
Informação: registro 
M a r c o s J a r d i m F r e i r e 

Professor do Instituto de Psicologia - UFRJ 

A localização de informação 
em Psicologia, apesar de não ser 
tarefa fácil, é menos cansativa do 
que procurar um espaço para pu
blicação. Porém, como ambas têm 
pontos em comum, iremos abordá-
las. 

O ponto de part ida é a geração 
da informação. Tradicionalmente, 
no Brasil não temos o hábito de 
escrever - achamos que é "cha to" , 
"esbarra em burocracia" e desta 
forma matamos, no nascedouro, a 
possibilidade de registrar expe
riências - no sentido objetivo, ou 
vivências - no sentido subjetivo. 
Quando escrevemos algo, por ser 
um processo mais crítico e elabo
rado, obrigamo-nos a um certa 
disciplina no pensar, pomos de la
do a formar superficial e descom
prometida de falar para refletir, e 
ponderar, no que iremos afirmar. 
Mas, a necessidade de registro da 
informação impõe-se por ser esta 
a última forma de localizarmos no 
espaço e no tempo quem está fa
zendo o que, como e onde. Como 
conseqüência, iremos ter um efei
to multiplicador pois, breve, esta
remos participando de uma rica 
troca de idéias e realizações. 

Muitas vezes ficamos esperan
do aquela "idéia genial" , uma 
contribuição notável, ou a propo
sição de uma concepção que irá 
esgostar o tema.. . o dia-a-dia mos
tra que qualquer expressão ja
mais poderá atingir tal objetivo, 
por não existir verdade absoluta. 
Afinal a experiência mais viável, 
da tão chamada "real idade brasi
leira", só poderá vir da participa
ção dos profissionais que estão fa
zendo a Psicologia Nacional. Por
tanto, devemos sentir-nos encora
jados a dar contribuição em semi
nários, congressos etc., pois de 
forma simples, e despojada, ire
mos aos poucos aumentando o 
próprio nível de exigências das 
participações. 

RELAÇÃO DE ALGUMAS BIBLIOTECAS 

Inst i tuto Nacional de Pesquisa da Amazônia 
Divisão de Biblioteca 
Es t rada do Aleixo, Km 3,5 n.° 1756 
C P . 478 
Tel: (092) 236-5700 Ramal 193 
Telex: (092) 2269 
69000 - Manaus-AM 

UFBA — Universidade Federal da Bahia 
Biblioteca Central 
Campus Universitário do Canela, s/n.° 
Tel: (071) 247-7414 
Telex: (071) 1978 
40000 - Salvador-BA 

UFC — Universidade Federal do Ceará 
Biblioteca Central — Campus do Piei 
C P . 3041 
Tel: (085) 223-0233 Ramal 196 
Telex: (085) 1077 
60000 - Fortaleza-CE 

UnB — Universidade de Brasília 
Biblioteca Central 
Campus Universitário 
C P . 152951 
Tel.: (061) 272-0000 Ramal 2416 
Telex: (061) 1083 
70910 - Brasília-DF 

UFMG — Universidade Federal de Minas Gerais 
Biblioteca Central 
Av. Antônio Carlos, 6627 
Cidade Universitária 
C P . 1622 
Tel: (031) 441-2319 
Telex: (031) 3110 
30000 — Belo Horizonte-MG 

U F P A — Universidade Federal do Pará 
Biblioteca Central 
Campus Universitário do Guamá 
Tel: (091) 228-2088 Ramal 356 
Telex: (091) 1013 
60000 — Belém-PA 

* Escolhemos como critério indicar uma biblioteca do sistema, por Estado. 
Naturalmente existe relação mais extensa. 



localização 

QUE INTEGRAM O SISTEMA COMUT 

UFPB — Universidade Federal da Paraíba 
Biblioteca Central 
Campus Universitário, s/n.° 
Tel: (083) 224-7200 Ramais 2172 e 2099 
Telex: (083) 2187 
58000 — João Pessoa-PB 

UFPE — Universidade Federal de Pernambuco 
Biblioteca Central 
Av. dos Reitores, s/n.° 
Cidade Universitária 
Tel: (081) 227-2544 e 227-2533 
Telex: (081) 1267 
50000 — Recife-PE 

UFPR — Universidade Federal do Paraná 
Biblioteca Central 
Rua General Carneiro, 370/80 
CP. 441 
Tel: (041) 264-2522 Ramais 188 e 189 
Telex: (041) 5100 
80000 - Curitiba-PR 

UFRJ — Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Biblioteca Central 
Centro de Ciências da Saúde 
Prédio dos Institutos Biomédicos — Bloco " L " 
Cidade Universitária — Ilha do Fundão 
Tel: (021) 280-2190 
Telex: (021) 22924 
21910 — Rio de Janeiro — RJ 

UFRGS — Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Biblioteca Central 
Av. Paulo Gama, s/n.° 
Tel: (0512) 24-2431 
Telex: (0512) 1055 
90000 - Porto Alegre-RS 

USP — Universidade de São Paulo 
Sistema de Bibliotecas 
Antigo Edifício da Reitoria — Térreo 
CP. 8191 
Tel: (011) 211-0011 Ramal 344 
Telex: (011) 22092 
05508 - São Paulo-SP 

O passo seguinte à participa
ção é o registro sistemático de in
formações, sob a forma de folhe
tos, revistas, periódicos etc. Mui
tos centros no Brasil têm material 
técnico-profissional, e demais re
cursos, para manter uma publica
ção ainda que modesta. 

