Editorial revista do Nufen 2014-2

Afinados com as necessárias e permanentes interlocuções para produção
do conhecimento a Revista do NUFEN: Phenomenology and Interdisciplinarity
expande sua rede de colaboradores. Nesta edição Marcia Nami Endo integra a
equipe na condição de bolsista, e no editorial contamos com a participação de
Kamilly Vale.
Quanto aos conteúdos ressaltamos que três eixos constituem-se canais
abertos para a recepção de artigos: reflexões teóricas, relatos de pesquisa e
relatos de experiência. Desejamos contribuir para a amplitude da formação de
profissionais orientados pela focalização da busca de compreender a
complexidade dos fenômenos existenciais.
Neste volume destacam-se estudos relacionados ao campo das
pesquisas qualitativas sobre Gêneros, Masculinidades, feminilidades e
processos de subjetivação. Profissionais oriundos de Universidades do Acre,
Ceará,

Pará

e

interdisciplinaridade

Minas
segue

Gerais

apresentam

fortalecendo-se

suas

enquanto

contribuições.
principio;

A

portanto

saberes no campo da Psicologia, Sociologia, Antropologia e Filosofia agregam
a edição.

Thabata Castelo Branco Telles apresenta em seu ensaio a noção de
infância na fenomenologia de Merleau-Ponty, utilizando-se de textos póstumos
(Merleau-Ponty,2001/2006 1 ),

no qual dissertou sobre a experiência vivida

infantil, dando ênfase a imitação e a aquisição da linguagem na infância. A obra
esboça a compreensão deste fenômeno como uma possível contribuição para
a psicologia e para a educação a partir da perspectiva relacional e cultural no
modo de interagir da criança.
Através do viés antropológico Robson Cardoso de Oliveira fomenta
reflexões sobre a recepção em torno de marcadores de Gênero e Sexualidade
em anúncios publicitários exibidos em TV aberta em Belém do Pará. A obra
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apresenta a análise a partir do discurso de dez consumidores/as, destacando
as questões voltadas as masculinidades e feminilidades.

Luciano Jorge Fernandes Moura, Márcia Nami Endo Souza, Tatiane
Pontes Rodrigues, Soraya Cristina Melo Wanzeller e Kamilly Souza do
Vale compõe um ensaio que também possibilita o debate em torno de temas
relacionados ao conceito de Gênero e masculinidades. Para tal realizou-se um
estudo

exploratório,

baseado

no

método

fenomenológico

acerca

da

metrossexualidade em homens de Belém do Pará. A compreensão da temática
indica que o conceito de masculinidade construído historicamente ainda
influencia o homem pós-moderno e revela a necessidade de favorecer espaços
para o debate e interlocuções com temáticas que influenciam o processo de
subjetivação dos sujeitos.
Jaiane Araujo de Oliveira e Rosemary de Oliveira Almeida analisam
através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa o significado que as novas
tecnologias da informação e comunicação, em particular a internet e o celular,
ocupam na vida dos jovens. O campo da pesquisa foi a escola
Profissionalizante Paulo Petrola, situada na periferia urbana de Fortaleza,
Ceará. A obra aponta o espaço privilegiado que as tecnologias digitais ocupam
na vida dos jovens, atingindo a dimensão do: lazer, relacionamento,
sociabilidade e do modo de apreensão da informação e do saber
Djeane da Silva Santana e Luciane Patrícia Yano realizaram uma
revisão de literatura sobre a utilização dos Sonhos como recurso para o
trabalho psicoterápico em gestalt-terapia. A exploração bibliográfica, nacional e
internacional, limitou-se a busca apenas em publicações da abordagem
gestáltica, o que resultou na compreensão de que, o uso dos sonhos como
recurso instrumental em experimentos na GT, representam um caminho
importante para a integração da pessoa
Finalizamos a analise da obra de Simone de Beauvoir (1967) O Segundo
Sex. As autoras decompõe o Livro 2: Experiência vivida”. O livro está
localizado no panorama político-social do século XX, este período é
caracterizado por uma crescente mudança na postura e condição social da
mulher, gerando novas abordagens sobre temas vinculados à exclusão social,
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seja de gênero, geração raça ou religião. A ênfase do livro é o debate sobre a
condição feminina situada nesse momento histórico marcado por grandes
conquistas, mas que carrega fortemente o ranço do passado dominador.
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