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P R Ó L O GO

Fátima Maria Bezerra Barbosa 1

A “EDUSK’ é uma revista científica anual que obedece às
normas de padronização e legitimação das revistas científicas (ISSN e
ABNT).
O seu principal objectivo é possibilitar a divulgação de trabalhos
científicos na área da educação, sejam eles teóricos ou resultem de
experiências práticas, tornando-se um local de encontro de várias
áreas disciplinares e de diferentes tradições culturais.
Assim, a “EDUSK” constitui-se como um espaço de reflexão, de
partilha e de inovação aberto a todos, independentemente da origem
racial ou geográfica, caracterizando-se pelo seu sentido inconformista
e por um ideal cultural alicerçado na esfera pública discursiva, na
qual todos devemos participar.
A educação, entendida como processo de emancipação crítica,
implica uma decisão e uma escolha individual. Para isso é necessário
o conhecimento da realidade individual e social que se obtém através
da informação, mas só se transforma em conhecimento através da
reflexão. A partir da reflexão sobre os trabalhos apresentados nesta
Professora Auxiliar da Universidade de Minho. Centro de Investigação em Educação, Portugal.
Doutorada em Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade de Santiago de Compostela.
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revista

podem-se

redefinir

posicionamentos

e

equacionar-se

alternativas.
Neste sentido, entendemos a “EDUSK” como um instrumento
privilegiado para a reconstrução e recriação da educação e da
sociedade

actual,

contribuindo

para a formação

de

indivíduos

autênticos, tolerantes e abertos à inovação, aptos a enfrentar e a
combater o dogmatismo e o autoritarismo do pensamento único. É
esta

a

finalidade

da

“EDUSK”

que

se

tornará

possível

pelo

conhecimento do mundo e de si próprio, alcançado pela reflexão
sobre a diferença que amplia horizontes e nos conduz a uma
constante projecção e superação da realidade efectuada no espaço
intermédio entre a finalidade desejável e a realidade possível.
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