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EDITORIAL  

A edição deste número 2 do volume 64 de Arquivos Brasileiros de Psicologia coincide 
com a comemoração dos 50 anos de regulamentação da Psicologia no Brasil, à qual 
nos juntamos.  

São dez artigos inéditos sobre questões ligadas ao humano e ao que o afeta, do ponto 
de vista do trabalho, da família, da escola, das relações sociais ou da sexualidade. No 
texto “Quem estuda a profissão de psicólogo no Brasil?”, a autoria da produção relativa 
ao tema é o que norteia a pesquisa apresentada; em “Pesquisadoras brasileiras: 
conciliando talento, ciência e família”, o foco é o impacto da carreira na família, 
considerando-se as trajetórias das profissionais entrevistadas; o texto “Trabalho e usos 
da subjetividade” apresenta discussão sobre as consequências da mobilização da 
subjetividade do trabalhador, tendo em vista a ideologia que a inspira; em “Interações 
interpessoais e estresse entre policiais militares: um estudo correlacional”, a 
vinculação entre as interações pessoais e o estresse é abordada a partir de dados 
referidos a contexto específico de aprendizagem e formação; o artigo “Precipitação da 
angústia na estruturação do sujeito pelo significante” explana as relações entre a 
angústia e o sujeito, considerado em sua estruturação; em “Estresse, atribuição de 
causalidade e valência emocional: revisão da literatura”, enfocam-se dados conceituais 
e empíricos relativos ao estresse e à saúde; o texto “O encobrimento do erotismo na 
sexualidade contemporânea” discute a abordagem da subjetividade a partir da 
sexualidade; o artigo “L’anorexie, le féminin et l’amour” enfoca questões referentes ao 
feminino pelo viés do estudo da anorexia; em “Prontidão escolar: uma experiência de 
pesquisa-intervenção”, os dados enfatizam a importância da atuação do psicólogo no 
contexto da educação infantil; o texto “Infância, violência e apoios ambientais em uma 
favela carioca” aborda a construção da subjetividade, assinalando o uso de recursos de 
incentivo em contraponto a um contexto desfavorável. . 

No ensejo desta publicação, assinalamos o apoio obtido junto à FAPERJ, por meio do 
Edital N° 07/2012 – Programa “Apoio à Publicação de Periódicos Científicos e 
Tecnológicos Institucionais – 2012”. E saudamos, em nome de toda a equipe, a nova 
coeditora de Arquivos Brasileiros de Psicologia, Hebe Signorini Gonçalves. Agradecendo 
a todos os que contribuíram para esta edição, especialmente autores e pareceristas, 
membros do Conselho Científico e da equipe da ABP, esperamos que a leitura dos 
textos aqui publicados traga novas questões a impulsionar o avanço da reflexão em 
nosso campo.  
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