EDITORIAL
Passados mais de 300 anos desde que surgiu o primeiro periódico
científico, é notória a sua importância para a divulgação dos saberes produzidos
pela ciência. Isso porque, no contexto de um contingente informacional de diversificada procedência, a sociedade atual necessita de critérios confiáveis que
avaliem e qualifiquem os veículos de disseminação com vistas a permitir maior
compartilhamento de conhecimentos, dentro de um projeto amplo de desenvolvimento social e científico.
Esse é o anseio da Roteiro, periódico em circulação pela Universidade
do Oeste de Santa Catarina – Unoesc desde março de 1978. Criado inicialmente
para abrigar a informação e o conhecimento produzido no campo do Direito, com
o passar do tempo as funções e finalidades deste periódico foram sendo alteradas e
redesenhadas. Em 2008, houve redefinição da missão e de seus objetivos, passando a ser afiliado ao Programa de Pós-graduação em Educação – PPGEd-ME – da
Instituição, com a finalidade de acolher a produção científica produzida na área
da educação. Sua vinculação a essa área permitiu maior visibilidade e afluência
de material para publicação, passando a contar, inclusive, com a contribuição de
pesquisadores e autores em âmbito internacional.
Em 2013, a Roteiro comemora 35 anos de existência. Apesar de ainda
jovem, é um periódico que vem angariando cada vez mais colaboradores graças
a um trabalho sério e comprometido de toda a equipe editorial, avaliadores e revisores ad hoc. Com acesso livre pela disponibilização on-line, está indexado em
importantes bases de dados nacionais e internacionais encontrando-se disponível
também no Portal de Periódicos Capes e no Directory of Open Journal. Nesse
intercâmbio cosmopolita, augura trazer, quer seja para a área da educação ou mesmo para outras áreas, temas discutidos com rigor e novidade, aperfeiçoando-se
continuamente em seu processo de captação, avaliação e publicização de textos.
É com esse interesse que, em comemoração aos seus 35 anos, publica
esta Edição Especial que contém, além de artigos de demanda contínua, um conjunto de dez textos abrigados no Dossiê Temático História da Educação: fontes e
métodos, organizado por Amália Dias, Cíntia Borges Almeida e Rubia-Mar Nunes
Pinto, a quem agradecemos pela colaboração e a parceria realizada.
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Desejamos que os leitores apreciem o conjunto de textos do Dossiê, os
artigos de fluxo contínuo e a resenha dessa Edição Especial, todos selecionados no
rigoroso processo de avaliação por pares e disponibilizados ao público como um
presente aos 35 anos da Roteiro.
Uma boa leitura a todos!

Marilda Pasqual Schneider
Editor-Científico
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