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Editorial

 

A pesquisa na área da educação constitui uma relevante mediação para a 
reflexão acerca dos desafios e complexidades inerentes a esse campo do 
conhecimento. Além disso, ela estimula o debate entre os pesquisadores, 
requerendo estratégias de ação e contribuindo para a melhoria da qualidade do 
processo de ensino e aprendizagem, o que permitirá a busca de caminhos para a 
efetivação da formação intelectual e humana dos educandos em diversos setores 
da vida social.

No intuito de desenvolver cada vez mais essa contribuição por meio de uma 
divulgação mais intensa das produções científicas dos diversos pesquisadores, a 
Revista Educação em Debate (EemD), do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal do Ceará (UFC), modificou sua periodicidade, de semestral 
para quadrimestral.

No momento, nosso periódico lança o primeiro número referente a 2018. 
Nele, observam-se artigos atinentes a diversos temas no campo da educação. 
Propõe-se, por exemplo, a literatura infantil como recurso didático capaz de 
mobilizar os jovens estudantes em direção a uma formação integral, holística; 
busca-se compreender em que medida o processo de juvenilização da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) está articulado à problemática do fluxo escolar, da 
aprendizagem e da desigualdade étnico-racial no ensino regular da Rede Municipal 
de Ensino de Angra dos Reis (RJ); analisa-se o papel estratégico da mediação 
pedagógica na inclusão da criança com autismo nas classes regulares; identificam-
se sete aspectos da relação dos professores do curso de Pedagogia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com a produção textual dos seus alunos, suge-
rindo-se que há não só uma oscilação como também um hibridismo involuntário 
na proposição de tarefas de escrita para os estudantes; avaliam-se as habilidades 
sociais apresentadas por jovens universitários mediante aplicação do Inventário 
de Habilidades Sociais (IHS), instrumento de autorrelato que favorece a identificação 
de déficits e recursos nessas habilidades.

Ademais, apontam-se alguns caminhos que auxiliem no desenvolvimento de 
pesquisas que tenham as concepções do materialismo histórico-dialético como 
método estruturante, para assim estabelecer alguns mecanismos que contribuam 
para a construção de uma investigação desse porte, ou seja, demarcada por uma 
subjetividade criativa, pela preocupação política, pela sensibilidade e pelo estilo 
pessoais; reflexiona-se sobre as principais teses acerca da educação e da hegemonia 
em Antônio Gramsci, debatendo possibilidades para a práxis pedagógica da 
educação física a partir da concepção de cultura corporal; discute-se, a partir de 
pesquisa bibliográfica e documental, a respeito da situação do trabalho infantil na 
produção de tabaco em Prudentópolis (PR) e suas relações com as políticas 
educacionais; procura-se compreender as ideias que sustentam a pedagogia 
prussiana liberal, ou seja, concomitância da gratuidade e seletividade na educação 
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pública, intenção de moralização, submissão do ensino civil ao ensino militar e 
dissociação entre currículo explícito e currículo implícito; investigam-se as 
representações sociais de discentes do 4.º ano do Curso de Pedagogia de uma 
universidade pública de Maringá (PR), a fim de averiguar se estes futuros 
profissionais serão formados com os conhecimentos necessários para atender aos 
alunos com dificuldades de aprendizagem, em especial aos disléxicos.

Desse modo, convidamos o leitor para desfrutar dos artigos selecionados 
criteriosamente, advindos de diversas instituições de ensino superior do Brasil.

Agradecemos, por fim, àqueles que contribuíram para esta edição da Revista, 
incluindo os autores, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Direção da FACED, a 
Coordenação da Pós-Graduação em Educação, a Imprensa Universitária, os 
Revisores, os Pareceristas e os Técnicos.

Boa leitura.

             Prof.ª Dr.ª Fátima Maria Nobre Lopes – UFC
    Editora responsável pela revista Educação em Debate


