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Editorial

Entramos no segundo semestre de 2011 com o quarto número da Revista de Psicologia em sua nova fase eletrônica. Dá-nos enorme sentimento de realização saber que nosso projeto de reedição virtual da antiga Revista de Psicologia continua vingando e aponta
alguns ganhos e progressos. Inicialmente, pelo fato de estarmos mantendo a programação
prevista, levando-a aos leitores em datas que correspondem ao seu calendário oficial e
previsto. Ademais, os procedimentos que visam a sua qualificação iminente têm sido levados a cabo e, já nesse semestre teremos condições de incluí-la em duas bases de dado,
nomeadamente “Redalyc e Latindex”
A Revista de Psicologia continua cumprindo com seus objetivos de levar aos
leitores o resultado de estudos e de pesquisas nas diversas áreas da psicologia a partir de
uma avaliação e seleção criteriosa dos trabalhos apresentados, que continuam afluindo
apesar de sua nova fase de publicação ter sido deslanchada em tempo recente. Assim,
nessa perspectiva, contamos neste número (vol. 2, n. 2, julho-dezembro de 2011) com a
colaboração de colegas de diversas instituições nacionais e estrangeiras e temas que podem
ser colocados em áreas como a psicologia geral, social, cognitiva, aplicada, educacional,
organizacional e a psicanálise.
O artigo que abre o número atual, de autoria de José Ángel Vera Noriega, Claudia
Karina Rodríguez Carvajal e Sonia Grubits intitulado La psicología social y el concepto de
cultura revisa teorias contemporâneas da psicologia social sobre o conceito de cultura. O
sentimento de ciúme na contemporaneidade é abordado no segundo artigo por Thiago de
Almeida e Maria Luiza Lourenço. Um estudo metafórico sobre os conflitos e fragilidades
existentes na realidade intelectual nacional escrito pela equipe formada pelos profesores
William Melo, Jonathan Félix, Leandro Mangia, Marcelle Fraga e Gulherme Marques compõe
o terceiro artigo. Andreas Glatz, M. Mozdzanowski e Antonio C. Tupinambá, uma equipe
de profissionais ligados à Escola de Esporte da Universidade de Colônia, na Alemanha,
apresentam questões referentes à reinserção laboral de pessoas deficientes ou que estejam
em situação de readaptação ao trabalho a partir de instrumentos desenvolvidos para esse
fim no quarto artigo. Já o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, bem como
programas para o apoio das pessoas que sofrem do nomeado transtorno foi abordado por
Patrícia Villa da Costa Ferreira no quinto artigo. Os artigos seis de autoria de Francisco
Rogério de Morais Silva, sete de autoria de José Henrique de Faria e Francis Kanashiro

Meneghetti e oito, por Sidney Nilton de Oliveira tratam, respectivamente da liderança no
contexto industrial de Fortaleza; na dimensão organizacional em geral e em sua relação
com o contexto sócio-econômico hodierno. No ámbito da psicanálise temos, neste número,
duas contribuições, sendo a primeira um artigo, o de número nove por Nadiá Paulo Ferreira
intitulado A matriz paranóica do amor em O príncipe com orelhas de burro de José Rego
e uma resenha de autoria de Carlos Augusto Pereira Viana do livro O delirio segundo
Freud e Jung: aportes recíprocos e distinções de Felipe Jesuíno. O artigo de número dez,
se encontra na área da psicología escolar e trata da inclusão de jovens de escola pública
na universidade também pública. Os dois últimos artigos, onze e doze, que fecham o
número atual são duas reflexões, respectivamente, do professor Pierfranco Malizia sobre
o problema do preconceito e da desigualdade numa Europa que quer se dizer multiétnica
e outra, articulada por Laéria Fontenele, Clarissa Maia E. Barreto e Miguel Fernandes
Vieira Filho, membros do Laboratório de Psicanálise da UFC, acerca dos alcances e dos
limites do trabalho que visa ao ensino e à transmissão da psicanálise na universidade.
A diversidade temática que caracteriza este número da revista é intencional e faz
parte do aprimoramento da nossa política editorial que visa à melhor divulgação e alcance
da revista, resultando em maior abrangência e à manutenção e incremento de seu amplo
espectro teórico e prático, bem como de sua interdisciplinaridade. A busca pela adesão
de novos pareceristas e colaboradores para atender a essa demanda e diversificação tem
se mantido ao longo desses dois volumes iniciais.
A todos desejamos uma boa leitura.

						

Prof. Dr. Antonio Caubi Ribeiro Tupinambá
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