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RESENHAS LITERÁRIAS 

 

BARRIENTOS, José; PACKTER, Lúcio e CARVALHO, José Maurício de. Introdución 

a la Filosofia Aplicada y a la Filosofia Clínica – aplicaciones y fudamentaciones. Madrid: 

ACCI, 2014.  

  

A Filosofia Aplicada consiste em uma prática profissional em que o especialista, 

ou seja, o filósofo, auxilia a indivíduos ou grupos a analisar criticamente os elementos 

básicos de seus problemas e questões existenciais. Utilizando-se de ferramenta 

argumentativas, lógicas, hermenêuticas e experienciais para ajudar a pessoa a aprofundar 

na raiz daquilo que ela crer a sua inquietude. Atualmente os filósofos aplicados tem 

estendido suas ações para os presídios, escolas, hospitais e universidade. A Filosofia 

Clínica é uma forma de ajuda desenvolvida fora dos espaços acadêmicos da medicina e 

da psicologia. Possui três momentos essenciais: a exposição da história de vida da pessoa 

pelo delineamento de sua rede intelectiva (historicidade), o planejamento clínico e a 

aplicação dos procedimentos clínico (submodos). É a terapia verbal que mais se aproxima 

da tradição filosófica. Depois de vinte anos de experiências no Brasil, começa a chegar a 

outros países. O objetivo inicial do livro é oferecer uma introdução a estas terapias 

filosóficas, com base nas contribuições de Ortega y Gasset e Maria Zambrano. 

O livro é o resultado material elaborado para o Seminário “La escuela de Ortega 

y la accion filosófica de Lúcio Packter”, realizado na Universidade de Sevilha, em 

novembro de 2014. O livro, sob a organização do Prof. Dr. José Maurício de Carvalho 

(UFSJ), está assim distribuído: 

Capítulo 1 – Introdução à Filosofia Aplicada – José Barrientos Rastrojo 

Capítulo 2 – A orientação filosófica (ou Filosofia Aplicada à pessoa) desde as 

raízes zambranianas. – José Barrientos Rastrojo 

Capítulo 3 – Filosofia Clínica: um prefácio – Lúcio Packter 

Capítulo 4 – Ortega y Gasset e a Filosofia Clínica – José Maurício de Carvalho 

Anexos 

Entrevista com José Barrientos – José Maurício de Carvalho 

Entrevista com Lúcio Packter – José Maurício de Carvalho 
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