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Este editorial inaugura a Gestão 2020-2023 do novo corpo editorial da Revista  
Psicologia & Sociedade. 

Essa nova gestão é composta por quatro pesquisadores/as brasileiros/as (Anita Ber-
nardes; Benedito Medrado; Laura Vilela e Souza e Simone M. Hüning) e um pesquisador 
estrangeiro (Lupicinio Iñíguez-Rueda) que integraram a coordenação editorial da revista 
Psicologia & Sociedade na gestão do quadriênio anterior (1016-2019), além de uma pesqui-
sadora que compôs a equipe editorial na referida gestão (Mariana Prioli Cordeiro), e dois 
novos/as editores/as com menor experiência em processos de gestão editorial, mas com 
grande identificação com princípios político-científicos da ABRAPSO e com experiências 
editoriais em consolidação, via participação em conselhos editoriais ou via produção de 
parecer ad hoc (Jorge Lyra e Maria Lucia Lima). Nessa composição, além da participação 
de pesquisador estrangeiro, garantimos a participação de pelo menos um/a pesquisador/a 
vinculado/a a instituições de quatro regiões do país.

Definimos como objetivo principal dar continuidade ao processo de consolidação e 
expansão da revista, fomentando a produção de conhecimento crítica, original, criativa e 
interdisciplinar, em consonância com os princípios ético-políticos que caracterizam a his-
tória da revista e da associação que ela representa. Em linhas gerais, o que aglutinou esse 
grupo foi a profunda identificação com os princípios ético-políticos da ABRAPSO e seu 
compromisso com a democratização do conhecimento e com leituras críticas sobre o fazer 
científico em psicologia social.
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Esta proposta se orienta a partir de um panorama de desafios tanto técnicos (onde 
se inclui a atualização da Plataforma Scielo) que, historicamente, tem tornado ainda mais 
complexa a editoração de periódicos científicos como também desafios de ordem político-
-acadêmica, dado o panorama atual da produção científica brasileira e as ameaças ao de-
senvolvimento de uma ciência crítica e emancipatória.

Para alicerçar nossas resistências contamos com a trajetória acadêmica e de pesquisa 
do grupo de editores/as, e em experiências prévias de colaboração mútua entre seus mem-
bros as quais atestam o compromisso político que esse corpo editorial tem demonstrado, 
de diferentes formas, com os modos de fazer política da ABRAPSO.

Vale ressaltar que a localização dos/as editores/as em diferentes regiões do país é 
considerada estratégica na medida em que afirma uma descentralização do corpo gestor da 
Revista, incorporando possibilidades de articulação das diferentes regiões como forma de 
fortalecimento da divulgação da Revista, e de aproximação com características dos modos 
e condições de produção de conhecimento nessas regiões.

Ressalta-se que a gestão local do periódico será acolhida pelos Programas de Pós-
-graduação em Psicologia da UFPE e da UFAL, dada a filiação institucional imediata do/a 
editor e editora chefe. Esse apoio envolve espaço físico e suporte institucional (laborató-
rio e equipamentos) para as tarefas de editoração. O periódico conta, ainda, com apoio da 
UFSC, instituição de vínculo da editora gerente, e da UFPA, UCDB/MS, USP e UAB-
-Espanha (instituições de origem/as dos demais editores/as).

Esperamos continuar contando com a colaboração de todos e todas (autores/as, pare-
ceristas, equipe editorial e especialmente leitores/as da P&S) que consideram nossa revista 
um importante espaço para produção científica com postura crítica, autonomia intelectual 
e, obviamente, com qualidade técnica. Afinal, como nos ensina a pesquisadora feminista 
Patrícia Hill Colins, para desafiarmos as estruturas de poder a partir do seu interior, pre-
cisamos trabalhar sobre as rachaduras do sistema de produção científica e nos apropriar 
de forma flexível e crítica da linguagem que o sustenta.
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