
E D I T O R I A L  
 

Quando cessa a exigência em função da crença na posse da verdade, 
acaba a tolerância – que não passa de uma revogação temporária da 

negação do outro – e começa o respeito. (...) Ali onde começa o respeito 
pelo outro, ou do outro, começa a legitimidade do outro e acaba a 

aceitação das ideologias que justificam sua negação e legitimam seu 
controle (...) a partir de uma verdade transcendente que valida a 

submissão de alguns seres humanos a outros através do argumento de 
que estes outros estão errados 

Maturana, 2007, p. 15 
 

A presença do outro nas imagens do fazer educativo, melhor seria 
dizer dos outros, outros da ordem, outros da norma, outros do 
capitalismo, outros das próprias imagens, outros do instituído da 
mesmidade, do fazer padronizado de um modelo anacrônico. Outros 
das verdades impostas e autolegitimadas por quem as produz e 
pode/tem autoridade para dizê-las verdades.  
Nos textos que trazemos para este número do nosso jornal, falamos 
desses e de outros outros, mostramos suas existências negadas por 
uns, reafirmadas pela vida cotidiana e sua inesgotável dinâmica 
criativa. Existências que, por sua vez, deslegitimam as verdades 
que permitem a produção da opressão e da negação dos outros. 

As imagens do mesmo, difundidas e permitidas, físicas ou 
apenas imaginadas, das escolas que queremos ver, reconhecer e 
supor únicas são presenças reconfortantes ao ‘imaginário’ que 
sustenta muitas de nossas idéias e sentimentos sobre a escola. 
Idéias que nos mantêm na ilusão de que há ordem e previsibilidade, 
de que estamos seguros nos nossos lugares de autoridade e de 
saber, de que sabemos o quê e como fazer nosso ofício sem 
sobressaltos ou novidades desestabilizadoras. 
Porém, além dessas imagens e da imaginação de conforto e 
mesmice que as sustenta, existem outras, que buscamos narrar 
aqui. Outras imagens de outros saberes, outros fazeres, outras 
existências não autorizadas que insistem em violentar a vista e a 
alma dos poderosos, penetrando no nosso universo sem convite, 
obrigando a ver o imprevisto, o criativo, o outro da ordem, da 
norma, do padrão. Felizmente.  

A opção pela cegueira, pela invisibilização daquilo que é 
desconfortável e dos outros do conforto do saber-poder, se torna 
incapaz de conter a explosão de sentidos, existências, formas 
diversas de fazer, pensar, sentir, ver o mundo que grita com cores 
fortes pelas suas existências e nos interditam fingir que não vemos. 
Que invadem nossos sentidos, desestabilizando-os e obrigando-os a 
dialogar com os outros do já sabido, do já experienciado, do já 
percebido. 



Aprendemos com Maturana (1999) a importância do 
reconhecimento do outro como legítimo outro na convivência. 
Aprendemos com Certeau (1994) e “outros” a importância da 
presença dos outros do poder na vida cotidiana, aprendemos com 
nossas pesquisas a aprender com os outros do já sabido. 
Pretendemos, aqui, oferecer esses diálogos com os outros da escola 
e do mundo, a rebelião das existências contra as padronizações que 
sobre elas se pretende impor. Dedicamos aos nossos possíveis 
leitores, os outros da escrita, se cremos nas oposições duais da 
modernidade, ou os escritores das leituras possíveis das imagens 
suscitadas pelos textos, verbais ou imagéticos, os textos aqui 
publicados. 
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