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Chegamos ao final de mais um ano de trabalho na revista Arquivos Brasileiros de 
Psicologia do Instituto de Psicologia (IP) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Periódico generalista, os Arquivos, como comumente chamado pelos pares 
de nossa comunidade científica, ao longo de seus 65 anos de edição, mantém-se 
aberto às áreas emergentes de pesquisa em nossa área, como em áreas afins, em 
coerência com sua linha editorial. Nos últimos anos, a ABP, editada sob a responsa-
bilidade da Pós-Graduação em Psicologia (PPGP) do IP/UFRJ, vem confirmando seu 
papel central na divulgação da produção científica em nossa área. Nesse contexto, o 
apoio de órgãos de fomento, entre outros do CNPq e, mais recentemente, da FAPERJ, 
é digno de nota, tanto por contribuir para as condições de edição da revista como 
pelo reconhecimento de mérito e estímulo ao trabalho desenvolvido.

Na ABP 65.3 os leitores encontrarão dez artigos inéditos sobre temas referentes à 
saúde física e mental, ao trabalho, às relações familiares e a debates epistêmicos. O 
artigo “Catadores de materiais recicláveis: cadeia produtiva e precariedade” introduz-
nos em um universo de trabalho peculiar a partir de dados empíricos, convidando-nos 
à ampla reflexão sobre o tema; Em “Por uma Psicologia Social não perspectivista: con-
tribuições de Annemarie Mol”, as autores preconizam uma abordagem que não pres-
suponha uma realidade anterior e independente das ações humanas nas pesquisas na 
área; na pesquisa referida ao artigo “Representações sociais de mães sobre os direitos 
humanos”, a metodologia utilizada permitiu a verificação de eixos organizadores dos 
dados empíricos levantados; os autores de “Homofobia familiar: abrindo o armário 
‘entre quatro paredes’” chamam atenção para o papel da família no que concerne a 
violência e à discriminação no terreno da sexualidade; enfocando igualmente a família, 
os autores de “Os conflitos conjugais na perspectiva dos filhos” trazem dados e refle-
xões sobre a perspectiva dos filhos sobre os conflitos do casal parental; em “Quando a 
anorexia é uma questão de sexuação”, considerando a relevante incidência da anorexia 
entre jovens mulheres, as autoras investigam as relações entre o sintoma anoréxico 
e a feminilidade; em “Coping religioso/espiritual em mulheres com câncer de mama” 
as autoras trazem resultados de investigação sobre as relações entre dados de esco-
laridade e concepções religiosas na representação da doença e suas incidências no 
enfrentamento; os autores de “Ilusão da máscara côncava na síndrome de abstinência 
do álcool” trazem dados de investigação sobre a inversão monocular da profundidade 
e a percepção da profundidade da máscara côncava em indivíduos com síndrome de 
abstinência do álcool em comparação com os saudáveis; “Heterodoxos, mas atuais: 
um diálogo entre Winnicott e Groddeck” expõe pontos de encontro entre o pensamento 
dos autores escolhidos, notadamente sobre o corpo e o psiquismo, e aponta possíveis 
contribuições à reformulação dos modos de cuidado à saúde; em “O legado da psica-
nálise à terapia cognitiva de Aaron Beck” encontramos dados da genealogia de uma 
prática terapêutica a partir da formação teórico-clínica de seu criador.

Esperando que a leitura dos artigos deste número de Arquivos Brasileiros de Psicologia 
possa trazer dados enriquecedores à formação permanente dos profissionais de nossa 
área, em seus diversos campos de atuação em pesquisa. Agradecemos os pareceristas 
que, ao longo do ano de 2013, participaram conosco da construção deste periódico, 
cujos nomes se encontram na Nominata que consta deste número da ABP. Igualmente 
a todos aqueles que contribuíram para a edição da ABP, notadamente sua coeditora, 
Hebe Signorini Gonçalves e a equipe técnica: Carla Fernandes, Fábio Barreto, Lívia 
Carvalho, Maíra Bentim, Pedro Moacyr Brandão Jr. e Rafael Dupim de Souza.
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