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EDITORIAL 

 

 

Neste número, inicialmente apresentamos o Relatório da Gestão do ano de 2007. Nele destacamos o nosso 

caminhar no ano que passou. Muito foi realizado e muito foi refletido na busca por mantermos a qualidade e a 

seriedade com que pautamos o nosso trabalho. 

A Revista Psicologia em Estudo, neste ano de 2008 traz artigos que como em sua missão assinala, buscam 

contribuir com o desenvolvimento da Psicologia, por meio de uma postura crítica, transformadora e 

interdisciplinar. 

Neste primeiro número apresentamos 21 artigos, dentre os quais tem-se a análise da Psicologia científica não 

só na atualidade, como um artigo que destaca um pensador filosófico e a indagação sobre a relação entre a 

Psicologia e a liberdade. 

Outros artigos voltam-se para questões relacionadas à Psicologia e Saúde e neste sentido abrem espaço para 

áreas afins. Este é o caso do trabalho que aborda comportamentos de crianças em tratamento odontológico e a 

relação destas com seus acompanhantes e alunos de odontologia. 

Incluem-se neste número trabalhos que tratam a questão educacional ampliando a análise e discussão para a 

área da neurologia, como é o caso do texto que discute a análise da escrita de uma criança portadora de déficit 

neurológico. 

O presente número ainda oferece aos seus leitores artigos sobre o comportamento social: apresenta desde 

discussão sobre pessoas com mais de 45 anos que ingressam na universidade até a questão de agressão no trânsito. 

E é assim que nós, da equipe da revista, entendemos sua contribuição para a Psicologia, proporcionar a 

publicação de trabalhos que analisam e discutem temas que afetam o conhecimento científico a partir não só de 

assuntos contemporâneos como também com abordagens diferenciadas, tanto metodologicamente como 

epistemologicamente. 

Um dos objetivos atuais da Revista, além destas contribuições, é também manter sua avaliação, aumentando 

sua publicação, que passa a ser trimestral em 2008. Este aumento foi inclusive pensado e desejado para o ano de 

2007, no entanto, apenas agora se apresenta como uma possibilidade concreta. 

 

 

 

Boa leitura. 

 


