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Editorial
É com alegria que apresentamos o décimo sétimo número do periódico
“Perspectivas em Diálogo: Revista de Educação e Sociedade (PDRES)”, desta
vez com a publicação de mais um dossiê temático que visa contribuir com o
avanço da ciência no campo da educação e sociedade. Trata-se do dossiê
“Pesquisas com Norbert Elias e outros Diálogos” organizado por três
pesquisadoras da área – Professora Doutora Larissa Wayhs Trein Montiel da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Campus de Naviraí (CPNV),
Professora Doutora Míria Izabel Campos da Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD) e Professora Doutora Magda Sarat também da UFGD –, as
quais idealizaram, divulgaram, convidaram os/as autores/as, indicaram
avaliadores/as e acompanharam o processo de edição do dossiê. Agradecemos
a confiança e a parceria entre a UFMS e a UFGD, bem como a todas as pessoas
que colaboraram para que a publicação deste número se concretizasse.
Neste que, até o momento, é o maior número de PDRES, em quantidade
de publicações, contamos com um total de 29 artigos, sendo 23 do dossiê
temático e 6 de demanda contínua. Os textos são de autoria de 53
pesquisadores/as pertencentes a instituições de todas as regiões do Brasil, bem
como da Argentina e Colômbia, o que evidencia o alcance cada vez maior do
periódico na comunidade científica nacional e internacional.
As pesquisas contempladas neste número de PDRES são,
predominantemente, voltadas para temáticas diversas que dialogam com a
teoria de Norbert Elias, conforme analisado pelas professoras organizadoras na
“Apresentação do Dossiê Temático”. Os artigos de demanda contínua incluem
discussões acerca da educação escolar básica e superior, além de questões
familiares e sociais.
Esperamos que o décimo sétimo número da “Perspectivas em Diálogo:
Revista de Educação e Sociedade” com o dossiê “Pesquisas com Norbert Elias e
outros Diálogos” tenha boa receptividade entre leitores/as e pesquisadores/as,
de modo que o periódico cumpra com o seu papel de difundir o conhecimento
científico produzido nas duas áreas que propõe abordar em sua linha editorial,
quais sejam: a educação e a sociedade.
Boa leitura!!!
Josiane Peres Gonçalves
Editora-chefe de PDRES (2021)
Naviraí, 30 de junho de 2021
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