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RESUMEN

Este Portal Electrónico de Filosofía Bra-
sileña, nace por iniciativa propia de profesores de
Brasil y del extranjero. Su principal objetivo es el
desarrollo de la filosofía y de su enseñanza, así
como de la filosofía de la educación y áreas cone-
xas, extendiendo el espacio de influencia de la
lengua portuguesa a través del mundo virtual fi-
losófico más allá de sus fronteras naturales. Se
busca tener acceso en Brasil, y en otros países de
lengua portuguesa, a través de su home page, a
traducciones de textos de gran actualidad, lista de
discusiones, transferencias de archivos de la En-
ciclopedia Electrónica, del suplemento cultural
Signos en Rotación publicado por el diario La
Verdad (Maracaibo-Venezuela). El Portal sirve
de plataforma para el desarrollo de cursos virtua-
les en varios campos de la filosofía, de común
acuerdo con universidades públicas o particula-
res que manifiesten su interés en este programa.
Por otra parte, el Portal aloja al GT-Pragmatismo
da Associação Nacional de Pós-graduação em
Filosofia (ANPOF), y dentro de éste, al Grupo de
Estudos em Pragmatismo e Filosofia Americana
(GEP-PFA).
Palabras clave: Filosofía, educación, Brasil,
Portal electrónico.

ABSTRACT

The Electronic Doorway to Brazilian Phi-
losophy was born out of the initiative of both Bra-
zilian and foreign professors. The main objective
is to develop the philosophy of education and its
teaching, as well as the general philosophy of
education and associated fields, widening the
area of influence of the Portuguese language
through the virtual philosophical world, beyond
natural frontiers. The purpose is to provide ac-
cess in Brazil and in other Portuguese speaking
nations to translations of up-to-date texts, discus-
sion lists, records transferals from an electronic
encyclopedia, all found in the cultural supple-
ment of the La Verdad newspaper (Maracaibo,
Venezuela). This doorway serves as a platform
for the development of virtual courses in various
fields of philosophy in mutual agreement with
public and private universities that show interest
in this program. We also explain the accommo-
dation of el Portal in the GT-Pragmatismo da
Associacao Nacional de Pos-graduacao em Fi-
losofia (ANPOF) and within this organization,
theGrupo de Estudos em Pragmatismo e Filoso-
fia Americana (GEP-PFA).
Key words:Philosophy, education, Brazil, elec-
tronic doorway.
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CONSELHO CONSULTIVO

Donald Davidson é professor de filosofia e, atualmente, um dos maiores nomes da fi-
losofia analítica no mundo. Trabalha atualmente no Departamento de Filosofia da Univer-
sity of Berkeley, California. Sua home page pode ser vista aqui: http://ist-socrates.berke-
ley.edu/~davidson/index.html.

Terrence Penner é professor de filosofia e, atualmente, um dos nomes mais conheci-
dos sobre estudos em Platão nos Estados Unidos. Um de seus bons trabalhos pode ser en-
contrado no The Cambridge Companion to Plato. Trabalha no Departamento de Filosofia
da University of Wisconsin-MadisonEnvereda em seus escritos por caminhos inéditos, es-
crevendo sobre Platão e Davidson.

Nilo Odália é professor de filosofia e reconhecido nacionalmente como pesquisador
em filosofia da história e história das idéias e escolas historiográficas. Formado pelas tur-
mas pioneiras da Faculdade de Filosofia da Universidade de S. Paulo, trabalhou na UNESP
(campus de Araraquara).

Sérgio Paulo Rouanet é diplomata, ensaísta, ex-ministro da cultura no Brasil. Foi um
dos pioneiros no Brasil introduzindo o debate sobre o pós-modernismo. Além de conhece-
dor de várias autores, dedicou-se e dedica-se ao pensamento frankfurtiano.

