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EDITORIAL 
 

  

 

Publicar o décimo número de uma revista científica enche a nós, seus responsáveis, de 

alegria, contentamento e, ao mesmo tempo, de maior responsabilidade para com a empreitada 

a que nos lançamos. 

A Revista Theoria nasceu em 2009, como iniciativa para aperfeiçoar o esforço de 

inserção e interação no mundo filosófico feito pela Faculdade Católica de Pouso Alegre, 

através de seu Curso de Bacharelado em Filosofia e, agora também, do Curso de 

Especialização em Filosofia. A iniciativa visava de igual modo a incentivar seus professores a 

produzir academicamente, dando exemplo aos alunos de empenho na reflexão.  

Sem renegar em momento algum sua inspiração cristã, nossa Revista Theoria sempre 

desejou estar aberta ao diálogo com todas as formas de pensamento presentes na 

contemporaneidade. Isso se manifesta na disposição em publicar artigos de variadas 

proveniências teóricas.  Além disso, optamos por lançar uma revista em formato eletrônico, 

disponível na rede mundial de computadores, para que seu conteúdo tivesse acesso universal e 

irrestrito. Dialogar a partir de argumentos válidos, na busca dos porquês da realidade, com 

abertura a várias interpretações e leituras, marca nossa postura editorial. 

Podemos dizer que Theoria baseia-se em dois princípios: um iluminista e outro 

medieval. O primeiro vem de Kant que, no opúsculo Resposta à pergunta: “O que é o 

iluminismo?”, convidava a ousar pensar – Sapere aude! Ouse saber! O segundo princípio é o 

mesmo de Tomás de Aquino: comtemplata aliis tradere – oferecer aos outros o que foi 

contemplado, partilhar com a comunidade acadêmica (agora virtual) o que já pudemos pensar 

da vida e de seus desafios, sempre alicerçados na mais que bimilenar tradição que nos precede 

neste mister. 

Falando em contemplação, este é o significado do vocábulo grego theoria (θεωρια), 

que dá nome a nossa publicação e denota o olhar fito em um alvo que se quer esquadrinhar e 

conhecer. Por conseguinte, expressa admiração, espanto, indagação, reflexão. Tais atitudes 

caracterizam o filósofo, ao qual cabe investigar de modo crítico a realidade íntima das coisas 

e acontecimentos, buscando-lhes e lhes formulando sua razão de ser ou seu absurdo. 

Contemplar é necessidade contemporânea e artigo quase em extinção – frente à ditadura da 
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prática e da técnica – que a Filosofia é chamada a preservar e que nossa revista tem por 

missão cultivar.  

Desejamos agradecer a nossos colaboradores e leitores a boa acolhida que Theoria 

tem tido, recebendo contribuições de pesquisadores de todas as regiões do país. Agradecemos 

a todos pela confiança que têm depositado em nosso trabalho. 

Há pouco, nossa revista foi pela primeira vez avaliada pela Qualis/CAPES, recebendo 

a indicação B5. Certamente, Theoria é uma revista de recente publicação, há muito que 

melhorar e crescer e almejamos envidar esforços para refinar mais e mais a qualidade deste 

meio de comunicação. Esperamos continuar contando com o apoio dos que já nos têm 

prestigiado para os passos adiante que se fazem necessários. 

Esta décima edição quer ser, pois, comemorativa de nosso caminho até aqui e 

auspiciosa de um futuro labor intelectual e editorial que continue a proporcionar ocasião de 

fomentar e difundir o pensamento filosófico.  

 

 

O Conselho Editorial 

 


