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A verdade essencial 

                               

 e a c                           . 

Por ele sou também observado com ironia, 

desprezo, incompreensão. 

E assim vivemos, 

se ao confronto se chama viver, 

unidos, impossibilitados de desligamento, 

acomodados, adversos, 

                                

 

(Carlos Drummond de Andrade). 

 

 

 

O Dossiê Educação e seus Outros conjuga onze artigos substanciais, dos quais oito são 

assinados por pesquisadores brasileiros de referência (UFRGS, UFMG, UFSM, UNISUL, 

UFPI e UVA/UFRJ) e três por pesquisadores estrangeiros com reconhecida inserção no 

tema (FLACSO/Argentina, Universidade de Quebec/Canadá e Universidade de 

Firenzi/Itália). Tais pesquisadores abordam, em perspectivas distintas, os modos de 

inscrição do outro/Outro
1
 nos processos escolares e educacionais contemporâneos. 

Em tempos de radicalismos e de intolerâncias de todas as ordens, a capacidade que uma 

sociedade tem de dar guarida às expressões da diversidade acaba por se constituir, cada vez 

mais, numa espécie de critério para a avaliação de seus avanços civilizatórios. Quanto a 

isso, o Brasil não tem se mostrado indiferente, estabelecendo como pilar, sobre o qual se 

alicerçou a proposição do Plano Nacional de Educação (PNE), o lema: “Educação e 

diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos” (BRASIL, 2014).  

O PNE inscreve na letra da lei o desejo de que possamos produzir uma educação capaz 

de promover, desde a educação infantil, uma “experiência democrática” na escola. A escrita 

desse documento inclui, em pé de igualdade com a alfabetização científica, a busca por 

produzir e transmitir as condições de uma “experiência democrática”, desenhando a escola 

como instância responsável tanto pela construção/transmissão do conhecimento quanto pela 

produção das condições que viabilizem uma sociedade plural, democrática e inclusiva, o 

que coloca no centro do debate temas como identidade, pluralidade, reconhecimento e 

alteridade, nas múltiplas ressonâncias que podem assumir. Pautado nos preceitos da 

educação inclusiva (preceitos que afirmam, sobretudo, a igualdade na diferença), o PNE 

reconhece a escolarização como um dispositivo imprescindível à consolidação da 

democracia. 

O tema do outro/Outro e seu papel na estruturação do sujeito e do laço social se 

constituíram, desde sempre, foco de pesquisa na psicanálise. Já nos estudos seminais de 

Freud (Projeto para uma psicologia científica, 1895), quando ainda suas pesquisas não 

eram nomeadas de psicanalíticas, o vemos propor que “a fonte de todos os motivos morais” 

encontra-se no modo como o outro/Outro (próximo)
 
se presentifica, respondendo ao apelo 

do recém-chegado que, em estado de desamparo, grita seu desconforto. Nascemos em 

condição de prematuridade, absolutamente dependentes de alguém que nos acolha e nos 

indique as vias reconhecidas e validadas socialmente para expressarmos e satisfazermos 
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nossas necessidades, bem como constituirmos nossos desejos. Desde sempre, o laço ao 

outro/Outro comparece como única possibilidade de sobrevivência. Mas não só como tal se 

apresenta. Esse mesmo que “socorre” é aquele que traz à cena parte importante do mal-

estar que com ele procuramos tramitar, como nos indicou Freud em seu texto Mal-estar na 

cultura (1930). Fonte de estranhamento, desconforto, mágoa etc., o outro/Outro é, 

paradoxalmente, a única chave para lhe dar passagem: precisamos aprender a “como viver 

juntos” (BARTHES, 2003). A escola tem papel especial na construção das condições de 

armar os recursos para essa travessia.
 

Os textos reunidos neste Dossiê desdobram, a partir da psicanálise, da filosofia, das 

ciências sociais e da literatura, a tese de que há diferentes modos de constituir o laço ao 

outro/Outro e que esses modos inscrevem efeitos que ressoam abrindo menor ou maior 

espaço para a construção de um comum, bem como para a criação e transmissão das 

condições de “um viver juntos”. As pesquisas apresentadas estabelecem como ponto de 

partida a proposição ética de que os saberes constituídos, sejam eles quais forem, não 

conseguem abrigar a pluralidade da vida – mesmo que pudéssemos submetê-los a uma 

operação aditiva. A vida, em sua complexidade, é algo que se aborda às partes. Há sempre 

um resto Real que demanda que sigamos pensando – juntos. 

