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Carta ao leitor

São Carlos, agosto de 2017.

Caras Leitoras e Leitores,

A REVEDUC publica neste número três sessões. A primeira sessão de artigos 
refere-se ao Dossiê “Teoria Crítica e Educação – 25 Anos” organizado por Luiz Roberto 
Gomes, Luciana Azevedo Rodrigues e Alex Sander da Silva, e é composto por oito 
artigos escritos por pesquisadores e pesquisadoras nacionais e internacionais sob 
a perspectiva epistemológica da Teoria Crítica Esses artigos foram apresentados 
e debatidos como conferências, exposições em mesas-redondas e comunicações 
científicas no “X Congresso Internacional de Teoria Crítica: Tecnologia, Violência 
e Memória”, realizado na Universidade Federal de São Carlos em outubro de 2016. 
A  segunda sessão dá continuidade à comemoração que a REVEDUC vem realizando 
neste ano em relação aos 40 anos do PPGE. Nesse número, publicamos dois artigos, 
o primeiro traz uma síntese dos indicadores sobre os egressos do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da UFSCar nos anos de 2008 a 2016. E o segundo, 
escrito pelos pesquisadores da linha: Educação, Cultura e Subjetividade, conta a 
maneira pela qual tal perspectiva teórica se constituiu na história do PPGE.

A terceira sessão, dividida em: artigos, estudo de caso e relato de experiência, faz 
parte da demanda contínua de artigos e mantém as características da REVEDUC ao 
olhar para a educação: a pluralidade de visões e temas, e não circunscrita somente 
ao interior da escola.

A REVEDUC aproveita este número para comunicar aos leitores e leitoras a 
mudança da Editora-Chefe da revista. Eu me despeço da REVEDUC depois de 10 anos 
na editoria da revista cujo privilégio desfrutei com o apoio do PPGE e dos inúmeros 
colaboradores e colaboradoras, a quem agradeço por tal honraria. Fazer parte da 
história da divulgação científica brasileira, além de poder divulgar a Universidade 
Federal de São Carlos pelo meio digital, foi uma honra, uma alegria e um desafio. 
A REVEDUC nestes 10 anos conseguiu êxitos memoráveis, com destaque: avaliada 
como A2 pelo Qualis da área de Ensino, B1 pela área da Educação, fazer parte 
do Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
(HCERES) da França, e neste ano, conseguiu ser indexada na Educ@. Estes êxitos 
são resultados de muito trabalho em tempos adversos. Há que se destacar que a cada 
periódico científico brasileiro publicado é uma resistência ao descaso com a ciência 
brasileira, por isto temos que persistir em todos os tempos, em especial, após o Golpe 
de Estado que sofremos.

A REVEDUC elegeu dois pesquisadores de excelência do PPGE para serem Editores 
Chefes, cujas trajetórias científicas têm alcance nacional e internacional para dar 
continuidade à qualidade alcançada: o Prof. Dr. João dos Reis Silva Júnior e a Profa. 
Dra. Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali. Também o Prof. Dr. Luiz Roberto 
Gomes será um dos novos editores da revista representando a Linha: Educação, 
Cultura e Subjetividade.
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Temos certeza que este número trará contribuições às pesquisas científicas 
brasileiras.

Boa Leitura!
Anete Abramowicz

Universidade Federal de São Carlos

Comitê Editorial
Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali; Anete Abramowicz; Carlos Roberto Massao 
Hayashi; Cármen Lúcia Brancaglion Passos; Celso Luis Aparecido Conti; Ilza Zenker 
Leme Joly; João dos Reis Silva Júnior.

Editora Chefe
Anete Abramowicz
Editora Executiva
Maria de Lourdes Bontempi Pizzi

Diagramação desta edição
Editora Cubo


