
E D I T O R I A L  
 

A emoção fundamental que torna possível a história da hominização é o 
amor. Sei que o que digo pode chocar, mas insisto, é o amor. Não estou 

falando com base no cristianismo. Se vocês me perdoam direi que, 
infelizmente, a palavra amor foi desvirtuada, e que a emoção que ela 

conota perdeu sua vitalidade, de tanto se dizer que o amor é algo especial 
e difícil. O amor é constitutivo da vida humana, mas não é nada especial. 

O amor é o fundamento do social, mas nem toda convivência é social. O 
amor é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a 

operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na 
convivência, e é esse modo de convivência que conotamos quando 

falamos do social. Por isso, digo que o amor é a emoção que funda o 
social. Sem a aceitação do outro na convivência, não há fenômeno social. 

Em outras palavras, digo que só são sociais as relações que se fundam na 

aceitação do outro como um legítimo outro na convivência, e que tal 
aceitação é o que constitui uma conduta de respeito. 

MATURANA, 1998 

Chegamos ao n. 10 do Jornal Eletrônico Educação & Imagem, do 

Laboratório Educação & Imagem que reúne 10 grupos de pesquisa ligados 

ao ProPEd – Programa de Pós-graduação em Educação – da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Seu objetivo é ser um veículo de divulgação do que vem sendo 

pesquisado na relação Educação&Imagem na Universidade - relação que 

os grupos articulados no Laboratório pensam ser necessário compreender. 

Esta divulgação tem destino certo: os professores e professoras da Escola 

Básica. Mais ainda: entendemos que as pesquisas em educação só estão 

completas quando temos relações de troca com os praticantes das tantas 

redes educativas, nas quais aprendemosensinamos cotidianamente. Desta 

maneira, trabalhamos com a idéia de que os processos de pesquisa, nesse 

campo, só têm possibilidade de existir se contam com a participação 

efetiva de todos os praticantes que atuam em todas essas redes: de 

professores que atuam nas escolas aos estudantes que nela estão ou 

querem estar; dos pais e responsáveis por alunos aos tantos 

trabalhadores das escolas (cozinheiras, faxineiras, guardiões de portaria 

etc); de toda a comunidade em torno da escola - de participantes de 

outras redes educativas (organizadores de manifestações culturais – 

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


escolas de samba, jongos etc; sindicatos; associações de moradores etc) 

às autoridades de governos (educacionais, culturais, etc). Nessas 

relações, em especial, é preciso considerar todas as redes estabelecidas 

por professores que atuam nos diversos níveis de ensino, pois, afinal, 

temos como consigna “de docentes para docentes”. 

Essa relação só é estabelecida, de fato, com base no respeito mútuo 

e na compreensão de que a idéia de práticateoriaprática coloca nas 

diversas instâncias dos processos educacionais as condições de 

compreensão desses. Não se chega a compreendê-los nem a partir da 

teoria, nem a partir da prática, isoladamente. Sua compreensão só chega 

a existir nas múltiplas redes de conhecimentos e significações que os 

diversos docentes em seus espaçostempos de atuação tecem. 

Por coincidência, o grupo que organizou o 1º número, está 

organizando este 10º número. Por isso, retomamos o primeiro editorial e 

vimos que de lá para cá, algumas coisas mudaram e outras 

permaneceram. Passamos de seis para nove grupos, deixamos de ser de 

‘dois em dois meses’ e passamos a mensal – de março a junho; de agosto 

a dezembro, assumindo o ritmo desejado para as escolas brasileiras 

(quando os professores/professoras não são obrigados e obrigadas a fazer 

greve por reposições salariais e não incorporando os dias de fevereiro - 

antes ou depois do carnaval - nem os dias de julho a que nos obrigam os 

200 dias).  

Continuamos com a convicção de que os/as professores/professoras 

são grandes inventores na escola, já que a participação que tiveram em 

todos os números do Educação&Imagem só fez aumentá-la. O convite 

para nos enviarem artigos e dicas continua, portanto, pois esta parceria 

está rendendo bons frutos. 

E, por fim, embora ainda taciturnos, continuamos a possuir grandes 

esperanças: este jornal continua e mesmo, com um grupo diferente do 

ProPEd (Programa de Pós-graduação em Educação, da UERJ), que em 

2009 festeja seus 35 anos, lançamos um segundo jornal. Chama-se Redes 

educativas e currículos locais. Convidamos você a visitá-lo também, e 
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colaborar, trocando experiências e idéias com outros 

professores/professoras. 

Por fim, desejamos fazer uma homenagem, ao jornal que nos serviu 

de ‘padrinho’: A Página da Educação, de Portugal, jornal dirigido pelo 

Professor José Paulo Serralheiro, um dos maiores educadores que 

conhecemos e a quem aprendemos a admirar e a amar. O Jornal que ele 

conduziu durante 15 anos irá encerrar suas atividades, mas em seu lugar, 

esperamos, surgirá uma revista com quatro números anuais. Ao 

Serralheiro e sua equipe enviamos nosso grande abraço pela obra 

realizada e pelo que ainda virá. 
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