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EDITORIAL
PRIMEIROS PASSOS DO CURSO. PRIMEIROS PASSOS DA REVISTA.
Este volume surge como marco do início das atividades do curso de Psicologia da
Universidade Federal do Acre, sendo a primeira revista de Psicologia do estado do Acre, onde o
número de profissionais em Psicologia tem crescido a cada ano. Assim, percebe-se a necessidade
de um periódico na área, que possa ser um instrumento de divulgação das atividades de
professores, pesquisadores e práticos em psicologia, bem como, das demais áreas de
humanidades e da saúde.
Este volume de lançamento é composto por trabalhos de autores convidados. O primeiro
trabalho, “Curso de Psicologia da Universidade Federal do Acre: história, situação atual e
desafios”, consiste em um artigo que destaca o desenvolvimento histórico do curso de Psicologia
da Universidade Federal do Acre, apresentando a proposta pedagógica do curso, bem como os
desafios que se apresentam; o segundo, “O que pensam crianças e adolescentes acerca da
violência? Uma investigação psicossociológica” caracteriza-se por uma pesquisa sobre as
representações sociais da violência, elaboradas por crianças e adolescentes no contexto escolar da
rede pública, tendo sido realizada na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba; o terceiro;
“Gestalt-terapia e modelo biomédico: Aproximações na compreensão das psicopatologias”
aborda os conceitos de saúde e doença nas abordagens Gestáltica e biomédica, bem como, as
possíveis relações entre as duas abordagens na prática da psicologia clínica; o quarto,
“Hermenêutica filosófica, fenomenologia e narrativa: percurso metodológico de uma pesquisa em
psicologia clínica” é parte da tese de doutoramento do autor e apresenta, os diálogos narrativos de
diários de bordo, a partir dos pressupostos fenomenológicos existenciais na prática da psicologia
clínica e, por meio da compreensão da linguagem poética, pela aproximação entre Heidegger e
Bachelard; o quinto, “A transformação da mulher na relação com o trabalho” apresenta uma
discussão sobre as mudanças ocorridas no papel da mulher ao longo dos tempos e; no sexto,
“Psicoterapia da compreensão cons(/istente)ciente: o olhar e a atitude além da interpretação” os
autores abordam e apresentam reflexões acerca da compreensão e atitudes diante do ser humano,
pela perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) de Carl Rogers.
E assim, fechamos este primeiro volume, na expectativa de que esses trabalhos
aproximem os profissionais da Psicologia, Humanidades e Saúde, tanto no estado do Acre, como
em outras partes do país e, que sirva como um instrumento para registro das atividades dos
profissionais que dela participaram deixando um pouco de sua história.
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