
Editorial, Ensaios Filosóficos, Volume XIII – Agosto/2016 
 

 
 

Editorial 

 

A Revista Ensaios Filosóficos é uma publicação eletrônica que se iniciou no ano 

de 2010 e tem como seu objetivo principal abrir um espaço de diálogos dentro da 

academia de Filosofia. É com alegria que apresentamos mais um número. Essa edição 

se construiu em meio ao caos, reestruturações de seu corpo editorial, em pleno devir 

crise nos âmbitos: sociais, econômicos e político. Momento fértil para o nascimento 

desse número: diferenciado e apresentando o lado pluriversal da filosofia. O lado da 

inclusão, do acolhimento, das diferenças como enriquecedoras do coletivo. 

Reinventamos-nos. Entramos na fissura e achamos um horizonte de criação e linhas de 

fuga.  

Nasceu uma bela edição composta de dez artigos acadêmicos, uma resenha e 

uma entrevista, que se unem em um ponto de fluxo dinâmico do pensamento 

demonstrando, da capa a última folha, o renascimento de um projeto de desvio. Esse 

número apresenta-se diferenciado por trazer pela primeira vez três artigos 

internacionais, Hume e a possibilidade da religião, de autoria do Dr. Américo José da 

Universidade Católica Portuguesa; o artigo Controle dos gozos, sociedade de consumo e 

fascismo soft, escrito pelo Dr. Camille Dumoulié da Universidade Paris Ouest-Nanterre 

– França e A prudência como modelo efetivo de teoria histórica, Dra. Eugenia Gay da 

Universidade Nacional de Quilmes - Argentina. Soma-se ainda a esse cenário um ponto 

de interseção muito peculiar entre os artigos de Hume e a possibilidade da religião, o 

artigo Sobre os candomblés como modo de vida, do Dr. Wanderson Flor e a entrevista 

com o Dr. Alexandre Cabral, a saber: a religião, questão tão paradigmática nos debates 

acadêmicos que costumam não considerar de forma equânime costumes não europeus. 

A composição desta décima terceira edição apresenta o espaço da revista como 

locus de conexão em uma teia não linear que se perfaz a vida. A capa deste periódico 

provoca um incômodo com seu título Crianças na Central do Brasil e sua arte, o 

instrumento da rostidade que infere a identidade é trazido por Wallace Lopes pela 

deformação e angústia, uma leitura do cotidiano carioca. Tem-se o artigo Hume e a 

possibilidade da religião, de autoria do Dr. Américo José que propõe a religião como 

manifestação sociológica ou histórica a partir de uma leitura epistemológica de David 

Hume, entendendo que o conhecimento é totalmente depende da experiência e intuição 

sensíveis. Já o artigo do Dr. Camille Dumoulié, intitulado Controle dos gozos,
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sociedade de consumo e fascismo soft, apresenta uma leitura interessada do capitalismo 

e o fluxo do desejo de consumo que acaba por produzir diferenças no fascismo (o hard e 

o soft), apresentando a impossibilidade do gozo na sociedade para fomentar o furor das 

massas fascistas. Já a Dra. Eugenia Gay, em seu artigo A prudência como modelo 

efetivo de teoria histórica apresenta um rico diálogo entre Gadamer e Aristóteles, que 

sustenta a leitura gadameriana da ética e da poética aristotélica como um conjunto 

indissociável para se ter um conhecimento prático de fundamento estético.   

A Dra. Constança Marcondes, em seu artigo Intencionalidade, Alteridade e 

cuidado em Husserl, Merleau--Ponty e Ricoeur, examina os pontos de convergência e 

as diferenças entre os dois autores, na apropriação da obra de Husserl tratando com 

máximo de interesse as ambigüidades da noção cuidado e como tais autores trazem 

pontos originais nessa reflexão. Em Técnica e humanismo segundo Simondon, escrito 

pelo Dr. Ozanan Vicente, vê-se a questão da relação da técnica com a dimensão 

humana, o trabalho reúne os principais elementos da filosofia de Simondon que 

explicitam a construção de sua reflexão como as noções de concretização, individuação, 

progresso técnico, essência da tecnicidade, objeto-imagem, a relação homem-natureza, a 

diferença entre o natural e o artificial, concluindo com a diferença antropológica.  

