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CURSO INICIAÇÃO À FILOSOFIA: METAFÍSICA
Visa a proporcionar -- aos que desejam iniciar-se na filosofia -- os conhecimentos
metafísicos fundamentais necessários para o enfrentamento das múltiplas e
incontornáveis questões filosóficas que instigam mulheres e homens de nossos dias.
Esses conhecimentos serão apresentados didaticamente com ordem e clareza.

Curso
ministrado pelo Prof. Edson Gil, membro fundador do IBFCRL, professor de
graduação
da Faculdade de São Bento e de pós-graduação do Unifai.
BIBLIOGRAFIA
O curso baseia-se na obra Metafísica ,
da autoria dos filósofos espanhóis
contemporâneos Tomás Alvira, Luis Clavell
e Tomás Melendo,São Paulo, IBFCRL,
2014. 348 p.
Segundas-feiras
das 14:00 às 16:00 h
Clique
aqui para acessar a página do curso com todas as informações.
CURSO
INICIAÇÃO À HISTÓRIA DA FILOSOFIA: IDADE MÉDIA II
Destinado
a não profissionais da filosofia, o curso visa a iniciar o aluno à História
da Filosofia Medieval, da transição do mundo antigo ao medieval até a transição
deste ao mundo moderno, com ênfase na Escolástica.
Embora de caráter introdutório, o curso pretende apresentar a problemática
e as
principais teses dos pensadores mais importantes com rigor e clareza.
Para isso se
recorrerá à leitura meditada de textos originais.

Curso ministrado pelo Prof. Edson Gil, membro fundador do IBFCRL, professor de
graduação da Faculdade de São Bento e de pós-graduação do Unifai.
BIBLIOGRAFIA
O curso baseia-se na obra A Filosofia Medieval: das origens patrísticas à
escolástica barroca
, da autoria do filósofo catalão
contemporâneo Josep-Ignasi Saranyana, São Paulo, IBFCRL, 2006. 597 p.
Terças-feiras das 14:00 às 16:00 h
Clique

aqui para acessar a página do curso com todas as informações.

CURSO INICIAÇÃO À FILOSOFIA PRÁTICA: ÉTICA
Introdução ao pensamento dos principais filósofos que estudaram o tema no
passado - Aristóteles, Tomás de Aquino, Hobbes, Hume, Kant, Mill, Benthan - e no
presente - Habermas, Rawls, Ascombe, McIntyre, Nussbaum -, bem como às
respectivas objeções, instâncias alternativas, aporias e inconsistências.
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Curso ministrado pelo Prof. Edson Gil, membro fundador do IBFCRL, professor de
graduação da Faculdade de São Bento e de pós-graduação do Unifai.
BIBLIOGRAFIA
ABBÀ, Giuseppe. História crítica da filosofia moral . São Paulo: IBFCRL, 2011. 515 p.
Quintas-feiras das 19:20 às 21:20 h
Clique

aqui para acessar a página do curso com todas as informações.

CURSO INICIAÇÃO À FILOSOFIA: TEORIA DO CONHECIMENTO
Embora de caráter introdutório, o curso pretende apresentar os temas de fundo da
teoria do conhecimento com rigor e clareza.
Não há melhor iniciação filosófica do que a leitura meditada dos textos dos grandes
pensadores. Esses textos têm a profundidade do pensamento vivo e originário, sem o
peso das complicações adicionadas pelos intérpretes e comentadores. As teses de
Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant e Hegel, entre outros, auxiliam também na
ordenação didática dos problemas.
Porém o fundamento do conhecer não reside nos textos dos filósofos mortos ou
vivos, mas nas coisas mesmas. Pois o que constitui o nosso conhecimento é a
realidade, que se torna objeto pensado, depois palavra mental e finalmente palavra
expressada na linguagem.
A teoria do conhecimentos, enfim, é a condição de possibilidade para que a filosofia
volte a cumprir sua função de orientadora da existência humana pessoal e em
sociedade.

Curso ministrado pelo Prof. Edson Gil, membro fundador do IBFCRL, professor de
graduação da Faculdade de São Bento e de pós-graduação do Unifai.
BIBLIOGRAFIA
O curso baseia-se na obra Gnosiologia realista , de LLANO, Alejandro. S.Paulo:
IBFCRL, 2004, 174 p.
Quintas-feiras das 14:00 às 16:00 h
Clique

CURSO

aqui para acessar a página do curso com todas as informações.

HISTÓRIA DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

O Curso quer apresentar ao jovem a história do Cristianismo para
que ele compreenda seu presente. O convívio com os jovens que
frequentam as igrejas e que buscam seguir a doutrina cristã constata
esta necessidade. Eles se sentem imersos no turbilhão da
pós-modernidade, desenraizados e perdidos quando comparam a
sua religião com o mundo contemporâneo. Nosso curso quer ser o
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antídoto para o cristão de "jeans e camiseta"
do séc. XXI.

desta segunda década

Curso ministrado pelo Prof. Edison Minami, membro do IBFCRL, doutor em História
pela USP e estudioso da História das Religiões.
BIBLIOGRAFIA

texto base do nosso curso é a obra Historia de la
iglesia: Volume I
,
de Lortz, Joseph. Madri: Ediciones Cristiandad, 1982.
Sextas-feiras das 14h às 16h
Clique aqui para acessar a página do curso com
todas as informações.
CURSO INICIAÇÃO À FILOSOFIA: ANTROPOLOGIA
FILOSÓFICA
Destinado a não profissionais da filosofia, o curso
visa a iniciar o aluno nos fundamentos do problema
antropológico de modo didático porém não superficial.
Propõe uma visão personalista do ser humano de
inspiração clássica, mas de caráter transdisciplinar e
sempre referida à experiência de vida do homem
contemporâneo.
O objetivo não é estudar apenas o que o ser humano
é, mas também as questões relativas ao sentido de
suas ações. Estudam-se, assim, os ciclos da vida
humana, inclusive os problemas da dor e da morte,
referência final da questão sobre o sentido da vida.
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Curso ministrado pelo Prof. Edson Gil, membro
fundador do IBFCRL, professor de graduação da
Faculdade de São Bento e de pós-graduação do Unifai.
BIBLIOGRAFIA
O curso baseia-se na obra Fundamentos de
antropologia: um ideal de excelência humana
, da autoria dos filósofos espanhóis contemporâneos
Ricardo Yepes e Javier Aranguren, São Paulo,
IBFCRL, 2005. 534 p.
Sábados das 10h às 12h
Clique aqui para acessar a página do curso com
todas as informações.
Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência "Raimundo
Lúlio" (Ramon Llull)
Praça da Sé, 21 - 10 andar - cj. 1006 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3101-6785
email: lulio1232@gmail.com
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