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Resumo: Órgão oficial de divulgação da Academia Paulista de Psicologia (APP), o Boletim Academia Paulista de Psi-
cologia, a partir de sua criação em 1980, vem sendo editado periodicamente. Não sendo exclusivo dos membros da 
entidade, já em seu 41º ano, publica artigos de diversas regiões do Brasil, assim como de contribuições internacionais. 
Este trabalho traz o levantamento completo dos títulos, autores e demais dados dos artigos publicados de 2004 a 2020, 
vincula a temática dos mesmos a 22 Áreas de Conhecimento da CAPES relacionadas à Psicologia, bem como, sugere 
áreas ainda não enfocadas para futuros estudos/pesquisas e publicações.
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Abstract: Official organ of diffusion of the São Paulo Academy of Psychology (APP), the São Paulo Academy of Psychology 
Bulletin, since its creation in 1980, has been published periodically. Not being exclusive to the entity’s members, now in 
its 41st year, it publishes articles from different regions of Brazil, as well as international contributions. This work brings 
a complete survey of titles, authors and other data from the articles published from 2004 to 2020, links their subjects to 
22 CAPES Knowledge Areas related to Psychology, and also suggests areas not yet focused for future studies/research 
and publications.
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Resumen: órgano oficial de difusión de la Academia de Psicología de São Paulo (APP), el Boletín de la Academia de Psi-
cología de São Paulo, desde su creación en 1980, ha sido editado periódicamente. No siendo exclusivo de los miembros 
de la entidad, ahora en su 41º año, publica artículos de diferentes regiones de Brasil, así como contribuciones internacio-
nales. Este trabajo trae una encuesta completa de títulos, autores y otros datos de artículos publicados de 2004 a 2020, 
vincula sus temas a 22 áreas de conocimiento CAPES relacionadas con la Psicología, además de sugerir áreas que aún no 
se han enfocado para futuros estudios / investigaciones y publicaciones.
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I. TEORIAS, PESQUISAS E ESTUDOS DE CASO

Introdução

Órgão oficial de divulgação da Academia Paulista 
de Psicologia (APP), o Boletim Academia Paulista de 
Psicologia, a partir de sua criação em 1980, confor-
me registrado por Pérez-Ramos (2011), vem sendo 

editado periodicamente com extremo cuidado na 
qualidade do mesmo. Revista promotora desta Aca-
demia, o Boletim é um periódico aberto, não exclusi-
vo dos membros da entidade. Destina-se à publicação 
de histórico e atividades da APP, assim como, mais 
recentemente, a pesquisas, estudos de caso e relatos 
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de experiência, bem como resenhas de livros e peri-
ódicos relevantes no campo da Psicologia nacional e 
internacional. 

Está registrado sob a sigla ISSN 1415-711X (In-
ternational Standard Serial Number) na versão im-
pressa e sob o ISSN 2176-3038 na eletrônica, como 
títulos únicos de publicações periódicas. É também 
identificado pela legenda bibliográfica “Bol-Acad. 
Paul. Psicol.” Publicado na forma impressa até recen-
temente, com tiragem semestral, manteve quando 
ainda impresso distribuição gratuita para os Acadê-
micos e laureados, como também para instituições, 
bibliotecas e profissionais relacionados à Psicologia, 
conforme decisão de sua Comissão Editorial. Está 
registrado no Catálogo Eletrônico HELA, na BVS-
-Psi, Pepsic, Latindex, CLASE e Redalyc. Nesse últi-
mo indexador, o Boletim encontra-se on-line desde 
o ano 2003 (Academia Paulista de Psicologia, 2021).  
A Academia Paulista de Psicologia congrega 40 psi-
cólogos de reconhecido saber psicológico em suas 
respectivas áreas de atuação, parte dos quais compõe 
periodicamente a Comissão Editorial supracitada. 
Compõe-se ainda de um Conselho Editorial e de um 
Corpo de Consultores de renomado saber psicoló-
gico, acadêmicos ou não, provenientes de diversos 
Estados da Federação (Boletim Academia Paulista de 
Psicologia, 2006). Seu traçado histórico, já realçado 
por Pérez-Ramos (2011), lembra-nos que a partir de 
1980, portanto, atualmente já há 40 anos, o Boletim 
vem sendo publicado regularmente. A Autora publi-
ca matéria na qual descreve essa evolução histórica, 
onde comenta o crescente número de artigos cientí-
ficos, assim como, a maior divulgação do Boletim em 
âmbito nacional e internacional, e a sua moderniza-
ção com respectiva inclusão na Internet. Destaca cin-
co fases nessa evolução histórica, considerando seu 
início, de 1980 a 1997, com 54 números, período em 
que o Boletim se caracterizou mais como um manual 
informativo, sendo que, ao seu final, já despontava a 
sua caracterização como periódico científico (Pérez-
-Ramos, 2011). Em homenagem aos 20 anos da APP, 
o Boletim publicou um número especial (Academia 
Paulista de Psicologia, 2000) já com perfil de perió-
dico científico, incluindo entre outros temas relatos 
de pesquisas e estudos sobre técnicas projetivas, e 
passou a configurar-se formalmente como revista 
científica, com sua catalogação junto ao ISSN, além 
da padronização das Instruções aos Autores. Atento 
ao curso histórico da Psicologia entre nós, em 2003-
2004 registrou e publicou o projeto “O Legado da Psi-
cologia para o Desenvolvimento Humano” (Academia 

