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A revista Educação Sociedade & Culturas pretende constituir-se num suporte de pesquisa
abrangente e de qualidade, fruto de reflexão teórico-metodológica das questões e problemas edu-
cacionais na sua articulação com preocupações sociais alargadas. Para além dos números temáti-
cos, os números de submissão livre pretendem igualmente assumir a possibilidade de se tornarem
uma plataforma de produção científica que cruze olhares de produções oriundas de outros centros
de investigação científica, tanto nacionais como internacionais. A publicação de artigos em várias
línguas tem também a intenção de atingir públicos que se entendem através de códigos diferentes.
Há pois uma preocupação de construção de um dispositivo comum mais extenso e inclusivo de
que este número se reclama na diversidade de perspectivas apresentadas.

Vários artigos aqui incluídos incidem sobre o ensino superior e as políticas que o envolvem,
como é o caso da contribuição de Jean-Louis Derouet e Romuald Normand sobre a crise da uni-
versidade francesa, que deve ser entendida à luz da construção de políticas que têm vindo a ser
seguidas no sector. Trata-se do artigo «L’université française, entre crise et refondation: vers un
nouveau régime académique?», apresentado em língua francesa. Também o artigo de Sofia Sousa,
intitulado «The transformation of knowledge production and the academic community: playing the
game and (still) being an academic?», se interroga sobre as mudanças nos modos de produção de
conhecimento e o posicionamento de docentes universitários em Portugal face a estas alterações
como investigadores em tempos de mudança estrutural das instituições universitárias. Oscar Rodri-
guez e Alicia Morales, no artigo «La docencia universitaria frente a los estímulos económicos»,
focam as mudanças quantitativas no ensino superior no México nas últimas décadas e interrogam-
-se sobre medidas políticas introduzidas como a avaliação do desempenho de docentes. Em «Pro-
posta de avaliação do currículo de graduação em Pedagogia: um desafio», Eloiza Oliveira e Marly
Costa abordam questões ligadas à construção curricular de um curso de graduação, de formação
de docentes, numa universidade do Brasil, para em seguida apresentarem uma proposta de avalia-
ção desse currículo.
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Um outro contexto educativo abordado é o da escola em torno de questões de diversidade, de
autonomia e de inclusão. Tatjana Zimenkova, no seu artigo «Diversity: future project or current
challenge? Construction of the term diversity within citizenship education in Europe», incide sobre
questões em torno de diversidade e da educação para a cidadania nos países da União Europeia,
entre concepções políticas sobre diversidade como projecto futuro e do actual desafio que consti-
tui a vários níveis, incluindo as tensões experimentadas em contextos educativos como o da Ale-
manha. Em «A construção da autonomia num contexto de dependências limitações e possibilida-
des nos processos de (in)decisão na escola pública», Leonor Lima Torres interroga de forma pro-
blematizadora a autonomia da escola e incide sobre uma selecção de episódios significativos de
uma escola secundária de forma a poder perceber como as escolas apropriam políticas educativas,
organizando formas activas e comprometidas em torno da sua autonomia. O artigo «Jovens surdos:
percurso escolar e expectativas profissionais», da autoria de Maria do Céu Gomes, revela o per-
curso biográfico de dois jovens surdos, nas suas experiências e vivências da surdez em contextos
escolares, em instituições frequentemente impreparadas e desatentas a percursos e necessidades
diversas, não tendo em consideração de onde parte o olhar que procura o contacto educativo, e
assim produzindo exclusões, apesar de discursos sobre a inclusão – por vezes, apenas consti-
tuindo retórica.

A secção Diálogos sobre o vivido incide desta vez sobre questões de «ética na escola» que
Renato Oliveira nos apresenta a partir da sua reflexão como docente de um módulo sobre ética
em instituições de formação brasileiras, e que Rosa Nunes e Rui Trindade comentam deste lado do
Atlântico, dialogando.

O texto de Arquivo é da autoria de Michael Young que o autor solidariamente cedeu à Revista
e que constitui já um clássico. Efectivamente, «What are schools for» é um texto incontornável para
o debate sobre a relevância e centralidade da escola e do conhecimento, através do seu conceito
dos «powerful knowledges».

A terminar esta edição da Educação, Sociedade & Culturas, duas recensões: a primeira, por
Ana Mouraz, sobre o livro Pedagogias do Ensino Superior, editado em 2010 pelo CIIE e pela Livpsic,
na colecção Ciências da Educação, e organizado por Carlinda Leite; a segunda, por Laura Fonseca,
sobre o livro Porque uma Educação Outra É Possível: Contributos Para uma Praxis Transforma-
dora, publicado recentemente pelo Instituto Paulo Freire de Portugal e Centro de Recursos Paulo
Freire, com coordenação de Eunice Macedo.

A direcção da Revista agradece todos estes contributos que procuram produzir uma publicação
que mantenha a qualidade reconhecida e se expanda na diversidade de contextos educativos e que
possa estar em sintonia com públicos atentos à educação nas suas várias formas e produções.

Helena C. Araújo


