
Nota de Abertura 

De Nuno Gonçalves a João Vieira há um percurso que poderíamos epito- 
mizar na imagem que o painel fixa do livro que se abre mas se não pode ler ou 
porque assuaspáginas estão em branco ou por qualquer imensa desfocagem do 
olhar que nelese demora. Epercebemos também que a questão se não coloca no 
plano técnico da ampliação. 

Pelo contrário, quanto maior ela for  mais distante e enigmática se torna 
a imagem. A fronteira entre o real e o imaginário seria, também aqui, um efeito 
de escala. 

O drama do livro que se abre e não entende porque o seu texto sesitua simul- 
taneamente aquém e além do nosso olhar é também, em grande medida, vivido 
pelo psicólogo. Aqui se fazem igualmente processos de ampliação e desmultipli- 
cação das letras do seu alfabeto na esperança de reconstruir textos que decalquem 
grupos e grupos de grupos. 

Uma página em branco é sempre um convite a um exercício projectivo. 
As páginas escritas que se seguem situam-se a um primeiro olhar no rnesmo 

plano que a nitidezperfilada do discurso a Nuno Gonçalves, no entanto ésobre- 
tudo o mundo fluído das continuidadessem contornos, o mundo maissocial de 
João Vieira que está no centro das suas atengões. 

Éporventura essa tensão entre discurso e objecto que algum conhecimento 
vai sendo construido, destruido e reconstruitio. 

2 77 



INSTITUTO SUPERIOR DE PSICOLOGIA APLICADA 
RUA JARDIM DO TABACO 44 1100 LISBOA 
TEL 86 31 84 

4: COL~QUIO 

(<PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO>> 

24 A 28 DE OUTUBRO 1988 

COM A PARTICIPAÇÃO DE: 

ALMEIDA. Maria Lurdes (ISPA) 

ÁLVARES, Maria Judite (ISPA) 

BENAVENTE Ana (FAC CIÊNCIAS DE 
LISBUA) 

CAMPOS, Bartolo Paiva (UNIV PORTO) 

COLL, Cesar (UNIV BARCELONA) 

CORTE, Erik de (UNIV LOVAINA) 

FAYOL, Michel (UNIV Dijon) 

FARIA, Margarida (VOZ DO OPERARIO) 

FELGUEIRAS. Isabel (DSOIP) 

FERNANDES, Rui (ISPA/DSOIP) 

FIDALGO. Zilda (ISPA) 

FREITAS, João (PROJ MINERVA) 

GILLY, Michel (UNIV PROVENCE) 

nALMAR Magda (UNIV BUDAPESTE) 

MARTINS Margarida Alves (ISPA) 

MARTON, Ference (UNIV GOTHENBURG) 

MATOS João Filipe (FAC CIÊNCIAS DE 

LISBOA) 

MATTA Isabel (ISPA) 

OLIVEIRA Eugenia (ISPA) 

PALMONARI Augusto (UNIV BOLONHA) 

PIMENTEL Julia S (DSOIP) 

PINTO Jorge (ISPAIESE SETUBAL) 

PIRES Antonio (ISPA) 

ROBINSON Peter (UNIV BRISTOL) 

RUIVO J Bairrão (UNIV PORTO) 

SILBEREISEN Rainer K (UNIV BERLIM) 

SILVA Rui Pedro (ISPA) 

VERGANI Teresa (ESE SETUBAL) 

(PRESENÇAS CONFIRMADAS) 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES na Secretaria do ISPA 

Rua Jardim do Tabaco, 44 - 1100 LISBOA - Tel. 86 31 84 


