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RESUMO 

O artigo organiza dados acerca da Revista de Psicologia da UFC correspondentes ao período de 1983 a 
1998. A partir destes dados são classificados todos os seus artigos quanto ao período da publicação, autores, 
instituições e localidades de origem, natureza e área a que pertencem. Buscou-se paralelamente construir uma 
breve história da Revista com a ajuda dos dados mencionados e dos depoimentos de seus diferentes editores. A 
partir daí foram feitas análises e sugestões sobre a qualidade do periódico e o papel que exerce visando ao 
desenvolvimento da psicologia na região. 
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Psychological Review of the Federal University of Ceará: a historie approach 

ABSTRACT 

The paper organizes different data about the Psychological Review of the Federal University of Ceará during 
the years of 1983 to 1998. Ali its articles were classified concerning the following aspects: publication time, 
authors, institutions and places of origin, nature and belonging area. Besides that it tries to construct a brief history 
of the magazine through the mentioned data and also with the help of informations collected with its editors. The 
paper includes an analysis of the quality and some suggestions in what concerns the role of the Review for the 
development of psychology in the region. 
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1 Artigo escrito tomando por base a Monografia de Graduação da aluna Greyce Gondim Guimarães e o trabalho de seminário intitulado 
"Revista de Psicologia" das alunas Greyce Guimarães Gondim, Ana Alice Dias e Karine Monteiro apresentado na disciplina de Tópicos 
Especiais em Psicologia no ano de 2002 no Curso de Psicologia da UFC. 
2 Professora do Departamento de Psicologia da UFC. E-mail: lilamarques@uol.com.br 
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Uma revista é um instrumento de divulgação de 
idéias. Uma revista científica, além desta característi
ca, trabalha voltada para um público mais específico, 
na expectativa de fazer circular achados teóricos e prá
ticos de um setor do saber acadêmico. 

O Curso de Psicologia da UFC em seu décimo 
ano de funcionamento (1984) lançou o primeiro núme
ro de sua Revista de Psicologia, primeiro periódico de 
psicologia do Nordeste, nascida da audácia do profes
sor José Teimo Valença, a partir de um insightdurante a 
I Jornada Nordestina de Psicologia (Fortaleza, 1982), 
gestada diante de muita força de vontade e garra no 
enfrentamento de dificuldades de diversas ordens no 
âmbito da universidade. 

Regido por uma vontade férrea de ver circulan
do a produção científica nordestina, tantas vezes 
relegada a planos inferiores, trabalhou obstinadamente 
o professor Teimo para a consecução de seu objetivo: 
fazer circular no Brasil um periódico com "trabalhos 
feitos no Nordeste ou sobre a realidade desta Região" 
como diz ele próprio no editorial Sonho e Realidade do 
volume um.3 

Valendo-se da máxima euclidiana "O sertanejo 
é antes de tudo um forte", esse nordestino não negou o 
sangue a lhe correr nas veias e fez valer a sua fortaleza 
ante as intempéries surgidas no percurso daquela que 
viria a ser a primeira revista de psicologia do Nordeste. 

Neste ano de 2002 completa-se vinte anos da
quele providencial insight e logo mais os vinte anos da 
primeira edição. Agora, prestes a atingir a sua maiori
dade, goza hoje a Revista de Psicologia da UFC de uma 
nova configuração. Tem atualmente como editor o pro
fessor doutor Antônio Caubi Ribeiro Tupinambá que 
vem se empenhando determinadamente na regulariza
ção da periodicidade da Revista. 

É a Revista de Psicologia da UFC parte inte
grante do processo de historicização das idéias psi
cológicas no Ceará. Representa ela um marco na 
produção acadêmica em psicologia no Nordeste e 
ao se aproximarem seus vinte anos surgiu imediata
mente a curiosidade de proceder a um balanço so
bre o que até hoje nela foi publicado, no intuito de 
divulgar sua importância enquanto órgão compro
metido com a divulgação do pensamento psicológi
co científico. Assim, foi realizado um trabalho de 
pesquisa junto aos editores que a conduziram e a 
conduz ao longo de seus quase vinte anos, ouvin
do-lhes relatos orientados a partir das premissas da 
história oral. 

