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Editorial

pós dois anos de condução da revista Psychê sob nossa responsabilidade,

a obtenção, pela segunda vez consecutiva, da classificação “Nacional A”

na avaliação dos periódicos feita pela Comissão CAPES/ANPEPP em 2002,

acrescentou-nos mais uma gratificação pelo reconhecimento do grande esforço

que tal empreitada exige. Neste período remanejamos o conselho editorial,

ampliamos o corpo de pareceristas – colaboradores especialistas em cada um

dos temas emergentes e buscamos atingir algumas metas na divulgação da

revista, tanto em sua distribuição pelo país, quanto na Internet, disponibilizando

no site da Universidade São Marcos os sumários da revista, e alguns artigos e

resenhas. Outros projetos encontram-se em vias de realização.

Os artigos que compõem o número 12 de Psychê confirmam o germe “pro-

fético” contido no ensaio de 1929, O mal-estar da cultura. Para Freud, o mal-estar

é um predicamento da cultura, um destino incontornável para o homem na civili-

zação. As exigências sublimatórias por ela impostas, e que tendem a um cresci-

mento irrefreável, recobram seu preço por coibir a agressividade implícita à

realização pulsional junto aos outros, acarretando um alargamento do fosso no

interior do arranjo pulsional (no entrelaçamento entre pulsões de vida e morte)

do sujeito, com as conseqüências conhecidas sobre seu narcisismo primário – a

ameaça de perda de amor – e suas “tentativas de reparação” pelo masoquismo,

pela culpa inconsciente. Esta, ao se manifestar em um sentimento difuso de

mal-estar, dá nascimento a uma série de reações, uma espécie de refluxo sobre o

desamparo originário do sujeito e suas defesas primárias, em forma de pânico,

depressão e insônia, além de colocar em xeque seus esquemas psicossomáticos.

Também manifesta-se por atuações, que visam liquidar o mal-estar por meio de

diversas maneiras de adicção, agressão e sujeição, às quais a sociedade atual

oferece um leque variado de vias de escoamento. No palco social e cultural, a

dissolução das estruturas tradicionais que regiam as relações políticas, sociais e

religiosas, o desaparecimento da narrativa (Benjamin), entre outras manifesta-

ções sobre as quais alertam-nos os críticos atuais, revelam igualmente, em outro

plano, o preço do mal-estar a ser pago pelo “progresso” na civilização.
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Não surpreende, portanto, que grande parte do interesse entre psicana-

listas tem se voltado para a psicopatologia de um lado, e de outro para uma

busca de intervenção na esfera social, além da conexa reflexão acerca das

manifestações sociais e culturais atuais. Necessitamos hoje, mais do que nunca,

de uma interlocução com os agentes e pensadores dos vários setores cultu-

rais, políticos e científicos. Nas páginas que se seguem, o leitor encontrará

artigos voltados para a psicopatologia, sobretudo para suas manifestações

atuais, um artigo voltado para os jogos colusivos nas varas de família, outro

para as práticas sociais em torno da loucura, além de um saboroso ensaio

sobre a consciência nos mitos de Prometeu e Satã, e de uma reflexão acerca

d’O Espelho, o intrigante conto para psicanalistas. Destacamos, também,

as sete resenhas sobre livros publicados recentemente, em sua maioria de

autores psicanalistas brasileiros.

Daniel Delouya

Editor


