NOTA DO EDITOR

Prezados(as) leitores(as), é com muita satisfação e resultado de muito trabalho de toda a
equipe que edita a Revista de Estudos Universitários, assim como de seus colaboradores,
autores e comitês científicos nacional e internacional, que comunico que obtivemos a menção
“B3-Interdisciplinar” no processo Qualis de avaliação de revistas da Capes.
As pessoas envolvidas com os processos de avaliação com os quais a produção
acadêmica, tem sido submetida nos últimos anos, conhecem os embates, polêmicas e discussões
que essas avaliações têm provocado no nosso meio.
Nós procuramos acompanhar as exigências que nos são feitas, sem deixarmos de lado ou
secundarizarmos a perspectiva editorial e o histórico da Revista de Estudos Universitários nesses
45 anos de sua existência.
Faremos todo o possível para atender as exigências e melhorar a qualificação recebida e
ao mesmo tempo oferecer aos nossos colaboradores e leitores, uma revista com alternativas
teóricas, sociais e culturais, fundamentadas em estudos e pesquisas relacionados com temas
polêmicos contemporâneos e que possa contribuir para a ampliação da democracia, da liberdade,
da justiça e da cidadania.
É nesse contexto que o dossiê “Sexualidades”, organizado pelo professor Marcos
Roberto Garcia, da Universidade Federal de São Carlos - Sorocaba dá continuidade e amplia
nossos objetivos e proposta editorial.
O editor convidado é amplamente conhecido da comunidade científica, pela qualidade e
pertinência de seus trabalhos e pelo seu compromisso político. Sendo assim é para nós motivo de
muito orgulho que o professor Marcos Roberto Garcia tenha organizado, com tanto empenho, um
dossiê que rompe com estereótipos e que mostra como as sexualidades saíram do espaço do
privado, do íntimo, para ganharem o espaço público. Em outras palavras, as sexualidades estão na
política, nos debates acadêmicos dos mais diversos campos científicos, na educação, nos
movimentos sociais, nas políticas públicas, no cotidiano das classes trabalhadoras, na cultura e
nas artes.
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Entre os autores e autoras encontram-se reconhecidos e experientes especialistas e outros
e outras que estão em processo de construção de suas carreiras acadêmicas, apontando aspectos
pouco explorados da temática, assim como metodologias inovadoras de pesquisas. Esperamos
que esse dossiê possa contribuir para o desenvolvimento e ampliação e aprofundamento das
discussões, dos estudos e das pesquisas sobre as sexualidades.
A entrevista com o escritor Luiz Ruffato nos foi enviada pelo nosso colaborador e
membro do comitê científico internacional da REU, Albert von Brunn. O encontro entre eles se
deu na Alemanha, num evento que antecedeu a prestigiosa Feira de Livros de Frankfurt que tem o
Brasil como convidado oficial na sua edição de 2013. Luiz Ruffato é um dos escritores brasileiros
da comitiva que representará o país.
O ensaio dessa edição é o segundo que publicamos sobre a China contemporânea e que
nos foi enviado pela residente naquele país Silvia Helena de Arruda Campos. É mais uma
oportunidade de adentrarmos a China pelos olhos e experiências de uma autora brasileira.
Como “Documento” publicamos o texto do “Colectivo Entre-tránsitos” que tivemos
acesso no seminário do RELETRAN- Rede Europeia-Latino americana de Trabalho Social
Transnacional ocorrido na Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá em Março de 2013.
Nessa ocasião, jovens “trans” e objetores de consciência apresentaram a militância que
desenvolvem naquele país. Esse documento é uma oportunidade para que os leitores e leitoras da
Revista de Estudos Universitários se aproximem de temas e movimentos que ocorrem na
Colômbia e também conheçam um pouco do RELETRAN, rede financiada pelo Projeto Alfa da
União Europeia, da qual a Universidade de Sorocaba participa .
Completamos esse número com três resenhas de livros de autoria de colegas do México
e do Amapá escritas por colegas da Uniso e da PUC-SP que juntamente com o dossiê, entrevista,
ensaio e documento reafirmam o compromisso, objetivos e a característica transfronteiriça da
Revista de Estudos Universitários.

Boa leitura e até o próximo número.
Sorocaba, 04 de junho de 2013.
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