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Resumo

Desde o início dos anos 2010, a comunidade científica tem chamado a atenção para a existência de uma crise de

replicabilidade na ciência, especialmente na psicologia. Muitos artigos na literatura científica publicada têm uma

grande dificuldade de serem replicadas ou não existem incentivos para efetuar essas replicações. Esse projeto

trata da análise da produção científica brasileira sobre a chamada Crise de Replicação na Psicologia. O assunto

foi escolhido em razão de sua relevância para a produção científica internacional e nacional. O objetivo desta

pesquisa foi investigar os impactos da crise de reprodutibilidade na produção científica psicológica brasileira por

meio de base de dados no período de 2010-2020 para avaliar como tem sido discutida a crise. A pesquisa

inicialmente consistiu em estudo bibliométrico, mas houve a necessidade de modificação para uma revisão de

literatura devido aos resultados e uma possibilidade de análise mais discursiva dos artigos. No total, foram

achados somente três artigos que, após uma leitura aprofundada, realmente discutiam sobre a crise de replicação

no âmbito exclusivo da psicologia pelo critério estabelecido. Pode-se observar a baixa disponibilidade de estudos

teóricos e empíricos brasileiros sobre o tema nesses últimos 10 anos. Elencamos algumas hipóteses para esse

número pequeno de artigos discutindo o tema, como: o recente e baixo incentivo à pesquisa, insuficiente

formação quantitativa na graduação/pós-graduação e pouco diálogo com publicações internacionais.

Palavras-chave: Crise de Replicação. Reprodutibilidade. Psicologia. Bibliometria. Revisão de Literatura.

1 Introdução

Nos últimos anos, desde o início dos anos 2010, a comunidade científica tem chamado a atenção para a

existência de uma crise de replicabilidade na ciência, especialmente na psicologia: os resultados de muitas

investigações têm uma grande dificuldade de serem replicados ou não existem incentivos para efetuar essas

replicações. Uma variedade de descobertas foi questionada após as tentativas de replicação, incluindo algumas

bem conhecidas (Gelman, 2016) que sugerem que tipos de fenômenos psicológicos podem afetar o

comportamento de maneiras surpreendentes ou benéficas.
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Diante dessa situação, um dos maiores projetos que tentou quantificar os problemas de replicabilidade em

psicologia foi o Reproducibility Project: Psychology (Open Science Collaboration, 2015), onde tentaram replicar

100 estudos de três das revistas de maior prestígio na psicologia, das quais, originalmente, 97 relataram

resultados significativos. No entanto, apenas 36% dos estudos de replicação o fizeram. Além disso, a magnitude

do efeito foi metade do observado nos estudos originais. Esses resultados alimentaram o debate sobre as

conclusões da baixa taxa de replicabilidade em psicologia mostrando que a taxa de replicabilidade em psicologia

social é apenas 25% e em psicologia cognitiva 50% (Open Science Collaboration, 2015).

Visto essa grande preocupação de revistas e pesquisadores ligados à psicologia, é de grande importância

investigar como as publicações nacionais têm discutido a “crise de replicação”. Dado o emaranhado de

problemas metodológicos elencados por diversos autores nos últimos anos, uma discussão no Brasil poderia

servir como antecipação para esses problemas. Além disso, é possível que o entendimento sobre a crise de

replicação daria uma oportunidade de crescimento da internacionalização da psicologia no Brasil, visto diversas

formas de colaborações internacionais em estudos de psicologia que agora estão sendo efetuadas.

Assim, a investigação, utilizando-se de uma revisão de literatura, se dá como uma forma de buscar se essa crise

tem sido abordada nas publicações brasileiras.

2 Objetivos

Este subprojeto de pesquisa teve como objetivo geral fazer uma revisão de literatura acerca da chamada “Crise

de Replicação” na produção científica nacional em diferentes repositórios e bancos de dados de artigos,

periódicos, teses e / ou dissertações no campo da psicologia, filtrando no período de 2010-2020.

Os objetivos específicos foram:

● Conceituar e fazer uma análise história sobre crise de replicação na ciência psicológica;

● Identificar e descrever as principais causas metodológicas, de publicação, estruturais, focando-se no

campo da psicologia;

● Apurar discussões sobre possíveis soluções e iniciativas para abordar o problema;

● Revisar a literatura nacional em bancos de dados sobre como o problema tem sido discutido na

publicação brasileira;

● Discutir o resultado dessa revisão integrativa de literatura, caso seja satisfatório ou não a forma como

tem sido discutida a crise de replicação.