James Marshall é professor de filosofia e filosofia da educação. Trabalha na Facul-
dade de Educação da University of Aukland, na Nova Zelândia. É editor da Enciclopédia
de Filosofia da Educação. Desenvolve pesquisas sobre Foucault e o campo do neoestrutu-
ral ismo. Sua home page pode ser vis ta aqui : ht tp: / /www.arts .auck-
land.ac.nz/edu/staff/jmarshall/index.html

John Shook é professor de filosofia. Trabalha no Departamento de Filosofia da Ok-
lahoma State University, nos Estados Unidos. Ele dirige um completo site sobre pragmatis-
mo, Pragmatism Cybrary. É membro do GT-Pragmatismo da ANPOF.

Michael Peters é professor de filosofia da educação. Trabalha na Faculdade de Edu-
cação da University of Auckland, Nova Zelândia. Atualmente está como professor na Uni-
versity of Glasgow. É editor da Enciclopédia de Filosofia da Educação. É membro do GT-
Pragmatismo da ANPOF. Desenvolve pesquisas em neoestruturalismo, em especial sobre
o pensamento de Derrida.

EDITORES EXECUTIVOS

Paulo Ghiraldelli Jr . é professor de filosofia contemporânea e filosofia da educação.
Trabalha na Universidade Estadual Paulista (UNESP), Estado de São Paulo, cidade de Ma-
rília, Brasil. É editor daEnciclopédia de Filosofia da Educação . É membro da GT-Pragma-
tismo da ANPOF e foi coordenador, junto com Nadja Hermann, do GT-Filosofia da Edu-
cação da ANPEd entre 1998-2000. É um dos coordenadores doGrupo de Estudos e Pesqui-
sas em Pragmatismo e Filosofia Americana (GEP PFA), registrado no CNPq. Desenvolve
pesquisas no campo de articulação entre neopragmatismo e Escola de Frankfurt, em espe-
cial em Rorty, Davidson, Habermas, Horkheimer e Adorno.

Alberto Tosi Rodrigues é professor de Sociologia e Ciência Política, e trabalha na
Universidade Federal do Espírito Santo, no Estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória,
Brasil. É editor do site Política e Ciências Sociais. É membro do GT-Pragmatismo da
ANPOF. Desenvolve pesquisas sobre o pensamento política clássico, em especial sobre
análises de conjuntura e sobre o pensamento social do pragmatismo.
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Pedro Bendassolli é psicólogo, formado pela Universidade Estadual Paulista, cam-
pus de Assis. Atualmente é mestrando em psicologia pela Universidade de São Paulo
(USP), onde pesquisa Freud e Pragmatismo. É tradutor profissional e coordenador, junto
com Paulo Ghiraldelli Jr e Alberto Tosi Rodrigues, da Comunidade Virtual Filosofia
(CVF). Sua home page é: http://www.psicologiapedro.hpg.com.br/

EDITORES ASSOCIADOS

Stella Maris Accorinti é professora de filosofia e filosofia da Educação. Trabalha no
Centro de Investigaciones para Ninos (CIFiN), na cidade de Buenos Aires, Argentina. De-
senvolve pesquisas no campo da filosofia para crianças, em especial Mattew Lipman. É
editora executiva da Enciclopédia On Line de Filosofia da Educação.

Luiz Paulo Rouanet é professor de filosofia. Trabalha na Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Campinas e na Universidade S. Marcos.É tradutor profissional. Desenvolve pes-
quisas no campo da filosofia política e ética, em especial a respeito de J. Rawls.

Waldomiro José da Silva Filho é professor de filosofia. Trabalha na Universidade
Federal de Bahia (UFBA), em Salvador. É vice-coordenador do GT-Pragmatismo da
ANPOF. É um dos coordenadores do Grupo de Estudos e Pesquisas em Pragmatismo e Fi-
losofia Americana (GEP-PFA). Desenvolve pesquisas no campo do pragmatismo, em es-
pecial a respeito de Donald Davidson.

llan Gur-Ze’ev é professor de filosofia da educação. Trabalha na Universidade de
Haifa, em Israel. É editor daEnciclopédia de Filosofia da Educação. É especialista em “pe-
dagogia da resistência”, trabalhando com o pensamento frankfurtiano e Paulo Freire.

