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Comunicação científica em pandemia 

 

 

Fechamos este volume da revista Ciencias Psicológicas no contexto da pandemia de 

SARS-CoV-2. Foram múltiplas as dificuldades e desafios que o mundo teve, tem e terá de 

enfrentar referentes a circunstâncias que há pouco tempo eram difíceis de imaginar. Ficou 

evidenciada a importância da pesquisa científica, bem como questões relacionadas à 

divulgação e acesso aos seus resultados. 

A pandemia colocou uma lente de aumento em aspectos do trabalho científico e 

editorial que há muito são discutidos. Em primeiro lugar, a relevância social da pesquisa e 

sua aplicabilidade em políticas que atendam aos problemas que afligem as sociedades. Em 

segundo lugar, a necessidade de ter a melhor evidência disponível no menor tempo possível. 

Ter as melhores evidências implica processos de pesquisa metodologicamente rigorosos, 

transparentes, que sejam revisados por pares especialistas em uma troca sempre frutífera. As 

revistas científicas podem colaborar na redução dos tempos do processo editorial. Assim, as 

revistas têm adotado o sistema de publicação contínua e/ou pre-prints com enormes esforços 

para cumprir as fases editoriais em tempo recorde. Os prazos sobrecarregam todos os atores 

da publicação científica: autores pressionados a publicar, revisores que não têm 

disponibilidade para atender a tantas demandas, editores que devem se atualizar 

continuamente para garantir a melhoria na qualidade editorial. Um terceiro aspecto que se 

tornou evidente no contexto atual é a importância da divulgação do conhecimento científico. 

São tantas as informações que acessamos de forma tão imediata que é fundamental termos 

garantias quanto às fontes de informação. Confiantes da qualidade dos trabalhos publicados, 

as revistas devem encontrar caminhos para atingir toda a comunidade. 

A revista Ciencias Psicológicas está atendendo a esses desafios e nesse processo 

conquistou reconhecimentos que nos orgulham. Este ano, a revista foi avaliada e indexada 

na Scopus, uma das mais importantes bases de dados e publicações científicas do mundo. 

Mesmo em circunstâncias tão complexas para o trabalho de pesquisadores e acadêmicos, 

fechamos o volume 15 com um total de 39 artigos e 4 comunicações breves, de diferentes 

países da Ibero-América. 

Organizações internacionais e nacionais alertaram sobre os problemas de saúde 

mental vinculados à pandemia e as medidas de distanciamento social que serão mantidas 

mesmo quando for declarado o fim da emergência sanitária. Será importante identificar e 

resolver esses problemas de forma eficiente. Acreditamos que está publicação, com raiz na 

disciplina de Psicologia, seja uma contribuição nesse sentido. 

 

 

Dra. Cecilia Cracco 

 

 

 

 
This work is under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 


