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Editorial 

Finalmente chegámos ao princípio.

Caros Colegas e Amigos,

Finalmente chegámos ao princípio da Revista PsiRelacional – Perspectivas Relacionais 
em Psicanálise. A Revista PsiRelacional nasce agora, neste tempo de pandemia, “no 
tempo do medo”, como um gesto de confiança e esperança no futuro.

A pandemia isolou, a psicanálise relacional, desde o início dos anos 80, tem lutado 
contra o isolamento. Contra o isolamento da mente do seu contexto, contra o isola-
mento do paciente e do psicoterapeuta no espaço terapêutico, contra o isolamento 
das escolas psicanalíticas, propondo leituras integrativas, não dissociativas. Construin-
do conhecimento através de uma atitude de preocupação com o Self, com o Outro 
e com a interacção entre eles, sem esquecer a importância dos movimentos sociais 
e culturais.

É este o espírito com que nos apresentamos: ser um espaço de diálogo e construção 
aberto a diferentes vozes da Psicanálise Relacional. A Revista PsiRelacional, para 
além de ser um órgão de expressão do trabalho científico da Associação de Psi-
canálise Relacional, é um espaço aberto a diferentes orientações e perspectivas, é 
um espaço interessado na pluralidade e na variedade de pontos de vista, que colo-
cam a relacionalidade humana como factor de imprescindível importância para a 
compreensão do desenvolvimento e do funcionamento da mente humana.

Destacamos na estrutura da Revista o espaço para o Ensaio, para a Entrevista, para 
a Clínica Relacional, bem como para os Artigos. Neste primeiro número contamos com 
contributos de diversas geografias sobre diferentes temáticas. Contamos, também, 
com diferentes olhares sobre a pandemia que vivemos actualmente, onde a ideia 
que une todos os trabalhos é a mesma: a relacionalidade humana como factor de 
protecção em tempos de adversidade. Temos um Ensaio sobre um tema pouco in-
vestigado em psicanálise, a “gemelaridade”, e uma entrevista ao nosso colega Steven 
Kuchuck, até há muito pouco tempo Presidente da IARPP International.

Pretendemos contribuir para o desenvolvimento da capacidade de despertar novos 
pensamentos, melhores conhecimentos e novos equilíbrios, sem clivagens, em per-
manente transformação. Contamos convosco. Desafiem-nos!
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Esperamos que este primeiro número seja um bom princípio e um estímulo entusiástico 
para todos vós, que vão escrever e ler a Revista PsiRelacional – Perspectivas Relacionais 
em Psicanálise.

Março de 2021

A Direcção Editorial
Hélder Chambel
Paula Campos


