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EDITORIAL  

 

Os artigos que compõem este número de Arquivos Brasileiros de Psicologia trazem, em 
sua grande maioria, resultados de pesquisas realizadas em instituições de ensino com 
apoio de agências de fomento. Cada um, respeitando a especificidade de sua escolha 
teórica e metodológica, oferece dados e argumentos, convidando-nos ao debate sobre 
suas temáticas. Em “Os regimes da atenção na subjetividade contemporânea”, 
encontramos uma reflexão sobre a gestão da atenção de si e do outro e a constituição 
de modelos de subjetividade; no artigo “Sintoma psíquico e medicina baseada em 
evidências”, temos argumentos para um debate sobre as possíveis implicações da 
transposição de um método de um campo específico de estudo a outro; em 
“Ansiedade, depressão e estresse em pacientes com síndrome metabólica”, os dados 
apresentados indicam a necessidade de avaliação de complicações psicológicas nos 
pacientes com doenças cardiovasculares; no texto “O estudo bibliométrico do 
transtorno de ansiedade social em universitários”, enfatiza-se a presença de TAS em 
universitários e sua incidência na percepção de si e na avaliação do próprio 
desempenho; em “Interlocução entre Rudolf Otto, Carl Gustav Jung e Victor White”, 
resgatam-se elementos de um debate sobre o irracional e a consciência, na interseção 
entre religião e psicologia; no artigo “A comunicação terapêutica na abordagem 
centrada na pessoa”, a proposta é discutir o processo de comunicação entre terapeuta 
e cliente em cada fase conceitual da abordagem em questão; em “Velhice como 
intervenção nos modos de vida”, a perspectiva cartográfica no trabalho com narrativas 
permite entender a velhice como enunciação de modos de vida; no artigo “A memória 
na obra freudiana, para além da representação”, as argumentações tecidas no fio da 
lógica do pensamento freudiano oferecem-se como contribuição à questão da memória 
na dimensão de dinâmica psíquica; em “Correlatos e consequências do retraimento 
social na infância”, pretende-se contribuir para fundamentação teórica de pesquisas 
sobre o desenvolvimento infantil, a partir de revisão sistemática da literatura acerca do 
tema escolhido; no artigo “Concepções sobre maternidade, parto e amamentação em 
grupo de gestantes”, dados de pesquisa com grupo de gestantes sugerem a 
pertinência de intervenções em saúde visando propiciar às mulheres a discussão de 
escolhas a respeito da maternidade. 

A edição deste primeiro número do volume 64 da ABP se faz sob a marca do júbilo em 
função de dois fatos recentes: a qualificação A2 no Qualis CAPES e a indexação na 
base PsycINFO. São conquistas decorrentes não somente do trabalho da equipe de 
Arquivos Brasileiros de Psicologia, e de seus próximos colaboradores, mas também da 
competente contribuição de autores e pareceristas que, com seu trabalho, nos 
permitem prosseguir, sempre no intuito de oferecer o melhor a nossos leitores e à 
comunidade acadêmico-científica.  

Vera Lopes Besset  

 


