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Sessão aberta 

Esta sessão do Seminário de estudos aprofundados 
sobre a ontologia de Louis Lavelle, aberta ao público 
em geral, tem como finalidade promover a divulgação 
da obra deste filósofo francês da primeira metade do 
século XX, através da apresentação pública dos traba-
lhos de investigação realizados por membros da Equi-
pa Lavelle do Centro de Estudos de Filosofia da Facul-
dade de Ciências Humanas da Universidade Católica 
Portuguesa. 

No entender de Jean École, «Lavelle esboçou uma 
doutrina do ser que, ao desenvolver-se, renovou a 
problemática de todos os grandes temas tradicionais». 
Num mundo cultural necessitado de uma renascida 
atenção ontológica ao real, o estudo do pensamento 
deste Autor contribui para uma nova consideração da 
mesma essência e substância desse real. Procura-se, 
assim, uma renovada fundamentação ontológica, que 
permita uma nova forma de intervenção praxiológica. 
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Este Seminário de Investigação, inserido no Projeto 
«A ontologia de Louis Lavelle», tem  
como objetivo o estudo e divulgação em  
Portugal do pensamento do filósofo francês  
contemporâneo Louis Lavelle, pensador da  
maior importância no que diz respeito à  
renovação da tradição metafísica,  à fundamenta 
ç ã o  o n t o l ó g i c a  d a  a ç ã o  h uma n a ,  
ética e política, à recentração da filosofia dos  
valores na ontologia, ao diálogo entre a filosofia  
e as demais ciências, ao pensar da questão do  
mal e do sofrimento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                
    Louis Lavelle 

 
14H30 
Abertura 
Palavras do Diretor do CEFi 
 

15H00  
Américo Pereira: «O valor como o absoluto metafísico 
da possibilidade» 
 

16H00  
Ivone Moreira: «Ser com o outro em Le mal et la  
souffrance: uma leitura ontológico-política do  
pensamento de Lavelle» 
 

17H00 
Samuel Dimas: «A redenção do mal e do sofrimento  
em Louis Lavelle» 
 

18H00 
Debate 
 

 

Seminário de estudos aprofundados sobre a 

ontologia de Louis Lavelle 

“Há uma experiência inicial que se encontra implicada 
em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua 
gravidade e a sua profundidade: é a experiência da pre-
sença do ser. 

Reconhecer esta presença é reconhecer ao mesmo tem-
po a participação do eu no ser.” 

 

   (Louis Lavelle, A presença total) 