Paulista de Psicologia, 2005), com segunda fase rea-
lizada em 2006/2007 (Academia Paulista de Psicolo-
gia, 2007), além de registros históricos sobre clíni-
cas-escola psicológicas (Hezberg, 2004) e publicação 
de pesquisas empíricas (Custódio, E.M. et al, 2004; 
Sampaio, A.E.M. & Oliveira, V.M.B., 2004). Observa-
-se, portanto, como seu perfil científico se afirma de 
maneira regular e progressiva, o que vem a se confi-
gurar quando registra a inclusão de suas publicações 
na internet. Seus seis números publicados nessa fase, 
contudo, referem-se ainda apenas a quatro áreas da 
Psicologia: Educacional, Clínica, Jurídica e da Reli-
gião. Tal apontamento faz-se útil, pois nos possibilita 
relacioná-los a dados temporais atuais, publicados no 
Boletim, e verificar a grande abertura conceitual e te-
mática observada em sua trajetória histórica. Com o 
passar do tempo, o Boletim amplia progressivamente 
o número de artigos publicados, havendo alcançado 
a produção de 50 artigos, de 2010 a 2012 (Academia 
Paulista de Psicologia, 2010; 2011a; 2011b; 2012a; 
2012b). Continua, contudo, como acima registrado, 
a reservar espaço para a publicação de valor históri-
co referente à Academia, como o relativo à posse de 
novos acadêmicos e seus respectivos patronos, neste 
ano de 2021, tornando pública a contribuição da APP 
dos que, por meio de suas pesquisas e trabalhos de 
campo, nas mais diversas áreas contribuíram e ainda 
contribuem para a Psicologia, nos seus mais diversos 
campos de pesquisa e atuação. Atualmente, já em seu 
41º ano de existência, recebe, analisa e publica artigos 
de diversas regiões do Brasil, assim como de crescen-
te número de contribuições internacionais. Em sua 
grande abertura atual nacional, às diversas regiões 
do Brasil, e internacional, busca divulgar a expressiva 
e crescente contribuição da Psicologia em suas diver-
sas áreas às situações vivenciadas atualmente. Nesse 
sentido, procura acompanhar de perto essa evolução, 
com grandes transformações, por meio da publicação 
de artigos que trazem reflexões sobre as mesmas, e 
por vezes as descrevem e discutem na busca de en-
caminhamentos e/ou soluções (Gomes, 2005). Nesse 
sentido, em matérias publicadas pelo Boletim, como 
acentuam Camara e Bassani (2019), verifica-se res-
posta à necessidade de trabalhos de revisão e possível 
identificação de lacunas, tão necessários à crescente 
produção de artigos em Psicologia. Assim também, 
em revisão integrativa de literatura psicológica na-
cional e internacional (Castilho; Andrade; Silva; Fer-
rão & Matos, 2019), os autores ressaltam a possibili-
dade de periódicos, por meio de artigos, viabilizarem 
o acompanhamento psicossocial de determinadas 
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populações, ou ainda, de experiências anômalas ti-
picamente contemporâneas, como aponta Martins 
(2016) em atual revisão de literatura. Com base nas 
considerações acima tecidas, desenvolve-se a seguir 
explanação de pesquisa realizada junto à publicação 
do Boletim Academia Paulista de Psicologia, como 
segue: 

Justificativa: Considerando o longo trajeto 
histórico do Boletim Academia de Psicologia, expos-
to brevemente acima, em sua crescente divulgação, 
aceitação em âmbito nacional e internacional, embo-
ra em menor escala, assim como o interesse de au-
tores dos mais diversos Estados do Brasil e mesmo 
do exterior, em enviar pesquisas para publicação, 
surgiu o desejo, e mesmo a necessidade de se regis-
trar e analisar, ainda que brevemente, seu percurso 
histórico a partir de 2004, assim como, de verificar 
a possível correlação da temática de seus artigos às 
diversas Áreas de Conhecimento da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES) relacionadas à Psicologia.

