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Editorial

“O mundo que vivemos tem a ver com a gente, com o indivíduo – esse é um momento 
que é comovente e libertador. É comovente porque resulta que o que fazemos não 
é trivial. É libertador porque dá sentido ao nosso viver (...). As coisas que fazemos 
são sempre signifi cativas” (Maturana, 1999, p.43)

“Todo fazer é conhecer e todo conhecer é fazer.” (Maturana & Varela, 1995)

Somos o que conversamos, e é dessa forma que a cultura e a história constituem 

nosso presente. O conversar é o entrelaçamento entre a linguagem e a emoção, através 

do qual geramos mundos (Maturana, 1998). “Nossa única possibilidade de viver o 
mundo que queremos viver é submergirmos nas conversações que o constituem, como 
uma prática social cotidiana, numa contínua coinspiração ontológica que o traz ao 
presente” (p.91).

A teorização de Maturana é um convite para reß etirmos sobre o nosso papel na 

construção de ‘novos mundos’ para a prática psicológica. Reß exão sobre que ‘conversas’ 

estamos estabelecendo com nossos pares e acadêmicos em processo de formação. 

Estamos utilizando todos os meios para difusão de nossas práticas, no caso os periódicos 

cientíÞ cos?

A revista Aletheia tem observado, em seu processo de recebimento de artigos, um 

importante crescimento de artigos resultados de pesquisas e um estável percentual de 

artigos de atualização, teóricos ou de estado da arte. No entanto, poucos são os artigos 

encaminhados para a categoria Relato de Experiência. Sabe-se, por meio de congressos, 

reuniões cientíÞ cas, experiências de estágios e crescente e consistente abertura de novos 

espaços proÞ ssionais, da quantidade e qualidade das intervenções psicológicas realizadas 

nos mais diversos contextos. Assim, convido, juntamente com o Conselho Editorial, toda 

a comunidade cientíÞ ca, proÞ ssional e acadêmica a ampliar nosso espaço de interlocução 

de práticas na busca da geração de ‘novos mundos’.

Agradeço antecipadamente a todos os proÞ ssionais e acadêmicos que se disponham 

a conversar com os leitores da Aletheia por meio de suas experiências 
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Referências

Maturama, H. (1998). Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: 

Ed. UFMG.

Maturama, H. (1999). A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG.

Maturana, H. & Varela, F. G. (1995). A Árvore do Conhecimento: as Bases Biológicas 

do Entendimento Humano. São Paulo, Editora Psy.


