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III Congresso Ibero-Americano sobre o pensamento de Paul Ricoeur  
“Reconhecimento, justiça social e vida boa” 
(Santiago do Chile, 20 a 22 de Março de 2013) 
 
 

História e descrição do Congresso:  
 
A realização deste Congresso pretende dar continuidade a dois congressos Ibero-
Americanos realizados em 2010 e 2011, respetivamente em Guadalajara e no Rio de 
Janeiro. Ambos os congressos contaram com um Comité Científico internacional que 
colaborou com os comités organizadores locais na organização, situação que se manterá no 
Chile. Estes Congressos permitiram reforçar os vínculos com a Society for Ricoeur Studies 
(Univ. Pittsburgh, E.U.A.) e o Fonds Ricoeur / Association Paul Ricoeur (Paris, França). 
Essa colaboração internacional serviu também de incentivo à criação da Associação Ibero-
Americana de Estudos sobre Paul Ricœur (ASIER), que vem a ser preparada nos 
Congressos anteriores e que será oficialmente lançada em Março de 2013, em Santiago do 
Chile. Este movimento insere-se numa recente onde de eventos sobre Ricœur em todo o 
mundo: Lisboa (2010), Moscovo (2011), Lecce (2012). 
 
Este congresso, em continuidade com os congressos de Guadalajara (2010) e do Rio de 
Janeiro (2012), pretende ser uma instância de discussão, encontro e difusão da obra de Paul 
Ricoeur entre todos aqueles que estudam o seu pensamento na América Latina e na 
Península Ibérica. Este Congresso Ibero-Americano terá duas peculiaridades assinaláveis: 
será o primeiro congresso organizado oficialmente pela Associação Ibero-Americana de 
Estudos sobre Paul Ricoeur (ASIER) e fará parte de outros eventos que visam comemorar o 
centenário do nascimento do filósofo francês e que terão lugar em todo o mundo. A título 
de exemplo: 1) Congresso organizado pelo Fonds Ricoeur/EHESS (em colaboração com a 
Society for Ricœur Studies); 2) Colóquio organizado pela Sorbonne 3) Colóquio 
organizado pela UNESCO. 
 
O Congresso terá 9 conferências principais, a cargo de reconhecidos especialistas 
internacionais, e terá ainda espaço para 56 outras comunicações, que serão selecionadas por 
entre as propostas enviadas em resposta à chamada de comunicações. 
 
Objetivos:  

• Promover o pensamento de Ricoeur no contexto Ibero-Americano e, 
particularmente, no Chile.  
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• Criar sinergias entre filósofos, especialistas em ciências humanas e professores que 
trabalhem sobre e a partir do pensamento de Paul Ricoeur, de tal modo que a sua 
filosofia possa ser debatida tanto nos meios universitários quanto no espaço público 
em geral. 

• Reforçar vínculos com instituições tais como o Fonds Ricœur / Association Paul 
Ricoeur (Paris) e a Society for Ricœur Studies (Pittsburgh), afim de promover um 
maior intercâmbio entre essas instituições e professores e estudantes das nossas 
universidades. 

 
 

Chamada de Comunicações 
 
O III Congresso Ibero-Americano sobre o Pensamento de Paul Ricoeur terá lugar em 
Santiago do Chile, de 20 a 22 de março de 2013 e será organizado pela Universidad Alberto 
Hurtado e pela Pontificia Universidad Católica de Chile. Inscrevemo-nos assim na 
continuidade de dois congressos Latino-Americanos sobre Ricoeur, o de Guadalajara 
(2010) e o do Rio de Janeiro (2011). O objetivo principal deste encontro internacional no 
Chile é fortalecer uma comunidade de investigação filosófica Ibero-Americana sobre o 
pensamento de Paul Ricoeur, mediante a consolidação dos laços académicos desta 
comunidade. Simultaneamente, esta conferência visa promover  debates e reflexões sobre 
novas perspetivas hermenêuticas – filosóficas, sociológicas, antropológicas, entre outras – 
da obra ricoeuriana, principalmente sobre as reflexões desenvolvidas em torno da Justiça, 
do Reconhecimento e da Vida Boa. 
 
Estes três temas constituem o núcleo da proposta ética e política de Ricoeur que é 
construída nas suas obras do período de maturidade, a partir de Soi-même comme un autre 
e até Parcours de la Reconnaissance, passando por muitos dos artigos recolhidos nos três 
volumes das Lectures e nos dois volumes de Le Juste. Este encontro visa promover um 
diálogo fluido entre professores e estudantes que se dediquem ao pensamento de Paul 
Ricoeur a partir de diferentes perspetivas. Investigadores nacionais e internacionais 
participarão neste congresso e partilharão as suas investigações e desenvolvimentos 
teóricos com a comunidade Latino-Americana e Ibero-Americana. Convidam-se todos os 
interessados em participar na conferência a enviar um resumo das suas propostas, tendo em 
conta os temas  listados abaixo. Cada resumo será avaliado através de um processo blind 
review pelos especialistas que constituem o comité científico do projeto. 
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A título de sugestão, e de acordo com os eixos temáticos do Congresso, “Justiça, 
Reconhecimento e Vida boa”, propõem-se os seguintes temas para as comunicações: 

• Narrativa, ética e identidade;  
• Perspetiva ética das narrativas históricas e de ficção  

• Ética narrativa e ética aplicada; Ética, éticas e moral  
• Cuidado de si, do outro e das instituições  

• Vida boa e cuidado de si  
• Dimensão ética do reconhecimento e luchas pelo reconhecimento  
• Atestação, identidade, alteridade e reconhecimento  

• O Reconhecimento e os seus  vínculos com a solicitude, a justiça e as instituições 
• Mutualidade e reciprocidade  

• Amor e justiça  
• Identidade religiosa e reconhecimento  
• Religião, ética e política  

 
 

Envio de resumos  
 
Os resumos (cerca de 300 palavras em português, espanhol, francês ou inglês) devem ser 
enviados para congresopaulricoeur@gmail.com até 15 de Setembro de 2012. 

Qualquer dúvida ou questão poderá ser remetida para esse endereço.  

 


