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Editorial

Com este fascículo, a revista Psicologia: Teoria e Pesqui-
sa completa dezoito anos de existência. Lançada em 1985, a 
revista surgia como resultado da concretização de uma idéia 
desenvolvida em 1984, por ocasião da comemoração dos 
vinte anos do Departamento de Psicologia da Universidade 
de Brasília, na qual foram reunidos artigos de colegas do De-
partamento para a organização de um número comemorativo. 
Tendo como Editor a Professora Eunice Soriano M.L. de 
Alencar, como Secretária de Publicações a Professora Maria 
Alice D´Amorim e, como Tesoureiro, o Professor Timothy 
M. Mulholland, a revista contava ainda com um Conselho 
Editorial formado por Álvaro Tamayo, Aroldo Rodrigues, 
Cesar Ades, Júlia S.N. Ferro Bucher, Monique Augras, 
Thereza P.L. Mettel, Terezinha N. Carraher e Timothy M. 
Mulholland.

Abrindo aquele primeiro fascículo comemorativo, cor-
respondendo ao quadrimestre janeiro-abril de 1985, os vinte 
anos do Departamento de Psicologia eram resumidamente 
contados, incluindo a preciosa informação de que, em 1963, 
a convite do Professor Darcy Ribeiro, a Professora Carolina 
Martuscelli Bori veio chefiar o então recém-criado Departa-
mento de Psicologia. Inauguravam ainda aquele fascículo os 
artigos dos seguintes autores: Richard Bucher, Luis Pasquali, 
Ethel Raiser, Maria Luiza M. Araújo, Maria Ângela Gui-
marães Feitosa, Annik R. Fonseca, Eunice M.L. Soriano de 
Alencar, João Cláudio Todorov e Maria Alice D´Amorim.

A partir do segundo fascículo do Volume 1, a revista 
passou a ter caráter nacional. Desde então, já foi publicado 
um número altamente significativo de artigos originais (re-
latos de pesquisa e experiência profissional, estudos teóricos 
e revisões críticas da literatura), resenhas, notas técnicas e 
notícias em Psicologia e áreas afins. Todas essas publicações 
contaram com a colaboração de autores, consultores ad hoc e 
conselheiros filiados a instituições do norte ao sul do Brasil, 
bem como do exterior. De fato, a revista Psicologia: Teoria 
e Pesquisa passou a se constituir em um dos principais peri-
ódicos de divulgação científica em Psicologia do país.

É com enorme satisfação, portanto, que lhes apresento o 
primeiro fascículo do Volume 19, referente ao quadrimestre 
janeiro-abril de 2003. Ele marca a “maioridade” da nossa 
revista, ainda que a mesma já tenha nascido “amadurecida” 
desde o seu lançamento, alicerçada na competência e moti-
vação de colegas que um dia acreditaram na importância da 
divulgação científica em nosso país. Agradecemos a todos 
aqueles que vêm colaborando para a manutenção desta 
publicação.
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