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APRESENTAÇÃO
É com satisfação que a Comissão Editorial da Revista Filosofando, periódico
do Curso de Licenciatura em Filosofia da UESB/VDC, oferece à comunidade
acadêmica seu sétimo volume.
Na ocasião, pretende-se divulgar material há muito retido, parcialmente em
virtude do largo processo de atualização, aliás ainda em curso, de sua equipe editorial.
Não obstante os inúmeros desafios envolvidos, o Colegiado do Curso de Filosofia da
UESB/VDC não hesitou em garantir, em meio a tão importante ciclo de
renovação,não apenas a ininterrupção do fluxo editorial da Revista, mas também o
propósito, revigorado,de facultar – especial mas não exclusivamente a discentes de
graduação –, ambiente científico qualificado para difusão dos resultados de suas
atividades investigativas.
A atual grinalda conta com oito trabalhos, que contemplam diferentes
períodos e aspectos dos estudos filosóficos. Principia por artigo intitulado A

interconexão entre política e amizade como condição para o bem comum na
perspectiva filosófica de Aristóteles, reflexão ético-política proposta por Valter do
Nascimento. Elementos da concepção política de Espinoza são, por sua vez, tratados
por Guadalupe Macêdo Marques em seu artigo O Conatus e a potência da multidão
no Tratado Político de Espinoza. Ainda em um contexto de filosofia moderna,
Wagner Barbosa de Barros apresenta seu artigo Sapere aude: Kant e o imperativo de
uma educação autônoma. A seguir, comparecem dois trabalhos dedicados a
Kierkegaard: A angústia silencial de Abraão em Temor e tremor , de Claudinei Reis
Pereira, e O desespero, a consciência de si e a liberdade em Kierkegaard , artigo
elaborado a quatro mãos por Greyce Kelly C. de S. França e Helysson Assunção
França. A transvaloração nietzschiana é tema de Mônica Souza de Oliveira em
Nietzsche e a transvaloração de todos os valores . Segue-se a contribuição de Carlos
Eduardo Gomes Nascimento, intitulado A ética filosófica do Ubuntu na sala de aula:
um debate sobre o racismo no futebol brasileiro. Enfim, conclui a presente coletânea a
resenha Discussões contemporâneas: a mente e o pós-humano, trabalho elaborado por
Juliana de Orione Arraes Fagundes e Bruna Oliveira Ferraz.
Ao leitor, a Comissão Editorial da Revista Filosofando deseja agradáveis e
fecundos estudos.
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