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Para Gadamer, o que importa compreender são as verdadeiras 

questões, sendo que "toda e qualquer questão recebe o seu sentido 

da sua motivação específica". Ora, é este o grande desafio que 

colocamos aos/às palestrantes deste ciclo de seminários: 

ocuparem-se de algumas das grandes questões que se abrem à 

Filosofia da Educação ou que por esta são despoletadas e, ao fazê-

lo, trazerem ao debate os cruzamentos de sentidos que as definem 

e motivam. Questões suscitadas pela filosofia à educação 

contemporânea. 

Este ciclo de seminários é uma iniciativa do Grupo de Investigação 

Filosofia da Educação e Contemporaneidade do Instituto de 

Filosofia da Universidade do Porto, com o apoio da Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia. 

Adalberto Dias de Carvalho: Dimensões antropológicas e éticas da 

problemática da exclusão social – 24 abril - FLUP 
 

Maria João Couto: Sujeito, comunicação e sentido – 15 maio – FLUP 

 

Didier Moureau: La fonction émancipatrice de l’exercice en éducation – 22 

maio – FLUP  
 

Miguel Prata Gomes: Aprender Direitos Humanos: passado e presente – 

30 maio – ESEPF 

 

Isabel Baptista: Racionalidade pedagógica e juízo prudencial - a docência 

como compromisso ético – 05 junho - FLUP 

 

José Pedro Fernandes: Ideias, imagem e imaginação – 11 junho – 

Instituto Politécnico de Beja 

 

Joaquim Escola: Da informação à comunicação: O lugar da comunicação 

educativa – 19 junho – UTAD  

 

Manuel Ferreira Patrício: O futuro da Filosofia da Educação na 

contemporaneidade – 10 setembro – Universidade de Évora 

 

Emanuel Oliveira Medeiros: Êxodos, Distâncias e Proximidades do (des)

humano em buscas para (co)existir – 11 setembro – Universidade dos Açores 

 

Eugénio dos Santos: Conceitos (utópicos) típicos da cultura da época das 

Luzes e sua projeção posterior – 18 setembro 2014 - FLUP 
 

José Luís Gonçalves: Interculturalidade e diálogo inter-religioso: uma 

questão de Direitos Humanos em Filosofia da Educação? - 25 setembro - ESEPF 

 

Paula Cristina Pereira: Conhecimento, bem comum e reconfigurações da 

maioridade intelectual- 02 outubro - FLUP 
 

Nuno Fadigas: Ética prática e Retórica (des)educativa - 09 outubro - FLUP 

Entrada livre 

Datas e locais a confirmar oportunamente 


