
Nardi, H. C. “O estatuto da diversidade sexual nas políticas de educação no Brasil e na França: A comparação como ferramenta de...”

2

Este é o número especial que a Revista Psicologia & Sociedade apresenta a seus leitores
neste ano. Trata-se de um trabalho precioso, voltado à interface de temáticas, cujas investiga-
ções se ancoram no cotidiano, visando contribuir à formação da pesquisa na área da Psicologia.
Docentes e pesquisadores poderão se debruçar nas linhas deste número e usufruir do exercício
reflexivo e ético acerca da atividade da investigação voltada a princípios que possam nortear um
fazer psicológico implicado do ponto de vista epistemológico e metodológico.

A proposta que aqui se coloca é do Grupo de Trabalho da ANPEPP Cotidiano e Práticas
Sociais, cujas editoras convidadas Mary Jane Paris Spink e Neuza Guareschi brilhantemente
organizaram uma rede de trabalhos que se entrelaçam focando discursividades sob diferentes
enfoques teóricos, priorizando a interdisciplinariedade e a abordagem crítica de cunho
construcionista. Todos os artigos deste número passaram pelos mesmos processos editoriais de
cada artigo de um número regular, implicando na avaliação ad hoc por parte de Consultores, os
quais terão seus nomes publicados no último número deste ano, juntamente a outros que contri-
buíram com esta revista no ano de 2008.

Agradecemos a iniciativa e todo trabalho e dedicação das editoras convidadas, aos autores
por todo empenho e pela produção intelectual disponibilizada aos leitores deste periódico, o
trabalho de avaliação dos consultores ad hoc e, especialmente, a Cleci Maraschin, quem efetiva-
mente acompanhou como editora geral, a maior parte do tempo, este número especial.

Agora, convido a todos a entrelaçarem seus olhares na teia desta rede, adentrando por
entre as portas de um espaço que se faz público, pautado aqui na imagem provocante de um
mercado, cuja diversidade oculta e revela práticas e saberes que circulam no cotidiano. Diferen-
tes formas de refletir e, ao mesmo tempo, investigar intervindo em espaços públicos de convi-
vência podem trazer aos leitores algumas das múltiplas vozes que constroem diferentes práticas
discursivas no campo do saber, ampliando a rede de possibilidades na construção de um diálogo
responsável no campo psi.

Desejo a todos uma boa leitura e um bom trajeto neste qualificado espaço público de
divulgação do conhecimento.

Kátia Maheirie
Editora Geral
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