
CARTAS 

..."Gostaria de saber 
se posso enviar artigos pa
ra análise pela Comissão 
Editorial e possível publi
cação na revista". 
Paulo Rennes Marçal Ribei
ro - CRP-06 /Campinas 

Sem dúvida, Paulo. Esse é 
um dos nosso objetivos: que 
os colegas contribuam para 
a troca de experiências e re
flexões. 

. . . "Tomei conhecimento 
de que esse Conselho envia 
regularmente a revista Psi
cologia Ciência e Profis
são... solicito o envio das 
revistas referentes ao pe
ríodo de 1980/1985"... 
Rosane Borges Rodrigues -
CRP-07 /Porto Alegre 

. . . "Expresso meu desejo 
de receber regularmente 
todos os números, inclusi
ve os atrasados"... 
Laudímia de Cássia Sobral 
Monta - CRP-05/Nova 
Iguaçú 

. . ."Há poucas semanas pu
de folhear com bastante in
teresse a revista... que foi 
enviada a uma amiga, tam
bém psicóloga, aqui no 
Rio... também não recebi o 
BI que já chegou a outras 
p e s s o a s d o m e s m o 
bairro". 

Josetye Mothé Viegas -
CRP-05 /Rio de Janeiro 

... "Não sabia da existên
cia da revista, até recebê-la 
nesta semana... gostaria de 
receber o n° 1". 
Rosemeri F. Santos - CRP-
07 /Porto Alegre 

..."Gostaria de para
benizá-los pela excelente 
publicação do n° 2...não re
cebi o no 1". 
Ana Maria Barbosa Alves -
CRP-06 /São Paulo 

... "Gostaria de saber como 
poderia receber o n° 1 da 
revista"... 
Claudia Vasconcellos Bo¬ 
gado 

Só para localizar: a nova 
linha editorial da revista foi 
iniciada com a atual gestão 
do III Plenário que começou 
em 83 e implantada efetiva
mente em 84, inclusive com 
a iniciativa de distribuição a 
todos os psicólogos inscri
tos. Pretendemos que ela 
prossiga na gestão do próxi
mo Plenário 86/89. Quanto 
ao não recebimento dos n°s 
1 e 2 de 84, deve ter havido 
problemas de atualização de 
endereços ou correio. Te
nho certeza que a esta altu
ra vocês já devem tê-los re
cebido. Agradecemos o in
centivo. 

"O seu conteúdo é de gran
de importância para o in
tercâmbio na nossa pro
fissão". 
Gualdir Rodrigues - CRP-
05 /Rio de Janeiro 

. . ."Uma revista bem tran
sada, bem aberta e dinâmi
ca, sem se restringir exclu
sivamente à psicologia, de 
uma forma isolada mas 
dentro de um contexto so
cial e político, que é á uni
ca maneira possível". 

"Gostei muitíssimo de co
nhecer através do n° 2/84 a 
Madre Cr is t ina que dá 
mostras de vida e disposi
ção para a luta, mexendo 
com a gente. Parabéns". 

Maria de Fátima Bruno de 
Faria - CRP-05 
Rio de Janeiro 

" É uma revista que faço 
questão que figure em mi
nha biblioteca...pretendo, 
com o correr dos tempos, 
dar minha parcela de con
tribuição"... 
José Machado Filho - CRP-
04 /Belo Horizonte 

"Gostei imensamente da 
revista. Meus parabéns. 
Tenho certeza que muita 
gente vai se interessar por 
ela. Aproveito para comu
nicar-lhes meu novo ende
reço". . . 

Dra. Dulce Rezende Muniz 
CRP-04 /Belo Horizonte 

"Tenho acompanhado a 
revista e considero esta pu
blicação de grande relevân
cia para todos que estão 
envolvidos de alguma for
ma com esta ciência". 

Danuza Magella Machado -
CRP-05 /Rio de Janeiro 

"Aproveito a oportunidade 
para expressar minha ad
miração pelo trabalho e pu
blicação da rev is ta . . . é 
sempre uma alegria verifi
car o alto nível de seu con
teúdo". 
Eliane Quadros de Castro -
CRP-03 — Vitória da Con
quista 

"Aproveito para expressar 
o quanto me foram úteis 
os artigos oferecidos, espe
cialmente sobre o vômito 
psicogênico. Outro artigo 
que me acrescentou bas
tante foi sobre a 'Atuação 
Psicológica' e realmente 
percebo a condição da for
mação recebida por mim e 
a necessidade de questio
nar e melhorar o ensino da 
Psicologia". 

Márcia Fátima de Almeida 
Rodrigues Chagas - CRP-04 
Belo Horizonte 

"A excepcional qualidade 
do periódico neste primei
ro número por certo deve 
estar despertando muitas 
esperanças em toda uma 
clientela estudiosa e ávida 
por informações fidedignas 
e atualizadas, mormente 
no que diz respeito à pro
dução brasileira. A título 
de colaboração, estou en
viando o livro 'Crescer nu
ma Cidade Grande' , que 
procura refletir sobre al
guns aspectos da realidade 
sócio-cultural de jovens 
moradores da 'cidade ver
t ical ' carioca, tão densa
mente povoada". 
Riva Bauzer - CRP-05 
Rio de Janeiro 

Comentários sobre o n° 2/84 
"1 - Como explicar a 
infantil ilustração, sua 
r e p e t i ç ã o ? . . . i l u s t r a ç ã o 
meio que sobre o debilóide 
da capa ? Falta espaço ? 
Como explicar os espa
ços vazios, inexistentes em 
qualquer revista que se 
preze ? Não me parece 
elogiável conferir à revista 
o aspecto de material esco
lar para curso pré-primá¬ 



