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A luta segue! Guerras continuam surgindo, bombas disparadas mundo afora, direitos 

humanos vilipendiados, Amazônia ensanguentada, alimentos básicos com preços 

exorbitantes, a fome assolhando milhões de brasileiras e de brasileiros, a pandemia da Covid-

19 que insiste em ceifar centenas de vidas em nosso país... Quanta coisa aconteceu e está 

acontecendo desde o nosso último número publicado ao final do ano de 2021. 

Oxalá a presente edição da Revista Ratio Integralis nos ajude na leitura e no 

discernimento crítico, humanizado e integral do tempo presente! Os textos que a leitora e o 

leitor têm, agora, em mãos possuem relevante fundamentação filosófica e podem oferecer 

instrumentais para maior apropriação dos eventos históricos que nos circundam e para uma 

compreensão de conjunto de nossa atualidade, cientes da interligação que há entre fenômenos 

do passado e do presente. As crises que vivemos não são umas isoladas das outras. 

A Revista Ratio Integralis abre este volume, na Seção Artigos e Ensaios, com o texto 

de José Humberto de Rezende intitulado O MUNDO DAS IDEIAS DE PLATÃO: esforço 

dialético para o agir moral e a organização da vida em sociedade. Ao contrário do que 

comumente se pensa, o pensamento platônico não é fruto de uma mera abstração intelectiva, 

como se o filósofo ateniense vivesse desligado de sua realidade social concreta. Como bem 

destaca o autor desse primeiro artigo, Platão desenvolve um esforço dialético no sentido de se 

elevar da visão das coisas mutáveis e concretas, à contemplação das Ideias, por meio da qual 

serão fornecidos os critérios para o agir moral dos indivíduos e para a organização da vida em 

sociedade.   

Miguel Soares dos Reis assina o segundo texto. Em O ENTE E A ESSÊNCIA COMO 

NOÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATIVIDADE INTELECTIVA: o princípio da inteligibilidade 

e a finalidade do conhecimento, o autor destaca a potencialidade humana de conhecimento, 

nos provocando a resgatar nossa capacidade de reflexão profunda e apresentando uma 
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reflexão sobre as noções necessárias para atividade intelectiva humana, que têm o ente como 

princípio da inteligibilidade e a essência como finalidade e limite do conhecimento.  

 O terceiro artigo é fruto de um trabalho coletivo de pesquisa e de reflexão. Intitulado 

JUSTIÇA, FINALIDADE DO DIREITO: uma visão platônica e aristotélica, nele, os autores 

Rian Martins, Brendo Silva, Daniel Bressani, Junio César da Silva e Daniela Pereira nos 

levam para o âmbito da Filosofia do Direito e pesquisam sobre o “lugar” da justiça no âmago 

do Direito e vice-versa. As contribuições filosóficas para essa investigação são as de Platão e 

de Aristóteles que, desde a Antiguidade, nos ensinam que é na concretude dos dilemas 

cotidianos que a filosofia encontra a matéria básica para o filosofar.  

 Como seres integrais que somos, nossa compreensão da realidade não passa apenas 

pelo crivo disciplinar das razões filosóficas e das ciências. As religiões, as espiritualidades, as 

artes, as literaturas, a música também são fontes igualmente legítimas de produção de 

conhecimento e de interpretação dos fenômenos1. O quarto artigo do presente número da 

Ratio Integralis nos ajuda nessa leitura complexa e integral. O CONTEMPLAR E O 

CAMINHAR: a mística descoberta no cotidiano, de André Mousinho e Eder Vasconcelos, 

denuncia a incompreensão contemporânea sobre o tema da mística e oferece uma reflexão que 

nos permite compreendê-la como uma profunda abertura de olhar, de pensar e de sentir a 

realidade circundante, como vivência, portanto, que não desliga o sujeito de seu entorno e das 

lutas pessoais e sociais cotidianas. 

 Na sequência, outro texto nos leva para o âmago das discussões jusfilosóficas, 

oferecendo uma leitura não idealista do conceito de justiça. Seu título é, justamente, O 

DIREITO COMO CARÁTER OBJETIVO DA JUSTIÇA: primeiro princípio explicativo da 

natureza jurídica, suas classificações, sua excelência e suas exigências. Miguel dos Reis, 

Rafael Figueiredo, Guilherme Ribeiro e Daniela Pereira analisam a concepção de justiça e de 

direito à luz de Santo Tomás de Aquino e nos oferecem um importante contributo acerca da 

atualidade da obra tomásica para questões de ordem jurídica. 