Mitja Sardoc é professor de filosofia da educação na Eslovênia. Trabalha no Educatio-
nal Research Institute, em Gerbiceva. É editor da Enciclopédia de Filosofia da Educação. É
editor de The School Field - International Journal of Theory and Research in Education.

Marcus Vinícius da Cunha é professor de psicologia da educação. Trabalha na Uni-
versidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Araraquara. Desenvolve pesquisas no
campo do pragmatismo, em especial em John Dewey.

Raquel de Almeida Moraes é professora de filosofia da educação. Trabalha na Uni-
versidade de Brasília, onde, além das aulas regulares, coordena e ministra cursos virtuais.

Robinson Janes é professor de teorias da administração em educação. Trabalha na
Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Marília. É especialista em educação
popular e lida com a filosofia da educação de Paulo Freire.

Nadja Hermann é professora de filosofia da educação. Trabalha na Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul. É especialista no pensamento de Habermas e Gadamer. É orga-
nizadora, junto com Paulo Ghiraldelli Jr., da coleção O que você precisa saber sobre, da
DPA. É editora associada da Enciclopédia de Filosofia da Educação.

Álvaro B. Márquez-Fernández é professor de filosofia da Facultad de Humanidades
y Educación, e Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Vene-
zuela. Diretor da revista internacional de filosofía e Teoria social Utopía y Praxis Latino-
americana. Investigador-coordenador da Red Internacional de Documentación e Investi-
gación sobre Filosofía Iberoamericana y del Caribe (CONDES-LUZ).

José Crisóstomo de Souza é professor de filosofia. Trabalha na Universidade Federal
da Bahia, onde é titular e pesquisa, em filosofia política, o pensamento pragmatista, em es-
pecial o pensamento de Sidney Hook.
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Fernando Santoro é professor de filosofia. Trabalha na Universidade Federal do Rio
de Janeiro. É especialista em filosofia antiga, em especial em Aristóteles. Mantém na inter-
net um site com traduções das obras de Aristóteles, o Ousia:http://www.ifcs.ufrj.br/~fsan-
toro/ousia/

Nesta Devine é professora de História e Filosofia da Educação. Trabalha na Univer-
sity of Waikato, na Nova Zelândia, onde é especialista no temas do liberalismo e neolibera-
lismo econômicos e suas relações com a educação atual. É editora associada daEnciclopé-
dia On Line de Filosofia da Educação.

CURSO EM “ENCINO DE FILOSOFIA [Segundo Semestre de 2001]
O QUE É O CURSO

O curso em Ensino de Filosofia é uma iniciativa do Portal Brasileiro da Filosofia e
Filosofia da Educação e da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), campus de Marília. Trata-se de um curso ministrado, separadamente,
na forma presencial e na forma virtual. Ou, mais exatamente, são dois cursos: ele pode ser
feito na forma presencial, nas dependências da Faculdade de Filosofia e Ciências da Uni-
versidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Marília, durante uma semana, no período
da tarde (veja abaixo o período), ou pode ser feito em um tempo maior, virtualmente (veja
abaixo o período), através de hipertextos que serão colocados neste portal, e com a partici-
pação obrigatória dos alunos e do professor em uma comunidade virtual (uma comunidade
de mensagens eletrônicas - uma “sala de aula virtual”, como está indicado abaixo).

O curso em Ensino de Filosofia é um curso que, nos termos acadêmicos, possui o
nome de curso de Extensão Universitária. Este curso deExtensão Universitária em Ensino
de Filosofia é destinado a professores do Ensino Médio de Filosofia, Filosofia da Educação
e matérias afins, estudantes universitários e demais interessados em filosofia e em edu-
cação e que tenham completado o ensino superior. Tanto o curso virtual quanto o presencial
estão legitimados pela universidade pública e pela legislação vigente no país, tendo seus
certificados fornecidos pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), campus de Marília, aos que se inscreverem corretamente, participarem
das aulas (hipertextos + comunicação na “sala de aula”) e que forem devidamente aprova-
dos ao final do curso, de acordo com a avaliação proposta pelo professor.

