FILOSOFIA PRÁTICA – REFLEXÃO FILOSÓFICA
Responsável: Drª Maria Teresa Barbosa
Horário: 3ª. e 6.ª feiras, das 10h00 às 12h00 (4 sessões por mês – datas anunciadas com 2
meses de antecedência)
Início: 4 de outubro de 2022
REFLEXÃO FILOSÓFICA
A a vidade Cogni va é permanente na espécie humana, mas saber pensar é uma a vidade de
valor acrescentado que requer tempo, concentração e esforço.
O desenvolvimento de Técnicas de Pensamento é o tema da nossa Unidade Cultural.
A Filoso a Prá ca é a disciplina que sistema za uma metodologia e caz e abrangente nesse
domínio, através de re exões temá cas que a ngem níveis elevados de esclarecimento das
ideias primordiais, rela vas aos temas em análise.
Técnica metodológica desta Unidade Cultural:
Aprender a Filosofar e a construir a nossa Filoso a de vida, desenvolve a projetualidade do
diálogo sustentado num discurso performa vo, o raciocínio lógico e a análise crí ca.
Este desenvolvimento pessoal é conducente ao Pensamento Coerente, a depurar Conceitos
Complexos e a progredir na Re exão Individual através da par lha concetual.
Ao longo desta Unidade ampliamos, com maior clareza, o sistema de operacionalidade da
Conduta.

TEMAS DE REFLEXÃO:
Outubro e Novembro 2022
Tempo, Conhecimento e Mente
O que é o Tempo?
O que é o Conhecimento?
O que é a Mente?
“O pensamento é uma pintura”
“Se apenas houvesse uma única verdade, não poderiam pintar-se cem telas sobre o mesmo
tema”
Pablo Picasso
Dezembro 2022 e Janeiro 2023
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A Verdade

O que é a Verdade?
O que é a Post-Verdade?
"Nos úl mos séculos o pensamento liberal adquiriu uma con ança imensa no indivíduo
racional”
Yurval Noah Harari

Fevereiro e Março 2023
Iden dade séc. XXI
O que é o Género Humano?
O que é a Iden dade de Género?

Abril e Maio 2023
A Preguiça
“São os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo algum”
Albert Camus

Junho 23
A Inu lidade
Porquê ser ú l?
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“Ser ú l é porventura fazer coisas em que me esgoto como pessoa, em que me exponho ao
juizo dos outros, em que me envolvo num emaranhado de interesses e trocas de coisas
"úteis" “.

