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Editorial
A Equipe Editorial da Revista de Psicologia da UFC - agora em formato eletrônico –
tem o prazer de colocar à disposição da Comunidade Acadêmica Nacional e Internacional
o volume dois de seu primeiro número, referente ao segundo semestre de 2010.
Nessa nossa nova fase de nosso periódico, firmamos o compromisso de garantir a
qualidade do material científico e acadêmico nele publicado e, ainda, a manutenção de sua
periodicidade. Pretendemos, também, procurar ampliar a interlocução entre os pesquisadores em Psicologia e em áreas afins, abrindo a Revista para a publicação de trabalhos
de pesquisadores que fazem a Pesquisa em Psicologia no Brasil e em outros países. Com
isso, contribuímos com a Pós-Graduação Brasileira, colocando-nos a serviço da melhoria
na divulgação dos produtos gerados pela pesquisa, concorrendo para a publicidade de
sua qualidade, na medida em que tornamos oportuna, com suas publicações, uma maior
visibilidade e possibilidades de avaliação crítica, sobretudo dado o fato de que as revistas
de qualidade existentes parecem não ser suficientes para absorver as demandas por divulgação científica em nossa área, por conta de seu considerável crescimento nas últimas
décadas.
Nessa edição, contamos com a publicação de artigos predominantemente referentes
às áreas de Psicologia Social e do Trabalho. Neles encontramos reflexões atuais e oportunas sobre as questões que têm ocupado os pesquisadores desse setor. Dentre eles, destacamos os artigos de autores Internacionais, dentre os quais o de Aída Ortega, Francisco
Gil, Mirko Antino – todos da Universidade Computense de Madri –, onde se considera a
aprendizagem como um dos pilares fundamentais das Organizações e objetiva sintetizar
e integrar as definições de aprendizagem de equipe tanto como processo como quanto resultado. Em seguida, o Professor Michael Frese, da Universidade Nacional de Cingapura e
da Universidade de Lüneburg,  discute acerca das perspectivas de edificação, a que define
como sendo uma Psicologia do Empreendedorismo, a partir da Teoria da Ação. Tal artigo
tem por base a pesquisa realizada pelo Grupo Alemão de Pesquisa (Deutsche Forschungsgemeinschaft/German Research Community) acerca dos Fatores Psicológicos de Sucesso
Empresarial na Alemanha e na China. Por último Omar Aktouf - PhD. Professor Titular,
HEC Montréal - nos apresenta o artigo “Liderança e líder: uma teoria de equilíbrio não
cooperativo sobre a ilegitimidade do poder do dirigente e gerente tipo EUA?”, construindo
aí uma reflexão  em que  é considerada a complexidade da questão na sua relação com os
modelos de capitalismo hoje predominantes.
Entre os trabalhos de Pesquisadores Brasileiros encontramos os seguintes artigos
e seus respectivos autores: A reestruturação produtiva, as estratégias de controle psicopolítico e seus impactos nas práticas escolares, de autoria de Sidney Oliveira do Professor
Associado da UFPR; Algumas considerações sobre a clínica ampliada; Psicologia Social
Comunitária e o relato de uma experiência na Comunidade de Muzema, na cidade do Rio
de Janeiro, das autoras Lurdes Perez Oberg e Junia de Vilhena, respectivamente Professoras da UVA-RJ e da PUC –RJ; O corpo sem morada: a doença psicossomática como expressão do desfundamento da pessoa humana na sociedade contemporânea de Maria Vitória
Mamede Maia, da PUC-RJ em coautoria com Nadja Nara Barbosa Pinheiro; Sobre a inclusão de alunos com autismo na escola regular, de autoria de Dayse Serra, doutoranda pela
PUC-RIO; Adolescência e qualidade de vida em São Paulo (Brasil), de Miria Benincasa em
co-autoria com Eda Marconi Custodio, respectivamente Doutoranda e Professora da Uni-

