
A Revista Educação em Debate segue o seu curso entre os peri-
ódicos nacionais da área. Com a nova coordenação, veio para ficar e
se afirmar como o mais antigo periódico do nordeste em funciona-
mento. Já se passaram mais de trinta anos desse periódico que referen-
dou muitos debates na área de educação. Centenas de artigos dos mais
diversos já foram publicados em nossa revista. Os grandes debates da
região e do cenário nacional já passaram por aqui.

Hoje o nosso grande desafio é a periodicidade. Pretendemos
muito brevemente sair da irregularidade. O formato já mudou com-
pletamente a sua feição. Certamente é o periódico mais apresentável
da região. O cuidado editorial é também ampliado pelo exame do
texto acadêmico de nossos colaboradores. Pelo menos 40% das con-
tribuições desse número é exterior ao nosso programa. Os textos fo-
ram cuidadosamente avaliados pelos nossos pareceristas ad hoc. Eles
trabalham em silêncio. Mantendo o anonimato. Recebem o texto sem
identificação, para que a lisura do processo avaliatório se faça presen-
te.

Não conhecemos a censura. É nesse caso que se pode constatar
que a diversidade dos textos publicados é recortada pela rnultiplicidade
de conceitos em áreas centrais e periféricas da educação. A liberdade
de pensamento se faz pungente.

Infelizmente, ainda tivemos que juntar alguns números atrasa-
dos, para que a próxima revista possa seguir com todos os requintes e
cuidados que se possa ter ou esperar de um periódico acadêmico. Na
forma e conteúdo seguiremos sem máculas. Convidamos os nossos
colaboradores antigos e hodiernos a continuar enviando os resultados
de suas pesquisas educacionais para a Revista Educação em Debate.
Serão todos bem recebidos e avaliados com a maior lisura possível.
Pelo menos dois pareceristas serão colocados em ação para examinar
cada texto.



A complexidade da educação nos impulsiona para a constante
reelaboração de nossos conceitos. Como se uma ponte se estendesse
entre as fendas milimétricas das práticas educativas. É nessa passagem
que se fazem revolver os sentidos polifônicos de territórios molares e
moleculares. Os dois campos interessam aos processos pedagógicos.
Alimentados pelo debate em amplas proposições conceituais, os vári-
os sentidos da educação ganham visibilidade em contornos discursivos
e ritos genéticos acelerados.

É com grande prazer que anunciamos mais uma edição da Re-
vista Educação em Debate. São inúmeros os problemas da educação.
Isso não nos abate. Só acelera nosso coração e nos lança em sempre
novos desafios. Sobretudo quando se vislumbra um amanhã diferente
com educação para todos e em todos os níveis.
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