EDITORIAL 

rio. 2 - Nesses textos 
(Pág. 7,8 e 9) são aborda
dos assuntos de extrema 
importância. Sinto-me 
contente, portanto, ao ve
rificar que essa revista co
munga, não somente com 
as minhas preocupações 
científicas, mas também 
com minhas idéias... " 

Galdino de Conto - CRP-07 
Porto Alegre 

AGRADECEM O 
RECEBIMENTO 

DA REVISTA 

Associação Brasileira de En
fermagem Conselho Federal 
de Fonoaudiologia; Universi
dade de Mogi das Cruzes; Ins
tituto Metodista de Ensino 
Superior; Universidade Esta
dual Paulista (UNESP); Ponti
fícia Universidade Católica de 
Campinas; Faculdade Salesia
na de Filosofia, Ciências e Le
tras, de Lorena; Universidade 
Federal do Paraná; Universi
dade Católica do Paraná; Fun
dação Universidade Estadual 
de Maringá; Faculdades Uni
das Católicas de Mato Gros
so; Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul; Univer
sidade Federal Fluminense; 
Instituto Santo Inácio de 
B.Horizonte; Pontifícia Uni
versidade Católica de Minas 
Gerais; Faculdade de Ciências 
Humanas — FUMEC, B.Ho-
rizonte; Faculdade de Filoso
fia do Recife; Universidade 
Federal do Maranhão; Uni
versidade Federal do Pará; 
Universidade Federal de San
ta Catarina; Centro de Publi
cações, São Leopoldo, RS. 

Colega: 
Psicologia, Ciência e Profissão chega mais 
uma vez às suas mãos, graças à 
colaboração de muitos. 

Neste número 1/85 o tema da seção 
Psicologia em Debate é a tecnologia social. 
Com ele pretendemos levar até você 
algumas questões sobre os rumos da 
Psicologia Social, seja como ciência ou 
técnica, que têm sido objeto de intensos 
debates em congressos e universidades, 
outra matéria produzida pela Revista é a 
da seção Depoimento, em que tentamos 
estimular alguns colegas a nos 
apresentarem informações de suas 
experiências, de modo que pudessemos 
iniciar o debate sobre violência e 
instituição, tão em foco nos meios de 
comunciação e pouco realizado pelos 
psicólogos. 

No empenho de concretizar a linha 
editorial da Revista, publicando artigos 
produzidos em outras áreas de 
conhecimento que sejam do interesse da 
Psicologia, editamos o resumo da tese de 
doutorado do sociólogo Antônio Carlos 
Gil — "O Psicólogo e Sua Ideologia". 
Além disso, há a nova seção Rebate, em 
que Carlos R. Drawin discute 
epistemologicamente o artigo de 
Simonassi e outros: "Causação do 
Comportamento Humano", editado nesta 
revista no número 2/84. 

Há outra seção que abrimos neste 
número, Leitura Crítica, com o 
comentário da colega Célia Maria Lana da 
Costa Zannon, da Universidade de 
Brasília, sobre o livro "Psicologia da 
Criança e Problemas de 
Desenvolvimento", de Regina Vieira. 
Cremos que essa seção poderá estimular 
um rico debate. Um artigo tecnicamente 
importante é o de Carolina Lampréia, que 
faz uma revisão dos estudos feitos na área 
de intervenção precoce, sob o título "A 
prevenção no atraso do 
desenvolvimento''. 

A lista de periódicos passa a contar, a 
partir de agora, com publicações de várias 
áreas de aplicação da Psicologia e com 
uma relação de periódicos estrangeiros. 
Pretendemos continuar com essa lista no 
futuro. O INEP — Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas — é o tema da seção 
Informe-se. Aí você fica sabendo o que faz 
esse órgão do Ministério da Educação e 
como você pode solicitar apoio a 
pesquisas que pretenda realizar. 

E agora algumas palavras mais: devido ao 
grande número de cartas de estudantes de 
Psicologia interessados em receber a 
Revista, estamos inaugurando um sistema 
de distribuição que facilitará o acesso a ela 
e pedimos também sua colaboração. Já 
estamos enviando para as bibliotecas das 
faculdades e agora pensamos chegar até 
os Centros Acadêmicos. A idéia é mandar 
um número suficiente para que circule 
entre estudantes leitores. Pedimos que os 
colegas divulguem essa iniciativa e nos 
escrevam. Assim, saberemos como está 
funcionando o sistema, podendo corrigi-lo 
sempre que necessário. 

Se você leu algum livro que julgue do 
interesse dos colegas conhecer e quiser 
fazer uma resenha, não se constranja: 
envie o seu trabalho para a Comissão 
Editorial. A resenha publicada neste 
número, por exemplo, é da própria 
iniciativa do colega Rubens Pedroso, da 
Universidade Católica do Recife. Porém, 
atenção: a resenha deve ter duas laudas 
(com 20 linhas de 70 toques) no máximo. 
Essa norma é muito importante para nós 
que editamos a Revista. 

Em dezembro/85 toma posse o 
novo plenário do CFP, que é 
regimentalmente eleito pela Assembléia 
de Delegados dos CRPs. No que diz 
respeito à Revista, o atual Plenário 
deixará pronta a número 2/85. Tudo indica 
que a linha editorial deve continuar, já que 
a categoria mostra interesse e tem dado 
todo apoio. E agora passemos ao que mais 
interessa. Boa leitura, colegas. 


