedagógicas 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, objetivamos 

apresentar a potência das redes de conversações na constituição 

das relações praticaspolíticas que articulam a constituição do 

comum no cotidiano escolar e, assim, apresentamos redes de 

conversações como formas de dizer de nossas experiências, que se 

constituem tanto como expressões como processos de 

singularização, isto é, como modos de dizer que atravessam os 

modos coletivos de individuação e enunciação, potencializando 

políticas curriculares voltadas para a instituição de comunalidades 

expansivas, valorizando vozes desautorizadas e estilhaçando formas 

lineares de pensamento. Desse modo, as seções deste Jornal 

abordam pressupostos que têm orientado a perspectivar o currículo 

em direção às praticaspolíticas de constituição do comum por meio 

do incremento das conversações e/ou das narratividades, a saber: a 



noção de políticas e práticas; a relação entre currículos “oficiais” e 

realizados; a valorização de saberes narrativos; as práticas 

cotidianas do conversar e narrar, 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. Partimos da necessidade de sacudir os nossos 

sonhos, o mundo e, nele, a escola cheia de vida. É bem certo que a 

história nunca nos conta tudo... Mas, sem dúvida, o clamor pela 

resistência e ação política na escola para que a sabedoria, a 

invenção, a aposta e a alegria não venham a morrer, é 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, 

enredados que estamos entre cultura em imagens no cotidiano 

escolar. 

 


