
Atribuição do título de Doutor Honoris Causa ao Professor Edgar Morin 

 

 

Digníssimas Autoridades Diplomáticas, Civis e Académicas 

Senhor Professor Edgar Morin e Família  

Ilustres Convidados  

Sejam bem-vindos à Universidade Lusófona do Porto! 

 

Prezado Senhor Professor Manuel de Almeida Damásio, Administrador da Cofac 

e da Universidade Lusófona do Porto, que acolhe esta cerimónia conjuntamente 

comigo  

Estimados colegas Doutores, Assistentes e Investigadores  

Senhores Estudantes  

Senhores Colaboradores 

 

É em nome da Universidade Lusófona do Porto, em nome dos seus 2.550 

estudantes, dos seus 245 professores e dos seus colaboradores, que hoje tenho a 

honra de vos receber e de outorgar, daqui a instantes, o título de Doutor Honoris 

Causa ao sociólogo, filósofo e antropólogo Edgar Morin.  

 

O projeto da Universidade consubstancia-se no desenvolvimento científico, 

cultural, artístico e tecnológico, na formação intelectual, social, ética e estética 

dos estudantes, respeitando os valores humanistas e ambientais, e a diversidade 

de referências culturais. 

Nesse sentido, importa à Universidade que as insígnias doutorais se destinem a 

eminentes académicos e investigadores pelo seu trabalho científico, a 

reconhecidos autores e a personalidades da cultura e das artes. A obra do ilustre 

investigador e autor Edgar Morin, pensador da complexidade que se ergue para 

além da especialização e da fragmentação de saberes, inscreve-se no imperativo 

contemporâneo de inter e transdisciplinaridade em termos de conhecimento, de 

ensino e de investigação.  
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Por isso, o nome da Universidade Lusófona do Porto é engrandecido ao outorgar 

o título de Doutor Honoris causa ao Professor Edgar Morin, reconhecendo a 

qualidade ímpar da sua extensa obra, a importância do seu pensamento no 

contexto da comunidade científica e académica internacional e, mais 

particularmente, no contexto das universidades portuguesas.  

 

Como a universidade é um espaço de pensamento, de investigação, de exame 

crítico das ideias, de experimentação, e, sobretudo, um espaço de debate, 

afixemos em epígrafe a seguinte declaração do homenageado, na sua obra  

Dialogue sur la nature humaine (2000) : Cette nouvelle humanité qui est en train 

de naître doit être une humanité de débat. Cela est très fatigant mais 

très passionnant, c'est la source de la vie. 

 

Nesta cerimónia, caberá ao Senhor Professor José Bragança de Miranda 

pronunciar o Elogio, para, de algum modo também em nosso nome, exaltar o 

sentido desta distinção. 

 

A honra que o Senhor Professor Edgar Morin nos concede ao receber as insígnias 

doutorais enriquece a nossa comunidade, sendo também uma prova sua de 

apreço pela Universidade Lusófona do Porto, o que muito nos enobrece, 

permitindo-nos igualmente expressar a nossa estima e enaltecer o notável valor 

do seu pensamento. 

 

 

Muito obrigada. 

 

Isabel Babo 

Reitora da Universidade Lusófona do Porto 

19 de novembro de 2019 

 

https://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/113964/Dialogue_sur_la_nature_humaine_2000_.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=passionnant

