
EDITORIAL 

o tema deste Editorialéa publicação dos CADERNOS DE PSICOLOGIA, 
embora reconheçamos que oassuntoesteja deslaçado, aqui. Mais do que simples
mente prestar contas pela demora no lançamento desta publicação, nossa intenção 
éa de retomar a discussão dos motivos que levaram à proposta dela. 

A expectativa inicial era deque enquanto TEMAS EM PSICOLOGIA de
veria congregar a publicação de textos aprofundados sobre temas relevantes den
Iro da Psicologia e, portanto, provavelmente mais voltados para um público de 
profissionais e de pesquisadores - CADERNOS DE PSICOLOGIA tivesse urna 
função prioritariamente didática, útil para o uso em cursos de graduação e/ou 
para a divulgação de novas frentes de atuação do psic6Io!:,'Ü. Embora isto não fosse 
umaexigênci1l, parecia claro que a fonte principal de text06 para os CADERNOS 
DE PSICOLOGIA fossem os cursos ministrados durante as Reuniões Anuais, 
ainda que material proveniente de outros eventos não fosse descartado, /I priori, 
como candidatoà publicação em cadernos. Entretanto, esta expectativa não tem 
sido realizada; embora sem dados precisos rara avaliar o fato, gostaríamos de 
teceroonsideraçãesarespeito. 

Uma explicação talvez esteja, por um lado, em nossa falta de hábito de 
escrevermos com função didática. De fato, a Universidade tem cuidado mais do 
quese poderia chamar de "texto científico" doquedo"texto didático". A natureza 
dos textos provenientes decursos ministrados duranteas Reuniões Anuais fala a 
favor desta hipótese. Uma segunda possibilidade - não eJo:dudente em relação à 
primeim - é o esquecimento de que a 5BP congrega um grande número de alunos de 
graduação, bem como de profissionais não-vinculados à Universidade. Tal fato 
poderia levarn(l'!,SOS autores a ter como interoolutores prioritariamente a "ala aca
dêmica". 

Quaisquer que sejam as razões, no entanto, elas tem impossibilitado a 
publicação de CADERNOS DE PSICOLOGIA, confonne proposto. OConselho 
Editorial cstá discutindo a questão mas cabe, aqui, um alerta aos nossos colegas, 
em geral, e aos responsáveis pelos cursos na5BP, em especial; pelo menos até que 
possamos avaliar a proposta, o lançamento de CADERNOS DE PSICOLOGIA 
representará uma contribuição inestimável ao ensino e à divulgação da Psicologia, 
e caberá a nós a concretização deste avanço. 