COMO SE INSCREVER

O curso é praticamente gratuito. Há apenas a taxa mínima para a expedição do certifi-
cado, inclusive despesas de correio etc., de acordo com a legislação interna da Unesp. Para
se inscrever é necessário, antecipadamente, mandar um cheque nominal para o SAEPE-
FFC-Unesp-Marília no valor de 10 reais. Além disso, o interessado deve enviar o seu
nome, endereço residencial, endereço de trabalho, telefone residencial e de trabalho, nú-
mero do CIC e número do RG. Tudo isso deve ser feito via correio regular ou pessoalmente.
Eis o endereço: SAEPE – Seção de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão. FFC-UNESP.
Endereço: Av. Hygino Muzzi Filho, 737 – CEP 17525–900, Marília–SP-Brasil.

Dúvidas: E-mail SAEPE: saepe@marilia.unesp.br ou pelo telefone 14 421 12 95

Outras dúvidas podem ser encaminhadas para a Diretora Técnico Acadêmica da Fa-
culdade de Filosofia e Ciências da UNESP-Câmpus Marília, Vera Tanaka: vera@mari-
lia.unesp.br
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Dúvidas pedagógicas, específicas sobre o conteúdo do curso e procedimentos didáti-
cos podem ser enviadas para o professor Paulo Ghiraldelli Jr: pgjr@terra.com.br

Curso VIRTUAL em “Ensino de Filosofia”
Inscrições: 16 de julho a 15 de dezembro
Realização: 15 de dezembro de 2001 a 15 de fevereiro de 2002

Carga Horária: 36 horas (a carga horária aqui exposta não corresponde às horas de es-
tudo, mas é, sim, referente a um número específico que é compatível com o certificado de
“Extensão Universitária”, segundo a legislação interna da UNESP)

Local: nesta home page, segundo a numeração das aulas abaixo, e na comunidade
virtual (“sala de aula virtual”) indicada abaixo.

Limite de vagas: 100 alunos

TEMA, EMENTA, PROGRAMA, BIBLIOGRAFÍA E AULAS (COMUN A AMBAS
MODALIDADES: PRESENCIAL E VIRTUAL)

* Tema: Elementos Básicos da Filosofia na Graduação (Licenciatura e Bacharelado)
e Didática do Ensino de Filosofia. Filosofia para os primeiros anos da graduação e para o
Ensino Médio nas escolas públicas e particulares. Discussão meta-filosófica para professo-
res universitários, estudantes e professores do ensino médio.

* Ementa. O curso aborda as principais noções que podem ser enfatizados em um
curso de filosofia a partir de uma ótica da história da filosofia e a partir de uma ótica temáti-
ca. Discute tais noções e as correlaciona com a filosofia analítica e a filosofia continental.
Aborda as tendências atuais da filosofia e do seu ensino. Discute as relações entre filosofia,
filosofia da educação e didática do ensino de filosofia.

* Programa. [aguarde para breve]

* Bibliografia: Entre aquí
* Aulas: 1 2 3 4 5 (total: 5 aulas = 5 hipertextos = 5 aulas expositivas) [aguarde]

* Grupo de Discussão ou Sala de Aula Virtual: (click)
* RECURSOS
O que é Filosofia? (em português) (Arthur Danto)
O papel da Filosofia (em português) (Paulo Ghiraldelli Jr.)

Textos em Filosofia (em português)

Galeria de Filósofos (em português) (Dicionário de Simon Blackburn)
As melhores perguntas e respostas de alunos para a Sociedade Inglesa de Filosofia

Os melhores sites em Filosofia (em português e em inglês)

GT-PRAGMATISMO DA ASSOCIAÇãO NACIONAL DE PÓS-GRADUACãO EM FI-
LOSOFIA (ANPOF)

1. Coordenadores do GT: Paulo Ghiraldelli Jr (UNESP) e Waldomiro José da Silva
Filho (UFBA)

2. Projeto do GT-Pragmatismo

3. Membros do GT-Pragmatismo
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4. GT-Pragmatismo Virtual: mande um e-mail em branco para pragmatismo-subs-
cribe@egroups.com

5. Pragmatism Cybrary: site atualizadíssimo do professor John Shook, membro do
GT-Pragmatismo, com a referências especializadas sobre o pragmatismo clássico e o neo-
pragmatismo.

