EDITORIAL

o

"Jardim" da filosofia deve ser um nucleo
irradiador de ideias. Se cada Departamento de Filosofia das
Universidades Brasileiras fosse esse "jardim de Epicuro",
tal\(ez a filosofia estivesse iluminando melhor, e com mais
vigor, as aspirayoes e necessidades de nossa sociedade.
o importante e expormos nossas ideias, discuti-Ias,
divulga-Ias e procurar torna-Ias efetivas. S6 assim os nossos
esforyos filos6ficos nao se perderao no vazio das quatro
paredes de· nossas academias. Por isto, sentimo-nos feliz em
podermos oferecer aos leitores mais este nO 14 da
"Perspectiva Filos6fica".
A partir de agora, pretendemos nuclear a maioria
dos artigos da Revista ao redor de temas importantes da
Filosofia. Por isto, este numero se centra ao redor de
"problemas filos6ficos dasubjetividade". 0 pr6ximo numero
(nO15) se orientara pela "etica e cidadania".
Congratulamo-nos com todos os que escrevem na
"Perspectiva Filos6fica", e convidamos a outros "amigos da
sabedoria" a nos solicitarem a publicayao de suas reflexoes.
Desejamos que nosso "Jardim", tambem atraves da
"Perspectiva Filos6fica", irradie 0 que pensamos, sugerindo
um caminhar "belo e bom" para a humanidade. Isto nos parece
o objetivo de todo os esforyo filos6fico.

APRESENTACAO

o

presente numero da revista "Perspectiva
Filos6fica" apresenta os primeiros resultados do Grupo de
Pesquisa do Departamento de Filosofia da UFPE sobre os
Problemas Filos6ficos da Subjetividade. EsHlo aqui reunidos
os trabalhos concernentes aos assuntos especificos de cada um
dos sub-projetos do Grupo.
Nesta primeira etapa da pesquisa, resgata-se a
problemMica moderna da subjetividade, bem como 0 seu
desdobramento
nas
perspectivas
fenomenol6gica
e
hermeneutica.
Assim, os dois primeiros artigos, de Karla Cascao
e de Leonardo Arrais, repoem e atualizam 0 problema
kantiano da subjetividade. 0 primeiro mostra como a 'Etica
do discurso' habermasiana formula-se em dialogo permanente
com 0 pensamento de Kant, substituindo a questao da
subjetividade
transcendental
pelo
problema
da
intersubjetividade. 0 segundo analisa como a critica kantiana
do cogito cartesiano estabelece.o vazio de uma subjetividade
pura, cujo conceito nao permite qualquer deduyao acerca de
um sujeito substancial.
A seguir, 0 artigo de Jesus Vazquez pretende
mostrar a continuidade polemica do tema da subjetividade
transcendental kantiana e suas profundas modificayoes de
Husser! a Heidegger. 0 trabalho de Thiago Aquino
desenvolve a relayao entre a ontologizayao da linguagem em

Apresentar;:ao

Heidegger e 0 carMer problemMico da subjetividade moderna
no pensamento contemponlneo.
Vincenzo Di Matteo analisa os modos de
descentramento e de subjetividade, que podem resultar dos
determinantes lingilisticos e culturais que atuam sobre a
consciencia, confrontando a hermeneutica ricoeuriana e a
leitura lacaniana de Freud.
Os ultimos
artigos
analisam
tres modos
contemponlneos especificos, de relevancia incontestavel, de
colocar a questao da subjetividade: Levinas, Nietzsche e
Castoriadis. Roberto Markenson analisa 0 problema da
subjetividade em Levinas a partir de sua analise da alteridade.
Martha Perrusi mostra a insuficiencia e a superficialidade da
consciencia, em rela9ao ao "sujeito", desde uma analise da
concep9ao tragica nietzscheana
de uma subjetividade sem
sujeito. Finalmente, Flavio Carvalho descreve a constru9ao
do 'sujeito autOnomo' em Castoriadis, que 0 referido fil6sofo
contrap5e a hegeliana astucia da razao', interpretada par ele
como expressao de um determinismo idealista.

