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Potenciar sentidos: 
conversas entre Arte, 
Ciência e Filosofia
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Ana Pais e Beatriz Cantinho 

Organização
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Convidados
Paulo Pereira (Vice-presidente da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia  
e Professor da Faculdade de Medicina  
da Universidade de Coimbra)
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A nossa forma de pensar, sentir e agir no 
mundo resulta de um contínuo processo 
de ajustamento e reajustamento de 
mecanismos fisiológicos, condicionantes 
culturais, discursos ideológicos e tradições 
filosóficas. Esse movimento constitui a 

nossa experiência vivida que, por sua vez, 
configura o nosso contacto com o mundo. 
Todas as formas de sentir, pensar e agir são 
modos de afetar e ser afetado.

As descobertas da neurociência (por 
exemplo, a plasticidade do cérebro) 
ampliaram exponencialmente as 
possibilidades de equacionar a relação 
entre biologia, filosofia e arte. Se a 
ciência nos oferece novas cartografias 
do corpo e do cérebro, a filosofia cria 
conceitos que permitem exercitar formas 
de compreender como se constitui o 
encontro com o mundo e a arte desafia esse 
encontro, potenciando formas de sentir e 
pensar a partir de experiências singulares. 
É neste cruzamento de saberes que 
podemos potenciar sentidos para pensar, 
sentir e agir.

Para início de conversa, cada convidado 
colocará uma questão aos outros 
participantes, encetando uma discussão 
aberta ao público.

•	 Como	é	que	a	descoberta	dos	neurónios-
-espelho ou da plasticidade do cérebro nos 
ajuda a compreender o modo como agimos 
e reagimos ao mundo?

•	 Como	é	que	a	filosofia	nos	ajuda	a	
pensar o(s) mundo(s) cuja experiência 
desenha a nossa vida?

•	 Como	é	que	a	arte,	ao	criar	mundos,	nos	
ajuda a discernir aspetos do quotidiano, 
por exemplo, a experiência da dor?

•	 Como	é	que	o	cruzamento	destes	sabe-
res mostram diferentes mundos e diferen-
tes relações com o mundo, cruciais para 
o entendimento da complexidade da sua 
experiência?
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CONFERÊNCIA Entrada gratuita Levantamento de senha de acesso 30 min. antes de cada sessão,  
no limite dos lugares disponíveis. Máximo por pessoa: 2 senhas.

Esta conferência será transmitida  
no site www.culturgest.pt