Conforme o professor Teimo, a ele não cabem as 
glórias pela feitura do primeiro periódico nordestino de 
psicologia. Aventa que se a idéia por ele lançada en
controu ressonância no grupo que a ouviu foi, em suas 

palavras, " ... porque todos, mesmo ao nível do in
consciente, compartilhavam desta proposta "4 . 

O ano era 1982, naquele momento vivia oBra
sil um clima político onde o regime militar ganhava 
oposição por todo o território nacional e conforme o 
primeiro editor da Revista de Psicologia, a juventude 
estava cheia de esperança. Esperança de ver as coisas 
mudarem. 

Durante a I Jornada Nordestina de Psicologia, os 
participantes manifestavam também suas expectativas de 
mudança, buscava-se algo depreendido no discurso gené
rico, abstrato e muito idealista que não sinalizava rumo a 
um objetivo, uma idéia concreta. E a proposta da revista 
representava essa possibilidade de concretude, um instru
mento que condensaria pensamentos, idéias, um espaço 
de interlocução entre práticas e saberes psi. 

Além do professor Teimo há também que selem
brar a significativa colaboração da carioca Ângela Ma
ria S. Arruda, na ocasião vinculada à Universidade 
Regional do Nordeste (Campina Grande/PB) que per
manece como um dos grandes expoentes do estudo 
acerca da representação social no Brasil. Naquele mo
mento, tendo referendado a criação da revista, cola
borou dando idéias de como o processo deveria ser 
encaminhado através de intensa correspondência com 
o professor da U F C. 

Seguindo as orientações recebidas, iniciou o pro
fessor Teimo o tortuoso caminho nas sendas da UFC 
buscando apoio na hierarquia da universidade até que 
lhe foi sugerida a busca de apoio na figura do então 
reitor Paulo Elpídio de Menezes Neto. E, seguindo sua 
obstinação, levou o projeto de criação ao senhor rei
tor. Naquele momento ao ser-lhe apresentado o proje
to, interessou-se o reitor em saber que nome teria o 
periódico. Sendo-lhe informado que deveria se cha
mar "Revista Nordestina de Psicologia" retrucou súbi
to: por que esse "Nordestina"? Que complexo de 
nordestinidade é esse? (si c). Ao que o grupo, integrado 
pelos professores José Teimo Valença, Cézar Wagner 
de Lima Góis e Tânia de Andrade Ramalho, respon
deu ser algo importante para as pessoas do Nordeste. 
Tendo o então reitor discordado e justificado que em 
sendo um reitor a ele interessava ser reconhecido como 
reitor de uma universidade brasileira e não de uma 
universidade nordestina. 

A comissão concordou que insistir na manutenção 
daquele primeiro nome não era o mais importante e, 
concordando em mudar informou sobre a periodicidade 
semestral pretendida, sendo então aprovado o projeto. 

Relata o professor Teimo que a partir da aprova
ção iniciou-se a fase operacional. Para o reitor da épo
ca a Imprensa Universitária era um mimo especial. E ao 
professor Teimo coube acompanhar religiosamente as 

3 Revista de Psicologia. Fortaleza: Edições UFC, v. 1, n2 1, 1983, p. 3. 
4 DIAS, GUIMARÃES & MONTEIRO. Revista de Psicologia, 2002, p.3. 

l1il Revista de Psicologia, Fortaleza, V.20{2), p. 9-14, jul./dez. 2002 

e 

o 
u 
ê 
li 

g 
d 
g 
R 

a 
I) 



[arques 

com 

pro
UFC 

Revista de Psicologia Angela de Moura Marques 

escolhas referentes à apresentação da revista e, relata 
ele, à colaboração de inúmeras pessoas que naquele 
momento faziam parte da Imprensa. 

O primeiro conselho editorial foi composto ex
clusivamente por professores e alunos do Departamen
to de Psicologia, posto não haver tempo para integrar 
outros membros oriundos, por exemplo, da USP ou UnB, 
universidades naquela altura já com tradição e experi
ência em periódicos dessa natureza, para proceder aná
lise e apreciação do material enviado. Tal procedimento 
demandaria um tempo que iria impedir o projeto inici
ai da revista, pois ainda não se contava com a rapidez 
da Internet. 

