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Editorial

A concessão pela Fundação Carlos Chagas Filho de Am-
paro à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), 

através do Edital 07/2012 — Programa “Apoio à Publica-
ção de Periódicos Científicos e Tecnológicos Institucio-
nais/2012”, tornou possível a publicação de dois volumes 
excepcionais — um em 2012 e outro em 2013 — da Re-
vista Ágora Estudos em Teoria Psicanalítica. O presente volume é 
o primeiro deles. 

O objetivo destas duas publicações foi, em primeiro lu-
gar, aliviar o tempo de espera de grande número de artigos 
submetidos à Revista Ágora e já aprovados para publicação. 
Em segundo lugar, viabilizar a publicação de artigos de 
autores brasileiros e estrangeiros que integram importan-
tes intercâmbios nacionais e internacionais estabelecidas 
pelo Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica 
da UFRJ, tais como o Programa Nacional de Cooperação 
Acadêmica (Procad), firmado com os Programas de Pós-
Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal de 
Sergipe e em Psicologia da Universidade Federal do Pará, e 
os Convênios Internacionais instituídos com o Laboratoire 
de Psychologie Clinique da Université Paris 5, assim como 
com o Centre de Recherches en Psychanalyse, Médecine 
et Societé e o Centre d’Études em Psychopathologie et 
Psychanalyse da Université Paris 7. 

A seleção dos artigos publicados nestes dois volumes 
excepcionais obedeceu, portanto, a um ou a outro desses 
dois critérios. Cabe esclarecer, contudo, que todos eles 
passaram pelo mesmo processo de submissão, exigindo-se 
para sua publicação a aprovação por parte de dois parece-
ristas anônimos. 
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O Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalíti-
ca da UFRJ, responsável pela publicação da revista Ágora 
Estudos em Teoria Psicanalítica, agradece ao apoio da Faperj, 
o qual tornou possível tanto a agilização do processo de 
publicação pela Revista de artigos já aprovados quanto a 
divulgação pela mesma de artigos resultantes de pesquisas 
realizadas no âmbito de importantes acordos estabelecidos 
pelo Programa. 




