
 
 
V Encontro de Editores de Revistas Científicas de Psicologia 

 
 
No dia 30 de março de 2012, no Anfiteatro “Carolina Bori” do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP), aconteceu o V Encontro de 
Editores de Revistas Científicas de Psicologia (ABECiPsi). O evento foi projetado 
pela Diretoria da ABECiPsi, que teve seu mandato de abril de 2010 a março de 
2012, e organizado pela equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, com a 
importante colaboração da Profª. Aidyl Queiróz Perez-Ramos.  
 
 

Após as boas-vindas aos participantes, foi 
apresentando um informe da gestão 2010-
2012. Foram demonstrados, também, a 
mudança da logomarca, de ABECiP para 
ABECiPsi, devido à notificação de marca 
criada anteriormente, o esforço da Diretoria 
para captação de sócios e os eventos 
promovidos pela Associação . Finalizando, foi 
apresentado o site da Associação 
(www.abecipsi.org.br), que recebeu a 
aprovação dos participantes. O site foi muito 

elogiado, principalmente pela  criação do Banco de Dados de Pareceristas, que será 
compartilhado pelos editores cujas revistas estiverem associadas à ABECiPsi. 
 
 
A conferência “Desafios na publicação 
científica”, ministrada por Gilson Volpato, 
ilustrou com o “Método Lógico”, de sua 
criação, a questão da base lógica e filosófica 
da ciência. Conforme explicou Gilson, “a 
concepção básica é que cada texto é um texto, 
onde a lógica do discurso é prioritária para 
tomada de decisões sobre essa construção. 
Ou seja, não há ‘regrinhas’, mas condução 
lógica e artística do processo de fazer um 
texto, seja ele nas ciências exatas, humanas 
ou biológicas”. 
 
 
 

http://www.abecipsi.org.br/


Em seguida, Tâmara Melnik, a primeira psicóloga brasileira a fazer uma revisão 
sistemática seguida de metanálise em 
Psicologia, explicou que a Psicologia Baseada 
em Evidências foi definida, em 2006, pela 
American Psychological Association (APA), 
como a integração da pesquisa de alta 
qualidade metodológica com a habilidade 
clínica, considerando as características 
individuais e culturais dos pacientes, bem 
como as suas preferências. Tanto no processo 
de utilização das evidências científicas na 
prática profissional quanto na tomada de 

decisão em políticas públicas, os psicólogos precisam extrair do “estoque” de 
conhecimentos gerados e organizados em bases de dados e outras fontes de 
informação o que lhes será útil na solução de seus problemas, ensinou Tâmara.  
 
 
Após o almoço, aconteceu a eleição da nova Diretoria da ABECiPsi, sendo eleita a 
seguinte chapa:  

Presidente Futuro: Maria Cristina Triguero V. 
Teixeira 
1º Secretário: Manoel Antonio dos Santos 
2ª Secretária: Fernanda Leite Guzman 
1ª Tesoureira: Maria Imaculada Cardoso 
Sampaio 
2ª Tesoureira: Mary Sandra Carlotto 
O Conselho Fiscal ficou composto por Aidyl 
Queiroz Pérez-Ramos, Jose Tolentino Rosa, 
Danilo Suassuma, Dora Selma Fix Ventura 
(suplente) e Eduardo Leal Cunha (suplente). 
 

A Diretoria atual trabalhará com todos os membros eleitos, sendo que Fabian 
Marin Rueda, presidente futuro da chapa anterior, assume efetivamente o cargo, 
pois estava substituindo Marilda Lipp, presidente efetiva. 
 
Encerrando as atividades do Encontro, o interessante painel “Por que os autores 
precisam pagar para publicar artigos?” trouxe as opiniões de Abel Packer 
(Coordenador do SciELO), Denise Bandeira (Editora da revista Psicologia: 
Reflexão e Crítica), Gilson Volpato (Especialista em Escrita Científica),  José 
Leopoldo Ferreira Antunes (Editor da Revista de Saúde Pública), e Sueli Mara 
Ferreira (Diretora do Departamento Técnico do SIBi/USP). Mediado por Maria 
Imaculada Cardoso Sampaio, o debate promoveu uma discussão sobre os elevados 
custos para publicação de revistas científicas e o pouco apoio que estas encontram 
por parte dos órgãos governamentais de apoio à ciência e sobre como as revistas 
estão fazendo para sobreviver. Uma das alternativas adotadas foi cobrar do autor 
para submeter ou para publicar um artigo, como fazem algumas editoras 
comerciais como a Elsevier, que foi tema de amplo debate nos últimos meses. 



 
Denise Bandeira apresentou os custos aproximados para publicação e por que o 
Conselho Editorial da Psicologia: Reflexão e Crítica (PRC) recorreu à taxa de 
publicação. Com o acesso aberto, o número de assinantes diminuiu sensivelmente, 
mas os custos de publicação foram aumentando, pois à medida que a revista foi se 
destacando houve a necessidade de profissionalização da publicação. PRC é das 
mais reconhecidas da área no país e alçou lugar de destaque entre os indexadores 
internacionais, além de excelente avaliação na CAPES. Após inclusão na Web of 
Knowledge (WOK), o número de submissões aumentou muito e, 
consequentemente, o número de manuscritos rejeitados também, o que demanda 
mais trabalho da Secretaria e, consequentemente, do Conselho Editorial.  
 
