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EDITORIAL
Cultura e Educação

As instituições de ensino superior têm como
escopo de suas atividades a promoção do
Ensino, da Pesquisa e da Extensão, e nesta
última se situa a maior parte das atividades
culturais, sendo o mecanismo através do qual
as escolas se relacionam com diversos outros
setores da sociedade, constituindo forma de,
em programas e projetos, atender interesses e
necessidades da população, e potencialmente
promover desenvolvimento regional, e isso
é um dos mais notáveis atributos de uma
instituição de excelência.
Embora
historicamente
tenhamos
vivenciado certo distanciamento entre
o que denominamos o “mundo real” e o
“mundo acadêmico”, é justamente a atividade
extensionista que pode produzir o espaço
compartilhado entre esses dois, ou seja, um
campo em que as práticas se estabelecem em
comum e adquirem sentido comunitário.
Adquirir conhecimento não é um processo
fácil. É árduo, exige trabalho e disciplina.
Exige convívio e aprendizagem constantes,
exige um processo educativo, que é
revolucionário por si mesmo, pelo seu
potencial libertador. Seu transcurso é
desconfortável e de certa forma agressivo,
contra a suavidade de toda ignorância.
O UniBrasil Centro Universitário valoriza o
componente cultural como parte importante
do processo educativo e como complemento
indispensável de uma boa formação superior,
e por isso, a capa deste número tem como

tema uma referência aos animais, como seres
que dividem o planeta conosco e são tão
merecedores da vida quanto nós, os humanos,
e retrata a relação harmoniosa e respeitosa
que se dá pela dimensão amorosa, da troca
afetiva no contato diário com nossos bichos de
estimação, que nos abastece emocionalmente
e enriquece nossas vidas.
Como declarou a criadora da capa desta edição,
a arquiteta Grizete Lautert Dezordi: “O Amor
está no centro da capa. Uma menina abraçada
ao seu cãozinho, numa total entrega. A criança
simboliza a pureza de expressão do humano, o
lugar do feminino, e os quatro pontos cardeais
relacionados aos quatro elementos – Terra,
Água, Fogo e Ar.”
Entende-se que o Ensino, parte essencial da
educação, não é inovação; pode ser inovador nos
métodos, porém sua essência é conservadora,
pois trata, afinal, do já provado e comprovado,
o cânone. Todo o estabelecido pode - e talvez
deva - ser discutido e superado, porém primeiro
deve ser conhecido. A partir do conhecimento
pode haver a inovação, ensina-se o que se sabe
e pesquisa-se para inovar o já sabido. A Cultura,
ainda que vinculada a princípio semelhante, é
transgressora por definição, pois baseada no
passado e no conhecido cria novo universo,
ou pelo menos nova forma de vê-lo, e viceja
apenas em liberdade.
Que este ensino nos permita viver em paz
conosco e com todos os habitantes deste planeta.
Wanda Camargo
Conselho Editorial da Revista Expressão.
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