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Resumo: Se trata de indicar y de explicar algunos de los principales problemas y núcleos temáticos gracias a los cuales es 

posible obtener una buena comprensión de gran parte de la filosofía contemporánea y disponer, así, de un mapa para 

orientarse mejor en ella. 

 

*Josep M. Esquirol é Professor de Filosofia na Universidade de Barcelona, Diretor do grupo interuniversitário de investigação 

“Ética y Filosofía Contemporánea” e Coordenador do Programa de Doutoramento “Filosofía Contemporánea y Estudios 

Clásicos”. Os seus principais campos de investigação são a Ética e a Filosofía Politica e a Filosofía Contemporânea, tendo 

como autores de referência Husserl, Heidegger, Mounier, Arendt, Patočka e Levinas, entre outros.

 Participou em diferentes projetos de investigação, nacionais e europeus. Na edição de 2003 recebeu a Distinção pela 

Investigação da Generalitat de Catalunya.

 Participou, como convidado, em múltiplos eventos científicos, tendo sido conferencista em Madrid, Roma, Londres e México.

Publicou uma centena de trabalhos em revistas e livros coletivos. Tendo publicado em nome próprio, dez publicações, das 

quais as últimas:

Uno mismo y los otros (Herder, 2005) 

El respeto o la mirada atenta (Gedisa, 2006; 2012 3a ed.))/O Respeto ou o olhar atento (Brasil, Autêntica, 2008)

El respirar de los días (Paidós, 2009) / O respirar dos dias (Brasil, Autêntica, 2008)

Los filósofos contemporáneos y la técnica (Gedisa, 2011)
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