Revista Filoteológica
Apresentação

Apresentamos com grande entusiasmo e alegria a primeira edição da Revista de Filosofia e
Teologia da Faculdade Católica de Feira de Santana denominada Filoteológica. Sabemos que um
periódico dessa natureza é um importante instrumento de debate e difusão do conhecimento, um
espaço de compartilhamento e dilatação de ideias, um terreno fértil para o crescimento constante de
leitores e autores interessados em conteúdos filosóficos e teológicos. Nesta edição temos nove artigos
e duas resenhas. Anderson Luiz do Vale Fonseca (Universidade Federal de São João Del Rei), em
seu texto Nagel, pampsiquismo, biopsiquismo e realismo moral: é possível um direito natural
cósmico? argumenta que os fatos morais dependem da realidade da consciência. A abordagem
ressalta que apenas seres sencientes dotados de razão estão aptos a conhecer os valores objetivamente.
João Eudes Rocha de Jesus (Faculdade Católica de Feira de Santana), em O ódio como negação da
alteridade: uma abordagem a partir de Emmanuel Lévinas, aborda o complexo problema sobre
o entendimento do ponto de vista filosófico do que é o ódio, odiar, o que motiva e o que sustenta os
discursos e manifestações de ódio. Os autores Giorgio Borghi (Universidade Católica do Salvador) e
Jorge Ricardo da Silva Valois (Universidade Católica do Salvador) trazem a temática do Primeiro
motor imóvel: conceito e fundamentos, uma investigação sobre a teoria aristotélica sobre o motor
imóvel, entendendo sua natureza filosófica e sua importância para a construção metafísica de
Aristóteles. No texto Maria na teologia dos padres da igreja (325-451) e suas principais
contribuições para uma espiritualidade mariana nos dias atuais, Felipe Araújo Sodré Lima
(Faculdade Católica de Feira de Santana) e José Rodrigues Guimarães Filho (Faculdade Católica de
Feira de Santana) analisam como a figura de Maria é apresentada pelos Padres dos primeiros séculos
da era cristã, precisamente entre os Concílios de Nicéia (325 d.C.) e Calcedônia (451 d.C.),
destacando a sua importância na vida do Logos Encarnado, de toda a Igreja e dos cristãos que buscam
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imitá-la na fidelidade e obediência a Deus. O autor Mauricio Silva Alves (Faculdade Católica de
Feira de Santana e UEFS) explora analiticamente em Jogos de linguagem, seguimento de regras
e formas de vida: o reconhecimento do cotidiano o itinerário filosófico de Ludwig Wittgenstein,
mais especificamente a construção de uma convicção filosófica que se apresenta em direção à marca
expressiva do cotidiano, característica de Investigações Filosóficas. Silas Bruno Ferreira dos Santos
(PUC-GO) apresenta em A pastoral urbana e seus desafios para a evangelização uma investigação
que trata sobre como o fenômeno da urbanização afetou e tem afetado a vida da pessoa humana e a
necessidade de uma evangelização e estruturação de uma pastoral urbana, pautada no acolhimento e
na construção de comunidades eclesiais fraternas. Vitor Duarte Ferreira (Faculdade Católica de Feira
de Santana e UEFS) examina em A posição da imaginação na epistemologia aristotélica a
imaginação (phantasia) dentro da epistemologia aristotélica a partir do terceiro livro da obra De
anima (Peri psychês) de Aristóteles. Wagner Alves Reis (Faculdade Católica de Feira de Santana e
UEFS), em As três ecologias de Félix Guattari: filosofia pensando a ecologia, explora a
possibilidade de compreender a crise ecológica a partir de três registros ecológicos articulados entre
si pelo conceito Ecosofia, de Félix Guattari. Encerrando a seção dos artigos, Walace Alexsander A.
Cruz (Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia), no artigo O desespero na filosofia de Søren
Kierkegaard, analisa o problema do desespero na filosofia de Søren Kierkegaard, investigando a
forma como ele compreendia tal categoria trazendo luzes para refletir o drama da existência.
O leitor ainda pode desfrutar de mais duas leituras na seção Resenhas. A primeira é
confeccionada por Handerson Reinaldo Araújo (UFPI), que versa sobre a obra do Walter
BENJAMIN, Crítica da violência/Crítica do poder, - Zur Kritik der Gewalt. In: BENJAMIN,
Walter. Documentos de cultura, documentos de barbárie: escritos escolhidos. Seleção e
apresentação de Willi Bolle; Tradução de Celeste H. M. Ribeiro de Sousa et al. – São Paulo: Cultrix:
Editora da Universidade de São Paulo, 1986. A segunda é tecida por Miriam Barreto de Almeida
Passos (UNEB), que trata sobre a obra de Luiz Rohden: HANS-GEORG GADAMER, o Sócrates
contemporâneo! In: PECORARO, Rossano (org.). Filósofos Clássicos da Filosofia, vol. III, de
Ortega y Gasset a Vattimo, 2ª edição, Editora Vozes, 2009.
Temos muitos motivos para agradecer todas as pessoas envolvidas na execução da nossa
primeira edição, aos autores pelo envio dos seus preciosos artigos e resenhas, a equipe editorial pela
árdua tarefa de organização de todas as etapas de trabalho, aos pareceristas pela lapidação e excelente
revisão dos textos e ao corpo diretivo da Faculdade Católica de Feira de Santana pelo suporte dado
ao nosso periódico. Desejamos uma ótima e proveitosa leitura!
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Professor Dr. Daniel Nery da Cruz (Editor-Chefe)

Filoteológica, Feira de Santana, v. 01, n. 1, p. 01-03, jan.-jun. 2021

3

