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Atividades do Centro de Estudos e Pesquisa em

Psicanálise da Universidade São Marcos,

no 2º semestre de 2001

PROJETOS
Projeto Câncer de Mama e Genética

O Centro de Estudos e Pesquisa em Psicanálise da Universidade São Mar-
cos (SP), em parceria com o Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo
Cruz (RJ), realiza um trabalho multidisciplinar de pesquisa junto a famílias com
histórico de câncer de mama e/ou ovário, no qual são considerados os aspectos
genéticos, emocionais e epidemiológicos relacionados ao surgimento do câncer
de mama e/ou ovário familial e, quando necessário, utiliza-se o mapeamento
genético. Ressalta-se ainda a importância do diagnóstico precoce.

Os profissionais do Centro atendem àqueles que procuram pelo progra-
ma, oferecendo esclarecimentos e proporcionando uma acolhida diferenciada.
Aos participantes e familiares, é viabilizado o atendimento terapêutico psica-
nalítico.

Este projeto vem sendo desenvolvido há cinco anos e atualmente se en-
contra em nova fase: foi iniciada a divulgação dos resultados dos testes genéti-
cos a alguns voluntários que tiveram seu DNA investigado. A partir de agora,
terá início o chamado aos demais familiares daqueles que forem positivos para a
mutação (BRCA1/BRCA2), exigindo uma atenção redobrada dos profissionais do
Centro de Psicanálise, no acompanhamento psicológico aos pacientes.

Projeto de Pesquisa em Psicanálise

O Centro de Psicanálise também implantou um Programa de Investiga-
ção Psicanalítica em Psicopatologia – Depressão: pesquisa psicanalítica em
psicoterapia no enquadre institucional, sob a responsabilidade do Prof. Dr.
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Daniel Delouya (Psicanalista; Pós-Doutor em Psicanálise PUC-SP/FAPESP; Pes-
quisador em Psicopatologia FAPESP/Jovem Pesquisador).

Este projeto pretende, a médio prazo, criar oportunidade para a abertu-
ra de uma nova Linha de Pesquisa, em nível de Iniciação Científica, Mestrado
e Doutorado – conjugando os esforços do Centro de Psicanálise e dos Progra-
mas de Graduação e de Pós-Graduação em Psicologia.

Com este propósito, foram agregados terapeutas engajados em progra-
mas de pós-graduação, para os atendimentos na Clínica do Centro. O grupo
tem reuniões regulares que incluem, além de manejo prático dos atendimen-
tos no Centro, uma discussão de casos nos moldes de seminários clínicos, das
quais também participam alunos de psicologia (em fase final de conclusão de
seu curso). A discussão teórico-clínica de textos psicanalíticos visa a detecção
de problemáticas e questões que possam servir de base para nortear projetos
de pesquisa em psicopatologia. Para este fim, os participantes são orientados
no campo dos princípios das indagações de uma psicopatologia psicanalítica –
demarcando-a e contrastando-a em relação à psicopatologia geral clássica.

Apesar da recente formação desta equipe (início do primeiro semestre/
01), vislumbra-se – já neste estágio – o caráter de grupo permanente de tra-
balho. A intercalação de seminários clínicos com discussões teóricas configu-
ram um plano de trabalho bastante sofisticado.

Esse modus operandi – junto à paulatina e progressiva consolidação da
Clínica do Centro de Psicanálise – permite a inserção de seus participantes nos
meandros de seu  principal objetivo – que é a integração da atividade clínica e
teórica do Centro, como meio de elaboração e circunscrição de questões espe-
cíficas em psicopatologia – elaborando projetos individuais de pesquisa e a
condução dos mesmos, que brotam do seio da atividade e da reflexão clínica.

Ressalta-se que os alunos que compõem os enquadres da pós-graduação
(lato e stricto sensu) mostram que vêm se beneficiando desta atividade para
suas dissertações e monografias, bem como enriquecendo o nosso espaço de
discussão.

 Projeto Distúrbios do Sono

Derivado do Projeto de Pesquisa em Psicanálise, o Centro de Estudos e
Pesquisa em Psicanálise da Universidade São Marcos, promove um atendi-
mento clínico para pessoas portadoras de transtornos, como: insônia, sonam-
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bolismo, pesadelos, bruxismo, sonolência excessiva diurna, terror noturno em
crianças, entre outros sintomas.

O atendimento é oferecido em forma de psicoterapia, em duas sessões
semanais e é voltado para adultos e adolescentes de ambos os sexos e para as
mães de crianças (de 2 a 6 anos, que apresentam o distúrbio).

Com início no 2º semestre/01, até o momento cerca de 25 pessoas já
procuraram o Projeto, resultando em atendimentos, ora em curso.

