Apresentação

Os artigos que integram o presente volume foram elaborados a partir das
palestras ministradas por seus respectivos autores entre agosto de 2013 e
novembro de 2014, no âmbito do evento intitulado ‘Colóquios de Filosofia’,
promovido pelo Departamento de Filosofia da Puc-Rio.
Os Colóquios de Filosofia da Puc-Rio foram concebidos em meados da
década de oitenta, e têm como fito principal o estabelecimento de um diálogo entre os vários métodos, campos temáticos e linhas de pesquisa que
constituem a Filosofia, bem como o favorecimento de uma possível troca de
informações e de reflexões entre a Filosofia e outras disciplinas. Para tanto,
o Departamento tem convidado regularmente, ao longo do ano acadêmico,
professores de destaque em seus campos de pesquisa, oriundos das mais diversas Universidades brasileiras e do exterior, para apresentarem na Puc-Rio
uma palestra, seguida de discussão. O resultado dessa política tem sido extremamente enriquecedor: agregando alunos de graduação, alunos de pós-graduação e professores das mais diversas áreas em torno de temas variados,
o evento tem sido capaz de formar um panorama tão geral quanto possível
da pesquisa filosófica no Brasil, em que múltiplos estilos, vertentes e autores
são contemplados.
Uma primeira publicação referente aos Colóquios de Filosofia veio à luz
em setembro de 2004, no volume 18 da Revista O que nos faz pensar, que trazia artigos resultantes das palestras ministradas no ano de 2002. Na Apresentação do referido volume, os organizadores Déborah Danowski e Luiz Carlos
Pereira destacavam a enorme relevância do papel que desempenham, para as
pesquisas em toda e qualquer área acadêmica, as discussões levadas a cabo em
palestras, seminários e colóquios. Assinalavam ainda a importância dos registros de tais discussões sob a forma de artigos ou livros, capazes de ampliar
os debates e de fazer as ideias reverberarem; capazes também, portanto, de
contribuir para que as pesquisas acadêmicas ganhem peso e tenham continuidade. Sendo a O que nos faz pensar um veículo extremamente comprometido
com o fomento da pesquisa filosófica no Brasil, era natural que a sua editoria

decidisse dedicar mais um de seus volumes à publicação de textos que foram
concebidos para integrar os Colóquios.
Os quatorze artigos que constam nesta publicação representam de forma
magistral a edição dos Colóquios de Filosofia dos anos de 2013 e 2014. Entre
professores de Antropologia, de Comunicação, de História da Arte e de Filosofia; entre as linhas de pesquisa da Estética, da Filosofia Política, da Filosofia
Antiga, da Filosofia Moderna e da Filosofia Contemporânea; entre as obras
e os autores mais diversos da tradição filosófica; entre Literatura, Cinema e
Teatro, os textos que o leitor encontrará neste volume dificilmente poderiam
ser reunidos sob uma rubrica única. Por outro lado, notará também o leitor
que esses mesmos textos, por mais díspares que se mostrem à primeira vista,
não deixam de estar conectados pelo fio tênue da reflexão e da análise, e por
isso talvez venham a se mostrar complementares por vias insuspeitadas. Essa
colcha ao mesmo tempo retalhada e firmemente costurada é, para os organizadores dos Colóquios de Filosofia, tanto um ponto de partida quanto um
fim em si mesmo.
É importante registrar ainda que o número 35 da O que nos faz pensar dá
continuidade à seção de textos avulsos inaugurada no número anterior, e rebatizada agora de Varia. Ainda que possuam o mesmo espírito de intercâmbio
e de variedade que perpassa este volume, os dois artigos que ali se encontram
não estão relacionados aos Colóquios.
Por fim, agradeço a todos os que contribuíram para a confecção do presente volume, bem como, muito especialmente, a todos os que participaram
das palestras que deram origem aos artigos que agora temos a honra de levar
a público.
Luisa Buarque