 Nesse sentido, a pesquisa descrita e analisada 
nesse artigo teve por Objetivos Principais: 
1. Fazer o levantamento dos artigos publicados 

pelo Boletim de 2004 a 2020, com seus respecti-
vos títulos, anos de publicação, autores, Estados, 
instituições de origem e palavras-chave, com seu 
devido registro e organização temporal;

2. Relacionar a temática dos diversos artigos, com 
base na leitura e análise de seus títulos e pala-
vras-chave, às diversas Áreas de Conhecimento 
da CAPES relacionadas à Psicologia.
Objetivo específico: Construir uma ampla tabe-

la histórica abrangendo os anos enfocados, de 2004 a 
2020, com a devida descrição e evolução das diversas 
sessões do Boletim APP, assim como de seus diversos 
artigos.

Método inicial de Abordagem

A pesquisa foi iniciada a partir da coleta e veri-
ficação dos artigos publicados pelo Boletim APP de 
2004 a 2020, com a devida anotação de seu Ano de 
Publicação, Título, Autor(es) e Palavras-chave. 

Método de Procedimento

Uma vez realizada de forma satisfatória essa 
busca inicial, procedeu-se a construção de uma ta-
bela com os artigos publicados pelo Boletim de 2004 
a 2020, obedecendo sua ordem cronológica. Foram 

pesquisadas e verificadas as diversas Áreas de Conhe-
cimento de Psicologia CAPES em sua notificação. 

 A seguir, procedeu-se a categorização temática 
geral da fase enfocada, referente a cada artigo em re-
lação às diversas áreas de Psicologia da CAPES. Tal 
procedimento foi realizado inicialmente em separa-
do por cada uma das Autoras da pesquisa para, em 
seguida, ter suas avaliações comparadas. Uma vez 
constatada uma pequena diferença nos resultados 
das mesmas, foi realizada uma terceira avaliação. O 
coeficiente de fidedignidade das avaliações das Au-
toras na terceira análise foi de 92%, calculado pela 
fórmula: acordos menos desacordos, dividido pelo 
número total de artigos.

Resultados

A fim de melhor acompanhar em suas grandes 
linhas esta longa e complexa jornada, inicialmente 
transcrevem-se os itens constantes do Sumário do 
Boletim edição Ano XXIII nº3/03 - setembro/dezem-
bro de 2003, ano imediatamente anterior ao início 
dessa pesquisa, no qual se observa a atenção voltada 
predominantemente à diversidade de itens relativos 
à própria história e realizações da APP, como atestam 
os diversos itens de seu sumário (Academia Paulis-
ta de Psicologia, 2003): I. Realizações da Academia; 
II. História da Psicologia; III. Entrevista com Nova 
Acadêmica; IV. Notícias dos Acadêmicos; V. Relatos 
de Pesquisas e Projetos; VI. Resenha de Livros; VII. 
Congressos e Outros Eventos; VIII. Obituário de Vír-
gínia Leone Bicudo. Nesta relação percebe-se, por um 
lado, a grande relevância conferida à história em an-
damento da própria Academia Paulista de Psicologia, 
mas já se verifica, contudo, o cuidado em se publicar 
artigos e resenhas. A partir desse começo do século 
XXI, observa-se uma crescente e progressiva abertu-
ra do Boletim da APP à publicação de artigos, inclusi-
ve com maior inclusão dos provenientes de diversos 
Estados da Federação, assim como do exterior. 

Com o objetivo de facilitar a leitura, acompanha-
mento e verificação dos dados obtidos, apresentam-
-se a seguir duas tabelas de resultados verificados. 
Inicialmente, a Tabela 1, relativa aos anos iniciais da 
pesquisa, a partir de 2004, e a Tabela 2, relativa à fase 
final da pesquisa, em 2020, nas quais podem ser ob-
servados os resultados relativos às diversas colunas 
de investigação, as quais dizem respeito respectiva-
mente a: Ano da Publicação do Artigo; Edição; Título; 
Autor(es); UF; Idioma e Palavras-chave (Academia 
Paulista de Psicologia, 2004a; 2004b; 2004c).



