APRESENTAÇÃO

Os Cadernos de Ética e Filosofia Política surgiram da necessidade que nós,
pesquisadores do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, tínhamos da
publicação de trabalhos recentes, pondo em debate as pesquisas ligadas a um ramo do
saber que cada vez mais assume importância dentro e fora do meio acadêmico. Estes
Cadernos visam suprir em alguma medida esta demanda, fornecendo bibliografia a um
público interessado no caráter multifacetado da reflexão sobre a ética e a política.
As questões relativas ao direito, à história, à religião e às artes não raro são por elas
incorporadas, convertendo a um só tempo em sua matéria de investigação e seu cenário de
intervenção. É este caráter abrangente da ética e da filosofia política que lhes concede a
virtude da vivacidade. Os Cadernos sempre procuraram corresponder e promover essa
virtude, veiculando sobretudo a produção teórica discente, sem distinguir correntes
ideológicas, linhas filosóficas ou áreas de saber incluídos nas mais diversas manifestações
de reflexão. Aqui se encontrarão artigos, ensaios, resumos de teses e dissertações, resenhas,
traduções de trechos de obras e de pequenas obras.
A revista é editada em meio eletrônico, o que resulta em um ganho substancial de
qualidade, pois facilita o acesso e a difusão dos textos. Somando-se a isso, contamos com
um corpo de pareceristas especializados nos temas, correntes filosóficas e autores
enfocados pelos artigos, o que torna mais democrática a escolha dos textos destinados à
publicação. É importante notar que segundo as normas das agências de fomento, o valor
de um artigo publicado por meio eletrônico equivale ao de um artigo impresso.
Convidamos todos os estudantes de filosofia e pesquisadores interessados em
publicar seus trabalhos a colaborar conosco, ajudando-nos a diminuir assim a distância
entre a pesquisa individual e o diálogo aberto com autores e críticos.
Os Editores
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