Editorial

O volume 22.1 da Psicologia Revista apresenta tematicas variadas
e de grande importância na sociedade contemporânea como a questão
da avaliação no trabalho, o processo de envelhecimento e seus efeitos, as
intervenções terapêuticas em usuários de drogas, a necessária articulação
de método e pratica clinica, as intervenções na área de saúde visando prevenção de HIV em comunidades vulneráveis e pesquisa que levanta opinião
sobre a formação e exercício profissional do psicólogo. Temos também a
resenha do livro “Os Dois Nascimentos do Homem escritos sobre terapia
e educação na era da técnica” de J.A. Pompéia e B.T. Sapienza.
No texto “A fragilidade da classificação das competências”, Maria
Cristina P. Gattai reavalia o conceito de competências e apresenta um novo
modelo de competências. Analisa um estudo de caso no qual avalia a adequação dos modelos de classificação aos perfis de 19 cargos de uma empresa
Em “Memória de trabalho e processo de envelhecimento”, Lidiomar
José mascarello faz uma revisão da literatura visando estabelecer as alterações que ocorrem na memória no processo de envelhecimento.
As autoras Rosane T. Xavier e Janine K. Monteiro trazem a pesquisa
qualitativa “Tratamento de Pacientes Usuários de crack e outras drogas
nos CAPS AD” na qual caracterizam as intervenções terapêuticas, desafios
e dificuldades no tratamento de usuários de crack e outras drogas a partir
de entrevistas com psicólogos inseridos no CAPS AD.
Marcos Orestes Colpo no texto O Método fenomenológico de investigação e as praticas clinicas em psicologia visa articular método e pratica
clinica sustentada pelo método fenomenológico de investigação de Martin
Heidegger apresentado na ontologia fundamental Ser e Tempo que originou
desdobramentos como a Daseinanalyse de L. Biswanger e Medard Boss
Adriane Roso e Vanessa Limana Berni e alunas da Universidade
Federal de Santa Maria apresentam o relato de experiência “Articulando
Ensino e Extensão: Relato de uma Experiência em Gênero, Saúde sexual/
reprodutiva e HIV/Aids”, atividade desenvolvida dentro de um projeto de
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ensino/extensão que visa discutir artigos científicos e filmes sobre a temática
de gênero, saúde sexual e reprodutiva em tempos de HIV/Aids com objetivo
alcançar comunidades vulneráveis através de filmes e vídeos.
No artigo “Avaliação dos contextos de atuação, atribuições e mercado profissional: opinião da população sobre a Psicologia e o Psicólogo”,
Isabel C. V. Oliveira e Angela C. S. Menezes apresentam uma pesquisa para
identificar como as pessoas percebem uma prática profissional possibilita o
reconhecimento de seus aspectos positivos e debilidades tanto no processo
de formação acadêmica como no próprio exercício da profissão. O estudo
visa verificar a opinião da população sobre o profissional de Psicologia
através de 102 respostas hospedadas em um sítio eletrônico na internet.
João Pedro Benzaquen Perosa apresenta a resenha do livro
“Os Dois Nascimentos do Homem escritos sobre terapia e educação na
era da técnica” de J. A. Pompéia e B. T. Sapienza editado pela Editora Via
Verita em 2010, que tenta de transpor o discurso filosófico de Heidegger
para o âmbito de consideração de fenômenos ônticos como a educação dos
filhos, a relação entre liberdade e limite, a possibilidade de uma ação ética,
assim como o lugar e os desafios da terapia na era da técnica.
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