AS REFORMAS POMBALINAS DO SÉCULO XVIII ENTRE OS OBJETIVOS 

PEDAGÓGICOS E OS EFEITOS POLÍTICOS DO ILUMINISMO E DO ENSINO DE 

FILOSOFIA NO BRASIL é o título do sexto artigo. Nele, Tiago Rosa de Jesus Silva discute 

que as pretensões de modernização curricular e de Ilustração da pedagogia não produziram, 

no Brasil, os efeitos propriamente esperados pelas reformas educacionais encabeçadas pelo 

Marquês de Pombal a partir de 1759. Filosofia da Educação e História da Educação estão em 

                                                           
1 MORIN, Edgar. O Método 5: humanidade da humanidade. 5. ed. Porto Alegre: Sulina, 2012. 
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pauta, e a questão educacional é uma problemática mais que urgente nos dias de hoje em 

nosso país. 

No sétimo artigo, Jorge Arantes lança UM BREVE OLHAR SOBRE A PRESENÇA 

MILITAR NO CONTURBADO PROCESSO DE EVOLUÇÃO POLÍTICA DO BRASIL. Esse é 

o título de seu trabalho e, nele, o autor constata que a presença de militares na agenda política 

do Brasil é uma realidade ostensiva e persistente desde nossa independência político-adminis-

trativa de Portugal. Miséria e desamparo do povo, fragilidade democrática, manutenção de 

privilégios elitistas, discursos ideológicos de pretensas ameaças à ordem tradicional do país 

são alimentos para a manutenção dessa presença constante na historicidade brasileira.  

 Em seguida, Júlia Teixeira de Carvalho e Maria Teresa Mariano apresentam uma 

pesquisa de perspectiva institucional com o trabalho intitulado A PERCEPÇÃO DOS 

FORMANDOS EM ADMINISTRAÇÃO DA PUC MINAS CAMPUS POÇOS DE CALDAS 

SOBRE ÉTICA E SUAS CONCEPÇÕES. Com uma metodologia que englobou a aplicação de 

questionário a um universo de 51 estudantes, além de revisão de literatura, o estudo das 

autoras mostra a anuência dos pesquisados em relação às teorias dos principais pensadores do 

tema da ética, principalmente no que tange às ideias de responsabilidade, desburocratização e 

democratização para a formação de valores.  

 Fechando essa primeira Seção, o ensaio de Rodolfo Victor C. Evangelista aborda a 

problemática epistemológico-metodológica da ciência moderna. Intitulado O FAZER 

CIENTÍFICO PARA ALÉM DO EXPERIMENTO, o trabalho investiga como o conhecimento 

constituído a partir da investigação dos fenômenos da natureza possibilitou uma via única 

para o desenvolvimento científico. Deixando-se iluminar, dentre outros, pela perspectiva do 

pensamento complexo moriniano, o ensaio oferece questionamentos sobre a pretensa 

neutralidade científica, a metodologia de chave naturalista e a clássica separação moderna 

entre sujeito e objeto. 

 Temos, ainda, na Seção Projetos de Pesquisa, dois trabalhos em desenvolvimento por 

discentes do curso de Filosofia do Instituto Filosófico São José, tendo em vista à elaboração 

de seus Trabalhos de Conclusão (TCC). De Brendo Waleu Silva, temos o projeto intitulado O 

CONCEITO DE TRANSVALORAÇÃO: uma concepção da moral segundo Nietzsche, que tem 

como objetivo geral apresentar o modo pelo qual o filósofo alemão estabelece a moral e seu 

desenvolvimento, bem como o processo de hominização que se estabelece a partir deste. E, de 

Rian Luiz Martins, temos o projeto cujo título é ANÁLISE DA LINGUAGEM E 

CONHECIMENTO EM SANTO AGOSTINHO E AS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
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EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA, que, por sua vez, tem como objetivo geral analisar 

justamente a relação existente entre as discussões de linguagem e de conhecimento no 

pensamento filosófico do bispo de Hipona, bem como sua contribuição no modelo 

educacional atual. 

 Nossos tempos exigem um compromisso de busca por uma racionalidade integral, que 

considere a interligação de todas as dimensões da realidade e de todos os tipos de saberes e a 

irrenunciável integralidade da dignidade de todas e de cada uma das pessoas humanas. Mais 

essa edição de temática livre da Revista Ratio Integralis oferece à leitora e ao leitor bons 

instrumentais para que seja efetivada uma leitura crítica e hologramática da realidade. Há uma 

íntima ligação entre cada um dos trabalhos aqui publicados. Desejamos a vocês uma boa e 

frutuosa descoberta.  

 

Elvis Rezende Messias. 

 


