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Sumário dos números anteriores
(A partir do ano II)

REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE V. II N.1, MARÇO DE 2002

Editorial Henrique Figueiredo Carneiro. Conferências: Ideología y liberación.
Aspectos psicosociales, Tod Sloan.Educação e modernidade: uma contribuição
às discussões sobre o mal-estar, Maria Luisa de Aguiar Amorim. Artigos: Ética,
teoría del sujeto y acción social Francisco Landa Reyes. A ética social numa visão
mundial José Célio Freire. Linguagem e mal-estar José Lemos Monteiro.
Subjetividade, crise e narratividade Maria Gercileni Campos de Araújo.
Demarcación de la psicología cultural Silvio Ángel Aguirre Baztán. Festa e ritual,
conceitos esquecidos nas organizações, José Clerton de Oliveira Martins. Prazer
do consumo ou consumo do prazer? AIDS, consumismo e mal-estar
contemporâneo José Eduardo Menescal Saraiva. Resenhas de livros: Más allá
de la persona. Hacia una psicoterapia fenomenológica mundana José Célio
Freire. Wenn das glück zum unglück wird: Psychologie der paarbeziehung Julia
S.N.F. Bucher.

REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE V. II N.2, SETEMBRO DE 2002

Editorial Henrique Figueiredo Carneiro. Artigos: Mal-estar na psicologia: a
insurreição da subjetividade Jáder F. Leite e Magda Dimenstein. Agressividade e
violência: reflexões acerca do comportamento anti-social e sua inscrição na
cultura contemporânea Junia de Vilhena e Maria Victória Campos Mamede Maia.
M  ulher, poder e subjetividade Maria Isolda Castelo Branco Bezerra de Menezes.
La cultura de la empresa Silvio Ángel Aguirre Baztán. O texto freudiano como
analisador da cultura: uma resposta aos discursos totalizantes da ciência e da
religião Daniella Coelho de Oliveira. Das relações sujeito-instituição: uma leitura
psicanalítica Sônia Leite. A Psicologia Ambiental na Universidade de Fortaleza
Sylvia Cavalcante. Puxa-se um umbigo: considerações psicanalíticas acerca do
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hitrionismo na estrutura histérica Sidnei Arthur Goldberg. Angústia e desamparo
Vera Lopes Besset. Resenhas de livros: As novas doenças da alma Henrique
Figueiredo Carneiro.

REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE V. III N.1, MARÇO DE 2003

Editorial Henrique Figueiredo Carneiro. Artigos: Ansiedad, angustia y estrés: tres
conceptos a diferenciar Juan Carlos Sierra, Virgilio Ortega e Ihab Zubeidat. As
vicissitudes da teoria da angústia na obra freudiana Rosana da Silva Telles.
Perversão e ética na clínica psicanalítica Silvia L. Staccioli Castro e Ana Maria
Rudge. Loucura, cidadania e subjetividade: confluências e impasses Alexandre
Simões Ribeiro. Relatório de pesquisa: O adolescente e a rua: encantos e
desencantos Mônica Araújo Gomes e Maria Lúcia Duarte Pereira. Conferências:
Da identificação maciça à emergência do sujeito Fabiana L. Campos Baptista.
Artigos: Juan Rulfo y el ensueño del tiempo Juan Manoel Rodríguez Penagos.
Educação intercultural e pós-modernidade Mozart Linhares da Silva. Na natureza,
no homem e na sociedade, nada se cria, nada se transforma... tudo se repete
Vander Ferraz Neves. Sobre a escuta de ecos literários e a escrita da clínica na re-
invenção da psicanálise Leônia Cavalcante Teixeira. As graves questões
comportamentais referentes ao conceito de Turismo e turista, nas quais se
baseiam a antropologia e a sociologia, resolvem-se através da psicologia da
gestalt José Renato de Castro César. Resenhas de livros: “Pensamento
sistêmico: o novo paradigma da ciência” Júlia Sursis N. F. Bucher  Resenhas de
filmes: “A comilança” Henrique Figueiredo Carneiro

REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE V. III N.2, SETEMBRO DE 2003

Editorial Henrique Figueiredo Carneiro. Artigos: SIDA: discursos y práticas José
Manuel P. Caldas e Kleber Maurício Gessolo. Conferências: Espiritualidade:
desejo de eternidade ou sinal de maturidade? Teresa Creusa de G. M. Negreiros.
Artigos: Subjetividade, gênero e poder: a expressão cultural da emoção na
integração médico-paciente Maria das Graças de S. Salgado. Subjetividade e
saúde coletiva: produção de discursos na re-significação do processo saúde-
doença no pós-moderno Christian Fabiano Guimarães e Stela Nazareth
Meneghel. Afastamento para tratamento de saúde: sintoma institucional e recurso
precário no enfrentamento do sofrimento psíquico no trabalho docente Janete de
Aquino Goulart, Ana Rosa F. Santiago e Ângela Drügg. Mal-estar na psiquiatria: o
papel da mulher na instituição psiquiátrica Patrícia Alves Ribeiro. Mal-estar e
subjetividade feminina Maria Madalena Magnabosco. Depressão pós-parto:
prevenção e conseqüências Damiana Guedes-Silva, Marise Ramos de Souza,
Vilma Perez Moreira e Marcelo Genestra. Resenhas de livros: “Anne
Dufoumantelle convida Jacques Derrida a falar da Hospitalidade” Henrique
Figueiredo Carneiro
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Instruções aos autores

OBJETIVO

Esta publicação tem por objetivo divulgar as mais significativas
construções acadêmicas, científicas e artísticas, realizadas em torno
do tema sujeito, sofrimento psíquico, sociedade e cultura,
apresentadas na forma de artigos, comunicações, relatos de
pesquisas, resenhas e ressonâncias.

1 COMO ENVIAR E APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS

1.1 Os trabalhos deverão ser apresentados em formato eletrônico,
processado em Word for Windows;

1.2 Sugerimos: fonte Times New Roman, tamanho 11, espaçamento
simples, com dois ou três tamanhos para o texto, os títulos e os
subtítulos;

1.3 Utilizar negrito para títulos / subtítulos e itálico para as citações;

1.4 Os trabalhos devem incluir no topo da primeira página:

a. título em português e inglês;

b. nome(s) e sobrenome(s) do(s) autor(es);

c. referência curricular resumida do(s) autor(es);

d. endereço domiciliar e e-mail;

1.5 O arquivo contendo o trabalho deverá ser enviado em disquetes
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(que não serão devolvidos), para o seguinte endereço:
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA. MESTRADO EM
PSICOLOGIA. REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE.
HENRIQUE FIGUEIREDO CARNEIRO. EDITOR-
RESPONSÁVEL, ou por correio eletrônico para
<cmps@unifor.br>, via “attach file” (anexo). Não aceitamos a
exposição do trabalho no corpo da mensagem;

1.6 Os artigos, comunicações, resenhas, relatórios de pesquisas e
ressonâncias apresentados deverão ser digitados em português
ou espanhol e acompanhados de um resumo no mesmo idioma,
com tradução para o inglês. O resumo deverá trazer um texto
entre 200 e 300 palavras e cinco palavras-chave também nos
dois idiomas;

1.7 Relativo às notas de rodapé deverão ser incluídas no final do
trabalho, ordenadas por algarismos arábicos, antes das
referências bibliográficas;

1.8 As páginas do artigo deverão ser numeradas.

2 ALGUMAS SUGESTÕES PARA A EDIÇÃO DO ARTIGO

2.1 Observar a fonte, tamanho e espaçamento recomendados no
item 1.2.;

2.2 Não usar tabulações, iniciando o parágrafo com 2 cm de distância
da margem esquerda;

2.3 Enviar, separados, arquivos, gráficos e fotos;

2.4 As citações de autores no texto deverão ser feitas da seguinte
forma:

a. quando for uma referência à idéia do autor, após o sobrenome
do autor, acrescenta-se o ano de publicação da obra. Exemplo
– Dor, J. (1991)

b. no caso de citação literal, deve ser acrescida da página(s)
citada(s). Exemplo – (Dor, J. 1991, p. 35) ou (Dor, J. 1991, p.
35-37);

