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EDITORIAL

Apresentamos aos leitores o segundo número especial temático de 2007 dedicado à Sílvia Lane. A satis-

fação da apresentação desse número é intensa. Trata-se da fundadora e primeira presidente da Associação

Brasileira de Psicologia Social, cujo trabalho e luta ajudaram a constituir e redesenhar o campo da Psicolo-

gia Social no Brasil e na América Latina.

As Editoras Convidadas, Bader Sawaia, Maria Helena Coelho e Ana Maria Jacó-Vilela organizaram esse

número que conta com depoimentos, resenha e artigos vinculados a facetas da vida e obra de Sílvia e à

reverberação atuais de suas idéias e posições. Agradecemos às mesmas o trabalho competente e o carinho

dedicado à organização desse número.

Como mencionado acima, esse é o segundo número especial temático do ano. O Conselho Editorial, ao

especificar normas para a publicação de números especiais, contava já com o dinamismo dos pesquisadores

e pensadores da área de interface entre a psicologia e a sociedade. Temos tido uma seqüência de proposições

de números temáticos que são avaliados pelo Conselho da Revista. Um deles já foi aceito para 2008 e temos

outro em processo de análise. Os números especiais criam uma dinâmica complementar em relação aos

números correntes, por incluírem em um mesmo volume textos relacionados a um mesmo tema.

Salientamos que os artigos publicados nesse número seguiram o mesmo processo editorial dispensado

aos artigos publicados nos números correntes. Agradecemos aos Consultores e aos membros do Conselho

Editorial que avaliaram os textos aqui publicados. A nominata dos mesmos será publicada, como de praxe,

no último número de 2007.

Queremos com esse número prestar uma homenagem à Sílvia Lane, desejando que seus escritos, sua

postura de professora, ativista e pesquisadora continuem vivos e ressonantes em nossos trabalhos. Uma boa

leitura a todos nós.

                                                                                                                                                   Cleci Maraschin

                                                                                                                                                                 Editora