Os três primeiros artigos que compõem a seção temática perfazem esse argumento em 

diálogo com a literatura. A paixão segundo G.H. e o horizonte ético da educação para a 

experiência democrática, de autoria de Simone Moschen e Luís Adriano Salles Souto, 

apresenta a escola como um equipamento indispensável à travessia entre as esferas do 

privado e do público – travessia esta que implica mudanças na relação com o outro 

(semelhante), que, por sua diferença, inevitavelmente interroga as identificações narcísicas 

como modos prioritários do convívio na diversidade, as mudanças na relação com os 

códigos e os costumes que estabelecem as fronteiras simbólicas de uma determinada fratria. 

Essas remetem a uma torção no modo como os pequenos se posicionam em relação aos 

seus ninhos primordiais de sentido para a vida e para o mundo.  

O segundo artigo, intitulado Em defesa de Shylock, o diabo [anti]pedagogo: narrativas 

da alteridade desde a perspectiva da diferença, de Marcelo de Andrade Pereira e Dulce 

Mörschbacher, articula metaforicamente o problema de uma diferença que, exibida e não 

dissimulada, coloca uma alteridade radical, resistente a qualquer forma de 

esquadrinhamento ou mesmo adestramento. A natureza da figura shylochiana serve como 

prova inequívoca de um tipo particular de relação que não é passível de ser equacionada, 

em cujas variáveis não são e sequer haveriam de ser encontrados termos que lhe fossem 

satisfatoriamente correlatos. Isso não quer dizer, pois, que as variáveis devam ser ignoradas 

ou retiradas da relação. Sua diferença é exemplar e constitui a incógnita fundacional que 

caracteriza no âmbito da contingência das relações a necessidade propriamente da ética. 

O terceiro artigo, de Carlos Skliar, intitulado Alteridad & Literatura, una cuestión de 

soledad y de individuos, estende e amplia esse movimento de abertura. Pelas linhas da 

literatura, há potência de inscrever outra perspectiva de leitura do social, do conhecimento e 

reconhecimento do outro. Para tanto, o autor tematiza a questão da alteridade a partir de 

fragmentos literários de Coetzee, Ruiz Sosa e Roth; de ensaios de Nietzsche, Agamben e 

Nancy; e, por fim, de aforismos de Lichtenberg e González.  

A partir de campos de experiências distintos – educação de jovens e adultos, formação 

de professores, educação infantil, educação intercultural, socioeducação, educação especial 

–, os artigos a seguir encontram sua unidade em um método de investigação orientado pela 

ética, que, ao evidenciar aquilo que resiste ao andamento da vida, aquilo que nela – no caso, 

na educação – não vai bem, busca estabelecer a fratura como potência para um porvir que 

guarda sempre a esperança do acontecimento.  

Clara Silva e Paola Caselli – em A alteridade mora no coração da identidade. Por uma 

ética pedagógica intercultural – afirmam que a filosofia, principalmente aquela 

contemporânea, desenvolveu uma reflexão crítica pontual sobre o pensamento da 

identidade e da alteridade que permite entrar profundamente nas dinâmicas complexas da 

relação entre as culturas. Não se trata de construir uma cultura baseada na ideia de 

identidades culturais monolíticas, mas de tender em direção ao telos da compreensão 

recíproca. Somente dessa maneira as diversas culturas podem conviver juntas. É um dever, 
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segundo as autoras, que requer o empenho constante por parte de todos aqueles que se 

ocupam da cultura formativa e educativa. 

Andrea Guerra, no quinto arti o da seção temática – Educar para a cidadania: nas 

fronteiras da socioeducação –, estende a linha da diferença na pólis, embora de um outro 

modo, porque aborda e interro a “o viver junto” desde o ponto de vista do jovem autor de 

ato infracional e do campo da socioeducação. Como fazer funcionar a educação quando a 

noção de cidadania e de direitos humanos não é consensualmente estabelecida e 

compartilhada? Trata-se de uma das perguntas que a autora deslinda a partir da ética da 

psicanálise. 

Na borda do processo educacional estão também as crianças pequenas. Luciane Pandini 

Simiano, em seu texto Das coisas que moram no chão: a documentação pedagógica como 

narrativa peculiar para e com crianças na creche, afirma ser responsabilidade da educação 

infantil compartilhar com as famílias a iniciação da criança no mundo. Por habitarem a 

linguagem ainda de forma frágil, é necessário um sutil e delicado percurso, sustentado pelo 

adulto, capaz de acolher, considerar, vincular e valorizar as diferentes formas do outro estar 

e habitar o mundo.  

