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EDITORIAL                                                                 ANO 4 EDIÇÃO 30 

INSTANTÂNEOS DE APRESENTAÇÃO 

LEANDRO BELINASO GUIMARÃES (PPGE/UFSC) 

RODRIGO SABALLA DE CARVALHO (PPGICH/UFFS) 

  Os instantâneos que ora apresentamos podem ser compreendidos 

como shortcuts, ou seja, pequenos textos que cartografam os caminhos 

que trilhamos na organização da presente edição do Jornal Imagem e 

Educação, cuja temática é INFÂNCIA E AMBIENTE. 

 

1. Proposta - encontro - convite 

Amizade. Parceria. Diálogo. Encontro entre um biólogo e um 

pedagogo. Convite. Interlocução. Proposta. Organização de uma edição do 

Jornal Imagem e Educação (UERJ) sobre Infância e Ambiente.  

 

2. Os convidados 

Composições. Constituição de um grupo. Professores. Artistas. 

Pesquisadores ... 

 

ALIK WUNDER - AMANDA M. P. LEITE - FABÍOLA CIRIMBELLI BÚRIGO 

COSTA - GILKA GIRARDELLO - LEANDRO BELINASO GUIMARÃES - 

LÚCIA DE FÁTIMA ESTEVINHO GUIDO - MARIANE SCHIMIDT DA SILVA - 

VINÍCIUS ABRAHÃO DE OLIVEIRA - DANIELA FRANCO CARVALHO - 

MARCIA APARECIDA GOBBI - ROCHELE ZANDAVALLI - RODRIGO 

SABALLA DE CARVALHO - SHEILA SILVA. 

 

3. Os textos 

Conversações entre Infância e Ambiente. Problematizações. 

Conversações. Interlocuções que desafiam o/a leitor/a ... 

 

- IMAGEM-CRIANÇA-ÍNDIA: CAPTURA IMPOSSÍVEL 

 

- ON/OFF-LINE:ENTREOLHARES SOBRE AS INFÂNCIAS X,Y E Z 
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- INVENTÁRIO DE MEMÓRIAS 

- UM CASO DE CONSTRUÇÃO CURRICULAR SOBRE CINEMA NA ESCOLA: -

O TRABALHO COM CINEMA NA REDE MUNICIPAL DE NOVA YORK 

- CRIANÇAS COMO PEQUENOS DRAGÕES VOADORES 

- ALICES 

- SÃO PAULO REPRESENTADA: CIDADES NA CIDADE EM IMAGENS 

FOTOGRÁFICAS CAPTADAS POR MENINAS E MENINOS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

- A INFÂNCIA COMO ALEGORIA: FINITUDE E ETERNIDADE 

- HÁ MUITA VIDA LÁ FORA: IMAGENS, INFÂNCIAS E TEMPORALIDADES 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

- PARA ALÉM DA MONTANHA FLORIDA: EXPERIMENTAÇÕES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

4. Palavras-força1 

 

5 . Infância (s) - palavras - sentidos  

Crianças entre quatro e cinco anos de idade. Escola de Educação 

Infantil. Pergunta: O que essa palavra quer dizer? Inventário de sentidos 

... 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Agradecemos	  a	  Lidnei	  Ventura	  a	  composiçào	  do	  mosaico.	  
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Cidades - Lugar onde moram pessoas de todas as idades e tamanhos. 

(Pedro - cinco anos de idade). 

Perda - O dia triste em que meu cachorro morreu. (Marina - cinco anos 

de idade). 

Escola - É onde eu encontro os meus amigos. (Martina - cinco anos de 

idade). 

Alice - A menina que passa a história inteira apressada correndo atrás do 

coelho. (João -  cinco anos de idade). 

Libélulas - Bichos que tem asas e voam alto. (Valentina - 4 anos de 

idade). 

Fragilidade - Uma coisa que quebra. (Arthur - cinco anos de idade). 

Derivas - É o nome de um cachorro que tem lá perto da minha casa. 

(Catarina - quatro anos de idade). 

Jardins - Lugar cheiroso e cheio de flores coloridas. (Mirela - quatro anos 

de idade). 

Experimentações - Experiências que a gente faz na escola. (Augusto - 

cinco anos de idade) 

Movimentos - É quando a gente dança. (João - quatro anos de idade). 

Temporalidades - É o nome de um bicho grande (Guilherme - cinco anos 

de idade). 

Forças - É o que acontece nas lutas. Vence quem tem mais força. 

(Guilherme - cinco anos de idade). 

Ares - É aquilo que a gente respira.(Joaquim - quatro anos de idade). 

Invenções - É quando a gente tem uma ideia. (Anna - cinco de idade). 

Participações - Quando um monte de gente quer dar opinião e todo 

muito fala junto. (Frederico - cinco anos de idade). 

Inventários - É tipo um colar cheio de coisas coloridas penduradas. 

(Maria - 5 anos de idade).  

Tecnologias - São as coisas de computador. (Felipe - 4 anos de idade) 

 

6. Outros sentidos ...  

  

Desejamos uma excelente leitura ... 


