CONTRADIÇÃO – Revista Interdisciplinar de Ciências Humanas e Sociais | e-ISSN 2675-7109
DOI 10.33872/revcontrad.v3n1.editorial

| v. 3, n.1 | Jul./Dez. 2022

EDITORIAL
Alvaro Marcel Palomo Alvesi 0000-0002-8320-3131
Universidade Estadual de Maringá - UEM
Denise Kloeckner Sbardelottoii 0000-0001-5693-4986
Centro Universitário UniFatecie

A Revista Contradição - Interdisciplinar de Ciências Humanas e Sociais orgulha-se de
chegar ao seu terceiro volume, buscando se consolidar como um veículo de livre e qualitativa
apresentação e debate de temas relevantes e contemporâneos. Um terceiro ano de existência e
periodicidade não é pouca coisa, mas resultado de um compromisso ético para com a divulgação
científica. Buscamos o aprimoramento constante, para tornar a revista um espaço democrático
e de alcance gradativamente maior.
Este número apresenta cinco artigos científicos e um ensaio, incluindo um artigo
internacional. Abrahão e Lopes apresentam uma análise psicológica das causas do estresse e
ansiedade para a vida do homem contemporânea. No mundo pós-pandemia, não poderia haver
tema mais relevante. Na sequência, Leal e Franco nos brindam com uma interessante análise a
respeito da relação vestuário e personalidade, a partir do referencial da Psicologia HistóricoCultural e do feminismo marxista. Este número tem o privilégio de apresentar o artigo de Osses,
Puente e Martinez, professores pesquisadores da Universidade do Chile, a respeito da
aprendizagem com o uso de tecnologias. O importante tema da violência obstétrica também é
apresentado por Santos e Silva. E, encerrando a descrição dos artigos, Carvalho e Gabriel
trabalham o conceito de angústia em Sartre e as contribuições para a psicologia clínica. Por
último, o ensaio de Luz faz apontamentos sobre um artigo que analisa o projeto político de
Sérgio Boisier, com base em conceitos de desenvolvimento, políticas públicas e instituições.
Trata-se de um número interdisciplinar e rico em temáticas muito relevantes.
Aproveitem!
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