O outro na educação especial: uma abordagem pela lente do reconhecimento, de 

Wladimir Ullrich e Carla K. Vasques, sétimo artigo desta seção, instiga-nos a problematizar 

e repensar as fronteiras educacionais, considerando o alunado com deficiência e as 

(im)possibilidades de um agir pedagógico capaz de fazer justiça à alteridade. Para os 

autores, a educação especial desafia a própria noção de reconhecimento que se quer livre 

das amarras e armadilhas do pensamento moderno, desafiando assim o projeto pedagógico 

que dele se constitui. Diante disso, afirmam que se faz necessário repensar o estranho, a 

tensão, o conflito e o sofrimento em nossas vidas. “Aceitar o conflito, o enfrentamento, a 

luta de vida ou morte, é aceitar que, talvez, o outro não pode ser reconhecido de modo 

pleno. E que, mesmo assim, essa impossibilidade tragicamente não retira responsabilidade 

alguma sobre aquilo que fazemos de cada encontro”. 

Em Movimentos identificatórios nas narrativas sobre a experiência: os colegas, a 

escola e a diferença na tessitura do tempo, de Mônica Maria Farid Rahme, as lentes 

continuam focadas na educação especial e no estabelecimento do laço social. Em diálogo 

com Freud e Lacan, a autora evidencia o quanto é desafiadora a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais nas escolas comuns, indicando que não basta 

compartilhar um mesmo espaço para fazer parte de um grupo comum. Há um trabalho a ser 

realizado no sentido de construir um ethos comum, labor que implica professores e alunos. 

O nono artigo, Um panorama do fracasso escolar entre os professores: perspectivas e 

estratégias de enfrentamento, de Milena de Fátima Nascimento Alvarenga e Cássio 

Eduardo Soares Miranda, aborda a implicação do adulto, no caso, do docente, como 

aspecto fulcral nos processos escolares. O argumento perfaz as estratégias de enfrentamento 

do fracasso escolar realizadas pelos professores, bem como a desresponsabilização e as 

formas de culpabilizar o “outro”, seja família ou Estado, pelos impasses escolares.  

O artigo de Gérald Boutin – A relação entre professor-aluno no centro do processo 

educativo – interroga a função do professor, sobretudo no que concerne à impossibilidade 

de esta ser exercida de forma anônima e sem consequências. Para tanto, o autor situa, 

define e evidencia as dimensões pedagógica e socioafetiva constitutivas da relação 

professor-aluno no contexto escolar atual. Além disso, afirma que “os efeitos da não 

direcionalidade aparente pode muito bem esconder um autoritarismo devastador, o que não 

é sem efeitos para nossos jovens e crianças”. 

Regina Barbosa Luca e Maria Cristina Candal Poli assinam o último artigo da seção, 

intitulado A experiência de tutoria na escola residência: dando um zoom na relação 

professor-aluno. Em diálogo com a psicanálise, as autoras afirmam que a educação escolar, 

por meio de seus educadores, pode aparecer na vida do jovem como lugar da ordem, da 

tradição, da expressão da sustentação da vida comunal. Ao mesmo tempo, deve abrir 

espaço para a construção do novo. Em outra perspectiva, o educador, ao ocupar esse lugar 

especial de figura substituta dos pais, pode resgatar o desejo que o moveu à escolha de sua 

profissão.  

Mapeando diferentes sítios da experiência, a partir das interfaces entre autores 

psicanalistas, notadamente, Freud e Lacan, com autores de campos do saber que fazem 
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litoral à psicanálise, os pesquisadores que aqui testemunham seus trabalhos de investigação 

buscam escrever o capítulo mais recente da relação entre esses dois fazeres predicados por 

Freud como impossíveis, muito embora realizáveis: educação e psicanálise. Nosso desejo é 

pensar o lugar do outro/Outro nessa relação. 

Desejamos uma excelente leitura! 

 

 

Porto Alegre, outono de 2017. 

As organizadoras 
 

 

Nota 

 
1. De forma abreviada, apresentamos o pequeno outro como semelhante, pessoa com a qual nos relacionamos. O grande 

outro, por sua vez, pretende abarcar as diversas formas pelas quais a linguagem nos constitui: da cultura ao discurso 

familiar. 
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