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Ciência e Sociedade Humana

Uma das características básicas das publicações da Editora da UNIDERP

é a qualidade dos textos que não ficam a dever para as grandes revistas

congêneres.

Os textos publicados neste número demonstram a persistência e a capacidade

dos professores-pesquisadores que abordam temas instigantes, por meio de um

discurso acessível que proporciona a aproximação entre produtor e leitor.

Esta é uma das importantes diretrizes da ciência que avança para o devir,

preocupada, dentre outras coisas, com a criação de mecanismos discursivos

que tornem o conhecimento científico menos inacessível e distante e mais

próximo, sem perder, contudo, as marcas da cientificidade e da competência

para gerir os signos lingüísticos e conquistar a parceria no processo compartilhado

de transformação do universo.

Dos oito artigos que compõem a presente publicação, cinco abordam

assuntos ligados à educação nos aspectos que dizem respeito à formação do

profissional, ao nível de graduação, bem como às novas expectativas ao nível de

pós-graduação, como é o caso do Mestrado Profissionalizante em Produção e

Gestão Agroindustrial, que anuncia, também, estímulos reconfortantes para a

realidade econômica da região.

Os demais trabalhos, com o mesmo dinamismo, trazem importantes

contribuições para a compreensão de problemas sociais e regionais,

ressuscitando, em alguns casos, as polêmicas que sobre eles se apresentam.

Pelo teor dos artigos fica evidente a discussão que se pode anunciar sobre

o papel do conhecimento científico na construção da sociedade, em especial, da



emergente sociedade globalizada, que vem provocando a necessidade, cada vez

maior, de se dar um estatuto científico mais participativo ao discurso das ciências

humanas, sociais e educacionais, pois são elas que ressignificam a realidade social,

que, por sua vez, é a recriadora dos discursos e dos significados neles inclusos.

Qualquer tipo de discussão a respeito das ciências humanas, sociais e

educacionais remetem a uma reflexão prévia sobre a nossa própria situação de

produtor e consumidor de textos, numa sociedade em transição, em que nem ao

menos tivemos tempo de assimilar devidamente a cultura de massa e já nos

deparamos com as enigmáticas conotações da cultura globalizante,

especialmente no que se refere à realidade virtual, ainda uma incógnita para a

maior parte da população deste Planeta.

Esta situação, geradora de inquietações, de mudanças bruscas, de

perplexidades, de simultaneidades, que abalam até as tradicionais noções de tempo,

coloca-nos diante de uma significativa onda de polêmicas, de descontinuidades,

cujos reflexos se exprimem, no caso das ciências, na transição entre o paradigma

da ciência contemporânea e o novo paradigma da “ciência pós-moderna”.

As tendências, hoje, apontam para a necessidade de se procurar entender

a ciência como uma prática social do conhecimento, em que a relação dialógica

entre ciência e mundo e as ciências entre si, seja exercida, para que se possa

refletir melhor sobre o tipo de ciência que vem sendo compartilhado entre as

diferentes áreas do conhecimento e o tipo de ciência que realmente se quer instaurar.

Nesse processo dialógico torna-se cada vez mais relevante a função do

ser humano, não apenas pela sua natureza simbolizante, que cria as situações

de interação com os outros seres que possuem também essa propriedade de

abstração, graças a qual se constitui a sociedade humana, regida por símbolos,

imagens, interpretações possíveis, mas ainda pela sua capacidade de reavaliar,

de redimensionar a realidade natural e a realidade cultural onde se insere.

A ciência, como qualquer outro produto cultural, faz parte da produção

humana, sendo, portanto, difícil de conceber-se uma ciência que só privilegie a

relação eu-coisa em detrimento da relação eu-tu, que propicia realmente o

compalhar da ciência com a vida, com os seres comuns, que integram os grupos

sociais que compõem a sociedade como um todo.



Esta situação dialógica, sobre a qual se fez alusão cria as condições,

inclusive, para a interdisciplinaridade, que propõe o diálogo entre os diferentes

saberes, ou seja, os diversos campos do conhecimento, a fim de se rediscutirem

os novos paradigmas da ciência atual, mormente as ciências do homem, voltadas

para a preservação dos valores humanos que redefinem as identidades

socioculturais, vinculadas aos recursos ambientais.

Pensa-se que estas concepções, que não se distanciam daquelas

expressas nos artigos desta revista, compartilham com as propostas de produção

de um conhecimento mais formativo que informativo, que possa proporcionar

uma interação fortalecida pelo consentimento tácito das relações entre os

“processos cognitivos” e os “não cognitivos”, ou seja, entre a ciência e a emoção.
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