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EDITORIAL

EDUCAÇÃO INFANTIL é o tema do número 31 da Revista da FAEEBA
– Educação e Contemporaneidade. Para sua elaboração, recebemos a valiosa
colaboração de Liana Gonçalves Pontes Sodré, professora da UNEB, no De-
partamento de Educação, Campus de Teixeira de Freitas/BA, e no Programa
de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC. Doutora
em Educação, especialista no tema da Educação Infantil e com amplo conhe-
cimento das pesquisas e dos pesquisadores acerca do assunto, foi convidada
para ser a coordenadora deste número. Nessa função, ela fez uma ampla di-
vulgação da temática, dentro e fora do país, e conseguiu reunir uma equipe de
pareceristas ad hoc, a fim de avaliar os cerca de 40 textos recebidos para fins
de publicação. A partir disso, acompanhou de perto os diversos passos da ava-
liação, resultando na seleção de vinte e um artigos aprovados para serem publi-
cados.

Na sua apresentação, a professora Liana faz uma descrição detalhada do
conteúdo dos quatro blocos de textos, considerando, respectivamente, as crian-
ças de 0 a 5 anos, a Educação Infantil e as novas tecnologias, os profissionais
que atuam na Educação Infantil e, por fim, o espaço educacional e as políticas
publicas voltadas para a Educação Infantil.

A idéia central que permeia todos os artigos é o direito de todas as crianças
de 0 a 6 anos, sem distinção de classe social, a uma educação de qualidade, de
acordo com suas necessidades e potencialidades e acompanhando a evolução
do conceito de educação infantil e seus métodos correspondentes na contem-
poraneidade.

Temos a certeza de que o n. 31, assim como os números anteriores da
Revista da FAEEBA, será uma contribuição significativa para a reflexão e
pesquisa, dentro e fora dos meios acadêmicos, sobre um aspecto extremamen-
te importante para a educação no Brasil.

O Grupo Gestor


