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Editorial
 

A revista Aletheia veicula mais um fascículo duplo com publicações científi cas 
relevantes dentro das diferentes áreas de conhecimento que têm aderência ao campo da 
psicologia. Agradecemos a colaboração dos membros do Conselho Editorial, professores, 
comunidade científi ca e, principalmente, dos autores que escrevem para nosso periódico. 
Gostaríamos de convidá-los para continuarem submetendo artigos e avisar que estamos 
recebendo estudos para as próximas edições. Os artigos publicados neste número 
dividem-se em um artigo internacional, 11 artigos empíricos, três teóricos, dois relatos 
de experiência e uma resenha.

Como artigo internacional, temos o trabalho dos autores Leanete Thomas Dotta, 
Margarida Marta, Rosa Ester Tártato Soares e Luciana Matiz, sobre o papel das crianças 
e dos jovens na constituição das identidades profi ssionais de educadores/professores/
formadores de professores. Como primeiro artigo empírico, apresentamos uma pesquisa 
documental realizada em uma clínica escola de psicologia da Região Metropolitana de 
Porto Alegre/RS, de autoria de Fernanda Pasquoto de Souza, Débora de Freitas Gonçalves 
Santos e Aline Groff Vivian. Trata-se de uma pesquisa que busca identifi car os principais 
motivos de procura por atendimento psicológico em um serviço-escola, utilizando como 
metodologia o levantamento retrospectivo documental, de consulta às fi chas de triagens 
realizadas no serviço no período de janeiro de 2008 até dezembro de 2012. As autoras 
Sabrina Daiana Cúnico e Dorian Mônica Arpini abordam as concepções de família 
trazidas por mulheres chefes de família de periferia urbana e, ainda, identifi cam como 
as mães entendem seu lugar nesse contexto familiar. Já Érico Douglas Vieira e Luc 
Vandenberghe falam sobre os fatores facilitadores da integração entre duas abordagens: o 
Psicodrama e a Gestalt-terapia. Contamos também com a pesquisa quantitativa de Cleber 
Lizardo de Assis e Géssica Alves de Souza Matthes sobre a Teoria das Representações 
Sociais, buscando identifi car as representações sociais sobre a Psicologia e o psicólogo 
em universitários de uma faculdade privada de Rondônia. As pesquisadoras Marciana 
Zambillo e Cláudia Mara Bosetto Cenci apresentam um estudo de caso de uma família 
com um de seus membros identifi cado com problemas relacionados ao uso abusivo de 
álcool. Também relacionado ao estudo da dependência de substâncias, as autoras Márcia 
Cristina Henrique de Souza, Bruna Krimberg Von Mühlen, Leda Rúbia Maurina Coelho, 
Cristiano Pereira de Oliveira, Viviane Samoel Rodrigues, Margareth da Silva Oliveira 
e Marlene Neves Strey falam sobre assertividade em mulheres dependentes de crack. 
Ainda sobre o uso abusivo de substâncias, Ilana Andretta, Jéssica Limberger e Margareth 
da Silva Oliveira têm o objetivo de verifi car fatores relacionados ao abandono precoce 
do tratamento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio 
aberto, encaminhados para tratamento por uso de drogas. Trazendo o tema sexualidade 
na adolescência, um estudo com escolares da cidade de Manaus/AM, contamos com 
autores Nália de Paula Oliveira, Jorge Umberto Béria, Lígia Braun Schermann. As 
pesquisadoras Aline Alvares Bittencourt, Maria Cristina Vieweger de Mattos, Farid 
Rodrigues Bessil, Fernanda Barcellos Serralta, Silvia Pereira da Cruz Benetti, com o artigo 
Integrando método clínico e investigação empírica para a compreensão do abandono em 
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psicoterapia psicanalítica. Finalizando a sessão de artigos empíricos, contamos com o 
estudo dos autores Lígia Braun Schermann, Jorge Béria, Maria Helena Vianna Metello 
Jacob, Guilherme Arossi, Mariana Canellas Benchaya, Nadia Krubskaya Bisch e Sofi a 
Rieth, uma pesquisa analítico-transversal com objetivo de avaliar a prevalência e os 
fatores associados ao estresse em adolescentes escolares de uma cidade do Sul do Brasil, 
e o estudo dos pesquisadores Aparecida Duridan, Daiane Ferreira dos Santos, Ana Lucia 
Gatti abordando o tema autoestima e cuidados em mulheres de 60 a 75 anos.

Na sessão de artigos teóricos, contamos com a colaboração dos pesquisadores 
Ana Cristina Bertagnolli, Christian Haag Kristensen e Daniela Schneider Bakos, com 
o estudo dependência de álcool e recaída: considerações sobre a tomada de decisão; 
também contamos com a participação das autoras Paula Casagranda Mesquita e Sílvia 
Pereira da Cruz Benetti, que abordam as bases conceituais do constructo da representação 
parental, na perspectiva da psicanálise contemporânea, a partir da contribuição da teoria 
das relações objetais e da teoria do apego; por fi m, as pesquisadoras Paula von Mengden 
Campezatto, Maria Lucia Tiellet Nunes e Milena da Rosa Silva trazem um importante 
estudo sobre a pesquisa em psicoterapia e psicanálise.

Na categoria relato de experiência, contamos com a participação dos autores 
Nayara Gomes Braga, Nathália de Freitas Costa Fernandes e Tiago Humberto Rodrigues 
Rocha, escrevendo sobre a família no acompanhamento de sujeitos psicóticos e os 
encargos subjetivos oriundos do sofrimento psíquico; também contamos com o relato 
de experiência dos pesquisadores Magda Pozzobon, Fernanda Aparecida Szareski Pezzi 
e Angela Helena Marin com o título Compartilhando saberes: relato de uma intervenção 
com professores.

Encerrando esse número, publicamos a resenha das pesquisadoras Leda Rúbia 
Maurina Coelho e Margareth da Silva Oliveira sobre a segunda edição do livro Avaliação 
dos Comportamentos Dependentes, organizado por Dennis Donovan e Alan Marlatt.
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