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Apresentação

A publicação da produção acadêmica é, sem dúvida, uma prática de interesse 
mundial. Hoje, mais do que socializar a fazer circular o conhecimento produzido em 
diferentes instituições, a publicação também se relaciona com a avaliação dos pes-
quisadores, dos programas e das próprias instituições, assumindo um grau elevado de 
importância.

Vemos instaurado, então, um cenário de relevância que não passa ileso ao quadro 
de busca de produtividade e qualidade, associadas não apenas ao número de artigos 
publicados, mas essencialmente ao tipo de classificação do periódico que publica. A 
qualificação dos periódicos associa-se à sua indexação em bases nacionais e interna-
cionais a qual passa pela observância de normas técnicas, organização não endogênica, 
estrutura da revista, qualidade editorial e, essencialmente, originalidade e qualidade 
dos trabalhos publicados, configurando um grande e complexo quadro.

Movidas por este contexto de exigências, trazemos aos leitores mais um número 
da Olhar de Professor com reformulações buscam contemplar os indicadores de quali-
dade. Destacamos o novo projeto gráfico, voltado a modernizar os estilos, e a inserção 
de cadernos temáticos, focalizando o debate em áreas específicas. 

A caminhada é constante em busca da afirmação e dos espaços e os esforços se 
repercutem no retorno dado pela comunidade acadêmica quando aqui submete seus 
textos. Neste volume, trazemos o caderno temático Formação de Professores e Ensino 
de Geografia, com artigos de José Eustáquio de Sene, Nídia Nacib Pontuschka, Clau-
divan Sanches Lopes, Carla Silvia Pimentel, Haroldo José Andrade Mathias e Wanda 
Terezinha Pacheco dos Santos. 

Nos artigos de temática aberta, Sandra Maria Nascimento de Mattos discute o 
imaginário que cerca o fracasso escolar de crianças de classes populares.  A formação 
de professores é tematizada nos trabalhos de Ida Letícia da Silva com Maria do Carmo 
Galiazzi e de Alessandra Cardoso Moraes com Rosa Anunciato de Oliveira. Projetos 
pedagógicos e ensino superior são abordados nas pesquisas de Helena Maria dos San-
tos Felício e de Maria Irene Miranda com Mônica Luiz de Lima Ribeiro. O número 
traz ainda um artigo sobre a educação ambiental na escola, produzido por Rosangela 
Batista Lins e Lisandra Almeida Lisoviski e se encerra com a análise da trajetória inte-
lectual de Faris Michaele por meio dos estudos de Névio de Campos e Elisa Marchese.

Convidamos todos para a leitura, o debate e a interlocução!

Beatriz Gomes Nadal
Carla Silvia Pimentel
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