Revista Controvérsia
Apresentação

Caros leitores,
é com grande satisfação que apresentamos o segundo número de 2020 da Revista Controvérsia.
Publicamos na presente edição 8 artigos. O artigo Cibertecnologia, ciberfeminismo e
tecnofeminismo: um novo olhar sobre a filosofia da tecnologia, de autoria de Andyara
Leticia de Sales Correia, tem por objetivo analisar a cibertecnologia, o ciberfeminismo e o
tecnofeminismo como formas de reconhecimento e empoderamento feminino a partir do aporte
teórico de autoras como Nancy Fraser, Donna Haraway e Judy Wajcman. Fabio Caprio Leite
de Castro nos apresenta A manipulação das mídias de massa e a armadilha do prático-inerte
nas redes sociais em uma perspectiva sartriana, artigo no qual ele se interroga, com base no
arcabouço teórico da Crítica da Razão dialética de Sartre, sobre o uso das redes sociais e seus
efeitos na coletividade. Com A justiça como forma de vida: reflexões em Sócrates e na
filosofia contemporânea de Hadot e Foucault, a pesquisadora Juliana Rose Ishikawa da Silva
Campos busca refletir sobre a “justiça como forma de vida” tanto a partir de textos filosóficos
antigos (Platão e Xenofonte) como contemporâneos (Hadot e Foucault). Luiz Bernardo Leite
Araújo e Wescley Fernandes Araujo Freire, em Para uma reconstrução da controvérsia
hermenêutica entre Gadamer e Habermas, propõem uma reconstrução do debate GadamerHabermas acerca da pretensão de universalidade da hermenêutica, com a finalidade de
esclarecer o sentido do conceito de tradução utilizado por Habermas. Com Memória,
experiência e narrativa: do esquecimento à assimilação em Nietzsche, Marcos Machado
busca investigar a utilidade e a desvantagem, sob a perspectiva nietzschiana, em narrar as
experiências pessoais. Pedro Farias Mentor aborda, em A economia política de Bataille na era
farmacopornográfica de Preciado, os trabalhos de Monique Wittig, Christine Delphy,
Adrienne Rich, Georges Bataille e Paul B. Preciado a partir da questão sobre o lugar onde o
corpo está inserido na economia capitalista. Em Da democracia ou da falta de compromisso
com a verdade Rubens Sotero dos Santos oferece uma análise dos conceitos de democracia e
verdade, bem como de sua relação, levantando a hipótese de que a democracia não teria
compromisso com a verdade. Por fim, em Quelques remarques sur l’innéisme dispositionnel
chez Descartes et chez Leibniz, William de Jesus Teixeira busca mostrar em que medida a
estratégia argumentativa proposta por Leibniz no prefácio de Nouveaux essais sur
l’entendement humain em sua refutação da crítica de Locke às ideias inatas teria sido
influenciada pelo inatismo cartesiano. Pelo envio de suas contribuições, expressamos a todas/os
as/os pesquisadoras/es nosso agradecimento.
Lembramos que os trabalhos submetidos à Revista Controvérsia são avaliados às cegas por, no
mínimo, dois pareceristas de área (procedimento double blind peer review). Expressamos
nossos agradecimentos aos colegas que integram nosso corpo de pareceristas realizando esse
zeloso trabalho.
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Gostaríamos também de saudar os novos membros do Comitê Científico da
Revista Controvérsia, com votos de realização de um excelente trabalho e agradecimento pelo
aceite. São eles os colegas professores
Alessandro Pinzani (UFSC)
Andreas Arndt (Humboldt-Universität zu Berlin - HU)
Diogo Ferrer (Universidade de Coimbra)
Fabio Caprio Leite de Castro (PUCRS)
Frank Ruda (University of Dundee)
Lisa Herzog (University of Groningen)
Luiz Bernardo Leite Araújo (UERJ)
Maria Cristina de Longo (UFRN)
Michela Bordignon (UFABC)
Mitieli Seixas da Silva (UFSM)
Nicolás Garrera-Tolbert (City University of New York - CUNY)
Nikolai Steffens (UFRGS)
Pablo Font Oporto (Universidad Loyola Andalucía)
Ricardo de Melo Pereira (UFMS)
Sébastien Charles (Université du Québec à Trois-Rivières – UQTR)
Sofia Inês Albornoz Stein (UNISINOS)
Aproveitamos igualmente para agradecer aos professores que participaram até aqui como
membros do Comitê Científico e que deixam de atuar no Comitê a partir da próxima edição. O
trabalho e a contribuição dos mesmos foi de valor inestimável para a garantia das publicações
e da qualidade da revista.
A todos uma excelente leitura.
Dr. Inácio Helfer (Editor-Chefe)
Doutorando Joel Decothé Junior (Editor-Adjunto)
Dra. Polyana Tidre (Editora-Adjunta)
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