Apresentação
O trabalho sistemático de investigação sobre o pensamento luso-brasileiro realizado pelos
pesquisadores nos colóquios Antero de Quental foi iniciado há um quarto de século e seus
resultados foram publicadas por diferentes Universidades e Entidades de Pesquisa. Em Portugal
realizam-se, com os mesmos objetivos, os Colóquios Tobias Barreto, alternando-se os anos de
realização de um e outro totalizando vinte e dois encontros até a presente data.
O I Colóquio Antero de Quental foi realizado com módulos em Aracaju e Salvador no ano
de 1991 e as suas Atas editadas pela Fundação Augusto Franco, de Aracaju, em 1993 (348 p.). O
primeiro Colóquio foi dedicado ao estudo de Antero de Quental e deu nome aos encontros
seguintes. O II Colóquio foi dedicado à obra de Sampaio Bruno e se realizou em 1993 com
módulos em Aracaju e na UFRJ. As Atas do evento foram publicadas pela Secretaria de Estado da
Cultura do Sergipe em 1995 (429 p.). O III Colóquio promovido pela UFSE, Fundações Joaquim
Nabuco, Gilberto Freire e outras instituições parceiras foi realizado com módulos em Fortaleza e
São Paulo, em 1995, e se dedicou ao estudo de Cunha Seixas e Farias Brito. Suas Atas foram
editadas com recursos do Ministério da Cultura e Secretaria do Estado do Sergipe pelas Fundações
organizadoras (218 p.). O IV Colóquio foi realizado em São Paulo e Brasília em 1997 e dedicado
ao estudo do pensamento de Antônio Vieira e Leonardo Coimbra, com as Atas publicadas pela
Fundação Augusto Franco de Sergipe (232 p). O V Colóquio se realizou em 1998 na USP e suas
Atas foram publicadas, em anexo, aos Anais do V Congresso Brasileiro de Filosofia, promovido
pelo IBF e USP em 1995, cujas Atas somente saíram em 1998. O VI Colóquio dedicado ao estudo
de Delfim Santos e Antônio Sérgio realizou-se, em 1999, em São Paulo, na USP e na UFSJ e suas
Atas foram publicadas, em anexo, aos Anais do VI Congresso Brasileiro de Filosofia, editado pelo
Instituto Brasileiro de Filosofia, em 2003.
A partir do VII Colóquio os eventos tiveram a temática ampliada para sínteses temáticas e
foram realizados no campus Santo Antônio da UFSJ. O VII (dedicado ao século XIX) e VIII
(século XX) trataram do confronto entre o pensamento político brasileiro e português. O IX e X
foram dedicados ao confronto na área de ética (séculos XVI-XIX, o nono) e Século XX, o décimo.
As atas do VII Colóquio Antero de Quental, foram publicadas em dois volumes pela UFSJ em 2007
(ISBN 978-85-88414-28-0) e em 2009 (ISBN 978-85-88414-47-1). As atas do VIII, IX e X
Colóquio foram publicadas, respectivamente, nos números 3, 7 e 11 desta Revista Estudos
Filosóficos, ISSN 1982-9124 (versão impressa) e 2177-2967 (versão eletrônica). A revista em
versão eletrônica pode ser acessada no endereço: http://www.ufsj.edu.br/revistaestudosfilosóficos
O XI Colóquio Antero de Quental, organizado em parceria com o Instituto Presidente
Tancredo Neves – IPTAN, com apoio da FAPEMIG foi dedicado ao estudo da filosofia do direito na

tradição luso-brasileira, continuando a temática do X Colóquio Tobias Barreto, realizado em 2014,
na Universidade Nova de Lisboa, Portugal, que examinou a mesma temática no século XIX. Ele
terá continuidade no próximo ano no XI Colóquio Tobias Barreto que continuará o estudo da
filosofia jurídica luso-brasileira no século XX. Portanto, o conteúdo destas Atas corresponde à
primeira parte dos estudos realizados sobre o século XX.
Ao final das Atas encontra-se a síntese da mesa redonda de encerramento com as
conclusões.
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