Aos interessados em Bachelard, o Dr. José Ernane escreve em seu artigo 

Bachelard e o caráter indutivo da teoria da relatividade uma reflexão que apresenta um 

conjunto de argumentos que tencionam provar como os princípios matemáticos não são 

evidentes por si mesmos, mas que se constituem por certo grau de arbitrariedade, 

questões que compõem o momento da Filosofia de Bachelard denominado de Novo 

Espírito Científico.  

A Dra. Dirce Solis, em seu artigo A filosofia no médio e na universidade, traz à 

baila as consequências da separação entre pesquisa e ensino que acontecem tanto no 

bacharelado como na licenciatura em filosofia, faz também uma análise das questões da 

obrigatoriedade da referida disciplina no ensino médio e implicações da resolução nº2 

de 1º de julho 2015/CNE sobre as licenciaturas e as diferenças de tratamento a respeito 

da pesquisa e do ensino nos cursos de graduação desta área.  

No artigo A "trocação", o "mano a mano", "o fazer na mão", de autoria do Dr. 

Gustavo Coelho encontramos uma rica reflexão sobre as relações de rivalidade e 

diplomacia que compõem as formas de socialização das juventudes periféricas urbanas, 

trata-se de um estudo interessado sobre as éticas e estéticas internas desses grupos no 

Rio de Janeiro, os quais circulam entre as Torcidas Organizadas, Bailes de Galera,  
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pichação e Turmas de Bate-Bola, seus gestos e principalmente expressões discursivas.  

Em Memorar, me-morar, demorar, escrito pela Dra Carla Rodrigues temos uma 

discussão acerca das possibilidades de articulação da memória, como uma habitação 

instável do sujeito do inconsciente, a partir do pensamento que Derrida estabelece com a 

psicanálise de Freud, um debate que se propõe a pensar a possibilidade de 

desconstrução que decaem nos regimes de validade da verdade. Já no artigo Sobre os 

candomblés como modo de vida, de autoria do Dr. Wanderson Flor, temos uma rica 

abordagem filosófica a partir de aspectos presentes do candomblé, partindo da 

percepção de que as heranças africanas nos candomblés não são baseadas em 

binarismos ontológicos. 

Nesta edição pela primeira vez temos a publicação de uma resenha do livro 

“Lévinas: uma introdução” do autor Márcio Luis Costa, elaborada por Adriano Negris. 

O livro em cinco capítulos se propõe a criar “conjunto arquitetônico levinasiano” para 

demonstrar em que sentido a ética aparece como filosofia primeira para Lévinas, para a 

efetivação deste o autor desloca para primeiro plano as críticas levinasianas acerca da 

ontologia, do tempo, da subjetividade e, principalmente, as objeções de Lévinas à 

concepção clássica de alteridade. É possível notar que se trata de uma leitura 

introdutória que visa estudar os principais conceitos da filosofia de Levinas. O autor 

repassa por alguns pontos explicitados ao longo de sua obra, a partir de uma perspectiva 

renovada, incluindo uma análise sucinta de temas não abordados anteriormente. Há 

ainda uma espécie de diálogo com outros filosóficos influenciados por Lévinas e suas 

respectivas críticas em relação à ética levinasiana, que proporciona uma visão ampliada 

de sua obra. 

Por fim, mas não menos importante, temos a entrevista com o Dr. Alexandre 

Cabral, um compartilhamento de vivências acadêmicas, com aprofundamento em sua 

pesquisa, como por ilustração, o extenso estudo em Heiddeger e seus diálogos, e ainda, 

uma incrível discussão sobre religião e os temas políticos contemporâneos como 

legalização do aborto, união homoafetiva e poliamor.  

Agradecemos com entusiasmo aos nossos colaboradores e a todos os autores 

cujos trabalhos compõem a atual publicação da Revista Ensaios Filosóficos e 

convidamos aqueles que compartilham conosco o amor pela filosofia para que nos 

enviem seus artigos. Estamos disponíveis por meio de nosso endereço eletrônico 

(efrevista@gmail.com) para construirmos uma publicação cada vez mais plural. 

Corpo Editorial da Revista Ensaios Filosóficos  