Fórum de Pesquisas

Pretendendo constituir um espaço difusor das tendências contemporâ-
neas do pensamento e da pesquisa em Psicanálise, a Diretoria do Centro de
Psicanálise reuniu  um grupo de psicanalistas, que tem se encontrado mensal-
mente para:

1. discutir o avanço de suas investigações e estratégias de pesquisa;
2. estabelecer formas de transmissão aos alunos dos Programas de Gra-

duação e Pós-Graduação em Psicologia da Universidade São Marcos.

Dado que a pesquisa – nesta área em particular – é bastante recente em
nosso meio, pretende-se, a longo prazo, estabelecer uma tradição própria à
Universidade São Marcos, estimulando a trajetória acadêmica, desde a Inicia-
ção Científica.

Dentro em breve, será iniciada uma série de encontros, sob forma de
seminários, cursos de atualização e extensão universitárias, a serem ofereci-
dos à comunidade acadêmica.

Integram o quadro de pesquisadores:

Alberto O. A. Reis
Psicanalista; Prof. Dr. do Deptº de Saúde Materno-Infantil da Faculdade Saúde Pública USP

Heitor O’ Dwyer de Macedo
Psicanalista; Membro Titular IV Grupo da Sociedade Francesa de Psicanálise; Doutor em
Psicopatologia Clínica, Universidade de Paris VII

José Carlos Garcia
Psicanalista; Mestre em Psicologia Clínica IPUSP; Professor e membro do Deptº  Formação
em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae

Kleber Duarte Barretto
Psicanalista; Mestre e Doutorando em Psicologia Clínica PUC-SP
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Paulo Roberto Ceccarelli
Psicanalista; Doutor em Psicopatologia Fudamental e Psicanálise pela Universidade de

Paris VII; Membro da “Société de Psychanalyse Freudienne”, Paris; Co-Fundador do Labo-

ratório de Psicopatologia Fundamental no Deptº de Psiquiatria da UNICAMP; Professor no

Departamento de Psicologia da PUC-MG

Tales A. M. Ab’Sáber
Psicanalista; Membro do Deptº de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae; Doutor em

Psicologia Clínica-Psicanálise IPUSP.

FORMAÇÃO

Com o objetivo de promover e difundir o saber psicanalítico, o Centro de
Estudos e Pesquisa em Psicanálise promove cursos, palestras e seminários,
que visam familiarizar o aluno com as principais correntes do pensamento na
Psicanálise, capacitando-o para a produção teórica e instrumentalizando a re-
flexão sobre a prática clínica.

Curso de Pós-graduação Lato Sensu
em Teoria Psicanalítica

Nova formatação – duração: 18 meses

Destina-se a psicólogos, alunos de 5º ano de psicologia (9º e 10º semes-
tre), médicos e profissionais da área de Saúde, pesquisadores das ciências
humanas, ou outras áreas afins. Tem por objetivo a capacitação do profissio-
nal, habilitando-o para a docência (3º grau) e para a pesquisa.

Duração de 3 semestres – carga horária total: 396 h/aula.

Conteúdo Programático

• História da Psicanálise / Pressupostos que fundamentam a Teoria Psicanalí-
tica (48 h/aula)

• Sonhos – O Complexo de Édipo (48 h/aula)
• Teoria das Pulsões (48 h/aula)
• Narcisismo e Processos de Identificação (48 h/aula)
• Melanie Klein (48 h/aula)
• Winnicott (48 h/aula)
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• Bion (48 h/aula)
• Didático-pedagógica (60 h/aula).

Obs.: Em cada semestre serão ministradas três (03) disciplinas. Cada discipli-
na será concluída em seis (06) semanas.

Corpo Docente

Alberto Olavo Advincula Reis
Psicanalista; Prof. Dr. do Deptº de Saúde Materno-Infantil da Faculdade Saúde Pública USP

Christian Ingo Lenz Dunker
Psicanalista; Doutor em Psicologia do IPUSP; Especialista em Clínica Psicanalítica com

Intervenção na Família; Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia USM

Daniel Delouya
Psicanalista; Pós-Doutor em Psicanálise PUC-SP/FAPESP; Pesquisador em Psicopatologia

FAPESP/Jovem Pesquisador

Felipe Lessa da Fonseca
Psicanalista; Doutorando em Psicologia PUC-SP

José Carlos Garcia
Psicanalista; Mestre em Psicologia Clínica IPUSP; Professor e Membro do Deptº  Formação

em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae

Kleber Duarte Barretto
Psicólogo; Psicanalista; Mestre e Doutorando em Psicologia Clínica PUC-SP
Suely Gevertz
Psicanalista (Instituto Psicanálise SBPSP); Membro Depto. de Formação em Psicanálise e

Profa. Titular Curso de Especialização Atendimento Familiar do Instituto Sedes Sapientiae

Tales A. M. Ab’Sáber
Psicanalista; membro do Deptº de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae; Doutor em

Psicologia Clínica-Psicanálise do IPUSP.