Após a aprovação do projeto e o acompanha
mento dos trâmites junto à Imprensa, o editor viu-se 
frente a outro importante embate: a consecução de arti
gos para a composição do primeiro número. E ilustra as 
dificuldades experimentadas quando, durante um con
gresso em Recife- convidou uma professora doutora, a 
publicar o trabalho apresentado no evento na Revista 
de Psicologia, ela lhe retrucou com um sonoro não, 
acrescentando já haver um periódico francês que pu
blicava seus escritos. 

Em assim sendo tratou o professor de trabalhar 
junto aos profissionais do Ceará no intuito de produzir 
o primeiro número da Revista que foi editada com oito 
artigos, sendo cinco de professores da U FC e, os de
mais, de professores de universidades da Paraíba e 
Pernambuco. 

É o professor Telmo Valença que destaca o artigo 
da professora Ângela Maria S. Arruda como um dos pri
meiros trabalhos nordestinos na área de representação 
social, O estudo das representações sociais: uma con
tribuição à psicologia social no Nordeste. 

Para análise do material recebido, foi adotada 
uma linha de trabalho que seguia o seguinte itinerário: 
os artigos chegavam às mãos do editor que os repassa
va aos conselheiros. Quando havia parecer contrário, 
os artigos eram então devolvidos aos seus autores para 
correções, muitas vezes sugeridas pelo próprio editor. 

A correspondência da Revista foi intensa, princi
palmente com as universidades federais brasileiras. À 
medida que transcorria o tempo passou ela a receber 
artigos de todo o Brasil e até do exterior. Nas palavras 
do professor Telmo: "Tivemos um grande trabalho de 
nos correspondermos, estendendo e procurando mos
trar qual era o objetivo da revista, que apesar de não ter 
o nome de nordestina, primava pela publicação das pro
duções que abrangiam a faixa do Maranhão até a 
Bahia".5 No entanto, os artigos de outras regiões não 
eram obrigados a versar sobre temáticas nordestinas. 
Mas permanecia como objetivo principal da Revista ser 
vitrine da produção intelectual do Nordeste. 

s ld. ibidem, p.3. 
s ld. ibidem, p.3. 

Constatou o professor Telmo que a partir da in
serção de consultores de outros centros, ampliou-se a 
credibilidade e o prestígio da Revista. Também a cola
boração de uma bibliotecária, membro da Biblioteca 
Central da UFC, deu maior força inserindo-a no ISSN, 
código de padrão internacional para publicação de ar
tigos em revistas. Isso permitiu à Revista figurar nos Su
mários da USP. 

Ao ser lançado o primeiro número, a 14 de 
março de 1984, era então reitor o professor doutor 
Anchieta Esmeralda Barreto, que em seu discurso 
expectou a continuidade da Revista além do primeiro 
número, contrariando uma incômoda praxe nas 
universidades que não ultrapassam a primeira edição 
de seus periódicos. Na ocasião era Pró-Reitor de Extensão 
o professor Marcondes Rosa e Diretor do Centro de 
Humanidades o professor René Barreira, que também 
estiveram presentes. 

O lançamento do primeiro número foi recebido 
pela comunidade do Departamento de Psicologia como 
parte da comemoração dos dez anos da entrada da pri
meira turma do Curso de Psicologia da UFC, da qual 
fazem parte dois dos autores de artigos constantes na 
primeira edição: professoras Analuiza Mendes Pinto 
Nogueira e Ângela de Alencar Araripe Pinheiro. 

Em 1986 o professor Telmo, enquanto editor, foi 
convidado pela Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto 
(SP) para participar de um encontro com todos os edito
res e diretores de revistas de psicologia, com o objetivo 
de encontrar uma solução para as revistas nacionais da 
área. Naquela ocasião o discurso era uníssono: falta de 
verbas, de investimentos e de apoio. A revista da UnB 
(Psicologia: teoria e pesquisa) sobrevivia a partir de assi
naturas. A da USP mantinha-se com recursos angariados 
entre os próprios professores, realidade também experi
mentada pela revista da Fundação Getúlio Vargas, que 
data da década de 40. Na oportunidade explicou o pro
fessor Telmo: "Eu não tenho esse problema de vocês. Na 
UFC nós temos a infra-estrutura, então, o que eu peço a 
vocês é que mandem artigos para a gente".6 

O problema enfrentado pela Revista no âmbito 
editorial advinha da escassez de artigos. No que dizia 
respeito à Imprensa o problema era político: qualquer 
autor famoso, algumas vezes nem mesmo do quadro da 
UFC, com livro a ser publicado, preteria o andamento 
da publicação de um número. Houve um ano em que 
aconteceram sete interrupções! 

