APRESENTAt;AO.

Oferecernos aos leitores deste numero de
"Perspectiva Filos6fica" as palestras e as comunicayoes da
maioria dos participantes do Mestrado em Fiiosofia Social da
UFPE no VII Encontro Nacional da Associayao de P6sGraduayao em Filosofia (ANPOF), realizado de 20 - 23 de
outubro / 96 em Aguas de Lind6ia - Sao Paulo.
Certamente estas contribuiyOesdemonstram 0 esforyo
filos6fico de professores e alunos de nosso Mestrado em marcar
presenya no debate filos6fico nacional. Este esforyo deveria ser
qualificado em dobro, devido ao minimo apoio que ate agora a
Filosofia em Pernambuco recebeu dos agentes financeiros
nacionais. Isto revela, inclusive, urn nefasto circulo vicioso. Por
urn lado se incriminava a Filosofia no Recife de pouco produtiva
e, por isto, 0 reduzido apoio; mas, por outro lado, 0 reduzido
apoio, inclusive com reduzido nUmerode bolsas para mestrandos
e pesquisadores, dificulta a dedicayao mais eficiente a lide
filos6fica. Mesmo assim, 0 resultado de nossos esforyos nao
deixa a desejar em relayao a alguns outros nucleos filos6ficos no
pais. E quando houver mais equilibrio nacional nos apoios a
Filosofia, certamente os fil6sofos de Pernambuco voltarao a
dignificar, ainda mais, a Filosofia que aqui se origina, e se insere
~m longa tradiyao filos6fica, com expressoes que se
Imortalizm:am na "Escola do Recife", e em outros niveis do
Pensamento Nacional.
Como este numero de "Perspectiva" publica as
contribuiyoes a ANPOF, explica-se a variedade de ternas
abordados. Todos eles, no entanto, se articulam ao redor da "area
de c~ncentrayao" da Filosofia Social. Estes temas, certamente, na
contllluidade da pesquisa, serao mais aprofundados e
desenvolvidos, tanto pelos estudantes como pelos professores.

Por isto, alguns deles, quando propostos ao debate na ANPOF,
ainda nao abrangiam toda a riqueza que articulam. Inclusive, os
debates foram enriquecedores e despertaram para dimensoes que
estao sendo incorporadas pelos proponentes.
Esperamos que 0 Leitor tambem seja despertado para
novas reflexoes na area dos temas que publicamos nesta
"Perspectiva Filos6fica".

