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Apresentação 

 

Considerados nos seus sentidos mais latos, literatura, humanismo e cosmopolitismo 

correspondem a possibilidades radicais de expressão do ser humano. Não se trata 

apenas de atividades, técnicas ou ideias em que ou com que o ser humano se vê 

envolvido quando é lançado na situação concreta em que dá consigo; trata-se de 

desenvolvimentos complexos, exclusivos e específicos (artísticos, ético-filosóficos, 

sociais e políticos) que expressam um determinado entendimento que o ser humano faz 

de si mesmo – das suas valências, das suas capacidades máximas e, assim também, da 

sua finitude e dos seus limites. São acontecimentos fundacionais do ser humano 

enquanto tal. E, desde o momento em que pela primeira vez encontraram as condições 

de possibilidade que levaram à sua ocorrência, não apenas colocam o ser humano sob 

uma tensão permanente de esclarecimento do sentido da sua humanidade, como o 

colocam ainda sob uma tensão de esclarecimento sobre a legitimidade e o modo como 

o ser humano encontra na literatura, no humanismo e/ou no cosmopolitismo formas 

adequadas de expressão, reflexão e incremento de si, como, por fim, concorrem, entre 

si e com todas as atividades, técnicas ou ideias em que ou com que o ser humano se vê 

envolvido, para se posicionarem enquanto expressão máxima da humanidade do ser 

humano. 

É neste quadro que a Linha de Investigação em Literatura, Humanismo e 

Cosmopolitismo, no âmbito da Cátedra de Estudos Globais da Universidade Aberta, se 

apresenta. A proposta desta linha de investigação passa por estudar os modos como 

estas três áreas de expressão de humanidade do ser humano se relacionam e como se 

relacionaram entre si ao longo da história, que múltiplas manifestações adotam e abrem 

na contemporaneidade e adotaram ao longo da história, em que momentos 

encontraram condições para prosperar, e que condições eram essas, ou em que 

momentos não encontraram campo fértil, como encontraram pontos de convergência 

e de edificação ou, pelo contrário, de dissensão e de atrito, como enfrentam e 

enfrentaram aqueles que, adotando perspetivas e pontos de vista artísticos, ético-

filosóficos, sociais e políticos contrários, se lhes opõem e opuseram, que entendimento 



propõem sobre as valências, as competências e os limites específicos do ser humano. 

Em suma, esta linha de investigação procurará aferir o literatura, humanismo e 

cosmopolitismo têm para nos dizer sobre aquilo que é mais intrinsecamente humano 

no ser humano. 

 

Objetivos 

• Estabelecer uma rede abrangente de investigadores, das mais variadas áreas de 

saber, que, em conjunto, possam promover o estudo das relações entre a 

Literatura, o Humanismo e o Cosmopolitismo. 

• Fomentar parcerias e sólidas redes de contacto e de investigação, envolvendo 

investigadores e instituições nacionais e internacionais, de modo a potenciar 

trabalhos associados a estes temas e a temas contíguos, possibilitando partilha 

e divulgação de conhecimento. 

• Promover e apoiar projetos de investigação académica e científica (de qualquer 

grau de ensino graduado e pós-graduado) de estudantes e investigadores. 

• Incentivar a divulgação dos resultados das investigações científicas e a 

publicação e edição de obras e de artigos e estudos em revistas nacionais ou 

internacionais. 

• Realizar ações de divulgação e formação destinadas a um público especializado 

e a qualquer público interessado, através da organização de eventos científicos 

(colóquios, conferências, workshops, seminários, cursos livres, etc.). 

 
 
 
Projetos e iniciativas 

• Colóquios: 

2023: I Colóquio Internacional Literatura, Humanismo e Cosmopolitismo  

2025: II Colóquio Internacional Literatura, Humanismo e Cosmopolitismo 

 

• Conferências: 

Quatro conferências anuais sazonais (primavera, verão, outono e inverno), 

com um orador principal. 



 

• Cursos de Verão: 

Anuais e monotemáticos, no formato de conferências multidisciplinares. 

 

• Edições: 

Livros de atas dos colóquios. Livro de atas das conferências. Procurar-se-á 

estabelecer um acordo com uma editora, nacional ou internacional, com 

ranking de publicação científica de A ou B. 

 


