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Apresentação
A Revista Pandora Brasil apresenta nesta edição textos de autoria de Renata Paiva Cesar,
precedidos por uma apresentação de Flavio Manzatto.
Os textos que apresentamos têm, basicamente, sua origem em três atividades acadêmicas
realizadas por Renata: 1) a pesquisa de monitoria da disciplina História da Filosofia Antiga II, 2)
o projeto de PIBIC e sua respectiva bolsa de estudo e, 3) o trabalho de monografia de
conclusão do curso de Licenciatura em Filosofia. Fui orientador de Renata nestes três projetos.
Por este motivo fico feliz de poder publicar o resultado da pesquisa nesta edição da revista
Pandora.
O estudo das virtudes tem recebido, como assinala Renata em seus textos, uma grande
importância nas últimas décadas. Especialmente o estudo da “prudência”, a phrónesis dos
gregos. Fundamental para o início, dentro da história da filosofia, do estudo sobre a “prudência”
foi o livro de Pierre Aubenque “La Prudence chez Aristote” publicado em 1963 (PUF, París),
sendo que o tema tem tido um desenvolvimento praticamente ininterrupto até nossos dias. Isto
nos permite afirmar que a Revista Pandora Brasil publica nesta edição textos que tratam de um
tema atual e que se insere no fecundo diálogo que estabeleceu nossa época com o mundo
antigo.
Os textos de Renata estabelecem pontes, estradas, que ligam o pensamento antigo com uma
pergunta atual: como ensinar filosofia neste começo de século XXI? E especificamente como
ensinar as virtudes aos alunos do segundo grau, num mundo no qual parece que ser “virtuoso”
está cada vez mas “fora de moda”, mas que paradoxalmente é um mundo que precisa com
urgência das virtudes. Este foi a questão filosófico-pedagógica abordada por Renata em seus
textos.
E sempre é bom lembrar as palavras de Ivana Costa “Não há nada mais atual no pensamento
dos filósofos da antiguidade grega que seu próprio, singular e específico modo de ser antigos”.
Convido a ler estes textos de Renata na certeza que será uma boa, prazerosa e instigante
leitura.
Um abraço
Jorge Luis Gutiérrez
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