
Editorial 

A partir deste volume II, nlunero 2, sera possivel iniciar 0 processo para que a nossa 

Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva seja classificada entre os periodicos 

cientificos da area da psicologia. A revista sera avaliada para constar da LILACs - cataJogo de 

revistas latina americanas e do Caribe - da CAPES e conseqlientemente pela ANPEPP (Associa

yao Nacional de Pesquisa e Pos-graduayao em Psicologia). Somente quando publicannos 0 volu

me III, numero I, do ano 200 I, poderemos iniciar 0 processo da avaliayao internacional. 

Os criterios para indexayao sao rigorosos. De modo geral, e feita em do is eixos: ambito 

(internacional, nacional e local) e qualidade (A, B e C). Para atender a esses itens alguns dos 

requisitos sao constituidos pel a abrangencia geografica dos autores e do Conselho Editorial e, 

evidentemente, pel a autoria e contelldo dos artigos dos autores publicados. Temos a nossa 

coleyao Comportamento e Cognir;ao, iniciada em 1997, pel a diretoria gestao 96/97, presidida pOI 

Roberto Banaco, que resgatou trabalhos escritos e apresentados em anos anteriOIes, de pene

trayao nacional. Precis amos com a Revista manter esta posiyao e, se possivel, dar um outro passo 

alem. 

Agradeyo aos autores que enviaram trabalhos criativos e academicos e tamMm aplicayoes 

adaptadas it nossa populayao e com avaliayoes do trabalho realizado. E grayas a esse esforyo para 

comunicar seu trabalho e suas ideias para uma audiencia critica que completamos uma etapa e 

estamos entrando no inicio des sa fase de avaliayao. Dependemos de periodicidade para bons 

resultados. Sabemos que a disciplina necessaria para OIganizar e analisar as ideias, na forma 

escrita, e trabalho arduo indispensavel para que nossa area de conhecimento frutifique. 

Com a Revista, de sociedade cientifica reconhecida pela SBPC desde 1998, colocamo-nos 

em posiyao privilegiada. 0 nosso conselho editorial, deseja a mais elevada analise conceitual e 

metodol6gica. Concordamos com eles. No entanto, a direyao da Revista conhece a historia das 

sociedades e publicayoes em terapia comportamental e cognitiva e sua base cientifica, aIem de 

considerar a expectativa dos leitores e a busca de colocayoes definitivas para certos topicos. E 
por isso que temos optado pOI publicar atiigos de fundamentayao teorica e de aplicayao e aceitar 

o desafio de atingir 0 Pllblico comportamental e cognitivo tanto dedicado it pesquisa, como aque

les que fazem revisao de area ou reflexao sobre assuntos especificos e tratamentos propostos. 



Esperamos que a qualidade dos trabalhos pennaneya por seus nH~ritos e nao simplesmente 

por estarem publicados. Esperamos, ainda, que nossaRevista seja lida por estudantes e profissio

nais e que contribua para produzir conhecimento e fonnar pensamento critico, com a ampla 

divulgayao na comunidade. Alguns leitores nao concordarao com cad a um dos artigos pub li

cados, mas todos eles sao instigantes, interessantes e esperamos que contribuam para fOlmar 

uma comunidade de leitores comportamentais que apurem sua fonnayao metodologica, teorica, 

erudita e etica. 

Finalmente, solicito a todos que enviem trabalhos para apreciayao para quenossa publi

cayao seja regular e confOlme 0 esperado: dois exemplares anuais. 

Rachel Rodrigues Kerbauy 

Editor 


