
 

        1ª Edição/ 20 e 21 Novembro 2015 (VAGAS LIMITADAS!) 

Fenomenologia da Experiência da Dor: 
Dor de Corpo vs  Dor de Alma 

ou Discurso sobre o Incomunicável 

Luís Filipe B. Teixeira  (PhD) (Formador/Coordenador Científico) 
 

Um Seminário para compreender o fenómeno da(s) dor(es) nas suas 
mundividências subjectivas, filosóficas, antropológicas e culturais 

 
Horário: Sexta-feira, 20 de Novembro (18h-21h) e Sábado, 21 de Novembro (10h-19h) 
Vagas: O número de vagas para esta 1ª edição deste Seminário Avançado é limitado 
Local: Atrium Saldanha (Lisboa) (sala devidamente equipada e preparada) 
Custo: € 50,00 (inscrição/Candidatura) + € 350,00 (frequência) (as eventuais desistências 

não dão lugar à restituição dos valores recebidos) 
Os Sócios da SPDOF têm 20% de desconto no valor da inscrição/Candidatura 
Inscrições: Através da secção Contactos do sítio www.escritasmutantes.com (indicar: 
Nome e Apelido; email; telemóvel; Habilitações; Profissão; Motivação para frequentar o 
Seminário) (ou pelo email teixeira.lfb@gmail.com)  
Certificado: No final, a quem frequentar a totalidade do Seminário, será passado um 
certificado de frequência por parte do Formador/ SPDOF (patrocínio Científico) 

Destinatários  

Profissionais das áreas da Saúde, Médicos (das diversas áreas de Especialidade), 
Terapeutas (incluindo das Terapias Não-Convencionais), Profissionais de saúde em geral 
dos cuidados de saúde primários ou dos cuidados continuados e paliativos, enfermeiros, 
profissões ligadas às tecnologias da saúde, assistentes sociais, psicólogos e demais 
técnicos. 

Objctivos 

O fenómeno da dor é, sem dúvida, das sensações mais generalizadas do género humano. 
Tal não quer dizer que seja das realidades corporais melhor conhecidas, bem pelo contrário. 
Já na «experiência grega (clássica)  do mundo», tal como para famosos médicos da Grécia 
antiga, tratar o corpo pela medicina era indissociável da prática, simultânea, de terapias da 
alma. Ora, este Seminário pretende apresentar e problematizar este(s) outro(s) 
mapeamento(s) da(s) Dor(es), redimensionando esta fenomenologia (='discurso sobre o que 
se manifesta') da «experiência da dor» no quadro do paradigma da «teoria, técnica, prática» 
clínicas, de Oriente a Ocidente.  

N ã o   f i q u e   d e   f o r a !   I n s c r e v a – s e  ! 

Mais informações e programa completo no nosso sítio Escritas Mutantes em: 

http://escritasmutantes.com/ensino.php?cat=1&ensino=62 

Ou www.facebook.com/escritasmutantes 

 

Seminário Avançado Iatrofilosofia (áreas da Saúde) 

Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, nº 1- 4º G 
1050-094  Lisboa  

 
www.escritasmutantes.com 
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