Grupo de Pesquisa - UNESP - UFES – FUBA
Grupo de Estudos e Pesquisas em Pragmatismo e Filosofia Americana (GEP PFA):

Sede na Faculdade de Filosofia e Ciências, salas 21 e 10, na Universidade Estadual Paulis-
ta. Entre na Home Page do GEP PFA aqui: http://www.filosofia.pro.br/gt-prgmatis-
mo/gep-pfa-abertura.htm

ENTIDADES NAS ÁREAS DEFILOSOFIA, FILOSOFIA DA EDUCAÇãO E AFINS

ABE - Associação Brasileira de Educação, fundada em 1924

APA - American Philosophy Association
ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação - Brasil

Center of Dewey Studies - USA

Centro de Filosofia para Crianças - Argentina
Centro de Filosofia para Crianças - Brasil

Midwest Philosophy of Education Society- USA

ANPOF - Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia - Brasil
PES - Philosophy of Education Society - USA

Philosophical Society of England

Society for The Advancement of American Philosophy
Universidades no Brasil e no Mundo

SITES E HOME PAGES EM FILOSOFIA E AFINS EM PORTUGUÉS

Crítica. Site editado em Portugal por Desidério Murcho, com o subtítulo “Central de Fi-
losofia e Cultura”. O site versa sobre filosofia, música e literatura. Bastante organizado e atuali-
zado, oferece vários textos assinados, catalogados por áreas da filosofia, críticas e resenhas de
livros e traduções. Mantém ainda lista de discussões e partes destinadas ao ensino de filosofia.

Ciências do Esporte. Home Page - fantástica - com endereço de listas de discussão e
comunidades virtuais específicas em ciências do esporte, inclusive em filosofia ligada à
educação física e desporto.

Disputatio . Revista Portuguesa de Filosofia Analítica. O site contém vários artigos
da revista, traduções de textos de importantes filósofos, resenhas críticas de livros atuais.

Enciclopédia “On Line” de Filosofia da Educação. Editores: Paulo Ghiraldelli Jr. e
Michael Peters. O site está sendo construído por várias entidades de filosofia da educação
do mundo todo e dirigido a partir dos professores da Unesp (Paulo) e da Auckland Univer-
sity (Michael). (Em inglês, português e espanhol).

Enciclopédia de Termos Lógico-Filosóficos. Excelente e inovadora enciclopédia da
Sociedade Portuguesa de Filosofia, com autores veteranos da filosofia de Portugal, como o
professor João Branquinho, professor Antonio Marques, além de autores jovens também

DOCUMENTACIÓN
118 Portal Brasileiro de Filosofia e Filosofia da Educação



competentes e alguns verbetes com autores estrangeiros. Desidério Murcho é o webmaster
da Enciclopédia, e também autor. Um instrumento muito útil para o estudante de filosofia.

Escola de Frankfurt. Site com o título “Teoria Crítica e Educação” (em construção).
Editado por grupos de S. Carlos-Piracicaba (S. Paulo, Brasil), com traduções feitas pelo
professor Newton Ramos de Oliveira.

Estudos Medievais. Site com uma série de bons textos em filosofia, história, filosofia
da educação e história da educação referentes ao período medieval, levando em conside-
ração a época e os pensadores do período. Os textos são escritos por professores universitá-
rios de vários países, inclusive do Brasil. (Em português e outros idiomas).

Especializada em Kant. Home Page desenvolvida e mantido por Domigos Francisco.
Filosofia Moderna. Home Page do professor de Brasília, Rubens Queiroz Cobra, so-

bre biografias curtas de filósofos modernos.

Gramsci e o Brasil . Site organizado por professores brasileiros que, de longa data,
trabalham com o pensamento do comunista italiano Antonio Gramsci.

Grupo de Estudos Nietzsche - GEN . Site do GEN dirigido pela professora Scarlett
Marton, da Universidade de S. Paulo. Este site contém a versão on line dos Cadernos
Nietzsche.

