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“A vida só pode ser compreen-
dida olhando-se para trás; mas 

só pode ser vivida olhando-se 
para a frente”

Soren K�erkegaard

Encerramos o mandato estend�do desta d�retor�a da rev�sta 
Psicologia: Teoria e Pesquisa, tendo cumpr�do nossa m�ssão 
no �nterstíc�o de três anos (setembro de 2005 a setembro de 
2008). Como é típ�co de todo final de c�clo, cabe aqu� uma 
recap�tulação e um balanço do que representou tal período, no 
que se refere às publ�cações c�entíficas da área da ps�colog�a 
e saberes afins d�vulgados na rev�sta.

Pr�me�ramente, o comprom�sso precípuo de d�vulgar a 
produção c�entífica de qual�dade na área de ps�colog�a e 
domín�os afins resultou na publ�cação de 12 números, dos 
qua�s 11 foram números correntes e um número espec�al. 
Este últ�mo fo� ded�cado aos professores laureados, em s�nal 
de reconhec�mento de suas responsab�l�dades na construção 
da c�ênc�a ps�cológ�ca bras�le�ra e conseqüente projeção da 
excelênc�a da Un�vers�dade de Brasíl�a, que se reflete além 
das fronte�ras do terr�tór�o nac�onal.

Ao todo foram produz�das 1.582 pág�nas e publ�cados 
155 art�gos �néd�tos, nove resenhas, sete notíc�as. A�nda, no 
número espec�al, foram publ�cadas c�nco reed�ções de art�gos-
referênc�a, publ�cados nos pr�me�ros números desta rev�sta e 
uma entrev�sta. Foram produz�dos 6.000 exemplares �mpressos 
e 792 CD-ROMs. Coube a esta d�retor�a, o desafio e a conqu�sta 
de ampl�ar a per�od�c�dade da rev�sta, passando de quadr�mes-
tral para tr�mestral. Esta gestão também fo� responsável pelo 
aumento na méd�a de art�gos �néd�tos publ�cados por número 
(da ordem de 13,3), que se soma à resposta às demandas da 
prolífera produção �ntelectual da área de ps�colog�a. 

No que tange à d�str�bu�ção geográfica das afil�ações 
�nst�tuc�ona�s dos autores que contr�buíram com art�gos nos 
três últ�mos anos, temos um número razoável de autores de 
�nst�tu�ções estrange�ras (9%), dos qua�s a ma�or�a procedente 
de �nst�tu�ções de pesqu�sa e ens�no super�or da Europa (14) e 
Estados Un�dos (5). A d�str�bu�ção das afil�ações �nst�tuc�ona�s 
no terr�tór�o nac�onal se concentra, em ordem decrescente, 
nas reg�ões sudeste (42%), centro-oeste (18,5%), sul (16,6%), 
nordeste (9,6%) e norte (4,2%). Os art�gos publ�cados foram 
major�tar�amente em língua portuguesa, tendo hav�do publ�-
cação de art�gos em língua francesa, língua �nglesa e língua 
castelhana. No que tange à co-autor�a, tem-se observado um 
�ncremento no número de art�gos escr�tos de múlt�pla autor�a, 
predom�nando a modal�dade de do�s autores.

Neste número, as contr�bu�ções para a área educac�onal 
foram bastante sort�das: Alysson M. Carvalho e Arlete S. Pe-
re�ra aval�am a qual�dade dos amb�entes de educação �nfant�l 
de um programa públ�co. Cláud�a Cardoso-Mart�ns e Marcela 
F. Corrêa �nvest�gam a evolução da escr�ta em cr�anças em 
�dade pré-escolar, por um período de aprox�madamente do�s 
anos. Cynth�a B. Okano e Son�a R. Loure�ro pesqu�sam o va-
lor de proteção de um programa de suporte ps�copedagóg�co 

para cr�anças que apresentam d�ficuldades escolares aval�ado 
em do�s momentos: nas sér�es �n�c�a�s e após três anos. Por 
sua vez, um �nteressante estudo no contexto do desenvolv�-
mento humano é apresentado por Lar�ssa S. Turtell� e Mar�a 
da Consolação G. C. F. Tavares, que apresentam uma d�s-
cussão dos estudos de Kestenberg, abordando a �nterl�gação 
entre o mov�mento e o desenvolv�mento humano. 

