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EDITORIAL 

Jane Paiva 
Paula Leonardi 

Há doenças que são mais que doenças, 
que não apenas são à vida infensas 
como oferecem algumas recompensas 

que tornam mais urgente e mais difícil 
o já por vezes inviável ofício 
de habitar o íngreme edifício 

(Paulo Henriques Britto) 

Paradoxalmente, em tempos de confinamento e de desafios ao trabalho que invade 
nossos lares, a Revista Teias tem recebido muito mais artigos de demanda contínua do que 
desde que assumimos sua editoria em meados de 2019. 

Quando a morte ronda e a política afronta, por vezes o trabalho de produção de um 
texto pode ser uma tábua de salvação — quem sabe? 

Em função do crescimento de nossa demanda contínua, decidimos produzir um 
número especial em 2020 com esses tantos artigos. 

Em todos os textos aqui apresentados encontramos questionamentos sobre a prática 
educativa de hoje, de amanhã, de outros tempos, de homens, de mulheres, de gêneros 
diversos. O que se entende por “escola”? Que relações se estabelecem entre trabalho e 
aprendizado? Quais as condições do trabalho docente presencial e não presencial (à 
distância)? Com quais condições de trabalho nos deparamos hoje? O que é avaliar? Como 
representamos a educação, nossa presença no mundo e nosso gênero? 

Convidamos nossas leitoras e nossos leitores a navegarem pelo sumário e a 
descobrirem as pesquisas e interessantes metodologias que geraram esses artigos. 

do não-se-estar-conforme-se-devia 
e administrar a frágil fantasia 

de que se é o que ninguém seria 
(Paulo Henriques Britto) 
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