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EDITORIAL 
 

 

É de longa data a exigência para que periódicos científicos e editores se profissionalizem, 

bem como são reconhecidos os avanços nesse campo. Entretanto, também são amplamente 

conhecidas as  grandes dificuldades vividas pelas revistas científicas, particularmente aquelas 

relacionadas às Ciências Humanas, que entravam muitos dos esforços para a transformação do 

processo editorial e consequente profissionalização da gestão e operação.  

Contudo, não é pretensão ficar aqui detalhando todos os entraves, exatamente por supor ser 

de amplo conhecimento, embora, por vezes, ter a impressão que os órgãos de fomento e as 

instituições não queiram assumir efetivamente esse desafio. 

Na tentativa de avançar, embora a passos lentos em função das condições reais, nossa 

revista inicia este ano com uma meta: chegar ao final deste período publicando os artigos ao 

mesmo tempo em português e inglês. Essa decisão foi tomada a partir de uma ampla discussão 

envolvendo todos os envolvidos no processo, tais como o Conselho Editorial, a Comissão 

Executiva e o Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. 

Assim sendo, a revista Psicologia em Estudo passará a publicar ao mesmo tempo em 

português e inglês, sendo que na versão impressa constarão somente os artigos em português e 

na versão online os artigos tanto em língua portuguesa quanto inglesa. Por não haver condições 

orçamentárias para arcar com todos os custos, o valor referente à versão para a língua inglesa 

será por conta do(s) autor(es), conforme é de uso corrente em inúmeros outros periódicos. 

Tendo em vista as dificuldades assinaladas logo no início, as nossas reais condições para o 

desenvolvimento do trabalho editorial, bem como o fato de termos um volume grande de artigos 

recebidos antes dessa tomada de decisão, estabelecemos o presente ano de 2014 como um 

período de transição. Isso significa que alguns números ainda serão publicados somente em 

língua portuguesa, mas estamos fazendo todos os esforços necessários para que os demais 

números do volume 19 sejam publicados ao mesmo tempo em português e inglês. 

Acreditamos que tal medida venha a contribuir para a maior visibilidade dos artigos, que 

resultará numa maior influência e impacto das pesquisas e estudos publicados em nosso 

periódico, contribuindo decisivamente com todos os autores envolvidos. 

Finalmente, convidamos aos leitores para que aproveitem a leitura dos artigos apresentados 

aqui neste número. 
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