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SEGUNDOGÊNITA

Neste segundo número, a Outramargem: revista de filosofia traz 19

artigos que confirmam, cada um a seu modo, a nossa linha editorial, que se propõe a

divulgar pesquisas de pós-graduandos, nacionais e internacionais, no âmbito da filosofia

e áreas afins,  promovendo o intercâmbio entre pesquisadores, sejam estudantes ou

professores. 

Os dez artigos que compõem o dossiê, organizado por Daniel F. Carvalho e

Vitor Cei, foram originalmente apresentados no II Congresso Internacional Nietzsche e

a tradição filosófica, com o tema “Nietzsche e as tradições morais”, entre os dias 30 de

setembro e 04 de outubro de 2014. O evento, promovido pelo Grupo Nietzsche da

UFMG, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFMG e do

Programa de Pós-Graduação em Estética e Filosofia da Arte da UFOP, debateu a relação

de Nietzsche com as diversas tradições da ética normativa, sua presença na filosofia

moral contemporânea, suas posições em metaética, assim como as relações entre o

projeto genealógico e o engajamento normativo do filósofo alemão, consideradas seja à

luz dos debates sobre a naturalização da moral no século XIX, seja à luz dos debates

contemporâneos acerca da natureza e dos limites do projeto de naturalização da

normatividade. Este dossiê inclui uma seleção dos trabalhos apresentados nas sessões

paralelas. Agradecemos aos membros do Grupo Nietzsche da UFMG, especialmente ao

Prof. Dr. Rogério Lopes, organizador do evento, que nos concedeu os direitos de

publicação. 

Os outros 9 artigos que formam esta edição são de tema livre. Recebemos

contribuições sobre Ludwig Feuerbach e o processo de secularização ocidental,

fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty, arte e ciência em Vilém

Flusser, a desmedida do sublime kantiano, a estética de Jean-Paul Sartre, moralidade e

legalidade em Kant, a justiça em Paul Ricouer e o problema homem-máquina no filme

Robocop. 

Colaboram neste número docentes e pós-graduandos das seguintes
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instituições: Universidade Federal de Minas Gerais, Centro Federal de Educação

Tecnológica de Minas Gerais, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade

Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Espírito Santo, Instituto Federal do

Espírito Santo, Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal de Sergipe,

Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos, Universidade

Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Pontifícia Universidade Católica do Paraná,

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Vale

do São Francisco, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de Caxias

do Sul, Universidade Federal de Pelotas e Università degli Studi Gabriele d‘Annunzio. 

Agradecemos a todos os autores que responderam à chamada para contribuir

para este segundo número de Outramargem: revista de filosofia. Agradecemos,

também, aos colegas que, em seus pareceres, comentaram cada artigo com grande

generosidade e interesse, condição sine qua non para o debate filosófico e o intercâmbio

de ideias. 

Aí têm o leitor e a leitora, em poucas linhas, o retrato desta edição. Que ela

seja capaz de abrir perspectivas, contribuindo para a formação do pensamento filosófico

brasileiro. E, agora, boa leitura.

Com os melhores cumprimentos,

Vitor Cei
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