Observa-se já a publicação de nove artigos, mas 
por outro lado, ainda o predomínio de autores de 
Universidades paulistas, mas já com a contribuição 

de dois artigos da Universidade de Brasília. Não hou-
ve nenhum artigo do exterior, e todos foram publica-
dos no idioma português.
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Tabela 1: Dados dos artigos publicados pelo Boletim da APP relativos a 2004

Tabela 2: Dados dos artigos publicados pelo Boletim da APP relativos a 2020
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Na Tabela 2, relativa aos artigos dos dois Boletins 
do ano de 2020 (Academia Paulista de Psicologia, 
2020a; 2020b), já se observa a presença de 23 arti-
gos, sendo de autores de sete estados da Federação 
Brasileira: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mi-
nas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraíba, 
mais o Distrito Federal, assim como dois artigos es-
trangeiros, de Cuba e da Índia, dados que evidenciam 
uma diferença verificada no histórico de publicações 
do Boletim Academia Paulista de Psicologia, em sua 
crescente abertura à comunidade nacional e interna-
cional. Apesar de não haver sido objetivo específico 
desta pesquisa, acredita-se oportuno registrar, ainda 
de forma suscinta, que no acompanhamento do per-
curso histórico do Boletim da Academia Paulista de 
Psicologia observou-se em seu caminhar um grande 
e substancial redirecionamento nos últimos anos, o 
que aponta para uma maior abertura à publicação de 
artigos provenientes de diversos Estados da Federa-
ção, assim como da publicação de artigos em outros 
idiomas. 

Temática dos artigos 
publicados pelo Boletim da 
APP em relação às Áreas de 
Conhecimento CAPES

O amplo leque de áreas contempladas, num total 
de 30, assim como a grande diversidade das mesmas, 
em suas diversas proporções, revela a abertura das 
pesquisas em Psicologia, assim como, o Boletim Aca-
demia Paulista de Psicologia vem sendo acolhido em 
diversas regiões do Brasil para ser veículo de divulga-
ção das mesmas.

A seguir, publica-se na Tabela 3 o número de arti-
gos de 2004 a 2020, e na Figura 1 fica evidenciado o 
aumento no número de artigos publicados pelo Bole-
tim da APP nesse período. 

Tabela 3: Número de artigos por ano

Ano Nº Artigos %
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

9
12
12
10
14
13
10
24
16
24
22
19
25
21
24
23
23

3,0%
4,0%
4,0%
3,3%
4,7%
4,3%
3,3%
8,0%
5,3%
8,0%
7,3%
6,3%
8,3%
7,0%
8,0%
7,6%
7,6%

Total Geral 301 100,0%

Em sua análise, constata-se que relação da ori-
gem dos artigos de 2004 a 2020 contém 301 artigos 
no total, provenientes de 65 universidades públicas 
e/ou particulares (as 13 maiores procedências, com 
ou sem parcerias, são apresentadas na Tabela 4), sen-
do de 17 estados nacionais, conforme disposto na 
Tabela 5, e de 11 outros países (Peru, Argentina, Ve-
nezuela, Cuba, Canadá, França, Espanha, Inglaterra, 
Portugal, Alemanha e Índia).

Figura 1: Número de Artigos dos Boletins APP de 2004 a 2020, por ano



Tabela 4: Procedência e porcentagem dos Artigos 
do Boletim APP de 2004 a 2020

Universidades Nº Artigos %
USP
PUCSP
UTP
UMESP
PUCCAMP
UNESP
UnB
UFSC
UFMA
USP/UNESP
UNICASTELO
PUCRS
UFSCar/USP
Outras Universidades

44
18
13
12
9
9
7
7
5
5
5
4
4

159

14,6%
6,0%
4,3%
4,0%
3,0%
3,0%
2,3%
2,3%
1,7%
1,7%
1,7%
1,3%
1,3%

52,8%

Na Tabela 6 e na Figura 2 observa-se o baixíssimo 
número de artigos escritos em idiomas diferentes do 
Português, entre 2004 e 2020.

Tabela 6: Número de artigos por idioma

Idioma Nº Artigos %
Português

Inglês
Francês

Espanhol

287
7
1
6

95,4%
2,3%
0,3%
2,0%

Total Geral 301 100,0%

Tabela 5: Número e Porcentagem de Artigos do Bo-
letim APP de 2004 a 2020 por Estado da Federação

Estado Nº Artigos %
SP
PR
DF
SC
RS
MA
RJ
PB
RN
MG
MS
BA
GO
AL
ES
PE
PA

Vários*

168
17
13
13
9
6
6
6
5
4
3
3
1
1
1
1
1

43

55,8%
5,6%
4,3%
4,3%
3,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,7%
1,3%
1,0%
1,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%

14,5%

Total Geral 301 100,0%
* Artigos com autores de diferentes estados em parceria.

