EDITORIAL PSICOFAE
É com muita alegria que apresentamos a segunda edição da Revista PsicoFAE. Agradecemos enormemente
o trabalho do Conselho Editorial para que esta publicação se concretizasse. Sabemos do esforço e da dedicação
de cada um para tornar este trabalho uma realidade.
No artigo O paradoxo do sentido: da unidade do real para a tensão liberdade-responsabilidade na logoterapia,
os autores Vânia Helena Amarante e Adriano Furtado Holanda nos convidam à uma reflexão existencial a partir
da Logoterapia de Viktor Frankl, apresentando o resgate da dimensão espiritual na pessoa a partir da constatação
do inconsciente espiritual.
Considerando que a escola é vista hoje como uma importante instituição socializadora, Ana Paula Freiberger
Caron, Antoninho Caron e José Henrique de Faria abordam em seu artigo como é estabelecida e desenvolvida a
relação de confiança entre aluno e professor na aprendizagem e em suas dificuldades.
Nesta segunda edição, o artigo A contribuição de C. G. J/ung na determinação do Estatuto Científico da
Psicologia, de autoria do filósofo e estudante de Psicologia Jairo Ferrandin, aborda a caracterização da Psicologia
como ciência supraordenada. O artigo traz as discussões de Jung sobre o tema da construção e determinação do
caráter científico do saber psicológico.
Ana Maria Moser e Rosana Angst apresentam o resultado de um estudo sobre a incidência da Síndrome de
Burnout e comportamentos resilientes em acadêmicos de Pedagogia de uma universidade particular de Curitiba,
Paraná. O estudo mostra a grande importância da prevenção da Síndrome de Burnout na graduação para uma
atuação profissional mais eficaz.
O artigo Assédio moral e Geração Y: aspectos relacionados à ausência de denúncia de trabalhadores
assediados, escrito por Luana Cristina Ribeiro Duvaresch e Dori Luiz Tibre Santos, identifica por meio de análises
documentais e pesquisa de campo a causa da ausência de denúncia do assédio moral na Geração Y e sua correlação
com características do grupo.
Jairo Ferrandin também propôs alguns ajustes nos escritos de Hermógenes Harada _ frade franciscano,
filósofo e entusiasta estudioso do franciscanismo, falecido em 2007 _, trazendo uma preciosa contribuição com
reflexões a respeito do psicológico e do espiritual no uso habitual dos ambientes religiosos, apresentando a diferença
entre terapia e orientação espiritual.
O artigo Resiliência em famílias: a saúde mental de seus membros, da autoria da psicóloga Luana Cavicion
Gomes, aborda a importância da resiliência no contexto familiar e como a família pode atuar na prevenção de
doenças mentais e promoção da saúde mental.
Dori Luiz Tibre e Allan Lazaro Santos Quintiliano trabalham em seu artigo com o tema assédio moral no
ambiente profissional e seus efeitos psicológicos na Geração Y, trazendo uma valiosa contribuição com base nos
resultados de uma pesquisa realizada com 139 trabalhadores da geração Y.
Desejo que a leitura desta edição contribua para uma reflexão sobre as temáticas abordadas e a ampliação
do conhecimento nestas áreas. Uma ótima leitura a todos!

Daniele Cristine Nickel
Editor
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