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EDITORIAL
Apresentamos o volume 21.3 de Fractal: Revista de Psicologia, consoli-

dando a nova periodicidade da publicação e a agilidade do processo avaliativo. 
No presente volume, contamos com os artigos Souffrance des enseignants dans 
le contexte des mutations contemporaines et accompagnement clinique groupal, 
de Claudine Blanchard-Laville, da Université de Paris X; Des groupes de parole 
avec les adolescents: une parole subjectivée dans l’institution scolaire, de Lau-
rence Gavirini, da Université de Paris VIII; Rorschach e intento de suicidio, de 
autoria de Alejandro Cuadra-Peralta, Oscar Ochoa de la Maza, Margarita Cornejo 
González e Roxana Barrera Huanca, da Universidad Autonoma de Madrid. 

Além dos artigos internacionais citados anteriormente, publicamos o 
artigo de Júlia Ritez Martins e José Bairrão, da Universidade de São Paulo, 
intitulado A criança celestial: perambulações entre Aruanda e o Inconsciente 
Coletivo; o artigo de Sônia Pinto de Oliveiria e outros, da Universidade Fede-
ral do Espírito Santo, Enredando lutas cotidianas: dispositivos de saúde pela 
cidade; o artigo Plantão Psicológico no CRAS em Poços de Caldas, de Sau-
lo Tavares Mota e Tommy Akira Goto, da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais. Prosseguindo na apresentação das colaborações do volume 
atual, contamos com o artigo Tornando-se Jane: a individuação retratada 
em fi lme, de Luiza Bontempo e Silva, da Universidade Federal de Viçosa; o 
artigo A feminilidade na psicanálise: a controvérsia quanto à primazia fálica, 
de Paulo Eduardo Viana Vidal e Flávia Bonfi m, da Universidade Federal Flu-
minense; e o artigo Validade por processo de resposta no Teste de Cloze, de 
Neide de Brito Cunha e Acácia Aparecida Angeli dos Santos, da Universidade 
São Francisco/ Bragança Paulista.

Encerrando o espaço dedicado à publicação de artigos científi cos no pre-
sente volume de Fractal: Revista de Psicologia, temos os artigos Tecnifi cação da 
vida: uma discussão sobre o discurso da medicalização da sociedade, de autoria 
de Jurema Barros Dantas, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro; e o trabalho 
de Kátia Aguiar, da Universidade Federal Fluminense, intitulado No calor de um 
lugar: território, subjetividades e poder. Na seção Relato de Pesquisa, publicamos 
os artigos Entrevista continuada na clínica de linguagem infantil, de Ana Paula 
Ramos de Souza, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e ou-
tros; e o artigo Confl ito entre práticas e leis: a adolescência no processo judicial, 
de Cynthia Rejane Correa Araújo Ciarallo e Ângela Maria de Oliveira Almeida, do 
Centro Universitário de Brasília e da Universidade de Brasília, respectivamente.

Por fi m, na seção Eventos, publicamos o trabalho Comparación psicomé-
trica de dos sistemas de califi cación para el Test Gestáltico visomotor de Bender 
modifi cado, 

Como se pode observar, a Revista abriga trabalhos de fi liações teóricas 
distintas e que contribuem para a expansão dos estudos transdisciplinares sobre 
a subjetividade, subsidiando-se em trabalho cuidadoso de equipe editorial e na 
análise de pareceristas ad hoc. Com o presente volume, encerramos as atividades 
de 2009, já nos trâmites de rotina que impulsionarão a publicação dos volumes do 
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ano de 2010. Convidamos os leitores a compartilharem conosco e com os autores 
dos artigos, as indagações presentes em distintas investigações, vertidas a condi-
ção de trabalhos científi cos, disponibilizados à comunidade acadêmica.

Marcelo Santana Ferreira
Editor

http://lattes.cnpq.br/0158780723584631



