Editorial
O 14º número da Tabulae – Revista de Philosophia, se apresenta
como um importante capítulo de consolidação deste periódico
que desde o seu primeiro número tem como principal objetivo
ser um veículo de disseminação da produção do conhecimento
filosófico e áreas correlatas.
Os artigos que seguem são o resultado de estudos realizados
por pesquisadores comprometidos com a qualidade do conteúdo
filosófico que produzem.
O primeiro artigo intitulado Epistemologia para a solidariedade, assinado pelo professor Bortolo Valle e Daniel Langemann
Bandt, tem como principal preocupação entender como o pensador
estadunidense Richard Rorty desenvolve sua construção filosófica
na direção do desprendimento da esfera epistemológica, metafísica
e de qualquer outro fundacionalismo em vista da valorização da
cultura a partir da contingência, compreendendo assim a filosofia
como política cultural.
No segundo artigo, os autores Kleber Bez Birolo Candioto e
Fabiano Bassetti B. Navolar convidam o leitor a desvendar a
Intuição Fundamental Da Consciência, Ontologia Do Sujeito E Problemática Antropofilosófica, tendo como ponto
de partida a análise relacional a partir da perspectiva do dualismo
fenômeno-função, a pesquisa resgata, entre outras, a construção
das perspectivas dualistas desde a obra seminal de René Descartes,
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discernindo o significado de semelhante intuição como matriz
conceitual e, ao mesmo tempo, como elemento de unidade entre
as diversas ontologias não fisicalistas.
Já no terceiro artigo, a preocupação passa para o campo do
Ensino de Filosofia como forma dialógica, numa perspectiva socrática. Nele, Thiago Marques Lopes procura entender a
importância do método socrático para a prática docente no ensino de filosofia
do Ensino Médio.
No artigo sobre as Reflexões filosóficas a cerca da ética
da responsabilidade social; do imperativo categórico kantiano à ética do discurso, Marcio G. Trevisol e Andrei Zanon
trazem a tona tanto o debate com os conceitos filosóficos da
ética Kantiana, quanto os principais conceitos da ética discursiva
de Habermas.
O autor Danilo Vitor Pena propõe a partir de A Metafísica no
projeto filosófico de Nitzsche, um resgate do conceito Nietzschiano de Metafísica, que está, segundo o autor, sempre ligado à
ideia de que há dois mundos: um inteligível e um outro sensível.
Na sequencia, Adriano Martins Soler, analisa a prudência caracterizada pela sistematicidade e coerência. Além disso, em seu artigo
intitulado A prudência em tomás de aquino: uma breve análise dos primeiros nove artigos da questão 47, ii seção, ii parte,
da suma de teologia, busca sublinhar as principais articulações
do texto de Tomás de Aquino e suas ocasionais virtualidades para
uma reflexão ética.
Em Hans Jonas: ética, natureza, técnica e responsabilidade, Paulo Lázaro de Freitas apresenta as linhas gerais da nova ética
da responsabilidade de Hans Jonas e sua relação com a Natureza
e a técnica atual.
Cristiano Paulo da Costa, em A importância do ensino de filosofia na educação básica, destaca a importância do ensino de
filosofia na educação básica como instrumento de reflexão e de
libertação do homem enquanto ser pensante e autônomo.
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Por fim, Rafael Leopoldo A. S. Ferreira apresenta uma resenha
da obra do filósofo argentino Gustavo Varela, intitulado Tango:
Uma Desculpa para Abraçar.
Apresentados os principais temas e seus respectivos autores,
resta-nos desejar a todos uma prazerosa viagem pelo mundo de
possibilidades que a filosofia é capaz de propiciar.
Fábio Gumieiro
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