APRESENTACAO
A atividade filos6fica se assemelha em muito ao
"fogo" de Heraclito. Esta em constante crepitar, sempre em "vira-ser". Por isto 0 fil6sofo e essencialmente curioso e emissor de
ideias. Alegramo-nos em podermos divulgar as ideias de quem
exerce atividade filos6fica. Quais leves penas as ideias "voam",
quando divulgadas, e se enraizam em quem com elas se
confronta.
Neste 12° numero da "Perspectiva Filos6fica"
oferecernos aos leitores preciosas contribuiyoes em divers as areas
da filosofia. Fernando Magalhfies discute 0 neoliberalismo e,
Walteir Silva caracteriza a problemMica da identidade nacional,
mostrando como esta quesHio foi tratada desde que somos uma
nayao. Imicio Strieder relaciona a etica com a vida. Como ponto
de partida para a sua abordagem recorre aos conceitos gregos de
Zoe e bios. Estes dois termos nos conduzem a cruciais problemas
eticos da atualidade, tanto no campo puramente biol6gico, quanta
no que se refere a dignificayao da vida humana. Vincenzo Di
Matteo faz uma abordagem psicanalitica da vida. Ele se esforya
em mostrar de que vida se trata na psicanaIise. E como nao podia
deixar de ser, 0 ponto de partida para esta reflexao e 0 discurso de
Freud sobre a vida. Tambem Benes de Alencar Sales expoe urn
tema de psicanaIise e filosofia. 0 mito e objeto precioso de
investigayao para diversas areas das ciencias humanas. A
filosofia, em seus prim6rdios, como que emergiu do mito, fluindo
na direyao do logos. Assim como a filosofia, a psicanalise, muitas
vezes, recorre a linguagem mitica para se explicar. Por isto,
trabalhar 0 mito e a psicanalise e estimulante para quem filosofa e
para quem psicologiza. Sirio Velasco tern intuiyoes que nao se
conformam simplesmente com as bases 16gicas do sistema
cartesiano, e procura mostrar que 0 existencial e anterior ao

l6gico, ao menos no que se refere ao "eu penso" de Descartes.
Isto, naturalmente,
tern conseqtiencias
eticas, l6gicas e
metafisicas. Marconi Oliveira mostra como 0 conceito, desde os
primeiros fil6sofos, questiona 0 reducionismo empirista. Para
estabelecer uma· relar;ao corn 0 mundo, necessitamos da
metafisica, como pressuposto para sedimentar a adequada relar;ao
conceito-mundo. A s6 empiria e incapaz da formar;ao do
conceito. Esta problemMica nos introduz na filosofia da
linguagem, ern que a relar;ao empiria x conceito sao ample campo
de investigar;ao filos6fica. Katsuzo Koike faz urn interessante
estudo sobre 0 antigo e valioso conceito grego da Physis. Este e 0
conceito que nos leva as raizes da filosofia. Pois os primeiros
fi16sofos foram denominados de fisiocratas ou fisi6logos. A
Physis, submetida ao logos, tomou 0 mundo racionalizavel. E foi
desta aplicar;ao da razao ao mundo que nasceu a filosofia.
Esperamos que os artigos, que publicamos nesta
"Perspectiva Filos6fica", possam enriquecer exposir;oes ern aulas
de filosofia e alimentar outros debates dos "amantes da
sabedoria" .

