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EDITORIAL

Nossa revista chega ao seu número 7 e ao fim de seu terceiro ano de
existência. Durante todo esse tempo guardou como característica principal,
como a sua marca de identidade, ser um espaço de compartilhamento da
produção científica de discentes e docentes do PPGE da PUCPR, com colegas
de diferentes programas, com a comunidade interessada nos assuntos da Edu-
cação, com parceiros nacionais e internacionais. Tendo como base de articula-
ção da produção o Pensamento Educacional, principalmente no que se refere
à Educação Superior, sua linha editorial nunca esteve engessada, mas sempre
tratou de “jogar luzes” sobre as políticas que condicionam e determinam o
fazer no âmbito universitário, examinando o presente no seu movimento, que
tendo por fundamento a história, antevê um futuro melhor, com mais compro-
misso social, como relevância e pertinência nos processos de formação, seja
de graduação ou de pós-graduação.

Como espaço permanente de reflexão interna/externa, nossa Revista
correu e corre o risco de ter a sua proposta confundida com a de uma vocação
endógena e local. Mas assumimos que é a sua marca institucional e é assim
que ela deverá continuar a ser aperfeiçoada, sem nunca perder de vista o seu
compromisso de ser instrumento de socialização e de divulgação do nosso
pensamento educacional, genuíno e brasileiro.

Sua evolução acontece de forma sistemática pela consistência das
suas contribuições ao debate educacional, que cada vez mais vem sendo bus-
cada por parceiros de outros Programas. A divulgação de sua proposta, as
permutas e o intercâmbio entre os Programas de Pós-Graduação têm levado a
um significativo aumento dos artigos que colegas de outros Programas têm
enviado para publicação. Acontece isso também porque sua estrutura reflete a
capacidade de articulação entre áreas, instituições, programas e grupos de
pesquisa sustentados por projetos institucionais integrados.

Desde o número 5, nosso esforço de aperfeiçoamento também se
reflete pela ampliação e internacionalização de nosso conselho editorial e
científico. Temos a satisfação de estar contando com novos membros: O Pro-
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fessor Doutor Marco Antonio Rodrigues Dias; O Professor Doutor Luiz
Yarzabal; a Professora Doutora Solledad Perez e o Professor Doutor José
Dias Sobrinho.

Os artigos que compõem este número, além da pertinência, buscam
ampliar as possibilidades de reflexão sobre os desafios do Ensino Superior,
numa sociedade em mudança e em vias de assumir um novo projeto democrá-
tico de nação.

O momento presente é o de resgatar a autonomia universitária, a
liberdade de expressão e de pensamento e, com democracia, levar as univer-
sidades a enfrentarem a grande tendência dos últimos anos que é a da
comercialização do ensino superior, favorecida pelo desenvolvimento das novas
tecnologias e estimulada pela Organização Mundial do Comércio. O alerta
muito bem formulado faz parte  de entrevista concedida, no dia do Professor,
pelo Prof. Marco Antonio R. Dias, ao jornal Folha Dirigida.

“O desenvolvimento da sociedade do conhecimento que representa-
ria, se bem administrado, um grande instrumento para dividir as riquezas no
mundo, corre o risco de se tornar um fator adicional de dominação por parte
de poucos e de exclusão da maioria” foi o alerta que formulou em abril do
corrente ano em reunião com reitores na cidade de Porto Alegre, tema que
vem tratando de forma reiterativa dada a sua importância.

Pela importância da discussão, a síntese da entrevista faz parte de
seção Relatos de Intercâmbios.

A seção Nota Técnica trata da questão do Ensino Superior como bem
público e, portanto, como direito de cidadania.

A seção Documentos apresenta uma importante reflexão do Profes-
sor Doutor Boaventura Sousa Santos sobre a importância de ser brasileiro,
neste momento de esperança e de construção de um desenvolvimento social
mais harmônico.

Prof.ª Dr.ª Maria Amélia Sabbag Zainko
                                                                    Editora
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