3 Embasamento Teórico

Apesar de discussões acerca de problemas metodológicos em pesquisas não serem algo novo, o debate sobre

replicação em estudos de psicologia encontrou seu ressurgimento em Bem (2011): a publicação de um artigo em

uma revista de alto prestígio (Journal of Personality and Social Psychology) de uma série de achados

controversos (a existência de percepção extrassensorial) em um estudo aparentemente legítimo que atendeu aos
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padrões metodológicos exigidos, que incluía nove experimentos diferentes. Enquanto sua adequação de método,

desenho do experimento, análise foi logo questionada, com suas conclusões refutadas (Wagenmakers, Wetzels,

Borsboom & van der Maas, 2011), este estudo tornou-se o paciente zero dos problemas no processo de

publicação científica.

Bem (2011) marca o início de um processo de questionamentos de publicações com resultados questionáveis,

que culminou na apresentação dos resultados do Reproducibility Project: Psychology (Open Science

Collaboration, 2015): um esforço conjunto de mais de 270 pesquisadores para replicar 100 estudos de efeitos

publicados em revistas de alto impacto, verificou-se que a taxa de replicabilidade foi de apenas 25% na

psicologia social e 50% na psicologia cognitiva (Open Science Collaboration, 2015). Esses resultados foram

somados às conclusões na mesma direção do Projeto Many Labs (Klein, Ratliff, Vianello et al., 2014) ou da

polêmica a respeito do “power posing” (Simmons & Simonsohn, 2017), entre muitos outros fenômenos

(Gelman, 2016). Essa situação criou um clima de desprestígio sobre a qualidade da pesquisa psicológica. Assim,

foi iniciado a chamada “Crise de Replicação” na comunidade científica onde esse sistema de publicação é

amplamente questionado (Ioannidis, 2005).

3.1 Causas da “Crise de Replicação”

As causas desta crise podem ser agrupadas em fatores sistêmicos no contexto de publicação científica e de

comportamentos individuais de cientistas. Fatores contextuais incluem pressão para publicar resultados

científicos positivos e novos (a famosa frase de “publicar ou perecer” para continuar aumentando seu prestígio

acadêmico) (van Dijk, Manor & Carey, 2014), fomentada por critérios de avaliação da qualidade da pesquisa

com base nas taxas de publicação por ano e a impossibilidade de publicação de estudos com resultados nulos

(Ioannidis, 2006). A consequência disso é o aparecimento de vieses no processo de publicação científica

(Simonsohn, Nelson, & Simmons, 2014): a publicação sistemática de estudos dependentes de seu resultado, onde

os artigos publicados incluem apenas resultados que confirmam as hipóteses. Em psicologia, esses tipos de

resultados representam 90% do volume da publicação (Fanelli, 2010).

Esta situação incentiva os pesquisadores a tomar decisões que maximizam a probabilidade de encontrar

resultados significativos (mais facilmente publicáveis) em suas pesquisas. Esses fatores individuais são

chamados na literatura de práticas de pesquisa questionáveis (do inglês Questionable Research Practices, QRP)

(Fiedler & Schwarz, 2016). Eles são o produto dos “graus de liberdade do pesquisador” (Gelman & Loken,

2013), ou seja, a flexibilidade para tomar decisões legítimas (por exemplo, escolher entre dois métodos de

análise) que levam a conclusões diferentes.

Um desses métodos de análise é o p-hacking, baseado no uso de várias análises e testes estatísticos até que um

resultado significativo seja encontrado (Head, Holman, Lanfear, Kahn & Jennions, 2015), isso inclui a

modificação de os participantes incluídos ou excluídos em uma análise; mudar as variáveis   inseridas ou

excluídos em um modelo após a obtenção dos dados; alteração do nível de significância entre as análises;

arredondamento incorreto do valor p encontrado (por exemplo, arredondar de 0,051 a 0,05); incluir no estudo

apenas as análises que têm resultados significativos e positivos para a hipótese. Esta prática, altamente

relacionada a viéses publicação, é talvez a mais difundida e criticada na crise de replicação, contando com sua
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prevalência estimada em 82% em estudos de psicologia (Francis, 2014). Outra crítica é o chamado HARKing

(Hypothesize After Results are Known, isso é, Hipóteses Depois do Resultado ser Conhecido, tradução livre), é

definido como a apresentação de uma hipótese que é apenas incluiu no artigo depois de saber os resultados de

uma análise (Kerr, 1998). Junto com p-hacking, este é o QRP mais comum (Francis, 2014).

