Perspectivas em Diálogo: Revista de Educação e Sociedade

Editorial
com grande satisfação que lhes apresento mais um número de Perspectivas em
Diálogo: revista de educação e sociedade. Este é o quinto número de nosso periódico,
o que muito nos alegra. Iniciamos com as edições semestrais em 2014 e, apesar
das dificuldades, estamos caminhando para o terceiro ano consecutivo das edições da
revista, mantendo a periodicidade. Isso é motivo de comemoração!!!

É

Aproveitando os festejos de ano novo, já que estamos começando 2016, desejo
que a revista possa se expandir ainda mais e continuar socializando pesquisas e
estudos tão significativos para o avanço do conhecimento científico. Agradeço a todos
e todas que confiaram em nosso periódico, enviando seus trabalhos para apreciação
e/ou divulgando entre seus pares. Temos recebido pesquisas de grande importância
para o campo da educação e ciências humanas e sociais em geral. Assim esperamos
continuar os trabalhos em 2016.
Nessa edição em particular, os artigos falam do movimento estudantil e luta de
classes, da participação de jovens em atividades comunitárias e da constituição de um
currículo crítico, temas tão atuais e que podem nos ajudar a repensar a realidade do
país, no caso das lutas travadas pelos estudantes e das reformas curriculares em
debate. Outros textos exploram a relação de gênero e infância, a educação infantil na
zona rural, questões que têm emergido nos últimos anos. Na sequência, discute-se a
mediação educacional em ambientes virtuais de aprendizagem e, nos demais artigos, a
docência e o ser professor estão em destaque.
Nessa perspectiva, há reflexão sobre as representações que o professor tem da
escrita e do ensino da escrita, bem como das maneiras deste professor ser e estar na
profissão. Abre-se espaço para analisar a função da prática pedagógica e da docência
em relação a crianças hospitalizadas. Ademais, apresentam-se reflexões sobre fatores
de mal-estar e bem-estar docente e, ainda, discute-se a construção da profissão e
identidade docentes, contemplando as expectativas e conflitos do “ser professor”. Por
fim, fechando a edição, é veiculada uma interessante resenha sobre a importância do
ensino em ambiente hospitalar.
Em suma, são textos que contribuem grandemente para a formação docente e
para refletirmos sobre as interfaces entre educação e sociedade, em diferentes espaços,
tempos e perspectivas. Uma boa leitura e feliz 2016 a todos e todas nós!
Prof. Giovani Ferreira Bezerra
Editor-chefe de Perspectivas em Diálogo: revista de educação e sociedade
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