
Editorial 

Celebramu~, neste oitavo volume, a conclusão de mais uma ctapa na luta contra o tempo 
para regularizarmos e atualizarmos os periódicos da SBP, cumprindo (J ohjt:tivu de 
aprimoramt:nlo. Em meio a muitas adversidades, mas também conquistas e esforços de diversos 

colaboradores, aos quais agradecemos, finalizamos este volume referente ao ano de 2000. 
A proposta original consistia na confecção de um volume especial dtalicadu a artigos 

sobre projeçõcs da Psicologia para o século que se inicia. Dif.:rcntcrncnlc dos anteriores, seria 
um volume dedicado à produção oriunda de outra fonte que nilo os trabalhos apresentados nas 
Reuniões Anuais de Psicologia da S8P. Para tanto, após acordo com a Dirctoria da SBP, 
convidamos os programas de P6s-Graduação cm Psicologia e os Grupos de Trabalhu da 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (AKPEPP). através das 
respectivas coordenações, para que enviassem textus representativos da produção cientifica 
nacional. Foi sugerida decisão livre de autoria e de temática, que poderia constituir-se cmnourna 

visão retrospectiva de áreas especificas !la Psiculugill, apresentando projeções para este novo 

milénio 
Vários programas !le Pós-Graduação e Grupos da ANPErr responderam ao convite, 

acenando com a intenção de encaminharem trabalhos, mas poucos artigos chegaram até nós, 
mesmo após a extensão do prazo para a submissão; por considerannos relevante a proposta, 
reiteramos a solicitação de contribuiçõcs. No total, foram submetidos 10 artigos, quantidade 
muito reduzida para a organização do volume especial, compondo três números de Tema,~ em 

Psicologia da SEP e um de Cadanos de P~'iculvgia da SE? A idéia inicial foi. então, adaptad.1 e 
o volume que agora se apresenta inclui contribuições dos Grupos de Trabalhos da ANPEPP, mas 
tambem artigos procedemes da Reunião Anual de Psicologia da SBP de 1999 c também 

trabalhos encaminhados por iniciativa pessoal dos alltores. Todos eles passaram pdo processo 
editorial completo, com avaliação cega por pares. 

Em que pese a ausência de artigos oriundos dos Programas de Pós-Graduação cm 
Psicologia, o volume final não fica a dever ao projeto inicial, quanto ao mérito das contrihuições 
que se apresentaram para integra-lo. No entanto, algumas inquietações pennanecem decorrentes 
dessa experiência de frustração da proposta do volume especial, aspecto ao qual convidamos 
nossos sócios ii reflexão! 

Ainda existem algumas etapas a serem cumpridas para atender aos critérios d", qualidade 

relativos a periódicos atualizados, estávcis e indexados. Porém, com supot1e. especialmente 
financeiro, consideramos viável concretizar a atualização dos periódicos da SBP ainda neste 
ano, pois ja se encontram em processo de avaliação pur pares os artigos que comporão o volume 
de 2001 , advindos das duas últimas reuniões anuais. Já iniciamos, no ano de 2001, o novo 
procedimento de submissão de manuscritos dirctarnentc à Comissão Editorial, mcsmo aqueles 
relativos às atividades da XXXI Reunião Anual de Psicologia. Este procedimento visa atingir 
uma meta futura de dispomlOs de um periódico, no caso de Temas em Púcologia da SEP, com 



distribuição regular trimestral (e não mais a publicaçilo simultânea dos três números), o que 
dependerá também de submissão regular e contínua de arfigos para pllblicaçJo durante o alio. 
pelosaufOres. 

Certamente a Psicologia suscita a todos nós, profissionais e pesquisadores, um espectro de 
projeções para o fuluro. Entre estas, podemos destacar o fortalecimento de periódicos nacionais 
de qualidade, com um sistema de avaliação criteriosa dos trabalhos por pares de especialistas da 
área. Parti lhamos o objetivo de veiculareonteúdos acadêmicos e científicos comprovados e úteis 
para o avanço tanlo teórico, conceituai e metodológico da Psicologia, como para o campo de 
aplicação do saber psicológico. Resta-nos o consolo da certeza de estannos contribuindo, ã custa 
de muitas lutas, para o cumprimento dessa meta. na condição de alicerce para que os 
pesquisadores, professores e profissionais da área da Psicologia possam apresentar suas 
melhores publicações à comunidade acadêmica e cientifica. 
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