Editorial

A

Universidade Estadual do Piauí – UESPI – sediou em Parnaíba nos
dias 31/10 e 01/11/2017 o I Encontro Nietzsche e Foucault: atravessamentos. O
encontro na sua proposta temática apresentou a influência do pensamento
filosófico de Friedrich Nietzsche na elaboração e instrumentalização metodológica
do pensamento filosófico de Michel Foucault.
Como ressonância desse Encontro, a Revista Argumentos da Universidade
Federal do Ceará – UFC – traz neste presente Dossiê Nietzsche e Foucault:
atravessamentos, uma bela coletânea de textos de diversos/as pesquisadores/as
das mais renomadas instituições no Brasil, textos estes, atravessados por debates,
investigações e reverberações que nos mostram a importância e a marca da
atualidade dos estudos sobre Nietzsche e Foucault.
Temos o privilégio de reunir uma excelente amostra de pesquisas sobre as
mais diversas matrizes epistemológicas que versam sobre a filosofia de Nietzsche
e Foucault e suas temáticas, o que nos evidencia a potência, a ressonância e o
impacto desses filósofos nos estudos dos nossos pesquisadores brasileiros.
A marca da multidisciplinariedade da recepção do pensamento desses
filósofos endossa a emergência de diálogo entre os diversos campos de saberes,
as noções e os objetos de reflexão filosófica. É dessa forma que o presente Dossiê
realiza um cruzamento de investigação plural tão necessário na atualidade, a qual
tem se mostrado tendencialmente uniformizadora, tanto politicamente quanto
academicamente, por força das circunstâncias trazidas pelos últimos aconte
cimentos eleitorais no Brasil.
Essa riqueza plural que marca o Dossiê apresenta-se também como uma
forma de resistência às imposições desse silenciamento, buscando valer o
florescimento da riqueza dos embates acadêmicos e das sementes sociais que
fazem brotar a diversidade do real. Da mesma forma, essa riqueza plural tracejada
no Dossiê se inspira e reflete também a rica pluralidade que compõe os
pensamentos de Nietzsche e Foucault e que busca tracejar um caminho para
práticas de liberdade e robustecer a força da crítica do presente.
Externamos nossos sinceros e felizes agradecimentos a todos/as os/as
autores/as que generosamente contribuíram para concretização deste dossiê, e
por todo cuidado e importância dada à divulgação das filosofias nietzscheana e
foucaultiana. Deixamos aqui também nosso agradecimento, em forma de gratidão
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e também de reconhecimento, ao Programa de Pós-graduação em Filosofia da
UFC pelo apoio desta publicação que fortalece a cultura filosófica no Nordeste
brasileiro, dando visibilidade às pesquisas que normalmente encontrariam
dificuldades de serem publicizadas em virtude da desigualdade na distribuição
nacional de verba destinada às IES brasileiras.
Esperamos que estes trabalhos possam oferecer caminhos para futuras e
potentes reflexões espelhadas no pensamento de Nietzsche e Foucault, sejam na
Filosofia ou nos demais campos de saberes.

Profa. Cristiane Marinho e Profa. Roberta Liana Damasceno
Editoras convidadas
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