É também o professor Telmo que recorda no per
curso da Revista o contexto da própria UFC onde havia 
pessoas que envidavam esforços no sentido de propalar 
a idéia de que a importância da publicação de revistas 
científicas restringia-se à ampliação dos currículos de 
professores. 
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As publicações em psicologia demandam maior 
trabalho pois, incluem gráficos, tabelas, fotografias, di
agramas. Outro fator que colaborava para sua preterição. 

Há ainda a ser lembrado um episódio vivenciado 
pelo então editor. Após sua aposentadoria em 1991, 
continuou o professor respondendo como editor, pos
to nenhum outro colega haver se interessado pelo car
go. Um dia foi abordado por um jornalista sobre o 
desempenho daquela função, vez não ser o editor tam
bém jornalista. Tendo explicado não ser o único caso 
no país, ressaltou que até aquela data ninguém recla
mara o fato. Ao que de pronto retrucou o jornalista 
que esse fato estava incomodando seu sindicato. O 
professor questionou por que isso estava acontecen
do exatamente com a revista sob sua responsabilida
de, uma vez saber ele da existência de muitas outras 
nessa mesma situação. A questão ficou sem ser 
esclarecida, mas o Prof. Teimo preferiu buscar uma 
solução legal para o problema: a partir daquela data 
o jornalista Geraldo Jesuíno da Costa assumiu a 
editaria técnica da revista, ficando o professor Teimo 
na sua direção/ por ela respondendo ainda durante 
todo o ano de 1992. 

Outras dificuldades foram experimentadas quando 
das direções seguintes. Em dezembro de 2002 foi lançado 
o número 1 do volume 20, retomando desta forma a 
semestral idade da revista. O objetivo do restabelecimento 
da regularidade em sua publicação atende a uma das 
exigências básicas dos órgãos que avaliam tais periódicos, 
(cf. Resolução nº 21 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE/UFC), de 13 de agosto de 1996). Além do 
significado que tem para a credibilidade da revista o fato 
de a atual editaria estar recobrando sua periodicidade, deve 
ser mencionado que paralelamente, resumos e abstracts 
dos números publicados a partir do ano de 1999 deverão 
estar em breve disponível em sua página na internet: 
www.psicologia.ufc.br/revista.htm, cumprindo mais um 
objetivo de ampliar a sua visibilidade e acesso. 

Para que se compreenda a importância da Revista 
de Psicologia enquanto veículo disseminador do saber 
psi apresenta-se no anexo 1 uma tabela com todos os 
artigos publicados entre os anos de 1983 e 2002 (Tabela 
4). Três tabelas, respectivamente com o resultado da 
catalogação dos artigos considerados (Tabela 1: Áreas 
dos artigos publicados nos volumes 1 a 16), com a 
relação de instituições a que pertencem os autores 
(Tabela 2: Instituição de origem dos colaboradores e 
número de artigos correspondentes) e a terceira que 
procura compreender o tipo de estudo realizado (Tabela 
3: Natureza dos artigos publicados entre 1983 e 1998) 
podem ser vistas abaixo. 

Além dos dados aqui apresentados ainda há outros 
de grande significado histórico para o contexto da Psicolo-

7 ibidem, p.4. 
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gia cearense em primeiro lugar, Psicologia brasileira e cir
cuito acadêmico da Psicologia em uma universidade fede
ral e os entraves que se apresentam nessas situações. Para 
os autores do presente estudo fica enfim a pergunta acerca 
da real importância deste instrumento não apenas científi
co, mas de integração de pessoas que lutaram pelo estabe
lecimento de um espaço da psicologia nordestina, na crença 
de potencialidades, na certeza da construção de um co
nhecimento que ultrapassa o locus acadêmico. 

