Revista LER EDUCAÇÃO
Chamada para a submissão de artigos

O mundo está em mudança. Vozes fatalistas afirmam que estamos no terminus do
Antropoceno; outros, os arautos dos novos tempos, que no limiar da Quarta Revolução
Industrial ocorrerão profundas alterações no modus vivendi do seu humano. Os últimos
tempos são também tempos de imprevisibilidade à escala planetária, que colocam em
evidência as fragilidades da espécie humana face ao desconhecido e as suas limitações
para controlar as ameaças mais ousadas que a Natureza lhe coloca.
Hoje, a forma como vivemos as nossas vidas foi abalada por uma emergência de saúde
pública, a Pandemia Covid-19. A este propósito, o sociólogo Filipe Carreira da Silva
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reflete sobre a existência do que apelida de “Geração C – Geração Covid”, afirmando
que “ Uma criança que nasça agora vai viver num mundo muito diferente daquele em
que nós crescemos (…) Essa criança nasce num mundo que sofre de uma pandemia em
que morrem milhões de pessoas e só terá acesso a esse fenómeno pelas histórias que os
pais e os avós vão contar ou através de documentários.”
Estes são, na opinião de alguns, tempos que propiciam continuidades e reflexão.
Tempos que nos remetem, igualmente, para a necessidade de (re)pensar, em contextos
diversificados, novas formas e olhares acerca da Educação e dos paradigmas emergentes
resultantes de um mundo de incertezas. Esta é também a missão das Escolas Superiores
de Educação,
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Entrevista realizada por Filipa Lino e Miguel Baltazar a Filipe Carreira da Silva , investigador do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, publicada no Jornal de Negócios a 9 de abril de 2020 na página 4
(https://www.pressreader.com/portugal/jornal-de-negocios/20200409/282209422973491).

No contexto da atual pandemia, considerou-se pertinente relançar a Revista LER
EDUCAÇÃO em ambiente online. A revista é de matriz científica abrangente,
centrando-se em áreas como as Ciências da Educação, as Ciências Humanas, Sociais e
do Comportamento, as Artes, as Humanidades e o Desporto e editada pela Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, através do IPBEJA Editorial.
A revista dirige-se particularmente a investigadores, docentes e estudantes de cursos
inscritos nas áreas das Ciências da Educação, das Ciências Humanas, Sociais e do
Comportamento e das Artes, Humanidades e Desporto, mas também aos leitores em
geral que se interessem pelo conhecimento destes domínios da ciência, tecnologia,
multimédia e produção de produtos educativos, criativos e pedagógicos.
A Ler Educação constitui-se como um instrumento de promoção da investigação e da
partilha do conhecimento no seio da comunidade educativa, apelando à reflexão
pedagógica assente na abordagem científica e inovadora do mundo contemporâneo.
Desafia ao investimento na investigação científica básica ou aplicada em Educação,
perspetivada de forma multidisciplinar, procurando contribuir desta forma para uma
melhor compreensão da realidade educativa em época de literacia digital e, em termos
mais amplos, para o desenvolvimento holístico do ser humano e para um planeta
sustentável e salutar.
No primeiro semestre de 2021 a revista pretende organizar o seu número primeiro, em
torno da temática “Desafios da Educação em tempos de pandemia”. Em
sequência, aceitam-se propostas de artigos para eventual publicação.
Clique aqui, e leia as regras de submissão de artigos, que devem ser enviados para,
ler.educacao@ipbeja.pt até 28 de dezembro de 2020.
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