Como exemplo, um curso típi
co de formação profissional, em 
Psicologia, é claro. Como material 
para publicação, normalmente, te
mos, entre outros: 

1. pesquisas de laborató
rio/campo, 

2. atendimentos, 
3. entrevistas com profissio

nais, 
4. teses, concursos, 
5. resumo de livros, artigos, 
6. revisão bibliográfica, 
7. tradução de artigos etc. 
Para custear contamos com 

publicidade de clínicas, livrarias, 
cursos especializados, arrecada
ção de verba ou outras formas co
mo doação ou prestação de servi
ços, consultorias, convênios etc. 

Quanto ao modo de apresenta
ção, existem normas específi
cas para orientar (Normas da As
sociação Brasileira de Normas 
Técnicas-ABNT). 

Uma vez visto a geração da in
formação e o registro da mesma, a 
dificuldade passa a ser o esforço 
de manter o periódico. Grande nú
mero de periódicos surge e desa
parece pela falta de manutenção 
do esforço prolongado, pois lan
çar o primeiro número não é tão 
desafiador quanto manter sua 
existência, dentro da definição de 
uma linha de atuação e/ou pesqui
sa e critérios outros - se artigo iné
dito, base experimental etc. 

Após a publicação o modo 
mais barato de localizar alguma 
informação é recorrendo à biblio
teca. Hoje existe um sistema que 
amplia de forma extraordinária a 



capacidade individual de cada bi
blioteca: COMUT - Programa de 
Comutação Bibliográfica. Atra
vés deste sistema diversas biblio
tecas são integradas em rede na
cional, o que significa dizer que 
várias instituições, com diferen
tes especialidades, constituem um 
acervo único que, auxiliado por 
sistemas sofisticados de indexa
ção, permitem recuperar gama 
bastante ampla de informações. 
Normalmente são apoiadas por 
sistema central apoiado em com
putação. Desta forma, suportado 
por informações atualizadas, po
demos liberar nossos recursos 
econômico-financeiros, tecnológi
cos e intelectuais para esforços al
tamente produtivos pois pode-se 
evitar "reinventar a roda" . . . 

Anexo encontramos algumas 
bibliotecas e periódicos de Psico
logia. 

Nosso objetivo, no presente e 
sucinto artigo, é mostrar que re
gistrar e pesquisar informações 
não é tão difícil, como pode-se su
por à primeira vista, e é a única 
forma de crescer a área da Psico
logia como ciência e profissão. 

RELAÇÃO DE ALGUNS PERIÓDICOS EM PSICOLOGIA 

Boletim Bibliográfico do Centro de Orientação e Seleção Psicotécnica 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul -
RS 

Boletim CEPA 
Centro Editor de Psicologia Aplicada 
RJ 

Boletim Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
Universidade de São Paulo 
Série Psicologia 
Série Psicologia Educacional 

Boletim do Instituto de Psicologia 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
RJ 

- Boletim de Psicologia 
Sociedade de Psicologia de São Paulo 
SP 

- Cadernos de Psicologia Aplicada 
Centro de Orientação e Seleção Psicotécnicas 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
RS 

- Estudos de Psicanálise 
Círculo Brasileiro de Psicanálise 
MG 

-Jornal Brasileiro de Psicologia 
Cadeira de Psicologia 
Faculdade de Psicologia, Ciências e Letras 
Universidade de São Paulo 
SP 

- Revista Brasileira de Psicanálise 
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo 

-Revista de Psicologia Normal e Patológica 
Instituto de Psicologia 
PUC - SP 

-Sumário de Periódicos em Psicologia 
Instituto de Psicologia 
USP • SP 

-Tempo Psicanalítico 
Instituto de Medicina Psicológica, Psicanálise e Psiquiatria 
Dinâmica 
RJ 

- Apontamentos de Psicologia 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
USP - Piracicaba 

-Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada 
Fundação Getúlio Vargas 
RJ 

(**) Escolhemos como critério indicar periódicos com origem em centros de 
Psicologia. Naturalmente existe relação mais extensa de periódicos que 
também publicam textos de Psicologia. 


