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 Professora Titular do Departamento e do PPG de Psicologia Clínica do Instituto de 

Psicologia da USP.  Coordena o Laboratório Psicanálise, Sociedade e Politica 

(PSOPOL/IPUSP) e o Grupo Veredas: psicanálise e imigração (PSOPOL/IPUSP). 

Ingressou no IP/USP em 2002. Foi Chefe do Departamento de Psicologia Clínica 

(2020/2022).  

 

 Graduou-se em Psicologia na PUC-SP, onde fez o Mestrado e o Doutorado. Foi 

Professora Titular do Programa de Pós-Graduação da Psicologia Social, onde 

coordenou o Núcleo Psicanálise e Política na PUC-SP, até 2017.  

 

 Realizou Estágio Senior (pós-doutorado) na Universidade Paris Diderot - Paris 7 

U.F.R; Laboratório: Études psychanalytiques. Supervisor: Fethi Benslama (CNPq); 

2015/2016): As vicissitudes de endereçamento ao outro em situações de violência: 

o caso dos refugiados. Les vicissitudes de l’adresse à l’autre dans les situations de 

violence:le cas des réfugiés. 

 

 Coordena o Convenio Convênio Acadêmico Internacional entre a USP e a 

Universidad de Chile no interesse da Facultad de Ciencias Sociales, a partir de 2018. 

 

 

 Consultora na Avaliação Quadrienal da Comissão de Avaliação da Psicologia na 

Capes (202/2022).  

 

 

 REDIPPOL: Rede Interamericana de Pesquisa em Psicanálise e Política (Presidente 

Fundadora em 2018 até 2022) 

 

 Rede Coletivo AMARRAÇÕES: Psicanálise e Políticas Com Juventudes, membro e 

coordenadora da Rede em São Paulo (2018, - pesquisadores de universidades de 

MG, RS, SP, CE, Colômbia, Argentina, França; relação com Unicef, ONU e CALAS); 

 

 Tem sido Bolsista produtividade em Pesquisa nível 2 do CNPq. O último projeto 

finalizado versou sobre Violências e política dos afetos: o adolescente e o 

imigrante. O projeto iniciado em 2021 é Silenciamento, racismos e sonhos em 

tempos de pandemia e isolamento social: questões para a clínica psicanalítica.   

https://www.ip.usp.br/site/miriam-debieux-rosa/


 Tem pesquisado e produzido particularmente sobre a dimensão sócio-política do 
sofrimento, a clínica do traumático, as expressões da violência; violação de 
direitos; as modalidades de resistência e enfrentamento dos sujeitos nas situações 
de vulnerabilidade; a construção/transformação do laço social na 
contemporaneidade; a imigração e migração; responsabilidade e 
responsabilização; crianças e adolescentes.  

 Autora de livros, destacando: Histórias que não se contam: psicanálise com 
crianças e adolescentes (2010, Ed. Casa do Psicólogo) e A clínica psicanalítica face 
ao sofrimento sócio-político (Ed. Escuta/Fapesp, 2016, (PRÊMIO JABUTI 2017).  

 Organizadora em parceria com colegas, entre outros, dos livros: Debates sobre a 
Adolescência Contemporânea e o Laço Social (Ed. Juruá, RGS, 2012; Desejo e 
Política: desafios e perspectivas no campo da imigração e refúgio (Ed. Max 
Limonad, 2013; As escritas do ódio: psicanálise e política. (2017, 
Escuta/Fapesp); Violência e psicanálise: atualizações e intersaberes (2021, on-line, 
Ed. IPUSP). 

 Produção Total: 

 Livros publicados ou organizados: 3 livros, 7 coletâneas e quatro dossiês em revistas 
científicas  
 
Artigos em periódicos com seletiva política editorial: 78 / Capítulos de livros: 36 / 

Teses de doutorado e mestrado orientadas e defendidas: 33 mestrados e 23 
doutorados. Supervisão de pós-doutorado: 10 concluídas.  

 

 PRÊMIO JABUTI 2017: Primeiro lugar na categoria Psicologia, Psicanálise e 

Comportamento, com o livro A Clínica Psicanalítica em Face da Dimensão 

Sociopolítica do Sofrimento. Editora: Editora Escuta/ Fapesp.  

 

 Link para página web ORCID, MyResearcherID e/ou MyCitation (Google Scholar) e 

outros 

 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9518-0424  
 
ResearcherID: L-3977-2013 ; Scopus Author ID: 7202546662  
 
Google Acadêmico: 
https://scholar.google.com.br/citations?user=Dzc3N48AAAAJ&hl=pt-BR  
 
 Outras informações.  
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O site do Laboratório Psicanálise e Sociedade: 
https://psicanalisepolitica.wordpress.com/  
E a página no Facebook:  
https://m.facebook.com/PSOPOL/ 
https://www.veredaspsi.com.br/  
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