
 
 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO CURSO 
“FILOSOFAR É TAMBÉM AGIR - GRANDES CORRENTES DA ÉTICA OCIDENTAL” 

                                                       (Janeiro a Maio 2017) 

 

 

Manifestaram interesse em frequentar o curso 218 pessoas, tendo participado efectivamente 
198. Estiveram presentes, em média, 75/sessão. 

No final, pedimos aos participantes que respondessem às questões que se seguem, 
relativamente a cada uma das 16 sessões, não só para ficarmos com uma ideia mais objectiva 
da pertinência do curso como também para tomarmos consciência do que deveremos alterar / 
corrigir em ordem a iniciativas futuras do mesmo género.  

Preencheram o referido questionário 50 participantes (cerca de ¼ do total). A análise das 
respostas, que se segue, refere-se a esse universo. 

 

1. O presente curso contribuiu para esclarecer / consolidar o seu conceito de ética?  

     
5 4 3 2 1 

     (30)             (21)                (6)                                                             média 4.54 

2. As diferentes exposições abriram novas perspectivas? 

     
5 4 3 2 1 

    (21)             (23)                 (2)                                                            média 4.1 

3. Interesse das conferências?  

     
5 4 3 2 1 

     (30)                (17)                                                                                  média 4.5 

 

 

4. Aspectos mais positivos: 

Oradores / intervenientes: qualidade / competência (22). 

Apresentações: claras / Interessantes (13). 

Conteúdo das sessões: diversidade / multidisciplinaridade / complementaridade de 
abordagens, novas perspectivas / pistas de reflexão / confronto de ideias; “trazer filosofia para 
a rua”,”para o espaço público”. 

Organização / funcionamento / metodologia: textos de apoio on-line (14) / bibliografia, 
espaço para debate / diálogo, pontualidade, ambiente / clima (8). 

 



 
 

 

 

 

5. Dificuldades experimentadas na frequência do curso: 

Calendarização: semanal / demasiado intensa (10), necessidade de mais tempo para 
consolidar aprendizagens, incompatibilidades com outros compromissos / impedimentos 
pessoais. 

Aprendizagem / acompanhamento das temáticas: (15) ausência de formação básica, 
linguagem hermética de algumas exposições, poucos exemplos / referências à prática 

Funcionamento / logística: algumas deficiências no som / audição com algumas deficiências e 
no visionamento projecções / ecrã. 

Não responderam e escreveram nada a apontar: (17) 

 

6. Sugestões para futuras acções deste tipo na comunidade do Rato: 

Dar continuidade a iniciativas do mesmo género mantendo o nível de qualidade; Dão 
parabéns/ agradecem (21) 

Planeamento / Organização / Funcionamento: por ciclos (com menos sessões); noutro 
horário; aos Sábados; possibilidade de frequência de sessões avulsas; mesas-redondas; maior 
divulgação e captação de públicos mais jovens. 

Metodologia / desenvolvimento das sessões: apresentações menos expositivas / mais espaço 
para debate, distribuição antecipada de textos de apoio para sessões seguintes. 

Funcionamento técnico: melhoria do som. 

 

7. Temáticas propostas: 

Na área da Religião: – História das Religiões; Diálogo Inter-religioso; Liturgia e Sacramentos; 
Mulheres na Religião; Bíblia; Teologia; Vida dos Santos; Direito Canónico (Alterações no que se 
refere ao matrimónio); Exortações Apostólicas do Papa Francisco; Arte e Religião; Arte e 
Espiritualidade; “Ser cristão hoje”  

Na área da Filosofia: Filosofia Antiga - Santo Anselmo, S. Tomás de Aquino; Filosofia Moderna 
e Contemporânea; Filosofia Política; Filosofia da Educação; Estética. 

Outras: Eutanásia, Morte Assistida; Ecologia; Interculturalidade; Grandes Questões no Mundo 
de hoje 


