APRESENTAÇÃO
SOBRE O PRIMEIRO NÚMERO DA REVISTA EDUCAÇÃO E
FRONTEIRAS ON-LINE
A Revista Educação e Fronteiras inaugura com esse volume, o
primeiro número de sua versão On-Line. Originalmente esse periódico havia
sido criado em 2007 a partir do Programa de Pós-Graduação em Educação
(Mestrado) da Universidade Federal da Grande Dourados [UFGD], na
versão impressa, caracterizando-se a partir da declaração de seu título
[Educação e Fronteiras], como veículo de problematização e incentivador
de pesquisas sobre a educação, a ampliação de olhares sobre suas fronteiras
e possibilidades de desdobramentos.
Para além das fronteiras epistemológicas, o foco da Educação e
Fronteiras On-Line, havia que considerar também a localização geográfica
do Mato Grosso do Sul, os espaços de municípios e estados vizinhos, bem
como o de países fronteiriços (Bolívia, Paraguai) e a sua inserção como
participantes nas discussões sobre educação, produções derivadas e
intercambialidade por meio de programas de pós-graduação. De forma
especial haveria que se construir parcerias entre a proposta da revista e um
projeto maior que incluísse as preocupações dos programas de pósgraduação no estado e que os representasse com coerência e consistência.
Por essa diretriz, Educação e Fronteiras, teve o seu último número na
versão impressa em 2008 (v. 2, n.4) e a partir de 2011, consolida-se como
revista dos Programas de Pós-Graduação em Educação do estado de Mato
Grosso do Sul, articulando sua plataforma de sustentação por meio de linhas
de pesquisa de outras universidades públicas, mediante parcerias por meio
de responsabilidades compartilhadas, pela constituição do Conselho
Consultivo e pela acuidade na recepção e encaminhamentos documentos. As
linhas de pesquisas institucionais contempladas e respectivas instituições
que passam a fazer parte da nova revista são respectivamente: UFMSCPAN [Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Pantanal]:
Políticas, práticas institucionais e exclusão/inclusão social e Formação de
educadores e diversidade; UEMS [Universidade Estadual de Mato Grosso
do Sul – Campus Paranaíba]: Linguagem, literatura, educação e sociedade e
Teorias e práticas educacionais; UFGD [Universidade Federal da Grande
Dourados]: História da educação, memória e sociedade; Política e gestão da
educação; e Educação e diversidade.
A consolidação da Revista Educação e Fronteiras On-Line, portanto,
efetivada sob a perspectiva de fortalecer a pesquisa no estado e fronteiras
destacadas, apresenta-se registrada no Sistema SEER e IBICT sob o ISSN
2237-258X. Trata-se de uma publicação quadrimestral, cujos partícipes
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atuarão na avaliação, editoração e publicação em textos em forma de artigos
inéditos, ensaios e resenhas bibliográficas, entrevistas, resumos de teses e
dissertações, notas prévias de pesquisa em andamento, transcrição ou
reprodução fac-símile de fontes inéditas, documentos e transcrição e
reprodução de palestras e conferências.
Na apresentação desse primeiro volume, número 1(um), num “Dossiê”
que trata sobre o Ensino Superior no Brasil, vale destacar a importância da
iniciativa da revista para todo o Mato Grosso do Sul, um estado jovem, cujo
processo de oportunização social e políticas públicas correlatas estão em
franco processo de discussões e encaminhamentos. Este não é apenas “um”
volume de Educação e Fronteiras, mas “o” volume que registra o “divisor
de águas” no aprofundamento de estudos e pesquisas da região.
Coube à professora Giselle Cristina Martins Real à organização do
primeiro número que será criteriosamente explicitado em seu “Editorial” e
cuja riqueza de conteúdo e zelo pelo aprofundamento temático, rigor,
capacidade e visão de conjunto, são percebidos do começo ao fim dos
artigos e demais documentos.
Nesse novo itinerário, certamente cheio de outros desafios, somos
gratos a toda a equipe que participou ativamente desta iniciativa,
convidando-os, com outras vozes, a continuar o caminho e a integrar a luta
por uma educação de qualidade no Brasil a partir da realidade vivida.
Uma boa leitura para todos – „Carpe diem’.

Paulo Gomes Lima
Editor
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