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s autores dos artigos que compõem este número da revista Psychê são
associados à universidade. Seus ensaios refletem o largo escopo das ativi-
dades em torno da psicanálise nas universidades brasileiras. O engajamento

na pesquisa universitária constitui, para muitos, uma extensão da atividade clíni-
ca do psicanalista, em consonância com as grandes ocupações de Freud com
objetos situados, aparentemente, fora dos muros de sua sala de atendimentos.

A universidade, com suas peculiaridades, impõe a seus pesquisadores
exigências conhecidas, sobre as quais não nos deteremos neste espaço. Durante
anos houve uma preocupação entre os psicanalistas que a universidade pudesse
atrapalhar, atropelar e até cercear o essencial do método ou da escuta psicana-
lítica. Atualmente, a intensa procura pela universidade, por parte dos analistas,
e as contribuições dela emanadas, desmentem tal inquietação.

A universidade apresenta-se como um lugar de interlocução, proporcio-
nando o tempo necessário à reflexão e à pesquisa, e revelando-se um terreno
fértil para o exame de questionamentos dificilmente abordáveis em outros
enquadres. Nas ciências humanas, a universidade tem se voltado cada vez
mais para os temas urgentes do cenário cultural contemporâneo, sem abando-
nar, ou mesmo diminuir, os estudos e as pesquisas clássicas sobre temas e
autores teóricos fundadores de suas disciplinas.

No que concerne à psicanálise, um rápido olhar sobre o índice desta
edição de Psychê revela-nos um panorama de integração entre a psicanálise e
a universidade, mesmo sendo muito recente o processo de instalação da psi-
canálise no cenário universitário.

Além de temas clássicos – o estudo de certos conceitos na obra de um
autor, as indagações sobre os paradigmas da interpretação, a preocupação
freudiana acerca da relação entre a realidade psíquica e a “externa”, as resso-
nâncias clínicas do complexo de Édipo, os impasses da constituição subje-
tiva na clínica –, encontramos diálogos entre obras de psicanalistas com as
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de outras disciplinas, uma pesquisa sobre a história do movimento psicanalí-
tico no Brasil, a influência da vida contemporânea – e sua exigência sublimatória
crescente – sobre o destino da fusão dos grupos pulsionais, fé religiosa e Aids,
e considerações sobre o discurso dos evangélicos.

Os ensaios não só ampliam os horizontes do exercício do método psica-
nalítico, como são frutos da morada desses autores no âmbito da universidade.

Daniel Delouya

Editor


