APRESENTAÇÃO

Pensar e planejar uma revista é estratégico. Começar a editá-la é uma ousadia.
Prosseguir editando-a é uma realidade. Esta Revista Liberato de número 02, que você está
recebendo, expressa a continuidade de uma feliz ideia e nos brinda com várias produções de
educadores da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha.
Prosseguimos com a proposta original de socializar e divulgar as produções de
nossos professores. Estas produções referem-se aos conhecimentos de diversas áreas de
trabalho, de reflexão e de pesquisa desta comunidade. Entendemos que tais produções
possuem uma finalidade e uma função social do conhecimento, historicamente produzido,
socialmente disponibilizado, eticamente comprometido e pedagogicamente situado.
Democratizar o conhecimento e o saber é estratégico na construção de uma sociedade justa e
de uma cidadania efetiva. Já uma postura contrária, ou seja, apropriar-se do saber e "privatizálo", em nada contribui para nossa comunidade e muito menos para uma nova civilização que
almejamos construir.
O Conselho Técnico Deliberativo da Fundação Liberato Salzano Vieira da
Cunha, representante dos diversos segmentos que mantêm esta escola, orgulha-se de
apresentar mais uma produção intelectual desta casa e expressa a satisfação coletiva pela
disposição e "espírito de pesquisa" de nossos professores. Cumprimos, assim, mais um
elemento de nossa concepção, qual seja, a não dissociabilidade do ensino com a pesquisa. A
MOSTRATEC e o SIET são a expressão real desta visão.
Também festejamos coletivamente conquistas da comunidade Liberato. Além
dos avanços na pesquisa, estamos contemplados com um Núcleo da Universidade Estadual.
Esta novidade nos alçará a patamares importantes, pois consolidaremos definitivamente nossa
potencialidade científica, educacional, cultural e tecnológica.
Hoje o mundo vive uma grande contradição, acumulou desenvolvimento
científico suficiente para resolver grande parte dos seus problemas, mas aumentou a exclusão,
a pobreza, a miséria e a fome. Estamos assistindo a uma guerra teleguiada, transmitida ao vivo
para o mundo. Esforços políticos, diplomáticos e tecnológicos são canalizados para tal
atividade. Esses mesmos esforços não são viabilizados para acabar com a fome e a miséria no
mundo. Portanto, não há espaço para neutralidade da técnica nem da ciência e muito menos
da pesquisa. Estas precisam estar permeadas de consciência e ética. Precisamos contribuir
para a construção de um mundo mais justo, humano, fraterno e solidário, onde a vida está
acima de qualquer interesse.
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