Editorial
C

om opresente número áa revista/ encerramos nossa atividáde editoria!
do ano de 2{}{}1.
Neste terceiro quaárimestre/ mais precisamente no áia 15 de outubro/
sempre é prestaáa umajusta Iíomenogem aos prq/essor~ ensinem elés em
quaf;uer níve! esco!a0 estqam trabalhando dentro de moáesta safa em
a§Juma escoliítlía peráiáa no meio áafioresta amazônica ou no a'!fiteatro
so!ene de uma respettáve!universiáade.
.q(çJ setor cientlfico-tecno!ógico áa.:Torça Terrestre temos uma escora
formadora de engenlíeiros/ o nosso traáiciona!filv[rE. Ali; junto ti be!eza
tranqüifa áa Praia Vermelha/ uma equipe de deáicados mestres Iíá muttOS
anos vem áando o me!líor de seus esforçospara entrega0 ao '1Jrastlemgera!
e ao 'Er/rcito de moáo especlfico/ suceSsivas turmas de prq/issionais
especia!izados em diversas áreas áa 'Erwenlíaria.
Aprovettando o ensqo áessa riferência aosprq/essor~ pediínos vênia a
nossos !ettor~ emparticu!ar aos co!eg~ para registrar a§Jumas n:f!eK,ões
sobre a tarifa que eK,ecutamos di'utumamente.
'lJe títício/ transcrevemos treclío de uma entrevista áaáa ao Prq/essor
Luis5eanLauand; áa .:Taculífade de.:Tifosq/ia áa 'llS~ peiofifóscjó espanlío!
Prq/essor A!fonso López Qptíttás a respeito do tema: 'íJ2/. .:Tiiosq/ia áa
'Eáucação e a !lifforma Curricu!ar
- ''Y\:ft esco!a/ áesde a mais numiúfe ti mais eK,t!Jente/ costuma-se acreditar
que basta enstítar conteúdos aos aiunos para enstítar a pensar bem. 'E isto
não é veráade. 'llmjovempode aprender muitas coisas e não saberpensar.
'Estudei em muitas untversiáades/ na 'Espanlía e fora áa 'Espanlía/ em
MunúJue/ Viena/ em várias untversidááesftances~ irwlés~ efui alimo
de óttínosprq/essor~ mas nennum áes.fesprq/essoresjamais eK,t!Jt'u de mim
e de meus co!egas a necessiáade de pensar comjusteza/ corrt!Jtítdo meu
raciocínio e mtítlíaspa!avras. Por eK,empio: se eu át!Jo que um determtítado
poeta f ez muttOS versos em sua vidá/ este fez) não está bem empregado/
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):

por;ue o verbo Jazer aáapta-se ao níve[ da criaraõ de 0o/eto~ eu posso
Jazer canet~ mas mio possoJazer versos. !Jt[ão seJazem verso~ os versos
são criados. 'E a;uefa imprecisão verba[ é prejudicial; pois desorienta as
pessoas.
J2l princ#Jio pode parecer aos menos avisados ;ue as observaroesflitas
pefo compatriota de OrtENa!l (jasset não se ap[itjuem em escoras voftadas
para o ensino cient!fico-tecno!Ogico/ ta[vez constituam um a!erta mais
ade;uado apenas aos cursos c/íamados: '-numanisticos". .q@'s/ da área
cient!fico-tecno!Ogica/ ta[vez não devêssemosgastar nosso precioso tempo
acadêmico com certas preocuparõ~ df;amos, estéticas. !Jt[este momento/
entretanto, cabe ouvir pafavras de um grande/ um respeitáve[jí1ósojó
a!emão/ recémjá!ecidó: -'osif Piepe0 o ;ual; em ensaio escrito em 196~
nos enstna:
"J2l;ue!e ;ue/ porprinc#Jio/ renuncia a discutir ;uestões não suscetíveis
de uma resposta e;rata/ a;ue!e ;ue permanece simp!esmente no âmliito da
investf;arão especia[izaáa/ já de4,:ou de fado/ mio só como cientista/ mas
tamliém como pessoa liumana/ a tota[ú!ade do Teare renunciou à possi!ii[ú!ade de rea[izar-se p!enamente.
Isto pode peifeitamente ocorrer. 'E;riste uma Jorma especifica de
estreiteza espiritual;para naõ dizer de servú!ão/ ;ue tem o seuJunáamento
estritamente na autoliínitarão do espírito ao cientificamente cognoscíve!."
tOffenheit für das Ganze - Die Chance der Universitat, 1963 traduzidó por (jildá % Mo de :lJarros e.L. -'ean .Lauaná).
~bem veráade ;ue nóspro/essores estamospermanentemente sob tensão/
srgeitos ao contro!e não muito simpático das normas administrativas ;ue
rENem o ensino. Sem dúvidá aifuma/ nospreocupamos bastante: ora com o
e;rato cumprimento de ementas e currtéufo~ ora com as i'!f!e;ríveis rENras
burocráticas ;ue batizam a avariarão dos nossos Programas de Mestrado e
!Doutorado. 'Entretanto/ ;uem sabe se mio va!eria apena pararmos de vez
em ;uanáo para ouvir a pafavra dos mais sábios? Ouvináo-a/ re/!etináo
sobre ela, pondo-a em prática/ ta[vez não continuássemos sendo tão
",eficientes/ maspossivelínente senÍlmos mais eficazes em nossa tarifa de
formar umJuturo bom erwenlíeiro/ umpes;uisador muito mais criativo.
'Iérminando/ desejamos a nossos !eitores/ amt!l0s e colaboradores os
meflíores votos de um autêntico !/I@ta!.
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