2.4.1 Obras antigas e reeditadas
a. primeiramente o ano de publicação original, seguido pelo ano

da publicação consultada. Exemplo – (Freud, 1905/1996);
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b. no caso de citação literal, deve ser acrescida da página(s)
citada(s). Exemplo – (Freud, 1905/1996, p. 25) ou (Freud,
1905/1996, p. 25-29);

2.4.2 Citação de um mesmo autor com a mesma data de
publicação:

a. acrescentar uma letra minúscula após a data da obra
consultada. Exemplo – (Freud, 1905/1996a), (Freud, 1908/
1996b) ou Rogers (1973a), Rogers (1973b)

2.5 No caso de citação de obra de autoria múltipla, sugerimos:

a. até três autores – o sobrenome de todos os autores é
mencionado em todas as citações, usando “e”, conforme
exemplo: “Através de trabalhos de Guattari e Rolnik (1996)” ou
“Sobre a relação da nova ordem econômica na
contemporaneidade (Guattari e Rolnik, 1996)”;

b. de quatro a seis autores – o sobrenome de todos os autores é
citado na primeira citação, como acima. Da segunda citação
em diante, só o sobrenome do primeiro autor é mencionado;

c. mais de seis autores – no texto, desde a primeira citação,
somente o sobrenome do primeiro autor é mencionado: Costa
et al. (2000); nas referências bibliográficas, todos os nomes
são relacionados.

2.6 Citar as referências bibliográficas a partir das seguintes
sugestões (APA):
a.  Artigo em periódico científico:

Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: Introducing focus
group. British Medical Association, 311 (7000), 299-302.

b. Capítulo de Livro:
Cruz Neto, O. (1998). O trabalho de campo como descoberta

e criação. In M. C. de S. Minayo (Org.), Pesquisa social:
Teoria, método e criatividade (10a ed.). (pp.51-66).
Petrópolis: Vozes.

Durand, G. (1997). O regime noturno da imagem. In G.
Durand, As estruturas antropológicas do imaginário
(pp.230-235). São Paulo: Martins Fontes.
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c. Livro
Foucault, M. (1994). O nascimento da clínica (4a ed.) Rio de

Janeiro: Forense Universitária.
Klein, M. & Riviere, J. (1975). Amor, ódio e reparação: As

emoções básicas do homem do ponto de vista
psicanalítico (2a ed). Rio de Janeiro: Imago.

d. Obras antigas e reeditadas
 Freud, S. (1996). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade

(Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas
Completas de Sigmund Freud, Vol. 7). Rio de Janeiro: Imago.
(Originalmente publicado em 1905).

Em caso de mais de uma obra com a mesma data diferenciar por
letras:

Freud, S. (1996a). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade
(Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas
Completas de Sigmund Freud, Vol. 7). Rio de Janeiro: Imago.
(Originalmente publicado em 1905).

Freud, S. (1996b). Fantasias histéricas e sua relação com a
bisexualidade (Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Vol. 7). Rio de
Janeiro: Imago. (Originalmente publicado em 1908).

3 QUESTÕES GERAIS SOBRE OS CONTEÚDOS

3.1 A responsabilidade pelos conteúdos dos artigos é daqueles que
os escrevem;

3.2 A comissão editorial da Revista Mal-estar e Subjetividade se
reserva o direito de introduzir nos trabalhos as modificações
necessárias para adaptar os mesmos às suas possibilidades
editoriais. E em casos de eventuais modificações substanciais,
essas serão solicitadas aos autores;

3.3 É permitida a reprodução dos artigos desde que seja citado que
foram originalmente publicados na Revista Mal-estar e
Subjetividade;