EXTENSÃO

Ainda sob a perspectiva de contribuir para a formação dos profissionais
e suprir a constante demanda de acesso aos avanços teóricos e clínicos psica-
nalíticos contemporâneos – originária principalmente dos alunos e profissio-
nais da Psicologia – o Centro de Psicanálise (em integração com os Programas
de Graduação e Pós-Graduação em Psicologia) organiza sistematicamente uma
programação diferenciada de Cursos e atividades de Extensão. Na programa-
ção de 2001, contamos também com a participação de professores da Univer-
sidade São Marcos, notáveis por sua formação científica e psicanalítica.
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Esses eventos têm atraído expressivo público externo, advindo de di-
versas instituições de ensino de São Paulo, permitindo ampla difusão dos pro-
jetos desenvolvidos pelo Centro de Psicanálise.

Cursos de Atualização Universitária

Freud x Winnicott: questão de paradigmas

Em 01/09/01, este curso foi ministrado – em 04 horas/aula, a 60 inscri-
tos – pelo Prof. Dr. Joaquim Gonçalves Coelho Filho (Doutor em Psicologia
Clínica pela PUCCAMP; Professor e Supervisor do Curso de Psicologia USM;
Psicoterapeuta Clínico; Prof. Convidado do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia USM; Doutorando em Filosofia da Psicanálise UNICAMP).

A repercussão foi altamente positiva, inspirando a reedição do mesmo
em 29/09/01, a um público de 66 inscritos. No total, 126 pessoas (entre psicó-
logos, estudantes e profissionais de áreas afins) tiveram contato com um tema
atual, objeto de discussão entre destacados pensadores da psicanálise con-
temporânea.

A Psicanálise de Freud a Lacan

Data (prevista): 10/11/01 (sábado), das 9h00 às 16 horas (08 horas/aula).

Docente: Prof. Dr. Christian Ingo Lenz Dunker (Psicanalista; Doutor em
Psicologia IPUSP; Especialista em Clínica Psicanalítica com Intervenção na
Família; Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Uni-
versidade São Marcos; autor do livro Lacan e a clínica da interpretação).

EVENTOS

Lançamento da Revista Psychê – Ano V – nº 7
26/06/01

O Centro de Estudos e Pesquisa em Psicanálise e a Unimarco Editora,
lançaram o sétimo número da Revista Psychê, no Auditório da Universidade
São Marcos. Antecedendo ao coquetel, o público de aproximadamente 40 pes-
soas assistiu à conferência Dizer o self: linguagem e clínica do self, ministrada
pelo Prof. Dr. Gilberto Safra.
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Jacques André em visita ao
Centro de Estudos e Pesquisa em Psicanálise

Em 14 e 16/08/01, a Universidade São Marcos teve a honra de receber o
ilustre Prof. Dr. Jacques André  para o evento Psicopatologias contemporâne-
as e os limites do analisável – uma promoção-conjunta entre o Programa de
Pós-Graduação em Psicologia e o Centro de Estudos e Pesquisa em Psicanálise,
com o apoio do CNPq e a organização da Profª Mônica do Amaral (USM).

Dentre as atividades e encontros que participou, Dr. André visitou o
Centro de Psicanálise, mostrando-se agradavelmente surpreso ao constatar a
existência de um Centro com essas características inserido em um campus
universitário – algo que não ocorre em França.

 Ao tomar conhecimento dos Projetos de Pesquisa desenvolvidos pelo
Centro, o visitante mostrou-se vivamente interessado por sua diversidade e
abrangência – englobando os atendimentos clínicos; a formação de grupo de
pesquisadores envolvendo profissionais e alunos de graduação e pós-gradua-
ção em psicologia; a realização de seminários, palestras e cursos de extensão e
pós-graduação lato sensu; além da publicação de um periódico qualificado
específico em Psicanálise.

Dr. André parabenizou a Revista Psychê, como representante da produ-
ção em psicanálise brasileira – sobretudo por sua característica de publicar
trabalhos de autores que conjugam as atividades de caráter eminentemente
clínico, com o engajamento acadêmico do mais alto nível.

Além disso, manifestou sua disponibilidade para integrar o Conselho
Científico de Psychê – bem como fornecer indicações de autores franceses,
representantes da produção atual em Psicanálise – e a possibilidade para esta-
belecimento de intercâmbios – inicialmente no nível do conhecimento, em
termos de pesquisas correspondentes, realizadas por ele na Paris VII.
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VI Fórum Brasileiro de Psicanálise

Psicanálise, Poder e Transgressão

Campus da Unisinos, São Leopoldo/RS

05 a 08/07/01

Realizado de 5 a 8 de julho de 2001, este fórum nacional teve a partici-
pação de psicanalistas e pesquisadores de 10 estados da federação, em ativi-
dades dirigidas a um público de 426 pessoas. Durante o evento foram lançadas
várias publicações dentre elas, a Revista Psychê nº 7. A Programação Científi-
ca foi composta por 22 mesas, em um total de 63 trabalhos, divididos entre
seis subtemas.