O editor da Revista de Saúde Pública, José Leopoldo, explicou que a revista 
conseguiu muitas conquistas e é necessário fazer esforços para manter a qualidade 
da publicação. A revista é publicada há 46 anos ininterruptos e possui indicadores 
de impacto, importantes indexações e excelente avaliação pela CAPES.  Recebe 
cerca de 1200 artigos por ano, sendo 70% rejeitados antes mesmo do envio aos 
pareceristas para revisão. Com a diminuição dos recursos para publicação, alguns 
benefícios que a revista promove foram prejudicados, como, por exemplo, a 
tradução dos artigos para o inglês e o “Press Release”, que é a distribuição para a 
imprensa de resumos de descobertas da ciência brasileira para que a população 
saiba dos avanços científicos da Saúde Pública no Brasil. 
 
A Diretora Técnica do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP apresentou um 
panorama das revistas publicadas pela USP e o orçamento que a Universidade 
repassa para a Comissão de Credenciamento entregar para as revistas científicas. A 
USP tem investido muitos recursos na publicação de revistas científicas e é 
necessário buscar caminhos para que as revistas mantenham critérios de 
qualidade, alcancem indexações internacionais e possam se posicionar nos 
melhores quartis das publicações científicas. A USP está buscando caminhos para 
que as revistas possam compartilhar serviços, visando a racionalização de esforços 
pelos editores. 
 
Abel Packer esclareceu que o Brasil precisa ter revista científica sim. A mentalidade 
de que as revistas brasileiras são de segunda categoria é um viés que não pode ser 
reafirmado erroneamente. O Brasil está em 13º lugar em relação às publicações 
científicas internacionais e só perde para a China quando comparado aos BRICs. 
Isso não pode ser desconsiderado. O acesso aberto precisa ser incentivado e de 
nada adianta entregar as revistas brasileiras para os “publishers” internacionais, 
pois além de fecharmos o acesso ao conhecimento não resolveremos o problema 
das revistas brasileiras, que continuarão com baixo fator de citação entre a 
comunidade científica. O artigo é parte da pesquisa científica e deveria ter seu custo 
embutido no orçamento do projeto de pesquisa. Uma alternativa viável seria a 
criação de um fundo nacional no qual Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) e  
instituições como a CAPES, o CNPq e a USP assumiriam os custos das revistas 
científicas de qualidade e o autor seria desonerado de mais este custo na geração de 
conhecimento. 



Gilson Volpato afirmou que o conhecimento científico é patrimônio da humanidade 
e que é essencial na solução de problemas que afetam o desenvolvimento humano. 
Assim, o governo de cada país deveria se responsabilizar por pagar a conta da 
divulgação do conhecimento científico em revistas nacionais. A comunidade 
científica tem que lutar para que o governo reconheça que precisa investir mais na 
publicação de revistas científicas nacionais, afinal esta é uma boa forma de 
aparecermos para o mundo. 
 
 
Aos editores cabe a árdua tarefa de manter suas revistas, mesmo com poucos 
recursos e, muitas vezes, de forma solitária. Com o acesso aberto, as revistas foram 
para a Internet e o número de assinantes diminuiu de forma expressiva. Alguém 
precisa pagar a conta e cobrar dos autores para publicar não parece ser a melhor 
solução. 
 

 
 

 
 
Quando questionado sobre como a ABECiPsi poderia auxiliar os editores na tarefa 
de publicar suas revistas, Abel Packer sugeriu que a Associação criasse uma 
cooperativa para que as revistas pudessem compartilhar alguns serviços, como, por 
exemplo, revisão de textos e tradução para o inglês. Denise exemplificou que a 
ABECiPsi poderia criar um centro de diagramação para compartilhar entre as 
revistas associadas. Nesse sentido, o Banco de Pareceristas, que em breve estará 
disponível no site da ABECiPsi, vai ao encontro das sugestões dos painelistas.  
 



A organização do evento foi parabenizada por 
ter colocado no debate dois editores de duas 
das melhores revistas científicas do País, o 
coordenador do SciELO, a coordenadora da 
Comissão de Credenciamento das Revistas 
USP e um dos maiores especialistas em 
publicação científica do Brasil. 
 
O vídeo do Encontro com todo o debate está 
disponível no site da ABECiPsi: 

www.abecipsi.org.br 
 
As recomendações do V Encontro foram: 
 

1) que a ABECiPsi, em parceria com a coordenação do PePSIC, desenvolva 
uma ação para centralizar os pedidos do Digital Object Identifier (DOI) para 
as revistas do portal; 

2) que a ABECiPsi formule um informativo, como, por exemplo, um Boletim, 
capaz de divulgar o conhecimento científico publicado em revistas 
científicas entre os psicólogos que não estão na Academia e que não têm 
acesso aos eventos da área; 

3) que a ABECiPsi desenvolva um projeto junto com os editores que permita 
centralizar algumas atividades comuns que oneram os custos de publicação 
das revistas científicas.  

 
No dia 31 de março, Gilson Luiz Volpato ministrou o curso “Estruturação de artigo 
para publicação internacional: o método lógico” para os inscritos, que durante todo 
o dia aprenderam como utilizar a lógica na elaboração de artigos e outros textos 
científicos. Segundo Gilson, “... o Método Lógico inclui uma rotina de etapas que, se 
seguidas rigidamente, garantem a construção de um texto importante, vistoso, 
sólido e sintético. Essa rotina se inicia com uma administração adequada do tempo 
e chega até a construção eficiente de frases e parágrafos.” 
 
Elaborado por: Maria Imaculada Cardoso Sampaio 
Revisado por: Fabian Marin Rueda e Maria Cristina Triguero V. Teixeira 
Revisão gramatical: Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
 