3.4 A revista publica os seguintes materiais:



217

INSTRUÇÕES AOS AUTORES

REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE / FORTALEZA / V. IV / N. 1 / P. 213 - 220 / MAR. 2004

a. Artigos - escritos, no máximo, em 20 laudas;

b. Relatórios de pesquisa – aproximadamente 12 laudas, enviar
em anexo termo do Conselho de Ética ou Termo de
Consentimento Esclarecido usado na pesquisa;

c. Depoimentos de experiências profissionais –
aproximadamente 7 laudas;

d. Comunicações (relatos breves de pesquisas ou trabalhos
apresentados em reuniões científicas ou eventos culturais) –
aproximadamente 7 laudas;

e. Ressonâncias (comentários complementares e réplica de
textos publicados em números anteriores da revista) –
aproximadamente 5 laudas;

f.  Resenhas bibliográficas (comentários de livros ou revistas) –
aproximadamente 4 laudas; as resenhas de livros devem
conter a capa do livro escaniada, o número de páginas o autor
e a editora; as resenhas de artigos devem conter o lugar de
publicação original, número de páginas e autor original.

g. Resenhas de filmes (comentários sobre filmes) –
aproximadamente 4 laudas; devem conter capa do filme
escaniada, duração, diretor, ano de filmagem, tipo de
produção, local de produção e produtora.

4 DA PERIODICIDADE E DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DO MATERIAL À REVISTA

4.1  A Revista Mal-estar e Subjetividade mantém uma periodicidade
semestral;

4.2 Os meses e os prazos de recebimento do material a ser
submetido aos Conselhos Científico e Editorial da Revista são:

4.2.1 números publicados e divulgados no mês de março, a data
limite para recebimento é 15 de dezembro;

4.2.2 números publicados e divulgados, no mês de setembro, a
data limite para recebimento é 15 de junho.

5 SELEÇÃO DE MATERIAL

5.1  Avaliam-se a originalidade e relevância do tema, a qualidade da
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metodologia utilizada, clareza do texto e adequação às normas
de editorias desta Revista;

5.2  Todo o material é submetido e revisados por pareceristas
anônimos, sendo este parecer informado ao autor;

5.3  O material enviado à Revista deve ser inédito, não podendo ter
sido publicado anteriormente ou submetido para publicação em
outros locais.
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ROTEIRO DE PARECER

REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE

Por favor, marque as opções abaixo e anexe os comentários.

Título do trabalho:

1. Linguagem utilizada: o trabalho é claro, objetivo, conciso, com
bom estilo e com a devida correção da linguagem?
1) objetivo   (   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica
2) estilo       (   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica
3) conciso   (   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica
5) correção (   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica

Caso existam opções negativas, por favor, sugira modificações em
seus comentários.

2. Seqüência lógica: o trabalho possui seqüência lógica quanto:
1) identificação      (   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica
2) descrição          (   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica
3) argumentação   (   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica
4) conclusão         (   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica

Caso existam opções negativas, por favor, sugira modificações em

seus comentários.

3. Literatura utilizada: o autor menciona as referências

necessárias?
(   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica

Caso exista opções negativas, por favor, sugira modificações em
seus comentários.

4.  Método: o autor especifica com clareza o método utilizado?

(   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica

Caso exista opções negativas, por favor, sugira modificações em
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Caso existam opções negativas, por favor, sugira modificações em
seus comentários.

7.  Conteúdo: o trabalho possui conteúdo relevante enquanto
contribuição para o seu campo de estudo?

(   )  Sim (   ) Não (   ) Não se aplica

Caso existam opções negativas, por favor, sugira modificações em
seus comentários.

8.    Julgamento final
(   )  Deveria ser publicado, com prioridade. Não é necessário rever.

(   )  Deveria ser publicado. Não é necessário rever.

(   )  Deveria ser publicado, mas precisa ser revisto

(   )  Não deveria ser publicado

COMENTÁRIOS DE REVISÃO

Favor escreva com letra legível. Não assine.

Você faz objeção a que uma cópia seja enviada ao autor?

(   )  Sim (   ) Não

Se você acha que o trabalho não deve ser publicado como está,
por favor, aponte as modificações que poderiam ser feitas para
torná-lo publicável.
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