Além disso, uma das críticas relacionadas a processos contextuais da pesquisa em psicologia é o uso limitado de

amostragens. O problema da amostragem em psicologia é uma questão de discussão mais ampla, já que a

psicologia frequentemente estuda uma certa amostra, que é na verdade um grupo específico de pessoas, muitas

vezes estudantes de universidades em países chamados WEIRD (Western, Educated, Industrial, Rich and

Democratic) (Henrich, Heine, & Norenzayan, 2010), que não são representativos de toda a comunidade humana,

sobre os quais os resultados são frequentemente generalizados.

3.2 Soluções Apontadas

Algumas soluções foram apontadas para diminuir a chance de erros metodológicos em pesquisas. Elenca-se os

seguintes: o uso de pré-registro de estudos científicos; política de Ciência Aberta em publicações científicas;

participação e parcerias de diferentes laboratórios ao redor do mundo para a investigação de fenômenos

psicológicos.

Essa prática de pré-prints consiste em cadastrar os protocolos de pesquisa em documentos onde o pesquisador

reflete todas as decisões sobre suas hipóteses, operacionalização de variáveis, coleta de dados e plano de análise

antes que a investigação comece. Uma vez escrito, os autores enviam esses documentos a um periódico que são

revisados   por pares, sugerindo mudanças que melhorem a qualidade cientista do projeto e diminuam os graus de

liberdade do pesquisador (Van't Veer & Giner-Sorolla, 2016). Uma vez aceita, a revista adquire o compromisso

de publicar os resultados. Assim, tanto as revistas quanto os autores podem se concentrar em garantir a qualidade

das investigações, em vez de buscar resultados significativos (King, Dablander, Jakob et al., 2016). A plataforma

Open Science Framework (OSF, Center for Open Science) é a plataforma gratuita mais comum para a publicação

de pré-registros.

A prática de Ciência Aberta (Open Science) é uma corrente dentro do movimento que defende uma ciência

transparente e acessível. Citando como exemplo, o projeto europeu Facilitate Open Science Training for

European Research (FOSTER) propõe uma lista de tipos de ciência aberta com as seguintes possibilidades de

liberdades de acesso: contribuições científicas e produtos (artigos em periódicos); dados usados; protocolos e

procedimentos reproduzíveis, como arquivos de programas estatísticos. Seguindo isso, o acesso gratuito pode ser

garantido pela publicação de contribuições científicas em periódicos abertos ou periódicos de alto impacto que

permitem acesso gratuito (por exemplo, PLoS One). Dados e protocolos podem ser publicados usando uma

variedade de ferramentas, como o já citado Open Science Framework (OSF) ou GitHub. Em relação aos

pré-prints, na psicologia destaca-se o PsyArXiv, integrado no OSF.

Uma das soluções propostas para aumentar a diversidade de amostras em psicologia são as colaborações em

diferentes países para pesquisa, onde projetos são iniciados e mantidos por pesquisadores em várias instituições

com o objetivo de realizar replicações em grande escala. Como dito, essas colaborações têm como objetivo não
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só a possibilidade de aumentar o poder estatístico de determinada pesquisa, mas também a diversidade de

populações estudadas, especialmente em amostras que são difíceis de recrutar como em países não-WEIRD. Os

últimos anos viram o aumento de muitas colaborações internacionais, como o Psychological Science Accelerator

(Moshontz et al. 2018). Ainda existem outros esforços com o objetivo de realizar replicações em grande escala,

incluindo os projetos Many Labs (Klein, Ratliff, Vianello et al., 2014) e ManyBabies (Frank et al. 2016). A

colaboração em vários locais é especialmente importante para pesquisas com uso grande de recursos dessas

iniciativas e, portanto, pode ser aplicável em diferentes áreas da psicologia.

