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Editorial

A revista Psicologia: Ciência e Profissão apresenta, neste número, 
um conjunto de 17 manuscritos, sendo 15 deles dedicados a textos 
teóricos e de pesquisa, bem como apresenta dois relatos de pesquisa 
articulando ciência e profissão. Tais  estudos, pesquisas e experiências 
foram realizadas em diversas regiões brasileiras, em diferentes 
programas de pós-graduação, núcleos de pesquisa e instituições de 
saúde, assistência, educação e trabalho, dentre outras. 

Uma das tendências presentes nos artigos centra-se no importante 
papel que vem desempenhando a interdisciplinaridade nas práticas 
e nas propostas teóricas apresentadas pelos autores. Consideramos 
que essa busca do conhecimento nos campos da Filosofia, da ciência, 
da Sociologia, da Antropologia e da Pedagogia vem constituindo 
um importante elemento para compreender a complexidade 
do fenômeno psicológico bem como vem trazendo importantes 
questionamentos para a atuação no campo das políticas públicas. 

As pesquisas sobre práticas em Psicologia e as intervenções delas 
advindas produzem um campo de tensões e de contradições que 
desafia psicólogas e psicólogos a se apropriarem, cada vez mais, de 
referenciais interpretativos, a partir do conhecimento em Psicologia, 
que permitam aprofundar as dimensões que constituem os fenômenos 
humanos em seus contextos histórico, político, social e cultural.

Os textos da revista Psicologia: Ciência e Profissão deste número 
possibilitam que muitas dessas análises sejam apresentadas dando 
continuidade a importantes debates contemporâneos no âmbito de 
nossas áreas de atuação e de estudos.
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