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Editorial

Editorial do número 25

É com satisfação que fechamos o segundo número do volume anual dos 
Cadernos de Psicanálise do Círculo, neste primeiro ano sob a nova forma de 
avaliação (duplo-cego por pareceristas ad hoc internos e externos à instituição, 
ao invés de um único conselho consultivo). Temos recebido e-mails de dentro 
e de fora do Círculo de apoio ao novo funcionamento dos Cadernos. 

A partir do número anterior, os Cadernos passaram a funcionar pelo re-
gime de fluxo contínuo para o envio de artigos de tema livre. Observamos 
que aqueles artigos do tema em debate que não puderam receber resposta dos 
pareceristas a tempo para publicação no volume temático poderão, se aprova-
dos, ser publicados como tema livre nos números do volume do ano seguinte. 
Portanto, o fato de alguns artigos enviados não terem saído no volume anual 
não significa necessariamente que não foram aceitos. A Comissão Editorial 
da revista comunicará oficialmente a decisão dos pareceristas por e-mail. 
Queremos salientar o profundo respeito pelos autores, tenham eles seus arti-
gos aprovados tais quais, com modificações solicitadas pelos pareceristas, ou 
recusados. 

Neste ano recebemos um elevado número de artigos para os Cadernos, o 
que demonstra sua penetração na comunidade psicanalítica. Por um lado, um 
bom número foi de Membros Efetivos e de Associados ao Fórum, o que de-
monstra a implicação interna com a revista, implicação esta que desejamos 
que continue crescente, não só quanto ao envio de artigos como também no 
que diz respeito à colaboração como pareceristas ad hoc. Por outro lado, um 
bom número foi de autores de outras instituições e de outros estados do país, 
o que, por sua vez, é mais uma mostra do reconhecimento de nossa instituição 
e de nossa publicação científica. 
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Para o ano que vem, os editores estarão muito mais tranquilos do que es-
tivemos neste primeiro ano do novo procedimento, pois com o processo im-
plementado e sedimentado o novo cronograma se iniciará já adiantado. 

Neste número 25, que foca novamente o tema anual “Violência e seus des-
tinos na psicanálise”, trazemos novos artigos que o trabalham sob diferentes 
perspectivas; a conferência de Ana Luz apresentada no Círculo na Seção de 
Cinema e Psicanálise; uma entrevista com Ana Lúcia Barros, membro do Cír-
culo que trabalha a psicanálise em meio à violência vivida por comunidades 
carentes; um texto inédito no Brasil do psicanalista de Israel, Robi Friedman, 
com apresentação de Carla Penna, sobre a violência da guerra, na rubrica Tra-
dução; além de artigos de tema livre e fluxo contínuo, e uma resenha sobre li-
vro também ligado ao tema. 

Agradecemos a colaboração de todos e desejamos uma boa leitura. 
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