
EDITORIAL 

Com este número 3, encerramos as publicações de TEMAS EM 
PSICOLOGIA referentes ao ano de 1995. 

Édifícilavaliaronúmcrodcpcssoasmobilizauasparaqucscjapublicado 
o volume de artigos contido nestes tres números e, o tempo dispensado para isto 
Por esta ru.ão, nesta oportunidadequerernos declarar publicamente o nome de um 
conjunto de pessoas que se dispusseram a Mf~zer tempo- para - como consultores 
euitoriais-darpnrecera artigos. 

Esperamos que este registro não constitua um agradecimento formal, 
sobreluoo porque os pareceres não foram fonuais nem mero cumprimento de 
formalidade. Estamos falando de profissionais que, com o mbimo de respeito 
pelo colega, se envolveram com os textos lidos, demonstraram tê-los analisado 
cuidados.1menteeemitimmpareceressubstanciais. 

Esta é, também, uma ótima oportunidade para contar a eles - e aos 
nossos leitores em geral - sobre os fr:edback dados por vários autores aos 
pareceres recebidos. Embora eles venham para a comiss.'io editorial, elogiando 
:1 escolha do parecerisla, n50 há dúvidas de que o mérito é todo de quem 
emitiu o parecer. 



Por estas ralões, agradecemos o inestimável serviço prestado por 
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