4 Metodologia

Inicialmente, a proposta de pesquisa tratou-se de um estudo bibliométrico, quantitativo, que analisaria o impacto

e recepção da Crise de Replicação em publicações brasileiras. A bibliometria permitiria a observação de

determinado assunto científico por meio de um levantamento estatístico da produção científica através de

repositórios de base de dados. A pesquisa se desenvolveu utilizando bancos de dados como livros, artigos, teses,

dissertações, anais de eventos, dentre outros por meio do Portal da CAPES, nas quais a classificação desses

periódicos foram o QUALIS Internacional / Nacional A, B ou C, a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e

Scientific Library On-line (Scielo). Nessas bases, foi pesquisada por meio de palavras-chave como “replicação

psicologia”, “reprodutibilidade psicologia”, “crise de replicação”, “crise reprodutibilidade”, publicadas no

período de 2010 até 2020.

Nessa pesquisa, nos meses de Agosto até Janeiro, foi realizado um levantamento de artigos na base de dados do

Google Scholar. Buscaram-se itens publicados no período de 2010 até 2020, com as seguintes palavras:

“replicabilidade” + “psicologia” + “crise” + “replicação”. Como será discutido, não surgiu uma grande

quantidade de artigos que justificassem o uso da ferramenta bibliométrica como inicialmente foi planejado para

computar os resultados estatisticamente. A partir da constatação do número baixo de trabalhos encontrados,

optou-se por revisar o método da pesquisa para revisão sistemática integrativa.

A revisão integrativa é um instrumento de revisão bibliográfica mais consonante com a nossa pesquisa, visto que

busca identificar problemáticas importantes para a pesquisa e ampliação dos conhecimentos em um dado campo

(Peixoto, 2007). Além disso, na produção dos resultados, é possível realizar uma síntese do conhecimento

acadêmico pesquisado e uma apresentação da análise dos textos (Souza, Silva & Carvalho, 2010).

Os critérios de inclusão para a busca foram: artigos, teses, dissertações disponíveis online e publicadas no

período de 2010 a 2020 exclusivos na área de Psicologia. Foram excluídos artigos de outras áreas do

conhecimento, como Biologia, Ciência Política e Ciências da Informação.

5



Universidade Federal do Espírito Santo
Programa Institucional de Iniciação Científica

Relatório Final de Pesquisa
Ciências Humanas

5 Resultados e Discussão

No total, foram achados 575 resultados e, destes, 27 tratavam dos temas sobre replicação, ciência aberta ou

replicabilidade na ciência. Entretanto, somente três achados, após uma leitura aprofundada dos artigos, realmente

discutiam sobre a crise de replicação no âmbito exclusivo da psicologia para o critério estabelecido. Pode-se

observar a baixa disponibilidade de estudos teóricos e empíricos brasileiros sobre o tema, nos últimos 10 anos.

O primeiro estudo, de Costa Porfírio (2019), discute a crise de replicação, com ênfase na execução de testagem

de hipóteses e como diminuir erros do tipo I e tipo II na tomada de decisão para escolher qual método estatístico

executar para a análise de dados. Essa prática de aumentar a robustez da investigação científica é bem discutida

em autores internacionais quando se fala de pesquisas experimentais. O segundo, de Massola, Crochík &

Svartman (2016), aborda 1) como as teorias da psicologia podem ser generalizadas e postas a algum teste

empírico; 2) caracterização sócio-histórica e articulação de teoria e empiria, e como uma abordagem

exclusivamente pautada em obter somente resultados de pesquisa pode não considerar o sujeito fora de um

período histórico, sem que isso o influencie. Já Severino & Riscal (2019) analisam a discussão da replicação e o

discurso científico subjacente como jogos e relações de poder. Para os pesquisadores, utilizando de autores como

Michel Foucault e Felix Guatarri, a realidade e, portanto, parte dos achados científicos, não seriam

necessariamente uma questão de resultados iguais, mas os resultados são elencados a partir de certos discursos

que se inscrevem no campo do poder. A prioridade não seria necessariamente debater o resultado científico como

descrição da realidade, mas como o discurso do “científico” e da busca do “conhecimento objetivo” é usado no

discurso de certos cientistas.

Nesses três artigos, apenas dois introduziram brevemente a questão da replicação, mas serviram para elaborar e

contextualizar seus argumentos - apenas um elaborando e discutindo a questão de forma satisfatória.