versidade de São Paulo; O corpo em análise, da Professora Rosani Gambato – da Universidade Oeste de Santa Catarina – que consiste na resenha do livro intitulado “Corpo” de Maria Helena Fernandes. Entre os pesquisadores locais, vinculados à nossa Pós-Graduação
e a outras Pós-Graduações, destacamos, primeiramente, o artigo “Significados atribuídos
ao sofrimento psíquico por parte de profissionais emergencistas”, cuja autora principal é
a Professora Hilda Coutinho de Oliveira – da UFC -, em coautoria com Yvana Coutinho de
Oliveira, Edilma Serafim, Ieda Mota, João Jorge de Souza Neto, todos da UNIFOR. Por último, temos os seguintes artigos, todos de Mestres em Psicologia pela UFC: Função escolar
x evasão: a falência da educação para o trabalho, que tem como autora principal Helenira
Fonseca de Alencar; Gestão de pessoas e mundo do trabalho: desafios e possibilidades,
de Clarissa Nobre Carvalho; Afetividade institucional: reflexões sobre as contribuicões da
psicologia na gestão do afetivo nas organizações de trabalho, de Regina Lúcia Moura de
Araújo; Rumo a uma Psicologia do empreendedorismo – uma Gestão criativa: em busca da
sustentabilidade organizacional, de Denis Pontes Coelho.
Temos certeza de que todos esses artigos contribuirão para ampliar o entendimento
acerca das pesquisas realizadas, ou em andamento, acerca processos psicológicos envolvidos nos laços sociais e no mundo do trabalho.
Por fim, agradecemos a todos os autores que contribuíram para a publicação desse
volume.
							

Laéria Fontenele

							

Editora Adjunta

TRANSCRIÇÃO DO EDITORIAL DA REVISTA DE
PSICOLOGIA DA UFC
VOL. 1, Nr. 1, JAN./JUN. 1983
Prof. José Telmo Valença - Fundador e primeiro editor
Durante a Jornada Nordestina de Psicologia, surgiu a idéia de uma revista de publicação de trabalhos feitos no Nordeste ou sobre a realidade desta Região.
Sabe-se da existência de trabalhos de boa qualidade, tais como dissertação de mestrado e tese de doutorado que não foram publicados até hoje. Quando isto ocorre todos
perdem. Os que trabalharam perdem porque suas idéias dificilmente se propagarão, uma
vez que circularão apenas em fechados círculos. Os interessados porque ficarão privados
do acesso aos trabalhos. Uma dissertação ou tese não publicada é semente que não germina, árvore que não cresce ou flor que não frutifica.
As idéias precisam germinar e frutificar. Mas tal somente ocorrerá através da comunicação escrita. Onde publicar? No Brasil, o número de periódicos de Psicologia talvez
não chegue a uma dezena. No Nordeste se desconhece a existência de algum periódico que
possua circulação regular.
A Revista de Psicologia, cujo primeiro número está saindo, deixa de ser sonho e
ganha corpo. Os seus objetivos são: a) promover o intercâmbio de idéias na área de Psicologia; b) oferecer à comunidade científica brasileira textos voltados para a realidade
nordestina; c) estimular a pesquisa em Psicologia por parte de professores e alunos; d)
divulgar sobretudo pesquisas de autores nordestinos ou de autores que fizeram pesquisas
no Nordeste; e) editar o acervo de trabalhos existentes e não publicados, tornando-o acessível aos estudiosos de Psicologia; f) dinamizar e redimensionar o estudo e as atividades
práticas de Psicologia.
O Comitê Editorial agradece a colaboração das autoridades ligadas às Edições da
UFC. Justiça deve ser feita aos Professores e Profissionais de Imprensa Geraldo Jesuíno
e João Vianney Campos de Mesquita. O primeiro deu sua contribuição artística e técnica
à consecução dos objetivos projetados. O jornalista Vianney, na qualidade de Secretário
Executivo das Edições UFC, deu seu eficiente apoio na coordenação e supervisão dos trabalhos editorias. A Bibliotecária Helena F. Mota Dias e todos os profissionais da Imprensa
Universtiária são igualmente merecedores dos nossos agradecimentos. Destaque deve ser
dado também ao Professor Heitor Faria Guilherme pela sua experiente colaboração, desde
a montagem do projeto até a feitura dos detalhes de publicação.
É com muita alegria que vemos surgir o primeiro número da Revista de Psicologia.
Esperamos que os próximos números despertem tanto interesse e expectativa quanto o
primeiro: foram muitas as cartas de pessoas das várias partes do Brasil pedindo informações acerca de como obter um exemplar, qual a periodicidade, como conseguir ser assinantes e outros detalhes mais. Isto funcionou como advertência para nós. Podemos ver,
a partir desse interesse, como é grande a nossa responsabilidade, daqui pra frente, para
mantermos a periodicidade e qualidade da Revista de Psicologia. Estamos abertos às sugestões e críticas.
										

