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Novos tempos
New times
Nuevos tiempos
A Self, revista científica do Instituto Junguiano de São Paulo (IJUSP),
que tem como objetivo difundir a psicologia analítica, entra em seu
terceiro ano com a responsabilidade de dar continuidade ao
trabalho desenvolvido até agora.
A publicação, em acesso aberto, é fruto das transformações dos
novos tempos, com o intuito de proporcionar um amplo alcance à
produção científica e acadêmica, gerando economia em sua
divulgação e possibilitando maior visibilidade àqueles que desejam
contribuir para o pensamento junguiano.
Nesta nova etapa, iniciada em maio, temos a ambição de difundir
a Self nos meios acadêmicos e nas instituições de ensino,
apresentando trabalhos sobre temas que interessam tanto aos
futuros analistas junguianos, quanto a acadêmicos e estudiosos em
geral. Almejamos ampliar o número de trabalhos nacionais, além
do eixo Sudeste-Sul, e internacionais, tendo como parâmetro de
referência as publicações mais conceituadas. Traduzir os artigos
produzidos em português ou espanhol para o inglês também é uma
das maneiras de estimular a troca de ideias entre todos os
interessados.
Os periódicos científicos ganham mais visibilidade quando estão
indexados em bases de dados confiáveis e com ampla
credibilidade, como LILACS, PePSIC, SciELO e outras. Fazer parte
destas bases de dados é um trabalho de construção permanente,
que exige pontualidade na publicação e respeito aos critérios
editoriais internacionalmente aceitos, sem perder de vista as
peculiaridades e demandas da psicologia analítica.
O número crescente de acessos aos artigos publicados nos motiva
a consolidar a Self como um canal de produção de conhecimento
de qualidade e de prestígio reconhecido, contribuindo para o
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aprofundamento e ampliação, cada vez maior, do estudo da obra
de C. G. Jung.
O IJUSP é uma instituição que tem, desde seu início, um histórico de
muito trabalho e dedicação ao ensino e à formação de analistas.
A Self é mais um fruto deste trabalho. Idealizada por Dulce Briza,
em conjunto com David Butler, Denise Maia, Priscila Caviglia (in
memorian), Candido Vallada e, em especial, Ricardo Pires que a
materializou, é hoje uma realização alimentada e acalentada por
todos nós do IJUSP.
Paula Serafim Daré e Candido Pinto Vallada
Editores Científicos

Self – Rev Inst Junguiano São Paulo, 2018;3;e5

2

