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reconhecimento / Acknowledge
 

Ao assumirmos a Editoria de Educação, a partir de 2010, queremos expressar publicamente nossos 
agradecimentos à Professora Maria Helena Camara Bastos, que desempenhou a função de 

Editora, de 2005 a 2009. Como sabemos, essa responsabilidade requer, além do preparo profissional, 
gosto pela leitura, “a mais civilizada das paixões”, nas palavras de Manguel. Acreditamos que  
essa paixão, associada à responsabilidade profissional, impulsionou a Professora Maria Helena a 
conduzir a Revista ao reconhecimento da comunidade científica, expresso pela indexação no sistema 
QUALIS/CAPES, como uma revista A2.

Em sua gestão, deu continuidade ao trabalho iniciado pelo Professor Pergentino Pivatto e projetou 
um processo de consolidação acadêmica da Revista, através de política editorial comprometida 
com a qualidade do trabalho científico. Ampliou a representatividade do corpo editorial, tanto em 
sua dimensão geográfica, como interinstitucional, definiu parâmetros compatíveis com as novas 
exigências editoriais e obteve, por mais de uma ocasião, financiamento de agências como o CNPq.

Queremos ainda manifestar nossos agradecimentos a Andréa Küttner, que, a partir de maio de 
2010, deixou a função de secretária. Dedicada e competente, sua participação foi decisiva para a 
Revista consolidar seu projeto editorial. 

Esse legado de responsabilidade nos mobiliza não só a darmos continuidade ao trabalho, mas, 
sobretudo, deixa antever o delicado juízo de que há ainda caminhos a percorrer, na perspectiva 
de ampliar a trajetória da Revista, disponibilizando aos leitores contribuições de alta qualidade 
acadêmica.

Nadja HermaNN
Editora