Considerando a revisão dos estudos estrangeiros acerca das consequências da crise de replicação na década

passada (Nosek et al, 2021), esperava-se encontrar mais estudos brasileiros envolvendo o tema. Evidente,

portanto, que se mostra necessário uma discussão maior sobre diversos aspectos da replicabilidade da ciência

psicológica.

5.1 Potenciais razões para poucos achados

Após os resultados encontrados, foram elaboradas algumas hipóteses para justificar a baixa quantidade de artigos

que discutem a crise de replicação. Pode-se pensar nos seguintes pontos, que possivelmente estão relacionados:

1) a baixa formação em metodologia quantitativa no Brasil, fazendo dessa forma o pouco uso de técnicas e

análises estatísticas. Dessa forma, problemas de replicação (que se dão mais em pesquisas quantitativas) não

foram discutidos aqui pela baixa utilização desse tipo de metodologia; 2) baixo incentivo e infraestrutura em

pesquisa científica. Visto que a elaboração de pesquisas experimentais sujeitas a replicação requerem uma

quantidade de financiamento grande e, historicamente, a ciência no Brasil tem uma breve história e de baixo

financiamento, esses tipos de estudos têm grande dificuldade de serem realizados. Esses dois pontos podem

partir do mesmo ponto: a emergência ainda recente da pós-graduação no Brasil, diferente de países do Norte

Global. Além disso, quando foram surgindo os primeiros laboratórios de pesquisa, temos a hipótese de que a

maior penetração de metodologias se deu em forma de pesquisas qualitativas.
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Dado a incerteza dessas hipóteses, foram elaborados dois caminhos para tentar avaliar a robustez das alegações.

Primeiro, foi organizado um seminário para a pós-graduação do departamento de Psicologia Social e do

Desenvolvimento da UFES. Segundo, foi elaborada uma série de entrevistas com professores de método e

psicologia social do Brasil que tenham ciência da crise de replicação e que nos ajudariam a confirmar ou negar

as hipóteses elencadas no parágrafo anterior.

5.3 Seminário no PPGP da UFES

O seminário foi elaborado por dois propósitos: divulgar os resultados na pesquisa desta iniciação científica e

discutir o porquê do baixo número de artigos encontrados. O Seminário de Pesquisa em Metodologia Científica

II (PPGP-0105), ofertado Programa de Pós-Graduação em Psicologia no semestre letivo 2021/1, onde teve um

total de seis encontros, com a participação de 17 alunos, realizado entre os dias de 16 de junho até 14 de julho. O

seminário foi divididos nos seguintes módulos: 1) apresentação do seminário, os textos da disciplina,

cronograma ; 2) introdução à crise de replicação; 3) os sete pecados da psicologia, onde discutiu-se os pecados

apontados por Chambers (2019); 4) desdobramentos da crise no Brasil, apresentando os resultados da pesquisa

de iniciação científica; 5) alternativas aos reformistas, discutindo autores que o problema da crise de replicação

não consiste apenas em reformas metodológicas, mas na elaboração e construção de teorias na psicologia ; 6)

apresentações de seminários pelos alunos, que escolheram um estudo de caso de um fenômeno / objeto na

psicologia e pesquisaram a sustentação deste pelas evidências atuais.

Os textos básicos discutidos na matéria foram:

● Klein et al. (2014), Munafo et al. (2017)

● Massola (2016), Severino (2019)

● Guest (2016), Szollosi et at. (2020)

Após a leitura de cada texto indicado, os(as) estudantes matriculados realizaram as atividades que encerraram o

módulo. As atividades dos módulos 3, 4 e 5 consistiram na elaboração de uma ou mais questões para discussão

nos encontros síncronos. As questões devem ser relacionadas, mas não limitadas, ao conteúdo do texto indicado..

Desse seminário pode-se tirar que não era de conhecimento da maioria dos alunos a existência da crise de

replicação, o que gerou certa angústia ao objeto de estudo de seu projeto de pesquisa. Ao mesmo tempo, ouve

uma perspectiva crítica a necessidade de se enquadrar ao certo padrão estritamente rígido de ciência, como se

fosse apenas ligada a métodos quantitativos.

5.3 Entrevista com professores de Metodologia e Psicologia Social

Após a realização do seminário, considerou-se que para obter as informações sobre as hipóteses levantadas, seria

interessante entrevistar diferentes professores que deram aula de Metodologia de Pesquisa e Psicologia Social.

