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A Sociedade Portuguesa de Filosofia (SPF) tem o prazer de anunciar a realização do 3.º
Encontro Nacional de Professores de Filosofia (3.ºENPF). Na senda de eventos semelhantes que
tiveram lugar na década de setenta e enquadrado no programa da actual Direcção da SPF para o
biénio de 2004-2006, este encontro pretende ser um marco na reaproximação desta sociedade à
comunidade filosófica, em geral, e aos seus associados, em particular.
O tema geral do 3.ºENPF é a Liberdade, um conceito central na reflexão filosófica ocidental. O título escolhido, As Faces da Liberdade, pretende reflectir a diversidade de problemas,
teorias e argumentos centrados neste conceito e tradicionalmente acomodados nas províncias da
Metafísica, da Ética e da Filosofia Política.
Dirigindo-se sobretudo, mas não exclusivamente, a um público de estudantes e professores, o 3.ºENPF conciliará a discussão eminentemente filosófica com uma clara intenção didáctica,
oferecendo um programa rico e estimulante repartido em dois dias de debate e formação, orientados por reputados especialistas e investigadores convidados para este efeito. Assim, o primeiro
dia será dedicado à “face” metafísica da liberdade, com um conjunto de conferências enquadradas
neste tema, enquanto no segundo dia será tratada a “face” ético-política da liberdade, igualmente
a partir de um conjunto de conferências centradas nesta área.
Em ambos os dias, os trabalhos encerrarão após algumas sessões práticas em que serão
apresentadas propostas para a gestão das unidades didácticas «1.2. Determinismo e liberdade na
acção humana» e «3.1.4. Ética, Direito e Política» do programa de Filosofia do ensino secundário,
além de sessões que apresentam numerosos recursos filosóficos existentes quer em suporte tradicional, quer na Internet, indispensáveis para a investigação e para o ensino. Cumpre-se assim o
desiderato de aliar à componente mais teórica do encontro, consubstanciada nas diversas conferências, uma componente mais prática, concretizada nas sessões práticas de cariz didáctico. É
convicção da Direcção da SPF que a melhor investigação académica deve atender às necessidades
de formação e actualização científica de professores e divulgadores, tal como o melhor ensino e
divulgação deve acompanhar o debate e a investigação académica mais avançada.
O 3.ºENPF terá lugar nos dias 7 e 8 de Abril de 2004, no auditório da prestigiada e sobejamente conhecida Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, seleccionada em virtude da
sua localização central e fácil acessibilidade, com o seguinte programa (provisório):
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«AS FACES DA LIBERDADE» - PROGRAMA PROVISÓRIO
DIA 7 DE ABRIL – A FACE METAFÍSICA DA LIBERDADE
09:00 – Recepção aos participantes e distribuição de documentação
Sessão de abertura
09:30 – M.ª Baltina Coroadinha (Presidente da E. S. Maria Amália Vaz de Carvalho)
09:40 – Sofia Miguens (Presidente da SPF)
09:50 – Ministro da Ciência e Tecnologia
Sessão da manhã (mesa: António Paulo Costa)
10:00 – André Barata (Universidade da Beira Interior), título a anunciar
10:45 – Discussão
11:00 – Intervalo
11:30 – Sofia Miguens (Universidade do Porto), título a anunciar
12:15 – Discussão
12:30 – Intervalo para almoço

***

Sessão da tarde (mesa: Teresa Castanheira)
14:30 – Ricardo Santos (Universidade Nova de Lisboa), título a anunciar
15:15 – Discussão
15:30 – Intervalo
1.ª sessão prática (mesa: Teresa Castanheira)
15:45 – Paulo Ruas (EBI/Secundária Cardeal Costa Nunes), Propostas para leccionar a
unidade 1.2. do Programa do Ensino Secundário - «Determinismo e liberdade na acção
humana».
16:15 – Discussão
16:30 – Luís Rodrigues (Escola Secundária Prof. Reynaldo dos Santos), Recursos para
leccionar a unidade 1.2. do Programa do Ensino Secundário.
17:00 – Discussão
17:15 – Encerramento dos trabalhos
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DIA 8 DE ABRIL – A FACE ÉTICO-POLÍTICA DA LIBERDADE
Sessão da manhã (mesa: António Paulo Costa)
09:00 – João Rosas (Universidade do Minho), título a anunciar
09:45 – Discussão
10:00 – Pedro Galvão (Universidade de Lisboa), título a anunciar
10:45 – Discussão
11:00 – Intervalo
11:30 – Vítor João Oliveira (Universidade de Aveiro), título a anunciar
12:15 – Discussão
12:30 – Intervalo para almoço

***

Sessão da tarde (mesa: Pedro Galvão)
14:30 – Leonel Ribeiro dos Santos (Universidade de Lisboa), título a anunciar
15:15 – Discussão
2.ª sessão prática (mesa: Pedro Galvão)
15:30 – [Representante da Associação de Professores de Filosofia, a designar], Propostas para leccionar a unidade 3.1.4. do Programa do Ensino Secundário - «Ética, Direito
e Política».
16:15 – Discussão
16:30 – Intervalo
16:45 – Luís Rodrigues (Escola Secundária Prof. Reynaldo dos Santos), Recursos para
leccionar a unidade 3.1.4. do Programa do Ensino Secundário
17:15 – Discussão
Sessão de encerramento
17:30 – Ministro da Educação
17:45 – Sofia Miguens (Presidente da SPF)
18:00 – Encerramento dos trabalhos