Tabela 1: Áreas dos artigos publicados nos volumes 1 a 16 

Área da Psicologia Número de artigos 

Psicologia Social 44 

Psicologia Geral 37 

Psicologia Clínica 29 

Psicologia Escolar 27 

Psicologia Organizacional 9 

Psicologia Hospitalar 7 

Psicologia Comunitária 2 

Psicologia jurídica 2 

Psicologia Ambiental 1 

A tabela 1 mostra o número de artigos correspondente 
a cada área da psicologia segundo compreensão dos 
autores do presente trabalho. Para a atribuição das áre
as levou-se em conta, principalmente, as descrições di
retas ou indiretas dos autores dos artigos que pudessem 
nortear essa catalogação, principalmente aquelas pre
sentes no resumo, na introdução e nas palavras-chave 
de cada trabalho. 

Tabela 2: Instituição de origem dos colaboradores e 
número de artigos correspondentes 

Instituição de origem Número de artigos 

UFC 79 

UFPB 17 

UNB 17 

UNI FOR 7 

UECE 4 

UFPE 4 

PUC- RI 3 

PUC- Campinas 3 

USP 3 
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Instituição de origem Número de artigos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 3 

UFPA 2 

UFES 2 

URNE 2 

UFBA 2 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO 2 

PUC- SP 1 

UERJ 1 

UFMG 1 

UFS 1 

UNICAP 1 

UNESP 1 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 1 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS 1 

UFRN 1 

UNIVERSIDADE DE BARCELONA· ESPANHA 1 

IJNMR<lD.All ot HGO ot CO\IK.EitlA · fSD.ANI-V\ 1 

UNIVERSIDADE DE SURREY -INGLATERRA 1 

UNIVERSIDADE NACIONAL DO MÉXICO 1 

Outras 5 

Tabela 3: Natureza dos artigos publicados entre 1983 e 
1998 

Natureza do artigo Quantidade 

teórico 92 

empírico 63 

Número total de artigos considerados: 155. 

Entenda-se por natureza dos artigos as suas ca
racterísticas predominantes, tendo em vista que em tese 
todos os artigos têm conteúdos resultantes de estudos 
teóricos e empíricos. Aqueles trabalhos que, segundo 
a metodologia utilizada e apresentada, resultam dire
tamente da análise de dados empíricos de pesquisas 
realizadas pelo autor ou por ele apropriadas foram de
nominados de "artigos de natureza empírica" Os de
mais entraram no grupo dos artigos de "natureza 
teórica". Enquadram-se, portanto, desta forma todos 
os artigos em apenas dois tipos de trabalho: aqueles 
oriundos de pesquisas (relatos de pesquisa) e os de
mais (estudos teóricos). 

Conclusão 

Na análise empreendida no total de 155 artigos 
constantes das edições da Revista de Psicologia da UFC 
no período compreendido entre os volumes8 1 e 16, 
está demonstrada a prevalência de trabalhos na área da 
Psicologia Social. Áreas como Psicologia Geral, Psico
logia Clínica e Psicologia Escolar também aparecem 
com destaque. Psicologia Organizacional, Psicologia 
Hospitalar e Psicologia Comunitária aparecem em mi
noria. Artigos da área da Psicologia Ambiental e da Psi
cologia Jurídica emergem como representantes de um 
novo campo de estudo da Psicologia. 

Em 1986 houve a publicação de um exemplar 
temático sobre o menor. Nesse número os autores não 
eram exclusivamente da área da psicologia. Assinaram 
os artigos representantes do Ministério Público, advo
gados, membros da Fundação Nacional do Bem-Estar 
do Menor (FUNABEM), do Movimento de Defesa do 
Menor, dentre outros. Até o volume analisado não há 
nenhum artigo referente às áreas de Psicologia do Trân
sito e Psicologia do Esporte, atualmente muito presen
tes em publicações científicas. 