Assim, o objetivo das entrevistas seria investigar os desdobramentos da crise de replicação nas disciplinas de

método e psicologia social da graduação e pós-graduação em Psicologia no Brasil. Foi elaborado um roteiro de

entrevista, perguntando o tempo de docência; se o docente tinha ciência da crise de replicação; como achava que

a crise tem sido discutida nos cursos de graduação, pós-graduação, periódicos e eventos científicos no Brasil; se

na avaliação do docente a constituição histórica da psicologia no Brasil contribuiu para os poucos artigos
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encontrados; como a crise tem influenciado o conteúdo programáticos das disciplinas de métodos de pesquisa na

graduação e pós-graduação.

Até o momento da produção deste relatório, foi conduzido duas entrevistas com os seguintes docentes:

● Ronaldo Pilati, professor de Psicologia Social da UNB: na entrevista, o docente disse que problemas

metodológicos em pesquisa eram discutidos desde a época de sua graduação, dando o exemplo de Kerr

(1998). Destacou que a psicologia brasileira tem pouco diálogo com o que é produzido

internacionalmente, visto que a maioria das pesquisas são feitas por abordagens de psicanálise e

socio-histórica, onde questões de replicação não são relevantes. Ao mesmo tempo, criticou que a

psicologia, sendo uma ciência ainda muito nova, tem certos “modismos” e “crise” de tempos em

tempos, e que a crise de replicação seria mais uma delas, visto que o que é discutido nestes últimos 10

anos já era sabido desde há muito tempo. O professor disse que a próxima “crise” teria a ver com as

amostragens feitas por MTurk. Infelizmente por problemas técnicos não foi possível gravar a entrevista.

● Zeidi Araujo Trindade, professora aposentada de Psicologia Social da UFES: na entrevista, seguindo o

mesmo roteiro, pode ser destacado que boa parte do abandono de metodologias quantitativas na

psicologia brasileira se deve ao foco de abordagens mais “críticas” disseminadas no período da

ditadura. As abordagens mais quantitativas eram muito ligadas às tradições de pesquisa

norte-americanas, o que na época havia um antagonismo devido ao golpe militar de 1964 ter sido

apoiado pelo governo americano. Assim, grande parte das pesquisas seguiam de linha marxistas,

estruturalistas, pós-estruturalistas, usando autores de tradição mais da Europa Continental que prezavam

por uma abordagem mais qualitativa.

6 Conclusões

Com base no que foi apresentado, pode-se dizer que os resultados foram insuficientes para demonstrar uma

grande preocupação da psicologia brasileira sobre a crise de replicação na psicologia. Algumas hipóteses foram

elencadas, como o histórico de formação da graduação em psicologia, o histórico decente da pós-graduação,

abandono de métodos mais quantitativos em detrimento de qualitativos e a baixa infraestrutura de pesquisa no

Brasil. Evidente que o estudo possui limitações, visto que foram apenas analisadas publicações nacionais e não

publicações de autores brasileiros em outras línguas como o inglês / espanhol. Em razão disso, alguns artigos que

possam discutir aspectos da crise podem ter sido ignorados.

Mesmo com os baixos resultados apresentados, considera-se importante ampliação, divulgação e discussão da

crise de replicação, não só de modo informativo, mas para refletirmos as práticas de pesquisa no nosso contexto

brasileiro que eventualmente possam ocorrer nos mesmos erros apontados pela crise. Além disso, uma formação

crítica em metodologia de pesquisa, mesmo para psicólogos não-pesquisadores, é de relevância nos dias atuais

onde a ciência possa ser utilizada em favor de pesquisas falsas ou fracas, podendo imbuir o psicólogo de

instrumentos de criticidade importantes para nossa sociedade atual. É relevante, obviamente, para pesquisadores
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da psicologia no Brasil como forma de contribuir para o diálogo da ciência brasileira com outros países,

promovendo uma maior abertura e internacionalização da nossa psicologia.

Portanto, considera-se que essa pesquisa pode continuar no futuro em diferentes frentes, com aprofundamentos

sobre a formação do psicólogo no Brasil, de debates sobre a cientificidade da psicologia, de oportunidades da

participação de pesquisadores brasileiros na ciência internacional e de ampliação a diferentes formas de olhar a

ciência psicológica.
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