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Apresentação

Depois de diversos volumes temáticos, a revista O que nos faz pensar volta
agora, uma vez mais, a um exemplar de textos avulsos. Os 11 artigos que
compõem essa edição foram cuidadosamente selecionados entre aqueles enviados para a revista ao longo do tempo e outros submetidos especialmente
para este número. Todos são valiosas contribuições para a pesquisa filosófica
em suas áreas.
Sob o signo da pluralidade, estão aqui textos que tratam de filosofia da
natureza; de utopia e antropofagia; da relação entre Deus e a medicina; da
grande obra de arte; do realismo estético; da solidão do homem; de metafísica; da própria ideia de leitura; do próprio ser humano; da imanência da
verdade; e de contextualismo epistêmico. Os autores transitam pelos mais
diferentes filósofos, desde Platão ou Aristóteles até Heidegger, Adorno ou
Lévinas, passando por Montaigne e Spinoza – entre outros. E são de várias
universidades do Brasil e de fora do país também. O objetivo foi expor a diversidade de perspectivas.
Ressalte-se que este número inaugura uma nova seção na revista, dedicada só a resenhas. Contamos, para começar, com duas: uma é sobre A filosofia
a partir dos seus problema, de Gonzales Porta; a outra é sobre In Letters of
Blood and Fire, de George Caffentzis. Nossa meta é manter uma seção assim
a cada número.
Deixo aqui meu agradecimento a todos os autores que participaram da
revista.
Por fim, cabe assinalar a mudança de editor da revista marcada por este número. Depois de organizar o último, ainda sob edição de Irley Franco, eu agora
assumo o papel de editor definitivamente. Espero dar prosseguimento ao ótimo trabalho por ela executado por tantos anos, que garantiu à revista O que
nos faz pensar um lugar de destaque entre os periódicos acadêmicos do Brasil.
Nesse sentido, vale anunciar a futura passagem da revista em papel para
um site devidamente atualizado, que contará com todas as edições anteriores
e publicará cada novo número, visando a maior facilidade de acesso a todo
esse material. Já o próximo número da revista deverá entrar on-line.
Por ora, é só. Boa leitura a todos!
Pedro Duarte