Estudos envolvendo part�c�pantes com necess�dades 
espec�a�s são apresentados em do�s art�gos relevantes: 
Fernanda Sav�an�-Zeot� e Euc�a B. L. Petean apresentam 
estudo que teve por objet�vo conhecer a op�n�ão de adultos 
com defic�ênc�a mental leve e de seus cu�dadores em rela-
ção à qual�dade de v�da desses defic�entes. Pr�sc�la M. de 
Araújo e Paulo R. S. Ferre�ra aval�aram um proced�mento 
para o ens�no de subtração a �nd�víduos defic�entes menta�s, 
por me�o de relações amb�entadas em tarefas de escolha de 
acordo com o modelo.

Na área de ps�cometr�a e aval�ação neurops�cológ�ca, 
uma grande var�edade de contr�bu�ções se apresentam neste 
número. Tan�a F. Campos, Soraya M. de Carvalho, Luc�ana 
P. de Melo e Ana Carol�na A. L�ma ver�ficam a concordânc�a 
de nomeação e fam�l�ar�dade de um conjunto de figuras de 
objetos e de at�v�dades func�ona�s. Tac�ano L. M�lfont, Vald�-
ney V. Gouve�a, G�rlene R. de Jesus, Estefânea E. S. Gusmão, 
Sandra S. S. Chaves e Jorge A. P. de M. Coelho �nvest�gam 
a comprovação da estrutura fator�al da Escala de At�tudes 
d�ante de Relac�onamentos Afet�vos Estáve�s em estudantes 
un�vers�tár�os. Den�se R. Bande�ra, Adr�ane X. Arteche e 
Carol�ne T. Reppold estudaram a val�dade convergente da 
escala de Autopercepção de Harter em estudantes do Ens�no 
Méd�o. T�n Po Huang e Gerson A. Janczura ver�ficaram o 
efe�to do t�po de teste e tempo de apresentação dos estímulos 
durante a cod�ficação na produção de falsas memór�as.

Um estudo clín�co que trata de d�stúrb�o al�mentar é apre-
sentado por Paulo R. Abreu e Luc�ana R. D. Cardoso, por 
me�o de estudo de caso de um pac�ente do sexo mascul�no 
d�agnost�cado com anorex�a nervosa, para �lustrar e eluc�dar o 
debate, por apresentar característ�cas d�agnóst�cas d�ferentes 
das usualmente relatadas na l�teratura. 

Duas contr�bu�ções no âmb�to da ps�colog�a juríd�ca são 
apresentadas neste número. Luc�ane M. Raupp e Clary M�l-
n�t�sky-Sap�ro apresentam os resultados de uma �nvest�gação 
que v�sa anal�sar o tratamento dest�nado a adolescentes em 
uma comun�dade terapêut�ca. Por sua vez, Madge Porto des-
creve a trajetór�a da reconstrução da proposta de �ntervenção 
ps�cológ�ca em um abr�go para mulheres em s�tuação de 
v�olênc�a �ntrafam�l�ar e de gênero. 

Por sua vez, no âmb�to das questões ep�stemológ�cas, 
Robson N. da Cruz e Eduardo N. P. de C�llo apresentam um 
ensa�o no qual buscam uma possível �nterpretação e contex-
tual�zação do desenvolv�mento do behav�or�smo rad�cal para 
refutar a tese de sua postura em�nentemente mecan�c�sta.

Para encerrar, Marco Aurél�o Togatl�an apresenta a rese-
nha do l�vro �nt�tulado Afetividade e Práticas Pedagógicas, 
organ�zado por Sérg�o Le�te, no qual destaca a relação entre 
afet�v�dade e prát�cas pedagóg�cas.
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Missão Comprida Cumprida
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Agradeço a todos aqueles que colaboraram com a rev�sta 
nesse período e que, junto com�go, escreveram uma peque-
na parte da h�stór�a da rev�sta: meus colegas de d�retor�a, 
os estag�ár�os, os �nd�spensáve�s conselhe�ros, os solíc�tos 
parecer�stas ad hoc, a d�reção e os func�onár�os do Inst�tuto 
de Ps�colog�a, os autores de manuscr�tos, as agênc�as de 
fomento...

Entrego com total confiança a responsab�l�dade pela con-
t�nu�dade na condução dos trabalhos da rev�sta para Josele 
Abreu Rodr�gues, que com certeza honrará, com a ser�edade 

e competênc�a que lhe são característ�cas, o posto de nova 
ed�tora da rev�sta. Quero expressar à nova equ�pe meus votos 
de mu�to sucesso nessa árdua e desafiante m�ssão ed�tor�al.

Despeço-me aqu�, desejando aos caros le�tores que uma 
vez ma�s desfrutem da le�tura de um novo número da rev�sta e 
agradeço pela companh�a e �nterlocução ao longo da trajetór�a 
dos três últ�mos anos.

Maria Inês Gandolfo Conceição
Editora
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