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Editorial
Corpo Editorial

A

Mosaico:

em

o site e conseguiu publicar a edição de

Psicologia nasceu em 2007 fruto do

2012. Após o ocorrido, mesmo com

trabalho

de

esforço de antigos integrantes, não houve

graduação da UFMG em propiciar um

formação de um novo Corpo Editorial

espaço de divulgação científica e contato

levando o periódico a suspender suas

com a pesquisa ao corpo discente de

atividades.

engajado

de

Estudos

estudantes

graduação de todo o Brasil. O periódico

Ao fim de 2015, por iniciativa da

esteve em atividade até 2012 publicando

Gestão „Construção é Luta‟ (2015-2016),

por meios digitais e físicos.

do Centro Acadêmico de Psicologia da

O conteúdo publicado apresentava

UFMG,

iniciou-se

o

processo

de

discussões pertinentes à psicologia. As

reconstrução do periódico. Formamos um

edições se dividiam em cinco sessões -

grupo

relato de pesquisa empírica;

reconstrução

relato de

de

estudantes
e

em

interessados
maio

de

na

2016

pesquisa teórica; revisão de literatura;

realizamos uma assembleia na finalidade

relato de experiência profissional; e carta

de reformar seu Estatuto e eleger um novo

ao editor. Também foram publicadas

Corpo Editorial.

entrevistas realizadas pelo Corpo Editorial,

Iniciamos os trabalhos para colocar

além disso, algumas edições contaram com

a Mosaico de volta ao ar, um trabalho mais

resenhas de obras recém-publicadas. Essas

difícil e desafiador do que parecia. Com o

resenhas eram escritas por profissionais da

novo

área a convite dos editores.

participação

Estatuto
de

abrimos

a

discentes

revista
da

à

pós-

Foram anos de muito trabalho e

graduação, tanto no Corpo Editorial quanto

publicações interessantes, no entanto a

na autoria principal das publicações.

iniciativa foi perdendo força e, aliado a

Também refizemos as seções da revista,

isso, no ano de 2012 a plataforma do

que passaram a ser: relatos de pesquisa;

periódico foi atacada por hackers – o corpo

revisão crítica de literatura; relatos de

editorial da época trabalhou para restaurar

experiência

profissional;
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Corpo Editorial

crítico; convidados; e entrevistas. Feitas

– Brasil, é relatada uma experiência em um

essas mudanças os desafios só cresceram:

projeto de extensão cujo principal objetivo

descobrimos que os arquivos das edições

foi capacitar, sob a perspectiva da terapia

anteriores não estavam disponíveis, assim

cognitivo-comportamental, estudantes e

tivemos que contatar editores antigos e

profissionais sobre cuidado e prevenção ao

vasculhar

até

suicídio. O artigo “Precisamos falar

recompormos o site. Não encontramos

sobre...”: relato de experiência de um

financiamento.

para

projeto de extensão traz um relato da

divulgar o retorno da revista e atrair

criação e consolidação do projeto de

autores. Formamos uma nova rede de

extensão intitulado “Precisamos

avaliadoras/es

Sobre...”,

arquivos

eletrônicos

Esforçamo-nos

que

contribuíram

realizado

na

Falar

Universidade

imensamente para que os artigos dessa

Federal de Minas Gerais, que propõe a

edição, como das outras, fossem avaliados

realização de eventos por alunas do curso

com cautela. Enfim, foi grande o trabalho

de Graduação em Psicologia, com o

envolvido até que chegássemos a esta

objetivo de promover mesas de discussão

edição, finalmente conseguimos!

sobre temas pertinentes à Psicologia.

Essa edição conta com cinco artigos

Para essa edição de relançamento

e uma entrevista, sobre temas e áreas

convidamos a Profª Drª Maria Luísa

diversas da psicologia. No artigo Errância

Magalhães Nogueira que contribui com o

e enunciação desejante na adolescência,

artigo A produção da cidade mercadoria e

por meio da ótica psicanalista, é indagado

sua desconstrução poético-política: notas

sobre

no

sobre a Praça da Estação em Belo

adolescente marcado pelo o ato infracional.

Horizonte. Em co-autoria com Gabriela

O artigo O gênero binário como semblante

Cicci, escrevem acerca da mercantilização

de

das cidades e como o movimento artístico

a

constituição

do

desejo

relação sexual: entre psicanálise

lacaniana

e

teoria

queer,

o

leitor

encontrará uma discussão sobre algumas
questões

gênero,

por

meio

dos espaços urbanos.

da

Trazemos também nessa edição

interlocução entre as formulações de

uma entrevista feita com a Professora

Lacan, Butler e Foucault. No artigo

Verônica

Terapia

e

Universidade Federal do Ceará. Com o

de

título Uma conversa sobre Psicologia

experiência na Universidade Estadual de

Comunitária com a Prof.ª Dr.ª Verônica

Minas Gerais, Divinópolis – Minas Gerais

Morais Ximenes, o leitor encontrará nesta

Prevenção

de

pode ajudar a (re)configurar a apropriação

Cognitivo-Comportamental
do

Suicídio:

relato

Morais

Ximenes,
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entrevista uma conversa acerca da história

apoio

de consolidação da Psicologia Comunitária

professoras e professores do Conselho

na América Latina, bem como conhecerá

Consultivo

um pouco sobre as experiências do Núcleo

Departamento

de Psicologia Comunitária da UFC, a as

FAFICH/UFMG

pesquisas desenvolvidas pela entrevistada.

estimularam suas alunas e alunos a

Por fim, agradecemos àquelas e

no

começo

e

da

demais
de

jornada.

docentes
Psicologia

que

apoiaram

Às

do
da
e

submeter seus trabalhos. Às autoras e

àqueles que nos apoiaram! À Gestão

autores

„Construção é Luta‟ (2015-201616) do

Estudos em Psicologia para vincular sua

CAPsi/UFMG, pela iniciativa de retomar o

produção. A todos nosso obrigado!

projeto. Ao Prof. Dr. Sérgio Cirino e ao

que

confiaram

na

Boa leitura!

fundador e ex-editor Cyro Almeida, pelo
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