Conferências (e subtemas)
• Poder e transgressão na relação psicanalítica – Joel Birman (RJ);  Roberto

Bittencourt (RS)
• A escuta psicanalítica e as novas demandas – Teresa Pinheiro (RJ);  Mário

Eduardo Costa Pereira (SP)
• Impasses na transmissão e na formação – Luís Ferreira Maia (PB); Paulina

Schmidtbauer Rocha (PE)
• Inconsciente no século XXI – Carlos Alberto Plastino (RJ); Oswaldo Giacóia

Junior (SP)
• Declínio da função paterna e o retorno de Narciso – Urania Tourinho Peres

(BA); Adelina Fonseca P. de Freitas (RJ)
• Humor: o necessário esquecido – Daniel Kupermann (RJ); Maria Angelina

Kalil Aidé (RJ).

I Fórum de Psicanálise e Educação
Campus USM/Paulínia

22/09/01

O Centro de Estudos e Pesquisa em Psicanálise e o Centro de Educação e
Cultura da Universidade São Marcos, realizaram o I Fórum de Psicanálise e
Educação.

A articulação do saber da Psicanálise com o da Educação mostra-se alta-
mente fecunda, uma vez que os processos emocionais influenciam e são influen-
ciados na apropriação do conhecimento – seja com relação à aprendizagem
formal ou informal.
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O público de 108 inscritos pôde apreciar temas apresentados por
renomados representantes de áreas distintas, em um espaço de interlocução,
cujo objeto comum é o desenvolvimento do potencial humano:
• O papel da mídia na educação – Thaís Mitiko Taussig Toshimitsu
• Como viver sem conviver? Um poema de Carlos Drummond de Andrade –

Carlos Felipe Moisés
• Psicanálise, arte e educação – Noemi Moritz Kon
• Por que o vértice psicanalítico na educação? – Alicia Lisondo
• Os aspectos educacionais na arquitetura da identidade – Sueli G. Soares
• A criatividade – Tales Ab’Sáber
• A questão da escrita e a transmissão do saber psicanalítico – Ana Maria

Loffredo.

6º  Fórum de Psicanálise do IBMR/RJ
Nos Limites Da Clínica – Psicanalisar Hoje

– Adolescentes – Saúde Mental

25, 26 e 27 de outubro de 2001

Como já tem se tornado uma constante, neste importante encontro de
renomados psicanalistas e pesquisadores, ocorreu o lançamento da Revista
Psychê, durante a realização do evento – que teve em sua programação:
• Psicanalisar hoje: novas perspectivas – Eliana Schüeler Reis (IBMR); Joel

Birman (UFRJ); Mediadora: Ana Beatriz L. da Cruz (IBMR)
• A clínica com adolescentes – Silvia Zornig (IBMR); Sonia Alberti (UERJ);

Mediadora: Rosane Melo (IBMR)
• 3 estudos: o não-verbal, o narcisismo, o estranho – Maria Clara Wiltgen C.

Guimarães (IBMR); Mônica Magalhães F. Silva (IBMR); Waleska Borges
Cheibub (IBMR); Mediador: Daniel Kupermann (IBMR)

• A Psicanálise nas instituições de saúde mental – Simone Delgado (SES);
Teresa Pinheiro (UFRJ); Mediador: Luiz Felipe N. de Faria (IBMR).

Esta edição do Fórum contou com 161 inscritos – número que vem cres-
cendo a cada ano, atestando de per si sua relevância no cenário psicanalítico
nacional. Paralelamente – e também em decorrência do fórum – o Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em Teoria Psicanalítica do IBMR (funcionando des-
de 1995) tem previsão de que sua oitava turma (2002), a exemplo das anterio-
res, apresente  significativo aumento em seu quadro de alunos (38 cursistas
em 2001).
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PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

A Revista Psychê é uma produção científica do Centro de Estudos e Pes-
quisa em Psicanálise, da Universidade São Marcos, que nasceu com o intuito
de contribuir para a difusão da Psicanálise. Com periodicidade semestral, teve
o primeiro número lançado em novembro/97 sob inscrição ISSN 1415-1138.
• Psychê 1
• Psychê 2

• Psychê 3
• Psychê 4
• Psychê 5

• Psychê 6

Psychê 7

Fiel à tradição de entender a clínica como espaço privilegiado para arti-
culações e avanços teóricos, esta edição agrega contribuições originárias de
distintas correntes de pensamento, que se entrecruzam para a compreensão
de temas como o suicídio, os estados-limites, a contemporaneidade e a dimen-
são psicanalítica de afecções orgânicas, bem como reflexões epistêmicas e
metapsicológicas de conceitos psicanalíticos.

Maiores informações sobre as edições podem ser obtidas no site:
www.smarcos.br/centros/psican/psyche.htm. Todos os sumários estão dispo-
níveis nas páginas finais desta edição.

