INTERPARADIGMAS
A REVISTA DE DOUTORES DA CONSCIENCIOLOGIA
A Interparadigmas é um periódico científico, com publicação impressa e eletrônica, de periodicidade
anual, publicada por doutores, voluntários da Conscienciologia. A intenção central da revista é a promoção
do autodiscernimento, por meio de diálogos interparadigmáticos entre o paradigma consciencial e outros
paradigmas, visando ampliar as abordagens científicas sobre a consciência.

I. Temática
PRECURSORES
INTERPARADIGMÁTICOS

CHAMADA DE TRABALHOS
III. Envio de trabalhos
Serão aceitas contribuições na forma de artigos,
resenhas e ensaios.

Este quinto número da revista Interparadigmas se
propõe a discutir acerca de tentativas de
rompimento do paradigma fisicalista no estudo
da consciência mediante precursores interparadigmáticos. Quais foram os fundamentos dessas
propostas, ou seja, o modo com que as rupturas
foram propostas? Quais foram seus limites,
contextuais, epistemológicos e metodológicos?
Precursores interparadigmáticos são autores que
buscaram superar o materialismo, porém ainda
assim sofreram limitações decorrentes do
zeitgeist, por exemplo, regressões conceituais,
perseguições políticas, etc. Por exemplo:
Carl Jung (1875 – 1961), psiquiatra suíço fundador da Psicologia Analítica. Questionava as ideias
de Freud a respeito dos conflitos psíquicos, em
geral, estarem calcados na sexualidade. Propunha
o entendimento do homem enquanto sujeito integral e admitia fenômenos extrassensoriais como
parte da experiência humana. Sua visão sobre as
diferenças fundamentais entre ciência e materialismo, a proposição de análise do indivíduo integralmente, a curiosidade sobre sincronicidades e
os fenômenos parapsíquicos que pautaram sua
teoria sugerem aproximação com o paradigma
consciencial, sendo possível pensá-lo enquanto
precursor interparadigmático.
II. Sugestões temáticas
- Antroposofia
- Kardecismo
- Metapsíquica
- Neoplatonismo
- Pitagorismo
- Teosofia

- Hermenêutica
- Logosofia
- Neopitagorismo
- Parapsicologia
- Psicologia
- Outros

O trabalho enviado precisa:
● Identificação: título do trabalho, nome do
autor(a) e instituição.
● Resumo com até 150 palavras.
● Minicurrículo(s).
● Escrito em português, espanhol ou inglês.
● Padrão bibliográfico APA.
IV. Formato do trabalho
● Texto em doc, docx ou equivalente.
● Tamanho do papel: carta.
● Espaçamento entre linhas: 1,5.
● Margens: 2 cm.
● Fonte: Times New Roman – 12.
● Páginas numeradas acima e à direita.
● Número mínimo e máximo de páginas:
de 10 a 20 páginas.
Template disponível em:
www.interparadigmas.org.br
V. Envio do trabalho
Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail:
interparadigmas@gmail.com

VI. Prazo para o envio de trabalhos
30 de março de 2017.

VII. Direitos autorais
A cessão dos direitos autorais dos trabalhos
enviados para a Revista Interparadigmas deverá
ser assinada, escaneada e enviada para:
interparadigmas@gmail.com
O modelo pode ser acessado no site:
www.interparadigmas.org.br

