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APRESENTAÇÃO

Até que ponto  a Revista Olhar de Professor - ao atingir seu sexto número
- está a cumprir ou vai cumprir o seu propósito fundamental? Por certo, tal
intento está, para nós, intimamente relacionado com a justificativa explicitada
no seu projeto de lançamento: tornar públicos e acessíveis a todos os resulta-
dos de pesquisas que, para além de suas conseqüências imediatas e pela re-
cepção e retorno que a sociedade dá a esses resultados, de forma que a
certificação social da universidade não mais depende de um status adquirido,
mas do livre-intercâmbio de informações, publicações e atividades conjuntas
que a renovem de contínuo e revitalizem sua atuação.

Tão necessária como uma política da universidade voltada  inteiramente à
pesquisa, é indispensável uma política de comunicação e  argumentação  da
universidade consigo mesma integrando todos os seus setores e segmentos,
de cada universidade com as demais e da universidade com a sociedade hoje
posta em escala global. Isso significa reafirmarmos que, contribuir para a pro-
dução do conhecimento, que é, por definição, rigoroso, e que, para sê-lo preci-
sa de ser explícito. Esse é talvez o traço mais distintivo da prática científica: a
sua capacidade para, de forma permanente, explicitar  o que se faz, por que faz,
questionando sistematicamente o seu modo de fazer.

Cremos, no entanto, que a pesquisa que imaginamos “alma” da universida-
de deve fazer-se em todo o seu espaço institucional. E pensarmos a universida-
de por inteiro, quer dizer a abrangente articulação de linhas institucionais
programáticas de pesquisa em que se instalam projetos específicos, plurais e
diferenciados, sob a responsabilidade de um grupo de pesquisadores. Tais
pesquisadores, doutores a que se agregam mestres, agrupados nas distintas
linhas de pesquisa, responsabilizam-se pela formação de jovens pesquisado-
res, seja nos cursos de pós-graduação stricto e lato sensu, seja nos cursos de
graduação, convertidos de professores orientadores.

Assim, se os saberes e as informações disponíveis no lançamento da Re-
vista Olhar de Professor eram escassos, hoje, ao contrário, tornaram-se exces-
sivos e incontrolada a sua recepção, colocando-nos outros desafios, no senti-
do de competências para a seleção criteriosa do que vamos publicar e dos usos
que delas vamos fazer por determinação solidariamente acertada nos grupos
de iguais. Quanto mais parecem dispensadas as relações interpessoais e calo-
rosas, mais se exigem delas  num mundo aberto à cidadania de todos  por igual,
diferenciado e plural na valorização do que nos está próximo e familiar.

Essas reflexões nos remetem às primeiras discussões sobre a criação de uma
revista, cujo  projeto  objetivava comunicar os resultados de experiências signi-
ficativas e de algumas pesquisas desenvolvidas no Departamento de Métodos



e Técnicas de Ensino da  Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG. Fomos
crescendo, sem alarde, conquistando o conceito e o respeito dos educadores
brasileiros através do conteúdo dos artigos, muitos dos quais, resultados de
dissertações, teses e outros, frutos de apresentações de artigos da área educaci-
onal. Se montássemos esses seis números, seguindo uma cronologia, obtería-
mos um significativo painel de capas das mais variadas cores e estilos, abrigan-
do as diferentes chamadas para os artigos que, de certa forma, historiam o per-
curso das pesquisas/pesquisadores nos últimos seis anos da nossa instituição.

Longe de ser um painel nostálgico, ele seria um documento vivo e dinâmico
que encerra em seu conteúdo muito trabalho, estudo e participação. A publica-
ção de artigos sempre pontuais e oportunos, visando atender ao professor dos
mais diferentes níveis de atuação, exigiu dos membros da Comissão Editorial
muita perspicácia e dedicação, uma vez que a busca do mais almejado dos
ideais tem seus dias de desânimo, de pouca fé e de impaciência. Não poucas
vezes nos dirigimos aos diversos setores da universidade para colocar ao
dispor dos leitores os seus conhecimentos.

No interior da Universidade Estadual de Ponta Grossa, parece-nos que o
que caracterizou  nossa luta pela continuidade da Revista Olhar de Professor
foi um “diálogo de surdos” que fizemos para dizer-lhes: professores, publi-
quem seus trabalhos! Entretanto, o que importa é que mesmo dialogando com
“surdos” fomos e sempre seremos ouvidos por um ou outro que se dispuse-
ram/dispõe a compreender e a acreditar.

Se, em alguns momentos, cansamos de dialogar e desanimamos com a resis-
tência a nossas propostas e idéias, a maior parte do tempo seguimos certas da
vitória, porque não devemos lutar contra “moinhos de vento”, mas difundir a
certeza de que já conquistamos espaços e que muito ainda pode ser feito.

Ao  encerrarmos nosso trabalho como membros da Comissão Editorial -
Professoras  Doutoras Mariná Holzmann Ribas, Rosilda Baron Martins e Tere-
sa Jussara Luporini, despedimo-nos certas de que quem se move por ideais
não deixa jamais de sonhar. Não são as adversidades que apagam os sonhos,
mas a renúncia dos ideais que os nutrem. Enfim, não desistimos. Publicamos...

Nesse momento, não podemos dispensar a expressiva contribuição de to-
dos os professores que encaminharam seus artigos, que colaboraram revisan-
do e traduzindo os textos, que criaram suas capas, aos nossos alunos do Curso
de Mestrado em Educação que muito esforçaram-se para publicarem seus tra-
balhos e dissertações e, em especial, à Editora UEPG que, pelo agenciamento
rigoroso, às exigências postas à Revista Olhar de Professor, além da  valoriza-
ção à proposta inicial contribuíram para o seu crescimento e, igualmente, à
consolidação das relações interpessoais e interinstitucionais, relações
educativas  transformadas qualitativamente  nesse percurso histórico.
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