Conselho Científico

Garantindo a qualidade, cientificidade e diversidade dos trabalhos apre-
sentados, a Revista Psychê  conta com um Conselho Científico composto por
eminentes pesquisadores, oriundos de instituições altamente representativas
do cenário psicanalítico e acadêmico:

Prof. Dr. Alberto O. Advincula Reis
Psicanalista; Prof. Dr. do Deptº de Saúde Materno-Infantil da Faculdade Saúde Pública USP

Prof. Daniel Kupermann
Psicanalista; Membro da Formação Freudiana e da Societé Internationale D’Histoire de la
Psychiatrie et de la Psychanalyse; Coordenador e Professor da Pós-Graduação em Teoria
Psicanalítica IBMR/RJ; Doutorando da UFRJ

Prof. Dr. Eduardo Dias Gontijo
Psicanalista; Doutor em Psicologia pela United States International University; Prof. do
Deptº Psicologia FAFICH-UFMG
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Prof. Dr. Gilberto Safra
Psicanalista; Professor Livre Docente do IPUSP e da Pós-graduação em Psicologia Clínica da

PUC-SP; Coordenador do LET – Laboratório de Estudos da Transicionalidade

Prof. Dr. Heitor O´Dwyer Macedo
Psicanalista; Membro Titular IV Grupo da Sociedade Francesa de Psicanálise; Doutor em

Psicopatologia Clínica, Universidade de Paris VII

Januário Daniel Neto
Psicanalista, Instituto Sedes Sapientiae; Psiquiatra, UNIFESP

José Carlos Garcia
Psicanalista; Mestre em Psicologia Clínica IPUSP; Professor e Membro do Deptº  Formação em

Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae

Prof. Kleber Duarte Barretto
Psicólogo; Psicanalista; Mestre e Doutorando em Psicologia Clínica PUC-SP

Prof. Dr. Paulo Roberto Ceccarelli
Psicanalista; Doutor em Psicopatologia Fudamental e Psicanálise, pela Paris VII; Membro da

“Société de Psychanalyse Freudienne”, Paris; Co-Fundador do Laboratório de Psicopatologia

Fundamental UNICAMP; Professor Deptº Psicologia PUC-MG

Profª Raquel Elisabeth Pires
Psicanalista; Membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo; Mestranda PUC-SP

Prof. Dr. Renato Mezan
Psicanalista; Membro do Deptº de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae; Doutor em Psico-

logia; autor de vários livros, dentre eles: Freud: a trama dos conceitos; Freud: pensador da

cultura; A vingança da Esfinge; Escrevendo a clínica; Tempo de Muda, etc.

Prof. Dr. Tales A. M. Ab’Sáber
Psicanalista; membro do Deptº de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae; Doutor em Psico-

logia Clínica-Psicanálise do IPUSP

Profª Drª Tânia M. J. Aiello Vaisberg
Professora Livre Docente IPUSP; Coordenadora da Ser e Fazer Oficinas Terapêuticas.

A partir da presente edição, Psychê  tem seu Conselho Científico ampliado:

Profª Drª Ana Cecília Carvalho
Psicanalista; Professora Adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais; Doutora em
Literatura Comparada pela Faculdade de Letras da UFMG
Profª Drª Ana Maria Rudge
Professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC-RJ; Membro Psi-
canalista da Sociedade de Psicanálise Iraci Doyle (RJ); Pesquisadora do CNPq
Profª Drª Cassandra Pereira França
Psicanalista; Doutora em Psicologia pela PUC-SP; Professora Adjunta do Departamento de

Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais

Prof. Dr. Jacques André
Psicanalista da APF; Professor de Psicopatologia da Université Denis Diderot Paris VII;
Diretor do Centro de Psicanálise e de Psicopatologia da Universidade de Paris VII
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Prof. Dr. José Euclimar Xavier de Menezes
Psicanalista; Mestre em Filosofia da Psicanálise e Doutor em Filosofia UNICAMP/SP; Pro-
fessor da Faculdade Rui Barbosa (Salvador/BA)
Profª Drª Helena Maria Watson Manhães de Andrade
Psicóloga; Psicanalista; Doutora em Psicologia Clínica (PUC/RJ); Presidente do Círculo
Psicanalítico do Rio Grande do Sul
Profª Drª Maria Teresa de Melo Carvalho
Psicóloga Clínica; Doutora em Psicanálise pela Universidade de Paris VII; Professora do
Curso de Especialização em Teoria Psicanalítica da UFMG
Prof. Dr. Paulo César de Carvalho Ribeiro
Doutor em Psicanálise e Psicopatologia pela Universidade Paris VII; Professor Adjunto do
Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG.

A adesão de profissionais desta estirpe atesta, indubitavelmente, o re-
conhecimento acadêmico e psicanalítico, que vimos apontando. Além disso,
esta distinção propicia ainda um duplo benefício:

• manter Psychê  no ranking de periódicos com circulação nacional;

• ampliar significativamente a visibilidade da Universidade São Marcos e do
Centro de Estudos e Pesquisa em Psicanálise em todo o Brasil e em vários
países.

