EDITORIAL
Prezados leitores,

Ao apresentar o novo número da Revista Teias, sinto-me impulsionada a, antes mesmo de
falar da boa qualidade dos textos ou do tema de nosso dossiê, falar um pouco das mudanças que
vimos tentando implantar na Revista, para torná-la ainda melhor para leitores e colaboradores. A
Revista Teias vem crescendo, e isso é bom, mas com o crescimento surgem também novas
necessidades como a de aumentar a quantidade de textos publicados por número, a maior
profissionalização do nosso sistema de funcionamento e a ampliação do nosso quadro de
pareceristas. É nisso que estamos investindo neste momento. Agilizar os processos de aprovação
das submissões, ampliar geograficamente e tematicamente nossos textos publicados e pareceristas,
aperfeiçoar nosso site, tornando mais fácil o acesso às informações para submissão, avaliação e
leitura são algumas de nossas metas.
Assim, neste momento, estamos com as submissões suspensas temporariamente até que
nossa organização geral e capacidade de avaliação e publicação estejam mais ágeis, bem como a
navegabilidade no sistema mais acessível para todos. Pedimos desculpas aos colegas pelo transtorno
momentâneo e contamos com a compreensão e colaboração de todos para que nossa Revista Teias
fique cada vez melhor, mais interessante para leitores e colaboradores, qualificando-se como uma
revista de excelência na área, desejo que imagino compartilhar com todos.
Neste número, contamos com o dossiê temático “Educação, filosofia e linguagem: uma
experiência no deserto”, organizado pelos colegas Carlos Roberto de Carvalho e Affonso Henrique
Vieira da Costa, voluntários para a tarefa e a quem agradecemos muito essa inestimável
colaboração. A qualidade e diversidade dos textos abordando o tema evidenciam a seriedade e o
compromisso de ambos com a excelência que vimos buscando. Além do dossiê, quatro artigos
anteriormente aprovados estão neste número, bem como um texto de Carina Kaplan, colega
argentina, o que eleva para dois o número de textos na rubrica Elos, fato antes pouco comum, mas
que podemos repetir, sempre que houver um bom texto de colega estrangeiro disponível, conforme
nossa nova política editorial aqui apresentada.
Todos foram aprovados por nossos pareceristas e aguardavam o momento de serem
publicados, que enfim chegou. Outros artigos já aprovados ainda aguardam espaço para serem
publicados, e o serão, assim que pudermos fazê-lo. Ainda em 2013, publicaremos mais dois
Revista Teias v. 14 • n. 32 • 03-04 • maio/ago. 2013

3

números da Revista, um deles como edição regular de dezembro, dedicada ao tema: Os dez anos da
Lei 10.639/2003 e a Educação e o segundo consolidando, agora por meio de um número especial, a
parceria estabelecida entre a Revista Teias e a Associação Brasileira de Currículo (ABdC).
Convidamos, assim, nossos leitores e colaboradores à leitura de mais esse número da
Revista, esperando por uma boa repercussão acadêmica, por debates em torno daquilo que ele traz,
objetivo assumido pela Revista Teias desde o seu primeiro número e que, neste momento, sentimos
a necessidade de assegurar por meio das mudanças anunciadas.
Boa leitura a todos!
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