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Editorial: O ensino e a valorização do professor pesquisador
O conhecimento humano está em desenvolvimento em todas as áreas do saber nesta era da
informação e nestes tempos que Zygmunt Bauman denomina de “tempos líquidos” nos quais não se
tem mais a solidez dos tempos modernos e há uma avanço além dos tempos pós-modernos. Torna-se
interessante e importante que existam profissionais interessados em acompanhar, atualizar e até
mesmo buscar relações entre os conhecimentos que estão sendo trabalhados no cotidiano das
instituições, se desenvolvendo e permeando pela sociedade de modo a possibilitar que se incentive um
contingente crescente de pessoas atualizadas, acompanhando as tendências e, construindo o saber de
modo continuado para se alcançar uma sociedade melhor, mais sábia e com mais condições de passar
pelos tempos líquidos em uma embarcação segura e que ajude a levar as pessoas onde elas
necessitarem.
Os professores são fundamentais no avanço do saber da sociedade. Eles têm entre suas
atribuições, a organização das condições de ensino em seus ambientes de trabalho. Essa organização
envolve entre outros, o trabalho com a didática, o planejamento escolar, os projetos, as pesquisas que
ocorrem nas escolas, a atualização em relação ao conhecimento e, os trabalhos relacionados aos
processos de ensino e de aprendizagem. Entendemos a pesquisa como a busca pelo saber novo e o
entendimento em relação aos já existentes. A medida que os pesquisadores de seus objetos de estudo,
ou de seus ambientes profissionais, ou das metodologias de ensino e de aprendizagem desenvolvem
seus trabalhos, também geram dados, informações, relações entre o saber ou saberes e descobertas e,
torna-se interessante a disseminação desse(s) de modo continuado para o avanço do conhecimento da
sociedade.
Uma das formas mais interessantes e importantes da disseminação do saber é por meio das
revistas eletrônicas que trazem um conhecimento atualizado, recente, da forma mais rápida possível
para todos, e desta forma, possibilitam o debate, a compreensão por parte dos leitores e de outros
pesquisadores e, até mesmo a formação de uma cultura voltada para o acompanhamento, entendimento
e participação nos avanços no conhecimento. Acreditamos que o trabalho realizado neste e nos
periódicos científicos em geral contribuam tanto para a disseminação do conhecimento na sociedade e
também para a valorizar o professor pesquisador e os profissionais ligados ao ensino ou a pesquisa
cientifica, tecnológica acadêmica ou escolar em todos suas modalidades e níveis educacionais.
Desta forma, renovamos, nesta edição, nosso compromisso com a sociedade, com os
professores, com os leitores no sentido da valorização dos profissionais e desejamos que ela se estenda
a todos sem exceção: sucesso e realizações em suas pesquisas, nos seus ambientes acadêmicos e
profissionais em geral. Aos leitores, desejamos um boa leitura,reflexão e construção cultural.
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