
EDITO RI A L 

A publicação de periódicos e a realização de eventos científicos são reco
nhecidas como recursos import3n1eS â comunicação entre os membros de uma 
comunidade científica. Por seu intermédio, eles não apenas trocam informa
ções e e.\põem produções teóricas e empíricas, como tambem se reconhecem e 
se afirmam. A realização dessas possibilidades permite fazer da ciel1cia um 
empreendimento público e acumulativo, desenvolvido por indivíduos e grupos 
que atuam segundo normas compartilhadas. Mesmo considerando que n~ atua
lidade as distâncias geográficas e os lapsos temporais podem ser praticamente 
anulados pelas possibilidades abertas pela comunicação por intermédio da rede 
mundial de computadores, há quo: ,e reconhecer que ainda há I!spaço p~ra a 
di\'Ulgação da palavra imprcssa c para os contatos face a face propiciados por 
congressos. Graças a séculos de tradição cultural, publicações periódicas 
impressas fundonam como veículo privill!giado do pensamento c da crítica. 
Eventos científicos. congregando pesquisadores que se encontram em diferen
tes niveis de especialização, contribuem para o fortalecimento de llma comuni
dade de pensamento, dão oponunidades para ampliação do contato social entre 
iguais, abrem chanccs para aprender pClT observação. aumcntam as possibilida
des dI! auto-avaliação e ~uxi1iam a construção coletiva do conhecimento. 

Atenta a essas rcalidadcs a Socicdade Brasileira de Psicologia está ás 
véspems da realização da sua XXIX Reunião Anual, cvento que indica o alcan
cedc um apreciável patamar de maturidade. Desde 1992 a Sociedade tem patro
cinado a publicação das rl!vistas Temas em Psicologia e Cadernos de 
Psicologia, ate agoT3 destinadas pri llcipalmcnte li veiculação dc materiais origi
nais apresentados nas Reuniões Anuais. Espera-se que," partir do ano 2000, 
seja veiculada maior quantidade de material que nllo foi objeto de apresentação 
nas Reuniõcs. A participação das diferentes correntes de pensamento. institui
çõcs e perspectivas profissionais sera de grande valia para a conSTrução de pe
riódicos representativos da pluralidade e da diversidade de imeresses 
rcpresentados 11a Psicologia llacional 

Ainda nesta XXIX Rellnião Anual, marcada para olltubro de 1999, serâ 
apresentado aos sócios um novo conjunto dc normas para publicação, visando 
aumentar o alcance dos periódicos: resumos I! palavras-chave em português e 
em inglê;; e atenção às nonnas de indexação em bases de dados de publiçaçõcs 
científicasnacionais~intem"ciollais 

A publicação dos tres volumes de Temas em Psicologia e dc um Cader
nos de Psicologia referentes à XXVI Reunião Anual colhe-nos em meio ao 
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cumprimento de tarefas anteriormente asswnidas e ao planejamento de mudan
ças no perfil dos periódicos, tentando torná- los cocrentescom os objctivosdc 
uma sociedade nacional crepresentativosdos intcressesdacomuni dadedentí
fica. O atraso com quc estes números vêm à lume ;;lo indicativos de difieulda
des opcraeionais e finaneeiras só supemdas com oauxíliocatolcrância de 
lodos - autores, assessores, editores e pessoal administrativo - e graça~ ao apoio 
da Diretoria da Sociedade. Forçoso é admitir a importância do reconhecimento 
oferecido pelo Conselho Federal de I'sieologia, tradu7.ido no custeio daspubli
caçõcsda Reunião Anual de 1996 

A todos que participaram dos esforços que resullaram nestas edições 
apn:sentamos nossos sinceros agradecimentos, Devemos mencionar e agrade
cer, de modo especial, aos assessores ad hoc que atuaram como avaliadores do 
tcxlosoriginais: 

Ana Maria AlmcidaCarvalho 
Ângela Maria Brasil Biaggio 
Angc!a Maria Cristina Uchôa de Abreu BnUlco 
BaderBurihamSawaia 
CésarAuguslo Piccinini 
Edna Maria Marturano 
FcmandodeAlmeida 
FúlviaMariaI3.Rosemberg 
Hcloisa Dantas, ImyCaronc 
Jairo Eduardo Borges Andrade 
José Aparecido da Silva 
JoscCarlosZanel!i 
Júlio Césardc Rose 
Júlio Romero, Lígia Assumpção Amaml 
LuizClãudioFigueircdo 
MarialsahclPatriciodeCarvalhoPcdrosa 
MiriamMarinol\ 
Marta HilbnerD'Olivcim 
MclâniaMoroz 
MitsukoAparccida Makino Antuncs 
NilmMichclcto 
Sérgio Antônio da Silvu Leite 
Silvia Tatiana Maurcr Lane 
Sílvia Leser de Mello 
Zilma Ramos de Moraes Oliveira, 

Temas""'PsiC,,IQgiu ( /997) 


