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Editorial

Esta é a Junguiana 35/1, revista com 35 anos

de história, citada como referência em artigos, dis-

sertações, teses e livros. Simultaneamente, é a

segunda edição eletrônica da Junguiana, uma re-

cém-chegada à cibercultura. Por um lado, o conhe-

cimento conquistado; por outro, a inexperiência

dos iniciantes. O mundo virtual apresenta novos

códigos culturais e também atualiza temas arquetípicos da cultura humana ancestral. Estamos atua-

lizando os “softwares puer e senex”: imagens arquetípicas fundamentais para o crescimento.

Neste volume, voltamos a publicar os textos completos em português, com resumos em português,

inglês e espanhol. Essa mudança teve por finalidade diminuir o custo de produção da Junguiana,

devido aos “desafios econômicos financeiros enfrentados pelas instituições publicadoras e de fi-

nanciamento de nossas revistas”.1

Iniciamos este volume com o texto “Ecologia da alma: a natureza na obra científica de Carl Gustav

Jung”, uma pesquisa que buscou “apontar a relevância da natureza para a formulação da psicologia

analítica”. “Prevenção começa em casa: contribuições da neurociência” aborda a “importância do

processo de tomada de decisão nas dependências”. “Imagem corporal e gravidez” traz ao foco al-

guns dos paradoxos desse aspecto da gestação. “O fim da análise” reflete sobre “questões relaciona-

das ao término da análise de forma geral”. “Vilão ou herói? Uma meditação sobre a representação do

negro em dois contos folclóricos brasileiros” examina dois contos folclóricos brasileiros do século XIX.

“Elaboração das vivências psíquicas: o papel da literatura” tem “como objetivo explorar como a lite-

ratura pode auxiliar na elaboração de vivências psíquicas”. “‘Casa tomada’ – leitura de um conto de

Julio Cortázar” sugere “pontes para a interlocução entre psicologia analítica e literatura”. Finalizamos

com a resenha “Calatonia – o toque sutil na psicoterapia”, uma delicada homenagem à professora

Rosa Maria Farah, falecida em 27 de dezembro de 2016.

Boa leitura!

Vera Lúcia Viveiros Sá
Editora-geral

junho de 2017

Junguiana
v.35-1, p.3

1 http://www.resourcenter.net/images/SSP/Files/2017/Regionals/SSPBrazil2017Agenda.pdf


