
Entre o cogito e a paixão, reagrupam-se interstícios que nos le-
vam aos lugares inacessíveis da vida humana. Pulsa nossa vontade,
nem sempre acelerada ou conectada com a realidade em que se faz
viva. É que a vida humana padece de sentido no entorno dos projetos
que prometem o melhor, o progresso, a continuidade ou mesmo a
felicidade. Entre o caos e a razão, pode nascer uma infinidade de mun-
dos. Além desse corpus, ainda temos a possibilidade de inventar ou-
tros tantos mundos ou trafegar pelas vias aceleradas do mundo virtual.

Entre lampejos e pontos cegos, entre as fendas de um campo
minado e as certezas do discurso científico, encontram-se linhas mui-
to tênues que escapam ao terror, à violência e à desaceleração da vida.
A educação possibilita a homens e mulheres reagruparem suas experi-
ências que se espalham no complexo jogo de força das culturas e da
história, para assim devolver a vida possibilidades de compor novas
experiências ou continuar inventando sempre novos mundos. Isso se
faz com a pesquisa.

A Revista Educação em Debate nasceu em 1978 como um veí-
culo de divulgação e debate de ideias entre os pesquisadores da edu-
cação. Esse era o grande desafio e aspiração da Universidade Federal
do Ceará e do antigo Departamento de Educação: transformar o pro-
fessor em professor pesquisador. Evidentemente, isso não poderia ser
feito de imediato. Algumas vozes questionavam esse procedimento e
se levantavam contra essa urgência já há trinta anos, como se pode
verificar no artigo do professor José Anchieta Esmeraldo Barreto, "A
Pesquisa em Educação" .

Mais de trinta anos se passaram e, evidentemente, esse desafio
galgou muitas vitórias. A Universidade Federal do Ceará se afirma cada
vez mais como um grande centro de pesquisa. A Faculdade de Educa-
ção e o Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira se conso-
lidam como lugar pesquisa.

Entretanto, ainda precisamos enfrentar muitos desafios. O pro-
blema da pesquisa ou do professor pesquisador que se apresentava em
1978 ainda continua em processo de reflexão e embates. A Revista



Educação em Debate cumpre o seu papel ao divulgar o esforço de
pesquisadores ao publicar o resultado final ou parcial de suas investi-
gações.

Para tal, agradecemos os nossos colaboradores pelo grande em-
penho na realização de seus estudos e divulgação de suas ideias.

José Cerardo Vasconcelos
Editor-Chefe da Revista Educação em Debate
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