Apresentação

Organização:

As definições de Filosofia Aplicada são
várias e giram em torno de uma série de
noções comuns na teoria e na prática. Trata-se
de ampliar as perspetivas de quem a pratica e
de quem a ela recorre, mediante a aplicação de
recursos de intelecção, obtendo uma dissolução dos conflitos.

Apoio:
Enquanto a mediação de conflitos preten-

2012

de resolver problemas, a missão da filosofa
aplicada é clarificar problemas e abrir horizontes de compreensão, alcançando uma apropriação de novas soluções.
Embora a maioria dos casos abordados
pela Filosofia Aplicada remetam para questões
de tipo ético, outras disciplinas são convocadas. As questões éticas assentam numa antro-

Contactos:

pologia e vice-versa. Estas duas dimensões
acarretam uma escolha de categorias ontológicas. Se acrescentarmos à decisão ética o contexto social e histórico em que se insere,
encontramos a dimensão da filosofia política.
Se considerarmos que esta reflexão exige
expressão linguística, introduzimos a reflexão
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filosófica sobre a linguagem.
Telf. 217 214 127
Para debater estas perspetivas, o Colóquio Lonergan 2013, reúne especialistas de

CEFi: http://cefi.fch.lisboa.ucp.pt

diferentes áreas e escolas. Além de docentes e
investigadores das Universidades de Évora,
Coimbra, Nova de Lisboa e Católica, estão pre-

Secretariado:
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sentes organizações como a Associação Portuguesa para o Aconselhamento Ético e Filosófico, e o Consultório do Eu, além de pedagogos e
psicoterapeutas.

Ana Lúcia Carvalheda
ana.carvalheda@fch.lisboa.ucp.pt

Faculdade de Ciências Humanas
Palma de Cima, Lisboa
Edifício da Biblioteca - 2º piso
Sala de Exposições

Programa

Projeto Bernard Lonergan

09h00 - Receção
O9H15 - Abertura – Autoridades Académicas

14h30 2º Painel de Comunicações

09h30 1º Painel de Comunicações

Moderador : Américo Pereira (U. Católica)

Moderador: Manuel Cândido Pimentel (U.
Católica)

Samuel Dimas (U. Católica) – Que é educar,
segundo Bernard Lonergan
Joaquim Pinto (U. Católica) – Dinâmica do
Encontro em Martin Buber

José Barrientos (U. de Sevilla) - Que é a Filosofia Aplicada?
Artur Morão (U. Católica) – Perplexidades de
Narciso: entre a enfatuação e a depressão
Mendo Henriques (U. Católica) – Teoria do
obrigado e desculpa

15H15 Perguntas e respostas
15H30 – Pausa para café
2º Debate - 15h45 - Filosofia para Crianças

11H00- Perguntas e respostas
Moderadora: Teresa Santos (U. de Évora)
11H15 - Pausa para café
1º Debate - 11H30 – Consultoria Filosófica.
Jorge Humberto Dias (U. Nova de Lisboa)
Alves Jana (APAEF)
Filipe Menezes (U. de Coimbra)
Tiago Pita (U. da Beira Interior)
Marisa Jamaica ( Consultório do Eu)

José Manuel Arrobas - Pedopsicoterapeuta
Dina Mendonça (U. Nova de Lisboa)
Alice Santos (U. de Évora)

Bernard Lonergan, como escreveu a revista
Newsweek, "... propôs-se fazer no século XX, com a
ousadia do génio, o que nem S. Tomás de Aquino
poderia ter feito no séc. XIII: fornecer uma compreensão da compreensão que esclarece as linhas
gerais de todo o conhecimento e revela um modelo
para desenvolvimentos futuros”.
Nascido no Canadá em 1904, Lonergan foi professor em Montréal, Toronto, Harvard, Roma e Boston. Confrontado com a crise da modernidade no séc.
XX, considerou que exigia uma reformulação profunda de "métodos". Esta reformulação tornou-se a
tarefa da sua vida ao investigar a inteligência como
fonte de todos os tipos de conhecimentos: filosóficos, científicos, teológicos e de senso comum.
O seu livro mais conhecido, Insight: Um Estudo
do Conhecimento Humano, foi editado em língua portuguesa pelo CEFi-UCP em 2011, esclarecendo o acto
de descoberta de forma atenta, inteligente, razoável
e responsável, independentemente do objeto a descobrir. "Para dizer tudo de modo breve", escreveu
Lonergan, "não basta ler o Insight mas descobri-lo
dentro de nós próprios”.
Os estudos lonerganianos têm vindo a expandirse em todo o mundo. Entre os domínios tratados nos
24 volumes das obras completas publicadas pela
Universidade de Toronto, o CEFi está a proceder ao
estudo e tradução da grande obra de hermenêutica,

17H30 - Debate e Encerramento do Colóquio

Método na Teologia; e ainda Tópicos sobre a Educação, Dinâmica Macro-económica e A Nova Economia.
Política.Linha de Investigação:
Filosofia Política e Ética
Coordenador:
Mendo Castro Henriques
Investigadores integrados:
Samuel Dimas; Artur Morão: Joaquim Pinto; João Simas:
Miguel Oliveira Panão;

