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APRESENTAÇÃO

A realidade atual nos leva a crer que a sociedade é pedagógica, que muitas
instâncias fazem pedagogia e, igualmente, que houve uma fragmentação das
fronteiras do tempo e do espaço nos quais se tentou aprisionar a educação.
Assim, pensar a educação, no atual contexto, é considerar o indivíduo que
aprende e o que ensina, numa situação de interação constante e em contextos
variados de lugar e de tempo.

Dessa forma, há que se cuidar para que a produção científica na área edu-
cacional considere e divulgue a pluralidade de espaços, tempos e linguagens e
que desafie os professores e pesquisadores a pensar a educação tendo como
referência outros contextos educativos.

A educação precisa ser discutida em função das novas temáticas que emer-
gem, das novas realidades que se colocam às instituições de ensino. Há neces-
sidade de se repensar as intencionalidades que têm direcionado as práticas
educacionais e aliar tanto a formação acadêmica dos alunos quanto a formação
dos profissionais da educação a uma dimensão ética, humana, cidadã.

No entanto, tal revolução ética depende de uma nova ótica, de uma nova
percepção do todo devidamente interligado e das relações sociais baseadas na
interconexão dos seres e na solidariedade.

Nesse contexto de reflexões há que se investir em pesquisas que tenham
como objeto o desvelamento de problemas relevantes das instituições de ensi-
no, tanto de nível básico quanto superior, com a participação daqueles que
fazem a educação no “chão da sala de aula”, com o objetivo de dar respaldo de
caráter mais científico não só a educadores, mas também usuários do ensino,
na luta por mais e melhores instituições de ensino.

Diante disso, o Corpo Editorial da revista Olhar de Professor preocupou-
se em analisar cuidadosamente os artigos recebidos, adotando como critério
fundamental de análise as contribuições das pesquisas para a área, principal-
mente no que diz respeito às possibilidades de compreensão e transformação
das práticas educacionais.

Tal critério emergiu da nossa crença de que nenhuma pesquisa acadêmica
poderá ter sucesso se não levar devidamente em conta as organizações con-
cretas a que se destina, as instituições de ensino, uma vez que é na trama
cotidiana que as propostas/projetos/experiências são assimiladas, renegadas
ou transformadas.
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