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EDITORIAL  

 

Este número de Arquivos Brasileiros de Psicologia traz dez artigos inéditos sobre 
temas de interesse para pesquisadores da área da psicologia e afins. Esperamos 
que a leitura da ABP 65.2 seja proveitosa para nossos leitores e destacamos abaixo 
alguns aspectos dos artigos que a compõem. 

O artigo "Práticas sacrificiais na atualidade: o paradigmático exemplo da 
segregação" aborda a segregação como exemplo da prática sacrificial na atualidade 
pela via da psicanálise, valendo-se de contribuições de outros campos do saber; o 
texto "Empatia e redução fenomenológica: possível contribuição ao pensamento de 
Rogers" propõe e discute o aporte de determinado conceito teórico para a prática 
da psicoterapia de inspiração fenomenológica; em "Propriedades Psicométricas da 
Escala Baptista de Depressão Infanto-Juvenil  (EBADEP-IJ)", os autores expõem 
resultados de pesquisa que objetivou buscar evidências de validade para escalas 
referidas à depressão infanto-juvenil; no artigo "Caracterização psicossocial de 
pacientes diabéticos de um hospital público universitário", dados obtidos de 
entrevistas apontam para a adequação de ações multidisciplinares, especialmente 
em razão de queixas emocionais; o texto "Comportamento alimentar inadequado: 
comparações em função do comprometimento ao exercício" apresenta dados de 
jovens atletas referentes à relação entre o comprometimento ao exercício e 
comportamentos alimentares inadequados; o artigo "Julgamento moral de jovens 
em diferentes contextos políticos" compara e discute diferenças relativas ao juízo 
moral e concepções de justiça de jovens brasileiros de épocas diversas; o artigo 
"Feminilidade: enigma e semblante" privilegia o aporte lacaniano para aprofundar a 
questão do enigma do feminino tal como destacado por Freud; em 
"Transexualidade/travestilidade na literatura brasileira: sentidos e significados", 
obras literárias são material escolhido para a discussão sobre identidade, sentido e 
significação a partir de pressupostos teóricos psicossociais dos estudos de gênero; 
no artigo "Bem-estar profissional de professores de escolas públicas e privadas", a 
satisfação profissional relativa à prática docente foi estudada a partir da teoria das 
representações sociais; em "O mal-estar docente em gestores escolares", a 
avaliação sobre o impacto de eventos estressores indica que as mudanças nas 
condições e organização de trabalho devem considerar a subjetividade. 

Aproveitamos para assinalar que Arquivos Brasileiros de Psicologia mantém sua 
classificação no Qualis CAPES 2013: A2. Agradecemos, nesta ocasião, a todos 
aqueles que colaboram direta ou indiretamente para a edição deste periódico do 
Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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