
É com grande satisfação que a Revista Educação em Debate
retoma ao cenário acadêmico em novo formato. Isso inclui novo
projeto gráfico e nova forma de apresentação. Apesar de reconhe-
cermos o enorme esforço do comitê editorial anterior para manter a
periodicidade e a regularidade do periódico em questão, o resultado
não logrou o êxito esperado. Isso decorre de uma política da UFC que
não priorizava seus periódicos, mesmo que se tratasse de uma revista
fundada em 1978 e se apresentasse como um dos periódicos - na área
de educação - mais antigos do nordeste brasileiro. Nas páginas e li-
nhas dessa revista já se publicaram inúmeras pesquisas acadêmicas de
renomados cientistas, ensaístas e pesquisadores da área de educação
e ciências afins. É notória a sua presença na região e o impacto no
território da pesquisa acadêmica.

Nosso intuito é a realocação desse veículo de comunicação não
só para escoar nossas produções acadêmicas e cumprir as exigências
da CAPES, mas principalmente para abrigar as diferenças, as incon-
gruências, as ilações teoréticas e as invenções conceituais da área de
educação. A censura é uma desconhecida para nós. A justeza de cada
argumentação deve ser sustentada pela força e forma de sempre novas
idéias. É a convicção de que a produção de conceitos reveste-se pelo
zelo e, ao mesmo tempo, pela incerteza da verdade ou finalização do
discurso científico.

Primamos pelo rigor acadêmico. Os pareceristas ad hoc serão
preservados para que atuem de forma mais isenta possível. O conselho
editorial terá a liberdade de aceitar ou rejeitar os trabalhos considerados
irrelevantes ou em desacordo com a política editorial da Revista.

Um novo formato serve de invólucro ao esforço de pesquisa
recortado e transformado em artigo. Um cenário de luzes se vai for-
mando com o retorno de nossa revista, que pretende comemorar os
seus trinta anos com a força da pesquisa desenvolvida pelo Programa
de Pós-graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do
Ceará. Vamos juntos incendiar nossas idéias. Percorrer as trilhas silen-
ciosas e solitárias de nossas pesquisas. Mergulhar no caos e reelaborar



nosso discurso no entorno da educação. Não se pode desacelerar a
paixão de nossos pesquisadores em nome de racional idade inerte,
factual e esquálida.

A vida segue o seu curso pela complexidade de seus movi-
mentos. Abre fendas em nossas certezas. Reagrupa os sentidos mais
escusos e encobertos de nossos desígnios. O copo de dados está
lançado. A Revista Educação em Debate, tal qual a fênix, sobrevoa
as cinzas pelo renascimento e assim olha o mundo educacional com
as inúmeras lentes da pesquisa.

Nosso agradecimento à Professora Bernadete Beserra pelo
cuidado e rigor com as suas pesquisas e pela forma como desem-
penhou a editoração da Revista Educação em Debate, impedindo
a sua desintegração e barrando a força do esquecimento.
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