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Editorial
Quando nos preparávamos para lançar o segundo número da nossa Revista Universo Psi,
o mundo foi surpreendido pelo contexto mais controverso e inusitado que a humanidade viveu
neste século. Nada foi tão devastador e mudou tão profundamente a nossa realidade quanto a
pandemia do coronavírus, em todo o mundo.
Essa situação colocou a humanidade, por meses, dentro de suas casas e fomos, todos,
obrigados e estabelecer um novo modo de viver e nos relacionarmos. As tecnologias assumiram
um importante papel no que se refere a garantia de contato humano, e estratégias de enfrentamento
do mundo e das relações precisaram ser (re)criadas a fim de continuarmos vivos e saudáveis, tanto
física quanto emocionalmente. Nesta perspectiva, muitos de nós aprendemos a viver em outro
ritmo e, ainda que involuntariamente, foi preciso desenvolver a paciência, a tolerância e o ritmo
menos acelerado de viver, já que o mundo desacelerou também.
Em sintonia com a emergente realidade, este número do nosso periódico conta com um
artigo especial do psiquiatra, psicólogo e filósofo italiano, radicado no Canadá que aborda
considerações sobre o Pensamento Lento. O artigo foi originalmente publicado em inglês e agora,
traduzido para o português por esta revista. Além deste importante artigo, contamos com um
trabalho que se propôs a revisar a literatura acerca da efetividade da terapia comportamental
dialética para o tratamento do transtorno de personalidade borderline. Sem dúvida, uma importante
contribuição acerca de um transtorno cada vez mais comum no mundo contemporâneo. Na
perspectiva de atualização de aspectos da clínica e suas interfaces, contamos com um trabalho que
discute aspectos do prontuário eletrônico, a partir de uma visão histórica interdisciplinar. É uma
importante discussão, já que a vida moderna e suas tecnologias trouxeram novas possibilidades de
registros de materiais oriundos de atendimentos psicossociais. Depois disso, um artigo acerca das
discussões sobre as crenças de superioridade acerca de orientação sexual, sexo e gênero a partir do
heterocentrismo e ciscentrismo é apresentado. Na perspectiva da psicologia social e comunitária,
um artigo apresenta um estudo de caso sobre a qualidade de vida em uma usuária de um serviço
de acolhimento para pessoas em situação de rua, apresentando importantes aspectos da clínica
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ampliada. Por fim, mas não menos importante, discute-se a identidade de gênero e
transexualidades a partir da psicanálise.
Desejamos a todos uma proveitosa leitura, produtivas reflexões, e que possamos, a despeito
das condições adversas do mundo, seguir produzindo ciência e compartilhando saberes.
Independente do ritmo de cada um, mais lento, ou mais acelerado, esperamos nos encontrar em
novas reflexões por ocasião do próximo número deste periódico científico, no próximo semestre.

Patrícia Manozzo Colossi
A Editora, Revista Universo Psi
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