
Carta das Editoras

Este número da Revista Educação Pública é o primeiro que vem a público 
após o afastamento do Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá da função de Editor deste 
periódico. Presente em todo o percurso histórico de existência da Revista Educação 
Pública, desde sua criação até sua consolidação no atual cenário educacional 
brasileiro, no qual se encontra classificada como periódico B1 pela CAPES, o 
Prof. Nicanor Palhares Sá contribuiu para imprimir nas páginas desta publicação 
não apenas os resultados de pesquisas realizadas no universo educacional – em suas 
dimensões mato-grossense, da região centro-oeste, brasileira, latino-americana e 
internacional –, mas também as marcas de sua personalidade ímpar e de sua 
incansável atuação profissional. 

Neste momento de aprendizagens e adaptações, as novas responsáveis 
pela edição desta revista sentem-se felizes por terem a chance de tomar parte 
– juntamente com todo o corpo editorial – neste grande desafio, que é dar 
continuidade e, sobretudo, manter a qualidade de uma publicação que é símbolo 
da inserção do Instituto de Educação da UFMT, através de seu Programa de Pós-
Graduação, nos meios intelectuais e políticos mato-grossenses e da região centro-
oeste, no interior dos quais exerce impacto significativo por meio da divulgação 
de conhecimentos atualizados na área da Educação.

A confiança no êxito deste trabalho está respaldada no apoio que recebemos de 
nosso ex-Editor, que permanece participando ativamente de todos os esforços de 
promoção das atividades desenvolvidas pelo Instituto de Educação da UFMT.

As pesquisadoras e pesquisadores da educação que publicam nesta edição da 
Revista de Educação Pública brindam a todos os leitores com abordagens teóricas, 
dados e análises singulares que colocam em evidência a história de instituições 
públicas de educação e a formação, prática, concepções e representações sociais 
de educadoras e educadores, com destaque para seus protagonismo na práxis 
educativa.

Boa leitura!

Profa. Dra. Ozerina Victor de Oliveira
Editora da Revista de Educação Pública
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