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É preciso força pra sonhar e perceber que a estrada vai
além do que se vê!
Los Hermanos

Nosso segundo primeiro número de 2020 “vai para o ar”. Vai para o ar tempos
sombrios politicamente e difíceis diante a pandemia do COVID-19. Em meio a angústia e
tristeza de ver amigos, parentes e conhecidosdesconhecidos, precisamos reunir forças para desafiar
nossa vivência, se reinventar e intensificar a luta pela democracia, pela VIDA! Distante do
convívio social e isolados fisicamente, sendo estas as únicas formas de prevenção e
sobrevivência contra o vírus do COVID-19 e da ignorância, buscamos reinventar formas de
estar juntos.
Intitulado “Black Mirror e Educação” organizado por Felipe da Silva Ponte de
Carvalho, Edméa Santos e Tania Lucía Maddalena, nosso dossiê temático deste número
busca problematizar o tempo presente marcado pelas tecnologias digitais em rede, as quais
vem reconfigurando a vida cotidiana em todas as suas interfaces. O dossiê temático aborda
este tempo marcado também por práticas, discursos e processos formativos que se
movimentam em outras temporalidades em rede e que ao mesmo tempo produzem outras
formas de existir e habitar o presente, em múltiplas ambiências híbridas-formativas.
Além dos artigos do dossiê, como sempre fazemos, textos enviados pelo sistema em
outros momentos também integram este número, enriquecendo-o tematicamente e tornando
nossa Revista mais plural e completa, compromisso que assumimos e reiteramos
permanentemente, sempre com base nas recomendações acadêmicas a respeito da necessária
pluralidade acadêmica e institucional dos periódicos científicos.
Avançamos para o terceiro ano da Revista Communitas que desde o seu primeiro
número buscou uma linha editorial diversificada, dando espaço e garantindo a pluralidade
institucional, regional e internacional, pois acreditamos que a Revista Communitas é um
espaço no qual podemos trazer à tona e colocar em pauta inúmeros e importantes debates,
a fim de nos fortalecermos enquanto um canal de publicação cientifica.
Convidamos nossos leitores e colaboradores à leitura de mais este número da Revista,
esperando por uma boa repercussão acadêmica, objetivo assumido pela Revista Communitas
desde o seu primeiro número.
Boa leitura a todos!
Fiquem em casa!
Se cuidem... se amem!
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