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Em pleno Iluminismo, Rousseau olha a ciência e a técnica do seu
tempo com excepcional ferocidade crítica. Apenas a Botânica, no
gesto de contemplação superficial para que aponta, escapa aos
presságios sombrios do citoyen de Genève.

Será que, passados trezentos anos do seu nascimento, a voz de
Rousseau sobre as ciências é ainda audível? Que sentido podem ter
hoje as páginas que Rousseau dedicou à análise das ciências do seu
tempo? Será que os seus pressentimentos críticos se cumpriram? E
de que modo a sua obra, malgrado os remoques anti-cientistas de
que está salpicada, foi determinante para a constituição das futuras
ciências humanas, da antropologia às ciências da linguagem, da
psicologia à pedagogia, da economia à política ?

O CFCUL convida todos os interessados a participar nestas jornadas
de estudo sobre “Rousseau e as Ciências”. Elas delimitam como seu
objecto de análise a originalidade e excentricidade das teses de
Rousseau sobre as ciências. Mas, à sua maneira, elas constituem
uma forma de celebrar esse grande nome do pensamento universal
a quem devemos textos imensos, como o Discurso sobre as ciências
e as artes, o segundo Discurso sobre a origem da desigualdade entre
os homens, o Contrato social, o Emílio, o Ensaio sobre a origem das
línguas, os Dialogues, as Rêveries...

O prazo para a submissão de resumos é 1 de Outubro de 2012. A
notificação da aceitação dos resumos será feita até 15 de Outubro. O
resumo pode ser enviado em português, francês ou inglês, para
mrbelchior@fc.ul.pt e deve especificar o titulo da comunicação, o
nome do(a) autor(a), filiações institucionais ou a qualidade de
investigador(a) independente, endereço postal eletrónico e contacto
telefónico.
Algumas apresentações serão selecionadas para inclusão numa
posterior publicação do CFCUL
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