Sistema COMUT

Resultado de um intenso trabalho de Cadastramento junto às Bibliote-
cas-Base do Sistema COMUT, Psychê  foi a primeira Revista Científica da Uni-
versidade São Marcos a ser  catalogada no Cadastro Coletivo Nacional (CCN),
possibilitando aos pesquisadores de todo o país o acesso aos artigos publica-
dos em nosso periódico (impressa ou eletronicamente). Nosso número de re-
gistro junto ao CCN é 094293-6.

À guisa de informação, lembramos que o  Catálogo Coletivo Nacional de
Publicações Seriadas – CCN é uma rede de unidades de informação de institui-
ções localizadas no Brasil que atuam de forma cooperativa, coordenadas pelo
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), um dos
dez institutos de pesquisa do CNPq (site: http://www.ibict.br/ibict/frame.htm).
Já o COMUT é um programa subsidiado por quatro mantenedoras: CAPES
(afiliada ao MEC), FINEP, IBICT e SESU (ligada à CAPES).

Esta vitória consolida a posição do Centro de Estudos e Pesquisa em Psica-
nálise, da Universidade São Marcos, enquanto um pólo difusor de conhecimento
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científico, cumprindo plenamente sua função de aprimorar a formação de alu-
nos das áreas de Psicologia e de Saúde (níveis de  graduação e  pós-graduação)
e estimular a produção de pesquisas sobre a subjetividade humana.

Indexação

Além de sua inclusão anterior na base de dados IndexPsi, em julho/2000
a Revista Psychê recebeu sua Indexação junto à LILACS/BIREME, cuja missão
é contribuir para a melhoria do ensino, pesquisa e atenção à saúde nos países
da América Latina e Caribe – mediante o estabelecimento e coordenação do
Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde –
buscando atender às necessidades de informação científica da comunidade de
profissionais de saúde.

A Biblioteca Virtual em Saúde é visualizada como a base distribuída do
conhecimento científico e técnico em saúde. O registro organizado e armaze-
nado em formato eletrônico nos países da Região, é acessível de forma univer-
sal na Internet de modo compatível com as bases internacionais (dados extraí-
dos do site BIREME – www.bireme.br).

Classificação CAPES / ANPEPP

O conteúdo da Revista Psychê foi analisado pela Comissão para Avalia-
ção de Revistas Científicas em Psicologia da CAPES/ Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior e ANPEPP/Associação Nacional de Pes-
quisa, relativo ao biênio julho-98 a julho-00, obtendo a classificação  NACIO-
NAL ‘A’, com um escore de  80 pontos. Entretanto, como periódico psicanalíti-
co, ocupa o 1º lugar dessa avaliação.

Apoio FAPESP

Tanto a sexta quanto a sétima edições receberam apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/ FAPESP.

A concessão deste auxílio – a exemplo das conquistas apontadas, junto a
essas eminentes entidades (CCN/COMUT, LILACS/BIREME, IndexPsi, CAPES/
ANPEPP) – vem confirmar de forma inequívoca a cientificidade de nosso perió-
dico, validando as inúmeras manifestações de reconhecimento que nossa re-
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vista vêm angariando junto à comunidade acadêmica e psicanalítica, ao longo
dos cinco anos de sua existência.

Intercâmbios

A circulação da Revista Psychê em todo o país tem possibilitado estabe-
lecer intercâmbio com diversas instituições ligadas à psicologia e psicanálise,
tais como: centros universitários, faculdades, institutos de psicanálise, círcu-
los psicanalíticos, entre outros. O objetivo é possibilitar não somente uma
troca de conhecimentos e publicações, como também a consolidação do Cen-
tro de Estudos e Pesquisa em Psicanálise da Universidade São Marcos como
um pólo de difusão das idéias psicanalíticas, por meio da publicação de artigos
dos profissionais destas entidades e regiões.

Serviço de Assinaturas

Os interessados em adquirir a Revista Psychê podem se utilizar do Ser-
viço de Assinaturas, mantendo assegurado seu exemplar, com comodidade. O
número de assinantes vem crescendo significativamente, ampliando assim o
alcance desta publicação. Cópia da Ficha de Assinatura de Psychê encontra-se
nas páginas finais desta edição.

PARCERIAS

Editoras

Foram mantidos os contatos com as Editoras nitidamente voltadas para
temas psicanalíticos, objetivando: a divulgação da Revista Psychê, a doação de
títulos a serem resenhados e a sua integração na bibliografia do programa
Lato Sensu em Teoria Psicanalítica, desenvolvido pelo Centro de Psicanálise.

