editorial
MAIS UMA MARGEM: OUTRA MARGEM

Bem-vindo ao primeiro número de OUTRAMARGEM, revista organizada e
editada por estudantes do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFMG!
As exigências de “produtividade” do mundo acadêmico atual estimularam a
divulgação de ideias e artigos científicos, assim como o nascimento de revistas. A
concorrência para publicação tornou muito difícil a inserção de artigos de estudantes,
mesmo de qualidade científica muito alta.
A revista OUTRAMARGEM, que representa o fruto do trabalho e da
vontade dos nossos alunos de pós, quer responder a uma demanda de espaços para
publicação de artigos, mas não apenas isso: ela tem o objetivo fundamental de se tornar
um instrumento de trabalho e estimulo para reflexão de estudantes e acadêmicos, sem
esquecer as exigências de clareza e finalidades didáticas postas pelos estudantes de
graduação.
Neste sentido a revista interpreta o seu papel de “margem” que não é um
espaço como outro, nem é simplesmente um limite, algo que ao final nada mais é que
um “não lugar” entre dois ou mais. Ela quer unir na discussão e, ao mesmo tempo em
que delimita posições filosóficas, quer oferecer determinados pontos de vistas, abrindo
sempre novas possibilidades de discussão e de pensamento. Não é por acaso que o
intuito dos editores é o de publicar, além de artigos, entrevistas e resenhas. E os artigos
nela publicados não se apresentam a
penas como ponto de chegada de pesquisas mais ou menos experientes,
mais ou menos avançadas, mas em primeiro lugar eles querem ser ponto de partida para
alcançar o que é primeiramente a filosofia: discussão e diálogo, construção de margens,
sempre novas, diferentes: outras margens.
A partir desta tarefa justifica-se a sua existência e auspicia-se a maior
participação e contribuição por parte de alunos e professores e um futuro próspero e
longo.
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