EDITORIAL
Mais uma vez apresentamos o formato editorial que compartilha
um dossiê temático com um conjunto de artigos diversificados. O primeiro
traz uma homenagem a A. Schopenhauer, organizado por Jair Barboza,
composto por quatro artigos. O primeiro deles, de autoria do próprio
organizador, aborda o pensamento de Schopenhauer relativo à temática do
amor sexual, para isso faz conexões com Platão e Freud, mostrando a
continuidade temática presente nesses autores. Depois, Leandro Chevitarese,
enfocando o tema liberdade, promove uma interessante interface da filosofia
com a literatura, promovendo um tipo de iluminação entre Schopenhauer e
Kafka. Na seqüência, Silvia Faustino, em um corajoso empreendimento,
mostra como aspectos do pensamento de Wittgenstein resultaram como
herança de um procedimento teórico desbravado por Schopenhauer.
Finalizando o dossiê, Leo Afonso Staudt investiga a origem do significado
moral das ações humanas a partir das críticas que Schopenhauer endereçou a
Kant, recusando o campo normativo de sua ética.
Abrindo o segundo conjunto de artigos, Fernando Aguiar Brito
de Sousa e Geselda Baratto oferecem uma oportuna reflexão sobre os
desdobramentos de algumas teses freudianas entre os norte-americanos, com
a perspectiva de apontar algumas distorções, particularmente em relação ao
conceito de inconsciente. Na continuidade, Sébastien Charles focaliza as
interpretações que Foucault propôs da obra de Sade, conferindo detalhamento
enquanto aponta sua profundidade. A contribuição de Arlei de Espíndola, ao
explorar vários aspectos da fundamentação da ética de Rousseau, traz a
preocupação de que o sentido mais profundo de seu pensamento não escape
à reflexão de seus leitores. Finalizando, Samuel A. M. de Oliveira apresenta
a proposta de Bobbio de unir os aspectos positivos do liberalismo aos do
socialismo, tendo em vista aprofundar a noção de cidadania.
Este número da revista traz ainda duas resenhas, a primeira
elaborada por Vilmar Debona, em que apresenta a obra Fragmentos sobre
história da filosofia, de A. Schopenhauer, traduzida por Karina Jannini. A

segunda, por Bianca Scandelari, apresenta a obra Filósofos e terapeutas em
torno da questão da cura, organizado por Daniel Omar Perez, que reúne
textos de diferentes abordagens filosóficas acerca do tema cura, mais
precisamente das indagações sobre o que e quando se cura, ou ainda, da
possibilidade de curar. Apresentado seu conteúdo, resta-nos desejar ao leitor
satisfação e proveito em sua leitura.
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