
A Revista Educação em Debate, do Programa de Pós-Gradu-
ação em Educação Brasileira, da Faculdade de educação, da Uni-
versidade Federal do Ceará apresenta mais um número aos leitores
e pesquisadores da educação e ciências humanas. Trata-se do nú-
mero 62. Volume 02 de 2011. Mais um número ao longo de trinta
e três anos. Mais um periódico em educação no Nordeste do Brasil
que, atravessando mais de três décadas mantêm-se vivo e conecta-
do aos grandes periódicos nacionais. Entendemos que esse número
de nossa revista preenche uma lacuna enorme nas pesquisas das
regiões Norte e Nordeste. A diversidade de temáticas aqui aborda-
das e relacionadas à educação serve de alerta para a grande comple-
xidade de nossa área. Cada texto cuidadosamente analisado pelos
nossos pareceristas até a produção final do periódico. São artigos
produzidos por pesquisadores reconhecidos em sua área de atuação
e, seus escritos, guardam longos períodos de pesquisa para que se
possa chegar ao processo de publicação.

Pensar os problemas da educação é ingressar em travessia
assaz grandiosa. Nossos velhos problemas persistem e, ao mesmo
tempo, se redefinem pelas sempre novas conexões que se vão avo-
lumando em nossa realidade. Violência na escola, justiça social,
desigualdade, baixo rendimento escolar e repetência transitam no
discurso dos educadores de várias formas, conteúdos e instrumen-
tos ou ambientes de aprendizagem. As nossas instituições escolares
em foco alargam seus horizontes para acolher os novos desafios que
se apresentam na vida hodierna. A qualidade da educação continua
em questão. A mesma problemática que se espera das instituições
de formação de professores.



o mundo virtual exige nossa presença. Imensas re-
des se formam e nos conectam em passagens de grande
velocidade. As redes sociais movimentam nossas vidas
entre imagens, códigos, frases, pensamentos e emoções.
A velocidade das informações articulam-se ao cotidiano
de todos nós, alimentando ininterruptamente com infor-
mações díspares em sempre novas conexões cotidianas.
Não podemos estar distantes dessa grande rede de infor-
mação. Para tal, nossa revista apresentará no próximo
número sua versão eletrônica e ficará hospedada na pá-
gina da Faculdade de Educação da universidade Federal
do Ceará.
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