Figura 2: Número de artigos do Boletim APP de 
2004 a 2020 por idioma
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Figura 3: Evolução da Procedência dos Artigos de São Paulo, outros Estados e Países
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Na Figura 3 podemos verificar a presença cons-
tante e majoritária de artigos originários de São 
Paulo, mas também uma crescente participação de 
artigos de outros estados, principalmente a partir de 
2011, assim como, uma constante publicação de arti-
gos oriundos de outros países.

Dando prosseguimento à busca de atingir os ob-
jetivos propostos acima, verifica-se que até aqui bus-
cou-se fazer o levantamento completo dos artigos 
publicados pelo Boletim de 2004 a 2020, com seus 
respectivos títulos, anos de publicação, autores, Esta-
dos, instituições de origem e palavras-chave, com seu 
devido registro e organização temporal. Dando con-
tinuidade, busca-se agora relacionar a temática dos 
diversos artigos com base na leitura e análise de seus 
títulos e palavras-chave, às diversas Áreas de Conhe-

cimento da CAPES relacionadas à Psicologia. Inicial-
mente, classificam-se os artigos do Boletim segundo 
sua área de conhecimento CAPES.

Temática dos artigos 
publicados pelo Boletim da 
APP em relação às Áreas de 
Conhecimento CAPES

A análise de conteúdo dos 301 artigos publicados 
de 2004 a 2020 revela que 30 das 44 áreas de conhe-
cimento da Psicologia da classificação da CAPES, in-
seridas na tabela completa da CAPES, área 70700001 
– Psicologia (Brasil, 2021), foram contempladas pelo 
Boletim. A Tabela 7 permite verificar quais foram  

Tabela 7: Classificação dos artigos publicados de2004-2020 de acordo com a Área de Conhecimento CAPES

ÁREA DE CONHECIMENTO CAPES Nº %

70702047 Estados Subjetivos e Emoção
70710007 Tratamento e Prevenção Psicológica
70701016 História, Teorias e Sistemas em Psicologia
70710015 Intervenção Terapêutica
70708002 Psicologia do Ensino e da Aprendizagem
70701032 Construção e Validade de Testes, Esc. e O. Medidas Psicol.
70709009 Psicologia do Trabalho e Organizacional
70705038 Papéis e Estruturas Sociais; Indivíduo
70705003 Psicologia Social
70707006 Psicologia do Desenvolvimento Humano
70707022 Desenvolvimento Social e da Personalidade
70709041 Fatores Humanos no Trabalho
70707022 Desenvolvimento Social e da Personalidade
70703027 Processos Psico-Fisiológicos
70710066 Distúrbios Psicossomáticos
70702012 Processos Perceptuais e Motores
70710023 Programas de Atendimento Comunitário
70708053 Ensino e Aprendizagem na Sala de Aula
70701008 Fundamentos e Medidas da Psicologia
70705011 Relações Interpessoais
70702004 Psicologia Experimental
70705020 Processos Grupais e de Comunicação
70704007 Psicologia Comparativa
70709050 Planejamento Ambiental e Comportamento Humano
70701024 Metodologia, Instrumentação e Equipamento em Psicologia
70710031 Treinamento e Reabilitação
70703019 Neurologia, Eletrofisiologia e Comportamento
70703043 Psicobiologia
70710040 Desvios da Conduta
70710058 Distúrbios da Linguagem

45
38
28
20
19
18
15
14
14
13
10
10
10
8
6
6
6
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

14,90
12,62
9,30
6,64
6,31
5,98
4,98
4,65
4,65
4,31
3,33
3,33
3,33
2,65
1,99
1,99
1,99
1,00
1,00
1,00
0,66
0,66
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