O Editor

TRANSCRIÇÃO DO EDITORIAL DO NÚMERO COMEMORATIVO DOS
20 ANOS DA REVISTA DE PSICOLOGIA
VOL.20, Nr. 02, JUL./DEZ. de 2002.
Angela de Moura Marques
Chegamos ao ano 20 da Revista de Psicologia da UFC!
Neste momento é fundamental lembrar que uma produção acadêmica construída
em uma universidade pública brasileira é sempre resultado de ingredientes essenciais, a
saber: obstinação, persistência, humildade e muita paciência. Nossa revista é uma prova
disso. Primeiro periódico editado na região Nordeste, completa no ano de 2002 duas décadas cumprindo de forma pioneira o prgnosticado por seu idealizador, professor José Telmo
Valença: divulgar a produção científica nordestina na área da psicologia.
Ao longo de seu percurso – em alguns momentos mesmo rodeado de muitas dificuldades – não desistiu da sua missão, pelo contrário, recebendo o apoio obstinado de cada
uma de suas diretorias, manteve-se como publicação viva e singular no contexto acadêmico nordestino. Seus diretores encontraram, mesmo em condições adversas, meios para
dar prosseguimento ao objetivo básico da Revista: ser um instrumento de divulgação da
produção científica em Psicologia nordestina muitas vezes relegada levando-se em conta a
perspectiva nacional.
Após esses anos, a Revista de Psicolgoia manteve-se sempre aberta a mudanças implicadas em qualquer processo de desenvolvimento em periódicos dessa natureza. Tendo
por princípio a permanente abertura ao novo, foram sendo introduzidas transformações
oriundas de interlocuções com outroas instituições e revistas, igualmente produtoras do
saber psi, resultando em artigos aqui publicados.
Hoje a revista ainda caminha por uma estrada onde há dificuldades, incertezas e
obstáculos, mas nada que lhe impeça manter-se insistente e audaciosa para continuar
ativa e pronta a cumprir sua meta de tornar relevantes a nossa causa de engrandecimento
do papel de estudiosos e profissionais das subjetividades. A Revista de Psicologia é parte
do Curso de Psicologia da UFC e tem promovido, ao longo de quase três décadas, práticas
acadêmicas fundamentais ao desenvolvimento do que se tem conhecido pelo estudo e pela
aplicação da psicologia no estado do Ceará com prepercursões visiíveis em outros estados
da região.
Neste número o leitor terá oportunidade de constatar na Revista a evolução do próprio curso de Psicologia e do perfil profissional dele advindo que foi sendo traçado ao longo
de seus mais de vinte anos de existência. A diversidade de trabalhos nele presente ratificam seu projeto inicial, isto é, abrigar contribuições de diversas ordens para atender a um
público leitor exigente e diversificado. Dessa forma compõem o presente número, artigos
de natureza diversa, mas especialmente contribuições na área da psicologia que têm uma
interface com o trabalho. Vale ressaltar o artigo de abertura intitulado “Revista de Psicologia da UFC: parte de uma história”, de minha autoria, que traz uma panorâmica do nosso
periódico no período que vai desde o ano de sua criação 1983 até 1988. Queremos com
este trabalho mostrar um pouco da nossa trajetória e proporcionar ao leitor um quadro
geral do que tem sido publicado em todos esses anos.

Não por acaso traz o atual número, correspondente ao segundo semestre do ano de
2001, número este comemorativo do nosso aniversário de 20 anos, uma presença marcante de artigos em torno da psicologia e trabalho. A área da psicologia e trabalho evoluiu sobremaneira dentro da história do nosso curso de grduação, conquistou espaço no âmbito
da pós-graduação que ora se inicia, e vem se fazendo cada vez mais presente na sociedade
por meio da atuação de profissionais de psicologia egressos da UFC. A evolução desse espaço específico deve-se, principalmente, à insistência e determinação de partes do corpo
docente e discente que integram o Curso de Psicologia da UFC, atreladas à formação de
profissionais competentes, cada vez mais requisitados em nosso mercado.
Pode-se registrar ainda que as contribuições para a nossa Reista são originárias não
apenas de nosso curso, mas também resultam da interlocução permante com colegas de
diferentes instituições em âmbito nacional.
Cônscios do dever cumprido, o corpo deocente do Curso de Psicologia da UFC, o
conselho editorieal e em especial o atual editor da Revista, professor Antonio Caubi Ribeiro
Tupinambá, sentem-se orgulhosos de seu trabalho e convidam os leitores a compartilhar
o resultado de todos esses anos de árduo investimento na divulgação do nosso bem maior:
o saber psicológico.
							

Profa. Angela de Moura Marques

							
							

(Editoral do volume 20, número 2, julho/
dezembro de 2002).
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