Guia das Falácias Lógicas. Home page editada por Júlio Sameiro. Importante para
quem começa estudos em filosofia e lógica.

Ousia. Site especializado em Aristóteles, inclusive com textos do próprio e dis-
cussões contemporâneas importantes sobre o grande filósofo grego. O site é mantido pelo
professor Fernando Santoro, do Departamento de Filosofa da UFRJ.

Mundo dos Filósofos. Site organizado e dirigido pela professora de filosofia Rosana
Madjarof. O site contém biografias de vários filósofos e textos sobre épocas históricas.
Bastante interessante e bem completo, no entanto, os textos propriamente filosóficos não
são assinados.

Navegando em Filosofia. Site do professor Francisco Costa Félix, que trabalhou no
Brasil, Portugal e França. Há várias indicações para o estudante, principalmente sobre a fi-
losofia de Wittgenstein.

Pedagogia.Um site totalmente voltado para diversas áreas da educação dirigido pelo
professor Carlos, de Belém do Pará.

Política e Ciências Sociais. Site dirigido pelo professor Alberto Tosi Rodrigues, da
Universidade Federal do Espirito Santo (UFES). Site belo e organizadíssimo com textos,
cursos, teses, notícias, mecanismos de busca e, principalmente, um boletim de conjuntura
política atualizado.

Tagliavini-Filosofia. Home page pessoal do professor João Virgílio Tagliavini, do
Instituto Educacional de São Carlos. Home page muito bem feita com textos do próprio
professor Tagliavini, textos clássicos de Descartes, Kant e filosofia grega, além de indi-
cações úteis para o estudante de filosofia, filosofia do direito e educação.

Teses e dissertações e pesquisas. Site com informações e bancos de informações so-
bre teses e dissertações em todas as áreas mantido pela USP.
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SITES E HOME PAGES EM FILOSOFIA E AFINS EM INGLÊS E OUTROS IDIOMAS

Books about Philosophy of Education. Excelente disposição de textos atuais e clássi-
cos em filosofia da educação. Inclusive com um versão completa do livro de DeweyDemo-
cracia e Educação.

Contemporary Continental Philosophy . Site com links para home pages de filósofos
continentais e uma lista de outras home pages importantes em filosofia. (Em inglês, outros
links em italiano, francês).

Educational Philosophy and Theory. Revista da Philosophy of Education Society of
Australasia. Editor: Michael Peters. Editor associado para a América Latina: Paulo Ghiral-
delli Jr.. O site não contém textos disponíveis, só índice das revistas e autores.

Dictionary Philosophical of Terms and Names . Dicionário sobre filósofos, correntes
filosóficas e termos técnicos em filosofia e breves comentários úteis sobre história da filo-
sofia. Bastante preciso e com links para autores que escreveram sobre os filósofos e termos
técnicos. Bastante fácil de manusear.

Departaments of Philosophy. Home page bastante útil, com departamentos de filoso-
fia de uma grande parte de países, dividida por continentes. Com endereços eletrônicos.

Enciclopédia “On Line” de Filosofia da Educação. Editores: Paulo Ghiraldelli Jr.,
Michael Peters e Stella Accorinti. O site está sendo construído por várias entidades de filo-
sofia da educação do mundo todo e dirigido a partir dos professores da Unesp (Paulo) e da
Auckland University (Michael) e Stella (Argentina) (Em inglês, português e espanhol).

Ethics Updates . Site sobre ética editado pelo professor norte-americano Lawrence
Hinman. O site contém listas de discussão sobre vários assunotos, que vão desde doutrinas,
como o utilitarismo, até sobre ética militar ou aborto etc. Contém também uma série de ar-
quivos e outros recursos, inclusive programas de cursos e textos de vários autores disponí-
veis, inclusive os de Peter Singer.

Five Educational Theories. Site com textos sobre essencialismo, perenialismo, pro-
gressivismo, existencialismo e behaviorismo.

Frankfurt Schooll. Bom site sobre os autores da Escola de Frankfurt, como ligações
para outros sites e home pages afins.