As editoras que ingressaram nesta parceria, até o momento, são:

• Ágalma (www.agalma.com.br)
• Artes Médicas (www.artesmedicas.com.br)
• Casa do Psicólogo (www.casapsicologo.com.br)
• Cia das Letras (www.companhiadasletras.com.br)
• Contracapa (ccapa@easynet.com.br)
• Cortez (www.cortezeditora.com.br)
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• Cultrix (www.cultrix.com.br)
• Editora Escuta (www.editoraescuta.com.br)
• Editora Fiocruz (www.fiocruz.br/editora)
• Grupo Editorial Record (www.record.com.br)
• Iluminuras (www.iluminuras.com.br)
• Imago Editora (www.imagoeditora.com.br)
• Jorge Zahar (www.zahar.com.br)
• Martins Fontes (www.martinsfontes.com.br/)
• Papirus (www.papirus.com.br)
• Perspectiva (www.editoraperspectiva.com.br)
• Revinter (www.revinter.com.br)
• Rocco (www.rocco.com.br)
• Relume Dumará (www.relumedumara.com.br)
• Summus (www.summus.com.br)
• Unimep Editora (www.unimep.br/editora)
• Via Lettera (www.vialettera.com.br).

Temos verificado, com grande satisfação, um aumento significativo nas
publicações psicanalíticas. A ampliação dessa oferta permite, tanto aos
iniciantes como aos profissionais experientes, o contato com material de exce-
lente nível, possibilitando a difusão do pensamento psicanalítico em vários
âmbitos e expandindo sua aplicação para outros campos do saber.

Para exemplificar, citamos a produção editorial de duas de nossas par-
ceiras: a Casa do Psicólogo publicou cerca de 25 novos títulos em psicanálise;
e a Ed. Escuta, 7, no segundo semestre/01.

Em contrapartida, mestrandos, doutorandos e pesquisadores de diver-
sas instituições do país vêm se utilizando deste referencial teórico para funda-
mentar suas pesquisas. Em decorrência, verifica-se substancial avanço do co-
nhecimento na área da subjetividade – ampliando, assim, as fontes de consul-
ta e estimulando a continuidade da  produção desta literatura no país.

Títulos disponíveis para resenhas

Em decorrência dessa parceria, temos recebido a doação de exemplares
dos lançamentos, atualmente disponíveis em nosso acervo para a elaboração
de resenhas, para publicação nas próximas edições de Psychê. Maiores infor-
mações no site www.smarcos.br/centros/psican/psyche.htm.
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Resenhas já publicadas

As resenhas já publicadas em  Psychê, fruto das parcerias, são:

Casa do Psicólogo
• Didier Anzieu. Psicanálise e linguagem: do corpo à fala (resenhista: Alberto

O. A. Reis)
• Flávio R. C. Ferraz. Andarilhos da imaginação: um estudo sobre os loucos

de rua (Nelson da Silva Jr.)

Escuta
• Gina Khafif Levinzon. A criança adotiva na psicoterapia psicanalítica  (Ma-

ria Teresa M. Carvalho)
• Lia Ribeiro Fernandes. O olhar do engano: autismo e outro primordial  (Car-

men Savorani Molloy)
• Luís Claudio Figueiredo. Palavras cruzadas entre Freud e Ferenczi  (Kleber

Duarte Barretto)
• Manoel Tosta Berlinck. A dor  (Vera Lúcia L. Besset)
• Marie-Christine Laznik-Penot. Rumo à palavra: três crianças autistas em

psicanálise (Lia Ribeiro Fernandes)
• Mario Eduardo C. Pereira. Pânico e desamparo: um estudo psicanalítico

(Alberto O. A. Reis)
• Pierre Fédida. Depressão (Carlos Mario Alvarez)
• Radmila Zygouris. Pulsões de vida  (Luiz Felipe N. de Faria)
• Silvia Abu-Jamra Zornig. A criança e o infantil em psicanálise: Psicanálise

de criança (Ana Maria Rudge)

Iluminuras
• Antonio F. R. da Silva. Culpa. Aspectos psicanalíticos, culturais e religiosos

(João Batista Ferreira)
• Purificacion B. Gomes. O método terapêutico de Scheerazade: mil e uma

histórias de loucuras, de desejo e cura (Camila Pedral Sampaio)

Imago
• Darius Gray Ornston Jr. Traduzindo Freud  (Ana Paula A. Pinto)
• Luiz Alberto Hanns. A teoria pulsional na clínica de Freud (Renata Fávaro)
• Marisa Pelella Mélega. Pós-autismo: uma narrativa psicanalítica (Beatriz

M. P. Tupinambá)
• Sigmund Freud. A interpretação dos sonhos – Nota Bibliográfica: “O belo

é eterno” (Paulo Cesar Sandler)
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Jorge Zahar
• Elizabeth Roudinesco. Por que a psicanálise? (Alberto O. Advincula Reis)

Revinter
• Jan Abram. A linguagem de Winnicott: dicionário das palavras e expres-

sões utilizadas por Donald W. Winnicott (Elsa O. Dias)

Unimarco
• Gilberto Safra. A face estética do self. (Tânia M. A. Vaisberg)
• José E. Xavier de Menezes. Fábrica de deuses: a teoria freudiana da cultura

(Gilberto Safra)
• Kleber Duarte Barreto. Ética e técnica no acompanhamento terapêutico:

andanças com D. Quixote e Sancho Pança (Maurício Porto)

Unimep
• Georges Politzer. Crítica dos fundamentos da psicologia: a psicologia e a

psicanálise (Felipe L. Fonseca)

Via Lettera
• Maud Mannoni. A criança, sua “doença” e os outros.  (Camen Molloy).

