
Editorial

A Revista Psicologia & Sociedade apresenta a seus lei-
tores um número especial temático intitulado Trabalho e
constituição do sujeito na contemporaneidade. Este nú-
mero foi proposto pelos membros do Grupo de Trabalho
da ANPEPP: Trabalho e processos organizativos na con-
temporaneidade. As editoras convidadas são as Professoras
Doutoras Maria Chalfin Coutinho e Suzana da Rosa Tolfo,
coordenadoras do Núcleo de Estudos Trabalho e Consti-
tuição do Sujeito – NETCOS – da Universidade Federal
de Santa Catarina.

A Revista Psicologia & Sociedade tem como política
editorial o estímulo a realização de números especiais
temáticos por entender que os mesmos contribuem para
o aprofundamento de objetos pertinentes ao domínio e às
interfaces da Psicologia Social, tal como é o caso do tema
trabalho aqui analisado. A publicação de números temáticos
visa ampliar o debate tanto de proposições teórico-meto-
dológicas quanto de suas implicações éticas e políticas ao
disponibilizar, em uma mesma fonte, artigos de diferentes
pesquisadores.

A parceria com as editoras convidadas revelou-se uma
experiência gratificante. Discutimos e compartilhamos
decisões em relação a todas as etapas do processo editorial.
Vale lembrar que todos os artigos publicados nesse nú-
mero passaram pelo mesmo processo editorial ao qual é
submetido qualquer artigo publicado na revista. Agradeço
aos autores, que ao aceitar o desafio do trabalho, disponi-
bilizaram seus estudos e análises aos leitores da revista.
Um agradecimento especial aos Consultores ad hoc e aos
Conselheiros que contribuíram como pareceristas dos ar-
tigos publicados. A nominata de todos os colaboradores
será publicada, como de praxe, no último número da re-
vista do ano de 2007, juntamente com os demais consul-
tores do ano. Agradecemos à FAPESC – Fundação de
Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica de Santa Cata-
rina o apoio financeiro a esse número especial.

Saudamos a iniciativa dos colegas que participaram e
ajudaram a concretizar esse número temático, desejando
que outras iniciativas de Números Especiais possam ser
produzidas.
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