Guide to Philosophy in the Internet (Peter Suber). Guia geral, por palavras, para en-
contrar recursos na internet, pode-se usar várias línguas, caso exista o que você está procu-
rando na língua que você escolheu.

Ism Book. Dicionário sobre correntes, tendências, escolas ou seja, tudo que podemos
terminar com “ismo” em filosofia. Bom, útil e fácil de manusear.

Nick Burbules’ Home Page. Home page pessoal do Editor da Educational Theory ,
revista da PES-USA. O site contém endereços das home pages de Universidades do mundo
todo, de departamentos de filosofia da educação e de home pages pessoais de vários pro-
fessores de filosofia da educação.

Pathways to Philosophy. Home page do professor Geoffrey Klempner, da divisão de
ensino da Sociedade Inglesa de Filosofia, especializada em ensino à distância em filosofia,
inclusive com professores virtuais de filosofia disponíveis o tempo todo (em inglês). Con-
ta, agora, com um livro sugerido por Paulo Ghiraldelli Jr. sobre as melhores perguntas e
respostas do serviços “ask a philosopher”.
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Philosophers Pages . Guia bastante completo de bons sites sobre filósofos. Inclusive
sites onde há a disponibilização de textos, indicações de arquivos e referências para enci-
clopédias e outros recursos.

Philosophical Links made by TPM . Site da revista The Philosopher’s Magazine com
vários assuntos filosóficos, debates atuais e caminhos descritivos para home pages dos
grandes filósofos por época e por assunto.

Philosophy. Site completo e atualizado que contém referências para outros sites te-
máticos em filosofia e filosofia da educação, além de referências para home pages espe-
ciais de filósofos.

Philosophy Site of Rich Gray. Site contendo inúmeros serviços para filósofos, desde
listas de discussão até serviços de e-mails específicos para a comunidade filosófica e, in-
clusive, listas de obras completas em filosofia, em ordem alfabética, por autor, disponíveis
on line. Além disso o site contém os mais atuais artigos em todo o campo filosófico, em re-
vistas em jornais. Interessantíssimo.

Pragmatism Cybrary . Um dos mais completos sites sobre pragmatismo de toda a inter-
net. Dirigido pelo professor norte-americano John Shook (um dos editores do Portal Brasilei-
ro da Filosofia e Filosofia da Educação). O site contém as próprias iniciativas de Shook na
área, bem como suas publicações, mas também todo tipo de referência a arquivos sobre prag-
matistas, pioneiros ou atuais, bancos de teses em pragmatismo feitas em várias áreas, biogra-
fias, obras completas de filósofos, eventos de discussão pragmatista. Fantástico.

Richard Rorty em Stanford. Home Page do professor Richard Rorty com bibliografia
e seus textos mais recentes, mantida pela Stanford University, onde ele leciona filosofia e
literatura comparada.

Sites With Original Philosophy . Site com nomes de professores de filosofia, em or-
dem alfabética, indicando a especialidade de suas respectivas home pages. Proporciona ao
interessado uma boa navegação por bons sites nem sempre citados nas homes pages de uni-
versidades, departamentos de filosofia e revistas virtuais.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. Embora ainda bem incompleta, deverá ser,
sem dúvida, uma das melhores enciclopédias de filosofia on line, dado que que projeto é
ambicioso e está sendo levado bastante a sério. Há verbetes importantes já disponíveis, in-
clusive sobre Rorty, Davidson etc. Deverá ser um enciclopédia equivalente às que existem
em forma de livro tradicional.

Stanford Companion To Philosophy. Um dos mais ágeis e atualizados sistemas de re-
ferência, similar a uma enciclopédia, da internet. Possui uma maneira incrível de você rela-
cionar termos, nomes de filósofos e conceitos espetacularmente. Deve ser sua preferência
de consulta.

Tel Aviv University. Department of Philosophy. Home Page com um guia completís-
simo sobre como encontrar na NET home pages de revistas, filósofos, temas, debates, di-
cionários, enciclopédias, inclusive tudo isso dividido por temas (em inglês)

Year Book - Philosophy of Education Society (PES) - USA. O site contém todos os
textos de encontros anuais da PES disponíveis.
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