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Editorial 

 

A Dialectus, Revista do Eixo Filosofia, Política e Educação - FPE, vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, vem à 

lume com a política editorial de abranger pesquisas voltadas às áreas da filosofia teórica 

e prática, filosofia política e filosofia da educação. Nesse intuito, a revista objetiva ser 

um espaço editorial de rigorosa discussão científico-filosófica, estando aberta à 

participação de pesquisadores das mais diferentes regiões do país e do mundo.  

Considerando as transformações a que esteve submetido o homem nos últimos 

anos, provenientes principalmente do intenso desenvolvimento científico e tecnológico, 

juntamente com a crise do sistema capitalista, a problemática do indivíduo surge de 

extrema importância para a compreensão da realidade vigente. Motivo pelo qual se faz 

urgente refletir sobre as reais consequências dessas transformações na constituição e 

formação do indivíduo-humano, assim como de seus desdobramentos no mundo 

contemporâneo. Nessa perspectiva apresentamos aos leitores o número 1 da Revista 

Dialectus, que traz em sua primeira edição os artigos apresentados no II Colóquio 

Indivíduo e Educação do Contexto da Crise do Capitalismo, realizado em Fortaleza 

nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2011. A esses se juntam artigos de pesquisadores 

de diversos centros de estudos, que refletiram sobre o tema proposto, conformando uma 

coletânea de 10 textos apresentados no Dossiê “Indivíduo e Educação do Contexto da 

Crise do Capitalismo”, que configura a primeira parte dessa primeira edição. 

A segunda parte da Revista Dialectus é composta por 9 textos, e é dedicada a 

uma variedade de temas de forte teor filosófico e pedagógico, que vão desde a 

influência do instigante S. Zizek no pensamento contemporâneo, até às reflexões de 

ilustres pensadores, como Hegel, Marx, Foucault, Adorno, Makarenko e os teóricos da 

École des Annales sobre a ética, a política e a formação humana. 

Dessa forma os 19 textos que compõem essa edição se dividem entre a reflexão 

sobre os fazeres teóricos e os processos de formação humana, o que torna o presente 

número da Revista Dialectus uma útil fonte de pesquisa, retirando do lugar comum 

dizeres estabilizados sobre o sistema capitalista, o indivíduo e a educação a partir de 

uma perspectiva crítica e atual. 

 

Boa leitura a todos e todas! 

Os Editores. 