TopBaby

TopBaby é uma revista virtual, de renovação diária, que tem por objeti-
vo transmitir informações úteis, confiáveis e atualizadas. Com isso, pretende
apontar caminhos para a saúde e o bem-estar de pais e filhos, além de promo-
ver, de forma permanente, a reflexão sobre importantes questões envolvidas
no relacionamento familiar, visando contribuir na construção de uma vida
melhor para esta e as futuras gerações.

Este serviço conta com o aval de renomados especialistas, de diferentes
áreas do saber. A diretora do Centro de Psicanálise, Jacirema Cléia Ferreira,
foi convidada a integrar a equipe de consultores na área de psicanálise, res-
pondendo dúvidas de “internautas” ou escrevendo artigos de interesse da co-
munidade.

A partir de dezembro/01, este site passará a ter chamadas na home
page do portal UOL (universo on line – www.uol.com.br), com os chats da
TopBaby sendo inclusos na pauta geral. Esses serviços serão restritos aos
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atuais 2 milhões de assinantes UOL – com 4 ou 5 acessos por login; 1000 aces-
sos/h (informações oficiais fornecidas pela Direção de Parcerias de Conteúdo).

A expectativa TopBaby é de 600 a 700 mil acessos/mês, devendo alcan-
çar 2 milhões a partir de seis meses na rede e a previsão de versão em espa-
nhol em futuro próximo.

REPERCUSSÃO NA MÍDIA

Pulsional Revista de Psicanálise – Ano XIV – nº 146 – junho/01 – p. 92
Seção: Cursos, Seminários e Grupos de Estudos
Curso de Atualização Universitária: Acompanhamento Terapêutico (AT)
(divulgação do curso AT, promovido pelo Centro de Psicanálise USM)

Revista Portuguesa de Psicossomática – Vol. 3 – nº 1 – jan-jun/01
Seção: Publicações Recebidas na Redacção
(menção ao envio, em permuta, do nº 6 de Psychê)

Pulsional Revista de Psicanálise – Ano XIV – nº 147 – julho/01 – p. 86
Seção: Cursos, Seminários e Grupos de Estudos
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Teoria Psicanalítica
(divulgação do curso Lato Sensu, promovido pelo Centro de Psicanálise USM)

Pulsional Revista de Psicanálise – Ano XIV – nº 150 – outubro/01 – p. 89
Seção: Novidades Bibliográficas Nacionais
Psychê Revista de Psicanálise
(divulgação Sumário do nº 7 da Revista Psychê)

Gazeta do Ipiranga – 26/10/01 – p. A-10
Seção: Pesquisa
Bom sono é essencial para uma vida saudável
(divulgação Projeto Distúrbios do Sono).

Internet

Informações sobre os eventos e publicações do Centro de Estudos e Pes-
quisa em Psicanálise, da Universidade São Marcos, podem ser acessadas em
diversos sites. Dentre eles:
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Universidade São Marcos – Centros de Estudos – Centro de Estudos
e Pesquisa em Psicanálise
www.smarcos.br/centros/psicanalise.htm

Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo
www.sbpsp.org.br/biblioteca/periodicos/p18.htm

Revista de Psicologia Catharsis
www.revistapsicologia.com.br

Psicologia Científica en Internet – Bogotá/Colômbia
www.psycologia.com

EUPSI – Uma publicação para profissionais PSI – ISSN: 0874-954X (Portugal)
www.eupsi.pt

SERVIÇOS
Clínica Psicanalítica

Atendimento psicológico com enfoque psicanalítico, a preços acessíveis,
visando a prestação de serviços a adultos e adolescentes. Atualmente atende
aos participantes do Projeto Distúrbios do Sono e à comunidade em geral. O
serviço é prestado por profissionais com especialização em Psicanálise,
engajados no Projeto de Pesquisa em Psicanálise (recém-instituído).

Destina-se ainda, com especial destaque, aos alunos do Curso de Psico-
logia da Universidade São Marcos e de outras instituições de ensino, objetivando
contribuir para a complementação do tripé da formação proposto por Freud,
compreendido pelo trabalho analítico pessoal aliado à formação teórica e su-
pervisão clínica. Desta forma, o Centro de Estudos e Pesquisas em Psicanálise
– ao oferecer atendimentos em Clínica Psicanalítica, paralelo ao Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Teoria Psicanalítica e aos demais cursos, palestras e
seminários – acredita cumprir sua finalidade de oferecer subsídios para a for-
mação dos profissionais da área da saúde, estimulando o aprofundamento nessa
linha teórica.


