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Na era da dispersividade e do descompromisso, os ensaios de
Alex Castro investigam as diferentes maneiras de desenvolver
nossa atenção e transformá-la em um instrumento de ação
política.
Um livro para quem sabe que se tornar uma pessoa melhor
para as outras pessoas é bem mais importante do que se
tornar uma pessoa melhor apenas para si mesma.
Vivemos na era da desatenção, sempre fazendo tudo de
maneira superficial e descompromissada. Desatenção não
significa apenas falta de atenção ou de concentração, mas
sobretudo falta de cuidado, de zelo, de carinho. É estar no
mundo e não cuidar dele. É conviver com as pessoas sem
verdadeiramente interagir. É passar pela vida como quem
observa da janela de um trem, descortinando fugazmente
ações das quais não tomará parte e paisagens que não
conhecerá. É passar pela existência como um fruto que não é
colhido e apodrece ao sol sem beneficiar a ninguém.
Nos ensaios de Atenção., inspirados tanto pelo pensamento da escritora e filósofa Simone Weil
quanto nos ensinamentos do budismo engajado, Alex Castro analisa as diferentes maneiras pelas
quais podemos exercitar nossa atenção para convertê-la em um instrumento de ação política.
Praticar atenção não é um simples esforço de autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal, e sim
um ato político para o benefício alheio. O propósito de Atenção. não é nos transformar em pessoas
melhores, e sim em pessoas melhores para as outras pessoas, para que aquelas com as quais
convivemos não tenham que lidar com nosso Eu mesquinho e intolerante, egocêntrico e defensivo.
Amar é reconhecer plenamente a existência de outra pessoa, pois só amamos aquilo que
conhecemos. Assim, nenhum ato político é mais transformador do que enxergarmos e aceitarmos,
acolhermos e cuidarmos uma das outras.
CONTEÚDO EXTRA NO EBOOK:
- Entrevista com o autor
- Making of: como nasceu o livro Atenção.
- Dar-se Conta (publicado originalmente em 2009)
- Ver (publicado originalmente em 2010)

título

:

Atenção.

Autor

:

Alex Castro

Categoria

:

Filosofia

Publicado

:

11/03/2019

Editora

:

Bicicleta Amarela

Vendedor

:

DLD Distribuidora de Livros Digitais

PDF File: Atenção.

Ler ou baixar Online Atenção. PDF, ePub, Mobi Alex Castro Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, Na era da dispersividade e do descompromisso, os ensaios de Alex Castro...

Páginas impressas

:

288 páginas

Size

:

1.87MB

Baixar Atenção. (PDF, ePub, Mobi) Alex Castro GRATIS

PDF File: Atenção.

Ler ou baixar Online Atenção. PDF, ePub, Mobi Alex Castro Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, Na era da dispersividade e do descompromisso, os ensaios de Alex Castro...

Baixar Atenção. (PDF, ePub, Mobi) Alex
Castro GRATIS
Baixar Atenção. (PDF, ePub, Mobi) Alex Castro GRATIS
ATENçãO. PDF - Are you looking for eBook Atenção. PDF? You will be glad to know that right now
Atenção. PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Atenção. or
just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Atenção. PDF may not make exciting reading, but Atenção. is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Atenção.
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Atenção. PDF. To
get started finding Atenção., you are right to find our website which has a comprehensive collection
of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of ATENçãO. PDF, click this link to download or read online:
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Furacão Anitta
http://media.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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Rebirth of a Red Boy(1)
http://media.beebok.info/br-1457249769/rebirth-of-a-red-boy-1.html

Cliffs scatter hazy clouds, and green pines attract colorful phoenixes. The distant peaks
are like screens, mountains around fairy caves. Geographic veins originate from the
dragon and are used when there is a predestination

[PDF]

Soul Reaver(1)
http://media.beebok.info/br-1457260797/soul-reaver-1.html

This secret is actually an introductory classic of a sect of alchemists, because it is the
most elementary skill, and there is nothing to do with it. At most, nobody can guide it, but
the key is that it is not a recipe for practice, but an introductory method of alchemy.

[PDF]

Rebirth of a Red Boy(2)
http://media.beebok.info/br-1457251278/rebirth-of-a-red-boy-2.html

Cliffs scatter hazy clouds, and green pines attract colorful phoenixes. The distant peaks
are like screens, mountains around fairy caves. Geographic veins originate from the
dragon and are used when there is a predestination

[PDF]

Soul Reaver(2)
http://media.beebok.info/br-1457264597/soul-reaver-2.html

This secret is actually an introductory classic of a sect of alchemists, because it is the
most elementary skill, and there is nothing to do with it. At most, nobody can guide it, but
the key is that it is not a recipe for practice, but an introductory method of alchemy.
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Immortal heart(1)
http://media.beebok.info/br-1457263042/immortal-heart-1.html

In the hazy distant mountains, covered with a veil, the shadows are dim. In the misty
clouds and smoke, several magnificent peaks stand steeply, suddenly far and near.

[PDF]

Immortal heart(2)
http://media.beebok.info/br-1457263829/immortal-heart-2.html

In the hazy distant mountains, covered with a veil, the shadows are dim. In the misty
clouds and smoke, several magnificent peaks stand steeply, suddenly far and near.

[PDF]

First arrest(1)
http://media.beebok.info/br-1457139546/first-arrest-1.html

On the rivers and lakes, if you are not only caught in the face of these "running dogs" of
the court, but also struggle against it. So, if such a good name is passed on to the rivers
and lakes, the people of the rivers and lakes will certainly praise you. It is not a pleasure
for those...

[PDF]

First born
http://media.beebok.info/br-1457248536/first-born.html

The friend was very silver and tasteful, and later came to know how rich he was, a
descendant of a royal family in Europe. The ring, as he said, was a treasure brought back
by the elders of the family a long time ago
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Soul Reaver(3)
http://media.beebok.info/br-1457262574/soul-reaver-3.html

This secret is actually an introductory classic of a sect of alchemists, because it is the
most elementary skill, and there is nothing to do with it. At most, nobody can guide it, but
the key is that it is not a recipe for practice, but an introductory method of alchemy.

[PDF]

Altar Immortals(2)
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http://media.beebok.info/br-1457111270/altar-immortals-2.html

Halfway up the hill, a teenager in grey clothes was walking slowly down the rugged
mountain road with a pile of dry wood on his back. As he walked, he took out a book from
his arms and turned it over. He was gradually fascinated by it.
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

Carry a zombie to repair Immortals(2)
http://media.beebok.info/br-1457250965/carry-a-zombie-to-repair-immortals-2.html

Close to a great river, the water transport is developed. So, although the town is not big,
there are many shops, businessmen and travelers, revealing the prosperous scene
everywhere.
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Carry a zombie to repair Immortals(1)
http://media.beebok.info/br-1457244964/carry-a-zombie-to-repair-immortals-1.html

Close to a great river, the water transport is developed. So, although the town is not big,
there are many shops, businessmen and travelers, revealing the prosperous scene
everywhere.
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First arrest(2)
http://media.beebok.info/br-1457141755/first-arrest-2.html

On the rivers and lakes, if you are not only caught in the face of these "running dogs" of
the court, but also struggle against it. So, if such a good name is passed on to the rivers
and lakes, the people of the rivers and lakes will certainly praise you. It is not a pleasure
for those...
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