Cabe à Universidade Federal do Ceará o maior 
número de artigos publicados (79), fato que contraria 
as mais recentes determinações da CAPES, que oferece 
melhor pontuação àquelas publicações de autores/co
laboradores ligados a outras instituições acadêmicas9

• 

A Universidade de Fortaleza (UNIFOR), com sete arti
gos, e a Universidade Estadual do Ceará (UECE)- que, 
vale a pena mencionar, não tem curso de psicologia -
com quatro, são respectivamente as duas instituições 
do Estado que enviaram mais contribuições em forma 
de artigos. No tocante ao predomínio de autores cola
boradores, há que ser destacada a Universidade Fede
ral da Paraíba com 17 artigos de profissionais a ela 
ligados, fato que reforça a pretensão de seu idealizador 
e primeiro editor, professor José Teimo Valença, para o 
fortalecimento da produção psicológica nordestina no 
cenário científico nacional por meio da Revista de Psi
cologia da UFC. Já grandes centros, no que tange à pre
sença da psicologia, como Pernambuco (quatro artigos) 
e Bahia (dois artigos) tiveram, comparativamente, pe
quena participação ao longo do período estudado. 

De colaboradores oriundos de instituições não 
nordestinas a produção de destaque ficou a cargo da 
Universidade de Brasília, com 17 artigos. Das regi
ões Sul , Sudeste e Centro-Oeste originou-se um total 
de 39 artigos. Também se constatou que o número de 
trabalhos provenientes de universidades públicas su
pera aquele de universidades privadas numa relação 
de 140 para 19. Quanto a colaboradores oriundos de 

6 Acrescentamos a título de informação os trabalhos dos volumes 17 (1/2) a 20 (1 ), que, contudo, não foram considerados para o 
presente texto. 
9 Esse quadro vem sendo modificado a partir do volume 20, que já apresenta um número significativo de contribuições de profissionais 
de outras instituições. 
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outros países, registra-se, para o período pesquisado, 
a presença de três artigos de países europeus e um da 
América Latina, respectivamente Espanha, Inglaterra 
e México. 

Na rubrica tipo de pesquisa predomina o mode
lo teórico com um total que ultrapassa em vinte e nove 
o número de pesquisas empíricas. Nomeados artigos 
teóricos concentram-se predominantemente nas áreas 
de Psicologia Escolar e Psicologia Social. 

Ao final do levantamento e análise realizados al
gumas indagações foram suscitadas: estaria a suprema
cia da Psicologia Social relacionada ao caráter público 
da universidade mantenedora da revista e ao compro
misso social com a comunidade? Por que foi mantida 
uma significativa predominância de artigos de autores 
da própria UFC? O menor número de artigos decorren
tes de pesquisas empíricas resulta da conhecida carên
cia e dificuldade em se obter maiores investimentos e 
condições para o seu desenvolvimento? Por que os arti
gos da área de Psicologia Hospitalar são assinados ex
clusivamente por profissionais da área médica e de 
enfermagem? Por que no Brasil dá-se tão pouca rele
vância à área de Psicologia Ambiental, um país com 
tais dimensões e complexidades territoriais, o que por 
si justificaria tais estudos que noutros países já se carac
teriza como uma preocupação, sendo inclusive bastan
te estudada na Europa a partir da década de 80. Por que 
assuntos como drogas, família, mulher, terceira idade, 
esporte e sexualidade foram pouco ou sequer aborda
dos? Por que as leituras humanistas sobre dados do co
tidiano, da contemporaneidade, não se fizeram 
presentes? 
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Questões dessa natureza devem ser considera
das pelos que cuidam e se preocupam com a Revista de 
Psicologia, para poder dessa forma garantir a consoli
dação de um espaço cada vez maior e mais relevante 
do periódico em nossa sociedade. 

Esse estudo inicial não se pretende completo, mas 
sim um incentivo para trabalhos posteriores que acompa
nhem a evolução da Revista trazendo novas idéias para 
sua consolidação. Trata-se, portanto, de um marco 
inquiridor sobre esse veículo ativo de promoção da ciên
cia psicológica brasileira no avizinhar-se de sua segunda 
década de existência. A Revista de Psicologia da U FC con
figura-se neste momento como um lugar de interlocução 
e apreciação de novas descobertas, como fórum perma
nente para o debate mais amplo de idéias e articulações 
teóricas inovadoras no âmbito da psicologia e demais áre
as que contribuem para o seu desenvolvimento. 
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