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Editorial

Esta edição marca um importante momento da história da revista 

Educação em Debate, pois instaura, de modo definitivo, a sua versão              

online, ao mesmo tempo que atualiza a sua periodicidade semestral. Deste 

modo, o compromisso assumido desde 1978 em socializar a produção de 

conhecimentos no campo da educação continua vivo e atuante, agora, de 

modo ampliado, com a sua difusão eletrônica. São 38 anos de existência no 

cenário nacional de editoração de periódicos na área de educação.

Pretendemos, paulatinamente, digitalizar as edições anteriores, 

quando a revista era somente impressa, o que nos permitirá trazer à luz as 

suas diversas produções e discussões sobre os múltiplos territórios da 

educação, porquanto o nosso periódico tem se caracterizado por publicar 

artigos que estimulam a reflexão, os posicionamentos e o debate de pes-

quisadores, docentes e discentes acerca do complexo educacional. Tais 

aspectos demonstram-se essenciais para a implementação e a fundamen-

tação de políticas educacionais. 

Sob diversas abordagens, os artigos desta edição, numa disposição de 

ordem alfabética dos títulos, tratam, em sua maioria, de questões relacio-

nadas ao processo docente, incluindo a docência no ensino técnico e refle-

xões sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID). No entanto, traz também discussões sobre a contextualização da 

educação brasileira; a democratização e a internacionalização do ensino 

superior; merecendo destaque, igualmente, discussões sobre as mudanças 

na estrutura curricular da educação básica do Brasil e de Portugal, eviden-

ciando as possíveis implicações para a prática pedagógica do professor. 

Todos estes temas se constituem em dispositivos que auxiliam a funda-

mentar práticas, teorias, reflexões, debates e proposições sobre a formação 

docente, o exercício do magistério, a política curricular e educacional.

Convidamos o leitor para passear pelas veredas desta edição, com-

posta por uma pluralidade teórica e, ao mesmo tempo, uma confluência de 

saberes no âmbito da educação.

Agradecemos, por fim, àqueles que contribuíram para esta edição, 

incluindo os autores, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Direção 
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da Faculdade de Educação, a Coordenação da Pós-Graduação em Educação, 

a Imprensa Universitária, os revisores, técnicos e bolsistas de trabalho.

Boa leitura a todos.

      Fátima Maria Nobre Lopes - UFC

           Editora da revista Educação em Debate