Total de artigos publicados de 2004 a 2020 301 100,00



essas áreas e a percentagem que cada uma represen-
ta.  Pode-se observar que a área de conhecimento “es-
tados subjetivos e emoção” foi a mais contemplada, 
uma vez que 14,90% dos trabalhos publicados pelo 
Boletim no período foram classificados nesta área do 
saber, seguida de “tratamento e prevenção psicológi-
ca”, que obteve o percentual de 12,62% de todas as 
publicações. A categoria “intervenção terapêutica” 
concorreu com 6,64% dos artigos publicados. Nitida-
mente, no período, verifica-se um viés para a área clí-
nica, uma vez que o Boletim contou com publicações 
em sua maioria nesta área, perfazendo um total de 
34,16%.  Porém, pode-se perceber na Tabela 7 que a 
categoria “história, teorias e sistemas em psicologia” 
alcançou o terceiro lugar em termos de número de ar-
tigos publicados nesta área com 9,30% de artigos, o 
que revela viés teórico e reflexivo dos Autores, o que 
é fundamental à Psicologia. A seguir, por volta dos 
5,98% verifica-se interesse na “construção e validade 

de testes” e “psicologia do trabalho e organizacional” 
com 4,98%.

Uma análise de conteúdo ano a ano revelou tam-
bém um aumento na busca de publicação na área de 
“história, teorias e sistemas em psicologia”. A aná-
lise detalhada ano a ano demostrou adicionalmente 
que houve uma busca maior também por trabalhos 
sobre “construção e validade de testes, escalas e ou-
tras medidas psicológicas”.  O amplo leque de áreas 
contempladas, num total de 30, assim como a grande 
diversidade das mesmas, em suas diversas propor-
ções, revela a abertura das pesquisas em Psicologia, 
assim como, o Boletim Academia Paulista de Psicolo-
gia vem sendo acolhido em diversas regiões do Brasil 
para ser veículo de divulgação das mesmas.

Interessante, mas preocupante se observar, é que 
abaixo de 1% encontram-se alguns temas relevantes 
da Psicologia, tais como os apresentados na Tabela 8:
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Tabela 8: Subáreas contempladas no Boletim APP 2004-2020 com resultados inferiores a 1%

ÁREA DE CONHECIMENTO CAPES Nº %

70702004 Psicologia Experimental
70705020 Processos Grupais e de Comunicação
70704007 Psicologia Comparativa
70709050 Planejamento Ambiental e Comportamento Humano
70701024 Metodologia, Instrumentação e Equipamento em Psicologia
70710031 Treinamento e Reabilitação
70703019 Neurologia, Eletrofisiologia e Comportamento
70703043 Psicobiologia
70710040 Desvios da Conduta

2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,66
0,66
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

Além disso, temas que provocam e estimulam 
nossa curiosidade são mencionados, tais como: Me-
todologia, Instrumentação e Equipamento em Psi-
cologia; Técnicas e Processos Estatísticos, Matemá-
ticos e Computacionais em Psicologia; Neurologia, 
Eletrofisiologia e Comportamento; Estimulação Elé-
trica e com Drogas; Comportamento; Psicobiologia; 
Estudos Naturalísticos do Comportamento Animal; 
Mecanismos Instintivos e Processos Sociais em Ani-
mais, entre outros. Como se vê, amplas e diversas são 
as muitas opções nas quais a Psicologia ainda pode se 
aventurar. Nesse caminho tão próspero e convidati-
vo, o Boletim Academia Paulista de Psicologia estará 
com certeza pronto a divulgar as novas pesquisas.

Considerações Finais

Acompanhar uma trajetória tão rica como a do 
Boletim Academia Paulista de Psicologia requer um 
empenho muito grande, mas também produz uma 
grande satisfação pois revela sua progressiva evolu-
ção e abertura ao meio acadêmico nacional e interna-
cional, a partir de um núcleo consistente, já com for-
te enraizamento universitário e espírito de estudo e 
pesquisa em Psicologia. Nessa empreitada, enfrenta 
as grandes e rápidas transformações sociais e cultu-
rais atuais nos mais diversos contextos e ambientes, 
as quais encontram na Psicologia um apelo à reflexão, 
assim como um grande desafio, vivenciado inclusive 
pelos periódicos científicos. Nesse sentido, o Boletim 
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Academia Paulista de Psicologia, ao buscar manter 
seu rigor teórico, abertura e atualização às pesqui-
sas, assim como seu constante intercâmbio científico 
junto às demais áreas do conhecimento, busca trazer 
sólidas contribuições inclusive ao estudo e à prática 
profissional psicológica, em suas mais diversas ver-
tentes, assim como às áreas que lhe são correlatas, 
como a Educação e a Saúde. Tal desafio pode vir a 
encontrar um caminho de abertura e atualização de 
sua publicação ao buscar visualizar o grande leque  

atual das diversas Áreas de Conhecimento CAPES, 
que aguardam e demandam mais pesquisas e artigos. 
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