
   

Educar em Revista

ISSN: 0104-4060

educar@ufpr.br

Universidade Federal do Paraná

Brasil

Bertucci-Martins, Liane Maria

Editorial

Educar em Revista, núm. 24, 2004

Universidade Federal do Paraná

Paraná, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155017717001

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1550
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155017717001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=155017717001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1550&numero=17717
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155017717001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1550
http://www.redalyc.org


Editorial
__________________________________________________________

Educar em Revista chega ao número 24 tendo como tema de seu 
dossiê uma questão central para todos os profissionais da área de educação: 
o docente na sociedade contemporânea. Assim, dando continuidade a 
sua proposta de abordar questões atuais e significativas relacionadas 
à educação, Educar em Revista apresenta o dossiê: “As dimensões 
da função docente na atualidade: questões investigativas, conceituais 
e políticas”, organizado pela professora Regina Cely de Campos 
Hagemeyer e composto por nove artigos de autoria de pesquisadores do 
Brasil e do exterior.

A reflexão sobre aspectos instigantes do universo educacional 
não se limita aos trabalhos do dossiê. Continua nos outros cinco textos 
que compõem a Educar nú-mero 24. O artigo de Rosália Duarte inicia 
os trabalhos da seção de demanda contínua da revista. No texto, 
a autora discute o uso de entrevistas em pesquisas qualitativas e, 
principalmente, a necessidade da definição de critérios metodológicos 
rigorosos naquele tipo de procedi-mento científico. No segundo 
artigo, Eva Maria Siqueira Alves desvela elementos significati-vos 
do cotidiano do Atheneu ergipense, importante instituição oficial de 
ensino secundário de Aracaju. O estudo foi feito a partir dos registros 
no Livro de Visitas da escola, durante as primeiras décadas do século 
XX. O artigo de Mônica Zewe Uriarte analisa a questão da educa-
ção musical na atualidade, fazendo uma reflexão sobre arte e indústria 
cultural, massificação da cultura e ação questionadora e criadora da 
escola. O artigo seguinte, de autoria de Aida Maris Peres e Maria 
Helena Trench Ciampone, também aborda a questão contemporânea 
O texto questiona a oferta,
crescente nos últimos anos, de cursos seqüenciais da área de saúde 
e analisa a relação entre qualificação,  mercado de trabalho e 
regulamentação profissional.

O quinto e último artigo de demanda contínua, foi escrito por 
Lúcia Pe-reira Leite, Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins e Simone 
Ghedini Costa Milanez a partir de experiência desenvolvida no Centro 



de Estudos da Educação e Saúde, da Universida-de Estadual Paulista 
(UNESP), campus Marília – São Paulo. O texto aborda a necessidade 
da manutenção do diálogo constante dos profissionais da área 
psicoeducacional com pais e/ou fami-liares de alunos com deficiência. 
Segundo as autoras, para que os indivíduos com necessida-des especiais 
se desenvolvam de forma global, o enfoque psicológico e educacional 
deve se estender àqueles que com eles convivem diariamente.

Educar em Revista apresenta ainda aos seus leitores a análise 
atenta que Nara Salamunes fez do livro de Steven Mithen, A pré-história 
da mente -Uma busca das origens da arte, da religião e da ciência, que 
resultou em instigante resenha.

Finalmente, gostaríamos de externar os nossos agradecimentos 
àqueles que colaboraram para que mais uma Educar chegasse ao 
público, especial mente autores e pareceristas. Eles são a garantia da 
qualidade da publicação.

Liane Maria Bertucci-Martins
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