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EDITORIAL

De um ponto de vista institucional, o século XVII marca um ponto de inflexão na história do conhecimento europeu
em diversos aspectos. O monopólio virtual da educação superior desfrutado pelas universidades foi posto à prova nesse
momento. E, num segundo momento, assistimos ao surgimento do instituto de pesquisas, do pesquisador profissional, e de
fato, da própria idéia de “pesquisa”.
Já no século XVIII nos deparamos com a criação de organizações de fomento à pesquisa. A palavra “pesquisa” em
diversas línguas deriva da origem comum “busca”. O termo era mais empregado no plural que no singular e se tornou mais
visual a partir do século XVII, e mais ainda ao final do século XVIII, fosse para referir-se às artes ou às ciências, aos estudos
de história ou aos de medicina. Junto com a palavra pesquisa outros termos vieram a ter uso regular, notadamente
“investigação”, que se ampliou para além de seu contexto legal original, e “experimento”, que se restringiu a partir de seu
sentido original de teste em geral para o de teste das leis da natureza em particular.
Esse conjunto de termos sugere uma consciência crescente da necessidade de buscas para que o conhecimento
fosse sistemático, profissional, útil e cooperativo.
Do século XVII ao século XXI. Precisamos olhar, necessariamente para o passado, e nos perceber como herdeiros
dessa rica tradição. Mas não somente herdeiros, mas também pesquisadores-sujeitos que estão umbilicalmente ligados
à continuidade da pesquisa. Essa continuidade está certamente ligada à idéia de que o estoque de conhecimento não é
constante em qualidade e quantidade, mas pode ser aumentado e aperfeiçoado.
Diante desse desafio que nos persegue é que vem a lume mais um número da Revista de Iniciação Científica –
CESUMAR. Ao mesmo tempo em que assistimos um aumento de acadêmicos descobrindo os benefícios da pesquisa, nos
deparamos com um acentuado amento de qualidade dos conteúdos. Nesse número teremos a oportunidade de entrar em
contato com artigos de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Turismo, Psicologia e Fonoaudiologia. A Revista de Iniciação
Científica também publica, de forma especial, os resumos apresentados no I Fórum de Turismo e Hotelaria do CESUMAR,
realizado de 22 a 25 de maio de 2001. A temática desse fórum foi “Turismo no Paraná: perspectivas para o desenvolvimento
regional”. Seu objetivo primeiro foi o de reunir acadêmicos, profissionais e interessados nas questões do setor para discutir
os principais entraves para o turismo na região e, também, observar como essa atividade pode contribuir para o
desenvolvimento regional.
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