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Para todos que colaboram com a revista Arquivos Brasileiros de Psicologia é uma ale-
gria a edição de mais um número. A construção de um periódico nos ensina que, cada 
um a seu modo e com sua competência, participa da produção de conhecimento que 
chega ao público. Desde a primeira avaliação realizada pela Equipe Editorial, visando 
avaliar o respeito às normas de submissão da revista –de ineditismo a referências 
bibliográficas- até os detalhes finais da preparação dos manuscritos aprovados para 
publicação, a submissão de cada texto exige a atenção aos detalhes, inscrita em uma 
sistemática de trabalho coletivo. Nesse trabalho incluem-se os autores, que nos dão a 
honra de sua escolha, e os avaliadores, que nos prestigiam com suas avaliações respei-
tosas e precisas, contribuindo significativamente para a qualidade do que publicamos.

Neste número 2 do volume 66 da ABP, os dez artigos inéditos que apresentamos aos 
leitores dedicam-se a temas atuais que interessam os pesquisadores em psicologia 
e áreas afins. Referem-se a pesquisas inseridas em instituições de ensino e pesquisa 
brasileiras e estrangeiras, algumas apoiadas por órgãos de fomento. Em “Proprieda-
des psicométricas do Raven Geral no contexto de Minas Gerais”, resultados de estudo 
realizado embasam a afirmação dos autores sobre a possível utilização do teste Raven 
na predição de rendimento escolar; no texto “Perfis cognitivos de crianças e adoles-
centes com dislexia na WISC-III”, a heterogeneidade do perfil cognitivo de crianças 
e adolescentes participantes da pesquisa realizada é ressaltada; em “Paternidade no 
Brasil: revisão sistemática de artigos empíricos”, os autores sugerem configurações 
temáticas e metodológicas para pesquisas futuras sobre o mesmo tema a partir 
das características das pesquisas realizadas no país no período entre 2000 e 2012; 
no artigo “A representação materna em crianças com mães depressivas”, dados de 
estudo com crianças cujas mães sofrem de Transtorno Depressivo apontam para a 
importância de pesquisas sobre o tema no que concerne intervenções psicoterapêuti-
cas e prevenção; em “O cárcere obsessivo: o pensamento como ato”, a investigação 
da compulsão em uma perspectiva metapsicológica indica que a manipulação do 
pensamento e os rituais implicam a inibição do ato na neurose obsessiva; “Conduta 
infracional na adolescência: fatores associados e risco de reincidencia” enfatiza a 
relevância de fatores contextuais em comportamentos infracionais a partir de estudo 
com adolescentes que sofreram uma primeira detenção; o artigo “Perfis de carreira: 
exploração vocacional, adaptação acadêmica e personalidade” aponta relações entre 
características individuais de estudantes adutos, investigadas a partir de instrumen-
tos específicos, e a atuação e vivência na carreira; em “Jogos de linguagem/Jogos 
de verdade: de Wittgenstein a Foucault”, o foco é o sujeito e sua constituição, estu-
dada a partir das implicações da linguagem nas práticas produzidas em um hospital 
psiquiátrico-penal com pacientes inimputáveis; no artigo “O papel do processamento 
léxico-semântico em modelos de leitura”, os autores apresentam uma revisão crítica 
dos principais modelos de leitura de palavras e de texto utilizados atualmente; “A 
experiência total da leitura literária” analisa a experiência total do ler literário como 
fruto do espaço de ressonância produzido entre o corpo do leitor e o texto.

Fazemos votos que a leitura deste número de Arquivos Brasileiros de Psicologia possa 
ser útil a cada um de nossos leitores.

Vera Lopes Besset 
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