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Editorial

Idealizada por Virgínia Leone Bicudo, a Revista Alter foi lançada em 1970 e, ao 
longo dos anos, tornou-se um periódico de referência para a comunidade psicanalítica 
brasileira, resultado do trabalho de gerações de psicanalistas de Brasília e de outras partes 
do país – editores, autores e todos os envolvidos na confecção da Revista. 

Ao longo das últimas décadas, a Alter caracterizou-se por uma política editorial 
pautada pela qualidade, rigor e criatividade, além de ser uma publicação plural e aberta 
ao diálogo com outras áreas do conhecimento. Características que pautaram a confecção 
deste número.

O atual número destaca trabalhos de membros da Sociedade de Psicanálise de 
Brasília e do Instituto de Psicanálise Virgínia Leone Bicudo, apresentados no XXIV 
Congresso Brasileiro de Psicanálise, realizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 
em setembro de 2013. 

Nesta seção, Crisélia Sanromán Barral Chaves propõe uma reflexão acerca da 
dinâmica das sociedades psicanalíticas. Daniela Prieto e Marcelo Tavares investigam as 
contribuições da psicanálise na compreensão dos processos mentais envolvidos na crise 
suicida. Cláudia Aparecida Carneiro apresenta trabalho clínico – laureado com o prêmio 
Mário Martins, do Congresso – que se propõe a examinar o trânsito de estados de mente 
da analista e de sua paciente, que se dá entre a percepção de impressões sensoriais e a 
apreensão da realidade psíquica. Por fim, Maria Silvia R. de M. Valladares, Liliana Dutra de 
Moraes Avidos e Suely Marise Pego apresentam reflexões acerca da psicanálise de crianças. 

A seção Diálogos, mantendo-se na tradição da Alter e do legado freudiano de se 
refletir aspectos da dinâmica das sociedades e da cultura – utilizando o arcabouço teórico 
clinico psicanalítico com outras áreas do conhecimento – contém entrevistas com Paulo 
Cesar Sandler e Luiz Rufatto. 

Sandler é um conhecido psicanalista e profícuo escritor que se dedica, há anos, 
ao estudo da obra de W.R.Bion. No diálogo com Cláudia Aparecida Carneiro e Carlos 
de Almeida Vieira, discorre sobre sua vasta obra, aspectos da sua vida e sua relação com 
Bion e Virgínia Bicudo.
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Rufatto é um jovem escritor mineiro e uma das principais vozes da literatura 
brasileira contemporânea. Nessa entrevista, com Mirian Delgado, aborda as preocupações 
sociais que guiam seu projeto literário e motivaram a sua contundente participação na 
Feira do Livro de Frankfurt de 2013.

O pluralismo teórico e clínico ao se pensar os fenômenos psicanalíticos é a marca 
dos artigos da seção Artigos. Os trabalhos abordam sob diferentes prismas temas presentes 
no fazer e vivenciar a psicanálise.

Boa leitura!

 Carlos Cesar Marques Frausino
Editor




