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EDITORIAL

Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 67 (1): 2-22

Este número da revista Arquivos Brasileiros de Psicologia, que inaugura o volume 
67, referente ao ano de 2015, traz dez artigos inéditos. Alguns deles versam sobre a 
prática dos profissionais em Psicologia, outros sobre a formação desses profissionais, 
outros ainda se debruçam sobre questões ligadas à saúde. A grande maioria desses 
textos se constrói em coautoria, no seio de instituições de ensino e pesquisa, e tra-
zem resultados de investigações realizadas ou em andamento.

O artigo “Representações sociais de bebida alcoólica para homens universitários” 
explicita pesquisa cujos resultados indicam que o consumo de bebida entre os jovens 
estudantes entrevistados se liga a crenças e atitudes positivas; “Práticas de profis-
sionais de Psicologia em situações de abuso sexual” aborda a questão da formação 
dos profissionais que atuam nesse campo a partir de levantamento em diversas 
regiões do Brasil; o texto “Suporte social, avaliações autorreferentes e bem-estar de 
profissionais de saúde”, traz resultados de pesquisa realizada com profissionais de 
saúde, demonstrando a relevância do suporte informacional para o bem-estar no tra-
balho; no artigo “Burnout e estratégias de enfrentamento em profissionais de enfer-
magem”, as autoras partem de resultados de pesquisa realizada com profissionais 
de enfermagem inseridos em hospitais públicos; “Ato e deriva pulsional na clínica 
da anorexia-bulimia” contempla o tema dos sintomas contemporâneos pelo viés da 
clínica da anorexia-bulimia; o artigo “Lacan com Koyré: teoria do sujeito e suas inci-
dências clínicas” analisa o recurso à doutrina da ciência em Koyré para a formalização 
da especificidade da psicanálise em relação ao ideal positivista da ciência; “Intera-
ções entre mães e adolescentes e os problemas de comportamento” traz resultados 
de estudo realizado com grupos de mães e adolescentes, no qual se descreveu e 
comparou práticas parentais e comportamentos; em “Impacto da religiosidade na 
relação entre pais e filhos adolescentes” os resultados de estudo realizado evidencia 
a relevância da aderência a um movimento religioso na constituição de uma rede de 
apoio social e afetiva; no texto “Acolhimento institucional: percepções de familiares 
que o vivenciaram”, a análise dos dados de entrevistas verificou o vínculo afetivo 
entre membros de famílias nas quais crianças e/ou adolescentes foram abrigados em 
instituições de acolhimento; “Produção científica em Psicologia nos cursos de gradu-
ação de psicólogos” analisa a presença da produção brasileira em cursos da área em 
estado do norte do país.

Com nosso agradecimento aos que contribuíram para a edição dessa ABP 67.1, regis-
tramos aqui nossos votos de boa leitura!

Vera Lopes Besset

Editora 


