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EDITORIAL

Com o lançamento deste primeiro volume da revista Diálogo Educa-
cional, o programa de Mestrado em Educação da PUCPR coloca à disposição
do meio acadêmico uma publicação que tem o propósito de apresentar a
produção intelectual de seus professores e colegas de outras universidades,
para somar-se ao universo da reflexão sobre a educação, que representa uma
atividade social relevante.

Assim sendo, entendemos que os autores dos diversos temas aqui
abordados estão cumprindo seu papel de educadores, ou seja: inserir-se nesta
dinâmica social por intermédio de seus escritos.

Por outro lado, deve-se ressaltar o importante papel da PUCPR na
concretização deste instrumento de comunicação e divulgação científica. Como
em outros programas, esta entidade tem oferecido condições excepcionais ao
corpo docente do Mestrado em Educação para levar a cabo suas pesquisas.
Sem estas condições dificilmente teríamos atingido esta situação tão notável
em que se encontra este Mestrado.

Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant afirma: “no
reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade”. Aquilo que tem preço
são as coisas, as quais se trocam e se substituem; o que tem uma dignidade
são as pessoas. Importa-nos acima de tudo esta dignidade.

Finalmente, agradecemos a todos aqueles que direta ou indiretamen-
te colaboraram para a elaboração desta revista.

Jamil Ibrahim Iskandar
Editor


