
Apresentação

Este número da Revista  Estudos Filosóficos  foi organizado em quatro seções. A primeira 

seção constitui um dossiê dedicado à publicação de artigos vinculados ao eixo temático que presidiu 

a  organização  da  seção,  a  saber,  Ética  e  política  no  mundo  contemporâneo.  Os  artigos  que 

compõem este núcleo inicial da revista tratam de questões que merecem destaque em nosso tempo, 

marcado por grandes transformações, e examinam o pensamento de teóricos cujas obras constituem 

referências para o debate a respeito dos problemas éticos e políticos no mundo contemporâneo.

A seção seguinte publica de textos que, embora dialoguem com a reflexão a respeito de 

questões éticas e políticas, procuram examinar outros temas de enorme relevância no âmbito da 

filosofia contemporânea, tais como o significado da angústia em Kierkegaard, o projeto teórico e 

filosófico  de  Merleau-Ponty,  a  ideia  de  subjetividade  em  Paul  Ricouer,  a  abordagem  dos 

movimentos sociais sob a ótica de Alain Touraine, entre outros.

A terceira seção é constituída por resenhas de obras recentemente editadas que, certamente, 

interessam aos leitores e estudiosos de filosofia. Duas destas obras são estrangeiras e uma delas, de 

autoria do esteta italiano Umberto Eco, ainda não foi publicada em versão portuguesa.

Finalmente, na quarta seção, a revista traz notícias e informações relevantes para o público 

interessado em atividades de ensino, pesquisa e extensão em Filosofia. Entre os destaques, estão as 

informações a respeito do IX Colóquio Internacional Antero de Quental a realizar-se, em setembro 

de 2011, no anfiteatro do  Campus  Santo Antônio da Universidade Federal de São João del-Rei – 

UFSJ.  O  colóquio,  que  já  se  encontra  com as  inscrições  abertas,  envolverá  pesquisadores  do 

Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, sediado em Lisboa, e dirigirá suas atividades ao balanço dos 

vinte anos de dedicação do instituto às pesquisas no campo da Ética.

É oportuno destacar  que a  próxima edição da Revista  Estudos Filosóficos (número 07), 

referente  ao  período  de  julho  a  dezembro  de  2011,  será  dedicado  à  publicação  dos  ensaios 

apresentados pelos conferencistas do  IX Colóquio Internacional Antero de Quental. Em breve, a 

revista divulgará a abertura e os prazos para submissão de artigos a serem publicados no seu oitavo 

número.

Os editores agradecem aos que submeteram seus trabalhos para a publicação e desejam ao 

público uma proveitosa leitura.
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