
APRESENTAçãO

Depois de dois primeiros números, onde reproduzimos os conteúdos 
de dois importantes encontros científicos promovidos pelo CTEC, na 
Universidade Fernando Pessoa, reunimos neste novo volume, pela 
primeira vez, uma recolha de artigos de investigação que se compagi-
nam com o espectro de temáticas que nos identificam. Uma dezena 
de textos onde a componente empírica e teórica se dão as mãos para 
levar por diante inquirições e pistas que importam à unidade do ser, 
no binómio mente-corpo.

Curiosamente, dos trabalhos que nos chegaram podemos extrair 
alguns nexos  susceptíveis de proporcionarem um fio condutor e algu-
ma coerência entre si, permitindo leituras e induções transversais que 
se nos afiguram decisivas quando se pretende dar corpo e fomentar 
uma abordagem transdisciplinar. O leitor dirá se esse intento foi ou 
não alcançado.

Numa breve súmula dos temas aqui discutidos, diremos que do 
estudo integral da consciência, no modelo desenvolvido por Ken Wil-
ber, passamos pelas dimensões criativas, totalizadoras, da “poética 
da alma”; deslocamo-nos depois para a psicanálise integral, onde se 
define a estrutura tridimensional da personalidade humana; seguimos 
para a exposição do “efeito vialista”, que tenta reabilitar caminhos 
já percorridos por Wilhelm Reich e Jean Charon e unir a linguagem 
socializadora e a linguagem subliminar; discutimos, de seguida, alguns 
indicadores que correlacionam as práticas da espiritualidade e a quali-
dade de vida de doentes oncológicos em quimioterapia; projectamos 
uma outra avaliação do que poderão ser as expectativas dos esqui-
zofrénicos perante a morte e ideais como a imortalidade simbólica, a 
que se junta, num contraponto antropológico, um retrato da morte 
vivido pela cultura mexicana; avaliamos a inteligência emocional em 
nome de uma psicologia integrativa e de princípios de eficácia psico-



terapêutica e viajamos num retorno à infância, ao diálogo entre a mãe 
idosa e o filho adulto; antecipamos o que nos pode reservar o futuro 
das terapias com células vivas; por fim, regressamos ao núcleo essen-
cial do nosso Fórum Internacional “Ciência, Religião e Consciência”, 
de 2003, para acompanhar as reflexões, mais distanciadas, da Teologia 
e da Ciência, o diálogo, a divergência e a superação dos seus campos 
de interferência, de interpretação da Realidade que integramos.

Duas mãos cheias de propostas que caberá a cada um explorar, na 
divergência enriquecedora das suas leituras e na convergência dos nexos 
possíveis que, esperamos, poder suscitar e, assim, contribuir, mesmo 
que modestamente, para alargar as fronteiras do nosso conhecimento, 
no quadro da transdisciplinaridade do estudo da CONSCIÊNCIA. 
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