
Apresentação

Este  número  da  Revista  Estudos  Filosóficos dedicou-se  à  publicação  das  pesquisas 

apresentadas no  IX Colóquio Antero de Quental, realizado entre os dias 12 e 16 de setembro de 

2011 na Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ. O evento, resultado de um convênio 

entre a Universidade Nova de Lisboa,  o Instituto de Filosofia Luso-Brasileiro e a Universidade 

Federal  São João del-Rei,  ocorre,  no Brasil,  a  cada  dois  anos;  no ano referente  ao interstício, 

colóquio similar, que recebe o nome de Tobias Barreto, em homenagem a um dos mais importantes 

intelectuais brasileiros, é realizado em Lisboa, Portugal.

O IX Colóquio Antero de Quental  centrou-se no balanço dos estudos no campo da Ética e 

teve como tema a  Problemática da relação entre a meditação ética portuguesa e a brasileira. 

Como se pode notar,  a  publicação dos  trabalhos,  de  autoria  de professores  e  pesquisadores  de 

Portugal e Brasil, procurou manter a mesma estruturação do evento e foi dividida em cinco seções. 

Na  primeira  seção  foram reunidos  os  trabalhos  referentes  à  reflexão  sobre  a  ética  no  seio  da 

contrarreforma portuguesa e  ao esforço  pombalino de modernização.  As pesquisas  realizadas  a 

respeito da aproximação entre o debate ético e as teses liberais nas primeiras décadas do século XIX 

compõem a segunda seção. A meditação ética de caráter espiritualista do século XIX constitui o 

tema das duas seções seguintes: enquanto a terceira seção concentra estudos referentes à superação 

do ecletismo, a quarta procura apresentar a influência do historicismo romântico no debate ético 

luso-brasileiro.  Finalmente,  a  quinta  e  última seção,  apresenta os trabalhos a respeito  da moral 

positivista e das críticas que a ela foram dirigidas.

Destacando o papel desempenhado por Eduardo Soveral (1927-2003) no estabelecimento de 

relações mais estreitas e sistemáticas entre pensadores brasileiros e portugueses, o Prof. Antônio 

Paim assina texto dedicado à avaliação crítica da relação entre a meditação ética portuguesa e a 

brasileira,  tema  que,  como  já  dissemos,  fundamentou  o  colóquio.  A quem  deseja  conferir  o 

panorama  das  discussões  realizadas  ao  longo  do  evento,  bem  como  a  síntese  dos  trabalhos 

apresentados,  recomendamos  a  leitura  do  texto  intitulado  Conclusões  do  Colóquio,  de  José 

Maurício de Carvalho.

Além  dos  textos  publicados  nas  diferentes  seções  do  evento,  este  número  de  Estudos  

Filosóficos traz ainda duas resenhas assinadas pelo Prof. Dr. Antônio Paim e notícias a respeito da 

39ª Semana de Filosofia da UnB, cujo tema foi Filosofia no Brasil. As notícias foram elaboradas 

pelos  professores  Julio  Cabrera  (UnB),  um  dos  organizadores  da  semana,  e  Paulo  Margutti 

(UFMG/FAJE), conferencista do evento. Os dois professores não se limitam, entretanto, a oferecer 

uma notícia pura e simples do evento: apresentam um balanço das discussões realizadas na UnB, 

destacando a importância dos estudos a respeito da presença da filosofia entre nós.



Em nome da  comissão  editorial  de  Estudos  Filosóficos,  desejo  a  todos  uma proveitosa 

leitura.

Prof. Fabio de Barros Silva

Comissão Editorial


