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A Revista Educação em Debate, do Programa de Pós-Graduação
em Educação Brasileira, da Universidade Federal do Ceará torna pú-
blico mais um mais um volume e agradece aos seus colaboradores
pela valiosa contribuição. São 33 anos de história no cenário nacional
da editoração dos periódicos acadêmicos de educação. É o número
61 que apresentamos ao grande público. Fazendo saltar do subterrâ-
neo estrito da vida as multiplicidades conceituais e marcas da
passionalidade humana. São disputas que se estendem dos "sagrados"
gabinetes intitucionais das universidades aos mais distantes e recôndi-
tos espaços educativos. Nosso periódico continua vivo, pensando e
debatendo os grandes problemas da educação.

A Revista Educação em Debate nasce em sintonia com o velho
mestrado em educação da UFC. Era o ano de 1978. Não se poderia
imaginar que esse periódico continuasse em circulação apesar dos
conflitos internos que se formavam e de políticas educacionais desas-
trosas. Por várias vezes nosso periódico quase padeceu, quase se per- .
deu. Perdeu a periodicidade por alguns anos. Editores que se foram e
quase lançam nossa revista ao completo ostracismo ou a crítica roedo-
ra dos ratos. Mas a força de suas idéias e a intensidade do debate
acadêmico faz saltar do tempo para revisitar a história e, ao mesmo
tempo, se lançar em projetos futuristas. Eis o desafio.

O Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da UFC
vive um momento singular. É o momento de consolidação e
reestruturação. Novas linhas de pesquisa se vão formando. Novos con-
ceitos são incorporados. Novas idéias surgem com a força do tempo
presente. Entre encontros e desencontros a vida segue a deriva. Os
grupos de pesquisa se reagrupam para que os dilemas da educação
possam encontrar novos horizontes. Nosso limite é o infinito. Que se
lancem os avaliadores. Estamos preparados. Estamos integrados aos
novos parâmetros editorias. Nossos colaboradores partem de várias
instituições de pesquisa do Brasil e do Mundo. Estamos vivos,
atualizados com a periodicidade completamente regularizada.



Esperamos que o nosso Programa de Pós-Graduação esteja apto
para seguir o mesmo caminho. Encontre o lugar da excelência acadê-
mica. As disputas internas ou pessoais não devem se sobrepor aos in-
teresses coletivos e institucionais. Remando em conjunto poderemos
organizar um plano de viagem, mas se remarmos desordenadamente
seguiremos quase a deriva e, nesse caso, não teremos força suficiente
para enfrentar as tempestades da avaliação e muito menos pensar os
velhos e novos problemas da educação.

Creio que o bom senso deve prevalecer. Determinar os
parâmetros de nossas linhas de pesquisa. A riqueza e vigor do debate
acadêmico deve ser o centro de nossos anseios. As particularidades
dos indivíduos ou a tirania da vontade de alguns não podem se sobre-
por aos interesses coletivos. A complexa realidade educativa não pode
se submeter aos privilégios de alguns que se consideram plenos ou
acima do bem e do mal. O tempo é voraz. A história é o grande tribu-
nal do mundo.

A diferença e a multiplicidade alimentam nossos códigos, con-
ceitos e posicionamentos discursivos. Nossos signos se agrupam em
sinais de composições poéticas ou palavras que se inscrevem em jo-
gos de força alimentados na pertinência insubmissa das relações
tentaculares. É preciso entender o funcionamento, ações de educado-
res e organização de instituições educativas.

A Revista Educação em Debate continua recebendo artigos para
os próximos números e mais uma vez agradece a valiosa colaboração
de professores, pesquisadores e intelectuais da educação. Aproveita o
ensejo para também agradecer aos nossos pareceristas ad hoc pelo
esforço, dedicação e cumprimento dos prazos exigidos.
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