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Editorial

Debutando em Grande Estilo

sobre os sent�mentos maternos. Por sua vez, o art�go de 
Ethel Batt�kha, Mar�a de Far�a e Benjam�n Kopelman trata 
das representações psíqu�cas maternas acerca do nasc�mento 
de um bebê com alterações orgân�cas graves. 

Na área de aprend�zagem e desempenho, Mylena R�be�-
ro, Grauben de Ass�s e Sôn�a Enumo apresentam um �nteres-
sante estudo sobre as hab�l�dades bás�cas para o aprend�zado 
da matemát�ca em cr�anças de aprox�madamente 5 anos. Por 
sua vez, no estudo real�zado por Josemberg de Andrade e 
Jacob Laros os autores propõem um relevante modelo de 
desempenho escolar para alunos do ens�no méd�o que pode 
ser ut�l�zado para a elaboração de polít�cas públ�cas v�sando 
o melhoramento do s�stema educac�onal bras�le�ro. 

Por seu turno, o estudo sobre o complexo fenômeno da 
drogad�ção é apresentado no art�go de El�sângela Pratta e 
Manoel dos Santos, no qual tratam de aver�guar as possíve�s 
assoc�ações entre uso de drogas e lazer na adolescênc�a. No 
âmb�to da Ps�colog�a Ex�stenc�al, Éser Pacheco d�scute em 
seu art�go as mod�ficações no auto-conce�to de �nd�víduos 
recém-convert�dos ao pentecostal�smo, a part�r da �dé�a de 
“Três Mundos” de B�nswanger. Já o art�go de Jul�ana Porto 
e Álvaro Tamayo trata da relação entre as estruturas de 
valores pessoa�s gera�s e labora�s. Um estudo transcultural 
sobre v�da sexual é apresentado no art�go de Fernando 
Cardoso, do qual fizeram parte estudantes un�vers�tár�os de 
classe méd�a de Israel, Colômb�a, Canadá e Bras�l. A�nda 
quanto à questão da sexual�dade, um �nteressante estudo 
sobre �dent�dades sexua�s não-hegemôn�cas é apresentado 
no art�go de Ana Madure�ra e Ângela Branco no qual se 
ressalta a �mportânc�a das estratég�as pessoa�s e colet�vas 
ut�l�zadas no cot�d�ano para l�dar com o preconce�to e a 
d�scr�m�nação.

Na esfera da saúde mental no trabalho, o art�go de 
Jul�ana Bertolett� e Patríc�a Cabral apresenta um estudo 
sobre as exper�ênc�as labora�s dos profiss�ona�s de enfer-
magem e suas conseqüênc�as para a saúde mental desses 
profiss�ona�s. 

No âmb�to da Ps�colog�a Soc�al, Alejandra Ara�za e 
Gustavo G�sbert apresentam um art�go no qual procuram 
traçar uma breve aprox�mação a algumas das transforma-
ções e mudanças que o corpo vem sofrendo dentro das 
teor�as da Ps�colog�a e em espec�al na Ps�colog�a Soc�al. O 
art�go de Alda de Ol�ve�ra e Anton�o Roazz� apresenta uma 
�nvest�gação sobre a organ�zação estrutural da representação 
soc�al do conce�to da “doença dos nervos” e como o gênero 
está assoc�ado a essa organ�zação estrutural. 

Por fim, Rafael dos Santos nos br�nda com sua resenha 
sobre a coletânea de Labate e Goulart, na qual se d�scute a 
temát�ca do uso de substânc�as ps�coat�vas a part�r de uma 
perspect�va das c�ênc�as humanas, sal�entando os aspectos 
ps�cológ�cos e soc�ocultura�s envolv�dos no fenômeno, em 
detr�mento de uma v�são l�near. 

Que a le�tura deste, ma�s uma vez, abra as mentes para 
novas �dé�as.

Maria Inês Gandolfo Conceição
Ed�tora

“A mente que se abre a uma nova idéia 
jamais voltará ao seu tamanho original”

Albert E�nste�n

Em cumpr�mento ao anunc�ado em números anter�ores, 
com este pr�me�ro número do volume 27 da rev�sta Ps�-
colog�a: Teor�a e Pesqu�sa, �nauguramos a per�od�c�dade 
tr�mestral de publ�cação e passamos a operar na plataforma 
SEER de tram�tação eletrôn�ca. Esperamos com essas duas 
mudanças rad�ca�s, atender à crescente demanda de d�vul-
gação da produção c�entífica na área da ps�colog�a, bem 
como corresponder às ex�gênc�as assoc�adas à qual�ficação 
de excelênc�a de nosso per�ód�co. Pretendemos com ta�s 
empreend�mentos �mp�ng�r uma ma�or ag�l�dade ao processo 
de tram�tação ed�tor�al dos manuscr�tos submet�dos, sem 
perder o alto padrão de qual�dade c�entífica e tecnológ�ca 
que é a marca d�st�nt�va de nossa rev�sta.

Os possíve�s louros a serem colh�dos dos empreend�-
mentos que redundaram na mudança do modo de tram�ta-
ção “manual” para o modo eletrôn�co e da per�od�c�dade 
quadr�mestral para tr�mestral de nosso per�ód�co devem-se 
ao esforço de uma equ�pe que trabalhou com afinco e 
determ�nação para a consecução de ta�s propós�tos. Cabe 
sal�entar que, em detr�mento de todas as �ntempér�es, 
apagões, mudanças, perdas, ganhos, sabores e d�ssabores 
v�v�dos nesse �ntercurso, é com grande alegr�a e orgulho 
que hoje anunc�amos a nossa estré�a nesse novo rumo, cujo 
benefíc�o – a d�vulgação da c�ênc�a ps�cológ�ca – v�sa a 
serv�r à comun�dade c�entífica da área.

Não posso me furtar ao reconhec�mento de que a rev�sta 
deve a seus predecessores o seu status atual, tal qual o r�o 
deve sua desembocadura ao seu curso: desde a nascente 
até os percursos ma�s recentes, todos contr�buíram para 
a formação de seu fluxo atual. A rev�sta é o que é hoje 
graças aos esforços que cada d�reção, conselho ed�tor�al, 
consultor ad hoc, equ�pe técn�ca, autor, ass�nante, suporte 
�nst�tuc�onal e apo�o de órgãos de fomento que nela �nves-
t�ram. As �dé�as da tram�tação eletrôn�ca e do aumento na 
per�od�c�dade – que hoje respondem às demandas da mo-
dern�dade – foram semeadas, amadurec�das e germ�nadas 
em gestões anter�ores e aguardavam o momento oportuno 
para a sua eclosão. 

Gostar�a aqu� de prestar meus s�nceros agradec�mentos à 
equ�pe que recentemente colaborou para esta grande estré�a 
e o faço em espec�al na pessoa de Alex Harlem dos Santos. 
Espero que com esta fase que agora �nauguramos, possamos 
em breve colher bons frutos e segu�r abr�lhantando cada vez 
ma�s a nossa rev�sta.

Neste número presenteamos os le�tores com trabalhos 
de autores nac�ona�s e �nternac�ona�s dos d�ferentes sabe-
res da Ps�colog�a. Na área do desenvolv�mento humano 
�nfant�l, o estudo de R�ta Lopes, Débora de Ol�ve�ra, Al�ne 
V�v�an, Lúc�a Bohmgahren, César P�cc�n�n� e Jonathan 
Tudge procura desvelar a r�queza das aqu�s�ções ocorr�das 
nos pr�me�ros anos de v�da de uma cr�ança e seu �mpacto 


