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Editorial

Com satisfação que publicamos o décimo quinto número da Analytica: Revista de 
Psicanálise. Este periódico é fruto dos esforços dos colegas que compõe o Núcleo de Pesquisa 
e Extensão em Psicanálise (NUPEP) da Universidade Federal de São João del-Rei e dos 
pesquisadores em psicanálise que submeteram seus artigos para este número. A revista tem 
como o propósito fundamental de sua existência publicar investigações, desenvolvimentos 
teóricos, relatos de pesquisa, debates, entrevistas e resenhas que contenham análises, críticas 
e reflexões sobre temas, fatos e questões a partir do referencial psicanalítico. Publicam-se, 
ainda, artigos voltados à interlocução entre a psicanálise e outros campos do saber, como 
a filosofia e as ciências sociais, igualmente dedicados ao pensamento sobre a sociedade e a 
cultura. Este projeto, concebido de forma plural quanto à produção e publicação de pesquisa, 
tem a pretensão de conectar seus pesquisadores às redes formadas pelas diversas instituições 
de ensino superior, nacionais e internacionais. Nesta edição contamos com a colaboração 
de pesquisadores que representam a diversidade geográfica dos estudos de psicanálise 
desenvolvidos no Brasil, com manuscritos provenientes do Alagoas , Rio Grande do Sul, 
Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os artigos e seus respectivos objetos que compõem 
esta edição contemplam uma variedade temática que aborda: a utilização do pensamento de 
Hegel na obra de Lacan, e sua relevância para o retorno a Freud realizado pelo psicanalista 
francês; o problema do objeto e sua relação com a questão do estilo em Jacques Lacan; a 
relação entre o conceito freudiano de angústia e o entrelaçamento entre psiquismo e corpo; 
a atualidade, desafios e perspectivas da pesquisa em psicanálise na universidade; uma análise 
do conceito freudiano de interpretação a partir do caso do homem dos ratos; um estudo sobre 
a linguagem do sonho tal como desenvolvida por  Freud e o cinema; uma análise da questão 
do sentido em Freud, a partir de sua relação com o sintoma; a relação entre o campo da saúde 
mental e a clínica psicanalítica; o desenvolvimento dos conceitos de trauma e transmissão 
psíquica a partir do conceito freudiano de trauma; e o estudo sobre a relação entre a neurose 
obsessiva e o lugar do pai.

Desejamos a todos uma ótima leitura!
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