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Apresentação
Uma das principais indagações dos dirigentes de escola, bem como
de muitos professores, é sobre a importância do professor em sala de aula.
Para muitos, é o mais importante, no entanto, verificamos que, a cada dia
que passa, valoriza-se mais e mais o aprendizado que ocorre fora da tradicional sala de aula. Mais e mais o ambiente que nos cerca, que cresce a
cada dia, torna-se “sala de aula”. Com as modificações tecnológicas e sociais, a tendência é que a sala de aula, tal como é vista hoje, se modifique,
aumentando a ocorrência e a importância de atividades extraclasse como o
auto-aprendizado, a publicação de textos, a geração de conhecimentos, os
trabalhos em laboratórios, em campo, etc.
A publicação de textos, como é feita aqui, tem um grande significado,
pois é registro de trabalho feito, não uma simples reprodução, tal como é comum
na sala de aula tradicional, é geração do novo. Os textos aqui publicados são a
comunicação do verdadeiro aprendizado, experenciado e refletido.
Neste número, os autores descrevem trabalhos realizados em diversas
áreas. Na área de Química, com os textos “Avaliação eletroquímica e degradação fotoquímica do pesticida Malathion”; “A evolução da química
computacional e sua contribuição para a educação em Química”; “Propriedades moleculares e mecanismos de reação”. Na área de Engenharia de
Energia, “Projeto de uma pá de uma turbina Kaplan”; “Efeito de capacidade e de compensação na utilização de energia fotovoltaica e de energia
eólica”. Na área de Engenharia de Produção, “Análise dos fatores que podem contribuir para variabilidade no processo de envase de erva mate do
tipo moída grossa”; “Sistema hidroviário e portuário do Rio Grande do Sul:
visão geral e contextual da infra-estrutura”. Finalmente, na área de Gestão
da Educação Profissional, “A racionalidade governamental contemporânea,
a educação profissional e a produção dos novos sujeitos”. Todos os textos
são frutos de leitura e de experiência, do aprendizado individual e coletivo
de seus autores em diferentes ambientes de construção de conhecimento.
A leitura de quaisquer destes artigos representará para o leitor conhecimento gerado pelo caminho percorrido pelos autores no desenvolver de seu
trabalho. Tanto uma como a outra ação são realizadas fora da sala de aula e
poderão, certamente, se for o caso, abrilhantar uma “futura aula”. No entanto
o aprendizado não se caracterizará pela aula em si, mas pelo interesse, pela
curiosidade daquele que é sujeito do conhecimento.
Boa leitura!

Prof. Irineu Alfredo Ronconi Júnior
Diretor do DPPI

