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Neste novo “curso” de 2022 – 2023 começamos desde logo com vários temas – não tão 
poucos quanto isso – em atraso. Seremos capazes de os recuperar? Queremos 
recuperá-los? 
REPAREMOS: no ano transato começámos com um tema inconveniente – lembram-se? 
- «PORNOGRAFIA» e acabámos com uma viagem pelo Império Romano onde 
acompanhámos Astérix e Obelix, nessa viagem tentámos detetar as manhas do Império 
e os truques das Nações num jogo de poder / poderes e de equilíbrios entre assimilação 
/ autonomia. COVID e calendário tornaram o final das CONVERSAS algo atabalhoado, 
por isso, uma breve revisão e súmula dos conceitos envolvidos na viagem talvez seja de 
tentar. O resto dos temas sugeridos ficou pairando na nuvem virtual aguardando 
melhores dias. 
Além disso várias vozes sugeriram que se abordasse um outro tema: “O PERDÃO”. 
Apesar de já ter sido tratado em anos anteriores, penso que o interesse manifestado – 
até por se tratar de uma perspetiva diferente – merece que comecemos por ele. 
 

Que outros temas ficaram por abordar? 

• VINGANÇA 

• LEALDADE / FIDELIDADE VERSUS ADULTÉRIO 

• PRIMEIRO OS HUMANOS? 

• MENTES FECHADAS / PRECONCEITO 

• … 
 

Eu proponho mais alguns: 

• LUGARES ROMANESCOS: SUA VERDADE 

• MIGRAÇÕES DO GRAAL 

• VIVE E DEIXA MORRER: EUTANÁSIA 
 

Tantos assuntos para tão poucas semanas … até porque sabemos o que a casa gasta. 
Vamos ter de escolher: estes ou outros que vierem a ser sugeridos. 
Convirá recordar que se trata apenas de conversas avulsas, por vezes algo «vadias», que 
remetem para temas variados aos quais se irá tentar atribuir conexão entre si de modo 
a evitar uma espontaneidade intuitiva e dispersiva. Tendo como fonte a quotidianeidade 
contemporânea e a atualidade informativa pretendemos, contudo, sair das percepções 
imediatas e do mero senso comum e transitar para uma esfera que nos permita 
perspetivar com outro olhar a época em que nos coube existir. 
 

Temas ligados a curiosidades e interesses culturais comuns, mas simultaneamente 
derivados de motivações epistémicas mais profundas e que nos permitam PENSAR, de 
modo a evitar o adormecimento intelectual, daí o «filosofantes» destas nossas 
conversas. 
Estes ou outros que a turma sugira eles serão selecionados pelo grupo-turma e depois… 
depois logo se verá o que resulta e como correm as coisas. 
 
 

DURAÇÃO: ANUAL 
DIA: segunda-feira 
HORÁRIO: 14h30 às 16h00 
 


