
  
                 

                                                                                                               
             É com grande satisfação e alegria que estamos lançando o terceiro número da Revista Científica
Eletrônica de Psicologia. A presente Revista tem como objetivo propiciar a divulgação da produção de
conhecimentos práticos e científicos no campo da Psicologia, contribuindo, assim, com a formação de
profissionais da área, com a socialização do conhecimento psicológico e, especialmente, com o despertar
da curiosidade e interesse científico por estudantes de cursos de Psicologia e áreas afins.

Contamos, no presente número, com produções de docentes e alunos da nossa Instituição,
assim como de pesquisadores de diferentes Instituições Brasileiras de Ensino.
Mantendo o compromisso com a garantia da expressão de diversas abordagens e campos de pesquisa e
atuação da Psicologia e áreas afins, esta Revista inclui trabalhos com temas variados. Dentre os artigos,
os assuntos abordados são: a Psicometria, com a contribuição de um texto que enfoca a construção e
validação de uma escala que mensura a importância que jovens atribuem à qualidade da relação familiar;
um trabalho que apresenta uma revisão não sistemática da literatura sobre o estudo das associações
entre traços de personalidade, psicopatologia, fatores genéticos e neurobiológicos e adição ao tabaco;
uma pesquisa sobre a representação social do câncer em indivíduos portadores e  não-portadores da
doença; uma análise sobre a problemática da violência doméstica no município de Garça/ SP, e uma
investigação sobre a capacidade de percepção de adultos com relação a figuras ambíguas. Os dois
ensaios publicados abordam respectivamente as principais características e funções da charge enquanto
veículo de comunicação e uma revisão histórica de como a Mediação, no âmbito da Psicologia Jurídica,
tem sido utilizada em diversos países como técnica de solução de conflitos jurídicos familiares. Estão
sendo publicadas duas resenhas, cada uma com um formato peculiar. A primeira aborda uma importante
obra do seio da Psicanálise Contemporânea, e a seguinte um estudo sobre a etiologia da depressão.
            É concedido, também, um espaço para a publicação eletrônica de monografias, dissertações e
teses acadêmicas. Julgamos essa iniciativa muito profícua, pois tem como finalidade a circulação ampla
de produções dessa natureza, não ficando, assim, restritas apenas ao âmbito do acervo das Instituições
de Pesquisa e Ensino aos quais estão vinculadas. No caso deste número, está sendo veiculada uma
dissertação da área da Educação Pública, defendida no Instituto de Educação da Universidade Federal do
Mato Grosso. O estudo em questão versa sobre as implicações educacionais, operacionais e psicológicas
do processo de migração de estudantes de escolas particulares para a rede oficial de ensino.
            Agradecemos a colaboração dos autores e desejamos aos nossos leitores que esta Revista lhes
proporcione momentos de prazer, descobertas, reflexões e que resulte na construção de novos
conhecimento.
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